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Historiaa…palveluja pyörillä 

Kauppa-autot 1930 luvulla, 

kirjastoautot, hammaslääkärin 

vastaanotto 

Kotihoitoon tulivat ensimmäiset 

autot ja aterioiden kotiinkuljetus 

aloitettiin Suomessa 1970-luvulla 



EKSOTEN LIIKKUVAT PALVELUT 

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tavoitteena on: 

 

 järjestää toimivat lähipalvelut maakuntaan 

 

 hyödyntää sote-piirin integroitua organisaatioita 
poikkihallinnollisten palveluprosessien laadinnassa 

 

 hyödyntää moniammatillista osaamista 

 

 parantaa palvelujen saatavuutta maakunnassa liikkuvien 
palvelujen avulla 

 
 Palveluja saadaan vietyä liikkuvien palvelujen 

avulla uudella tavalla maakunnan laitamille. 



MALLU-AUTO 

 

Mallu klinikka-auto kiertää eri puolilla 

Etelä-Karjalaa tuomassa 

sairaanhoitajan/terveydenhoitajan 

palveluja haja-asutusalueille. Lisäksi 

liikkuvan palveluna järjestetään 

terveyden edistämiseen ja 

ennaltaehkäisyyn painottuvia 

teemapäiviä eri puolilla Etelä-Karjalaa. 

 
Liikkuvaa yksikköä hyödynnettiin 

kausi-influenssarokotus  

–kampanjassa syksyllä 2010 ja 2011. 

Mallu kylillä –hanke 9.12.- 31.8.2011 

www.eksote.fi/mallu 

Mallu-auto YouTubessa 

http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1069&NakymaID=26
http://www.eksote.fi/Kiinteasivu.asp?KiinteaSivuID=1027&NakymaID=46


LIIKKUVAT PALVELUT 
Klinikka-auto 

Palvelua järjestetään alueille, 
joista on matkaa sote-piirin 
kiinteisiin palvelupisteisiin. 

Autolla on tarkat, säännölliset 
pysähtymispaikat ja –ajat, jotka 
tiedotetaan kuntalaisille. 

 



Alueellisen hoitotiimin sairaanhoitaja/ 

terveydenhoitaja (omahoitaja) jalkautuu 
liikkuvaan yksikköön, jossa hän 

• pitää sairaanhoitajan vastaanottoa 
pitkäaikaissairauksien suunnitelmallisen 
hoidon mukaisesti 

• antaa monipuolista terveysneuvontaa 

• tekee haavanhoitaja, antaa rokotteita 

• ottaa laboratoriokokeita, mm. INR -määritykset 

• tekee pieniä toimenpiteitä  
(tikkien poistot, korvahuuhtelut) 

• hoitaa lääkeresepti-liikennettä 

• sairaanhoitajalla on käytössä  
Effica -potilastietojärjestelmä 

 

LIIKKUVAT PALVELUT 
Sairaanhoitajan palvelut 



• Eksote järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa 

liikkuvien palvelujen teemapäiviä eri puolilla Etelä-Karjalaa.  

• Teemapäivien aikana painotetaan ennaltaehkäisyä ja 

paneudutaan syvemmin johonkin sosiaali- ja terveydenhuollon 

erityisaiheeseen.  

• Etelä-Karjalan kuntien kyläyhdistykset ovat lähteneet 

innokkaasti mukaan - lisää aktiviteetteja kylille. Tilaisuuksia 

järjestetäänkin usein kylätaloilla. 

• Teemapäivissä on mukana eri terveydenhuollon 

ammattilaisia aiheesta riippuen: mm. fysioterapeutti, 

ravitsemusneuvoja, suuhygienisti, jalkahoitaja. 

• Kolmannen sektorin toimijoita myös mukana toiminnassa: 

mm. Kuulonhuoltoliitto, liikuntajärjestöt. 

 

LIIKKUVAT PALVELUT 
Teemapäivät 



Mallu klinikka-auton tekniikka 

 

• Hoitajilla/palveluohjaajalla 

käytössään autoon 

telakoidut kannettavat ja 

suunta-antennit katolla 

• @450/3G-verkossa 

toimiva reaaliaikainen 

yhteys tietohallinnon 

Citrix-palvelimelle 



Mallu klinikka-auton tekniikka (2) 

 

• Effica, WebLab ja 

internetyhteys 

• Pikamittareita 

– INR, CRP, RR, VS 

• Asiakkaan ohjaaminen 

Terveysportin avulla 

• Mahdollisuus täyttää 

sähköisiä lomakkeita 



Liikkuva hoitoyksikkö 

• Ei kuntarajoja 

• Ei kuntakohtaisia 

kustannuksia 

• Yksinkertainen ja halpa 

• Konkreettinen väline 

luoda yhteistyömalleja 

kyläyhdistysten ja 

kolmannen sektorin 

kanssa 

 


