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TIIVISTELMÄ 
 
 
Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden 
kehittämishankkeen osana luotu seudullinen vanhuspalvelujen strategia sisältää 
keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet, joilla varaudutaan palvelujen järjestämiseen ja 
kehittämiseen vuoteen 2030 saakka. Strategian keskeisenä tavoitteena on linjata 
vanhustyön kehittämistä siten, että se osaltaan tukee hankekuntien ihmisten 
täysipainoista, turvallista ja taloudellisesti turvattua elämää. Toisaalta tavoitteena 
on mahdollistaa ihmisten asuminen kotonaan niin kauan kuin se on 
tarkoituksenmukaista. 
 
Strategiassa käsitellään strategiatyön tausta ja tavoite, työn arvoperusta, 
seudullisen toimintamallin organisointi, henkilöstöstrategia, taloudellinen 
varautuminen väestön ikääntymisestä johtuviin palvelutarpeisiin, eri 
toimijatahojen välisen yhteistyön tiivistäminen, esteettömyyden kehittäminen, 
viestinnän ja tiedotuksen monipuolistaminen sekä strategian seurannan ja 
arvioinnin järjestäminen. Lisäksi strategia sisältää seudulliset linjaukset 
omaishoidon kehittämiseksi sekä asukkaiden omavastuusta terveyden, 
toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. 
 
Seudullisen vanhuspalvelujen strategian toimeenpano-ohjelmassa tavoitteellaan 
ikääntyvien henkilöiden palveluiden kehittämisen kannalta lukuisia asioita, mutta 
ei ole väärin, jos kaikkia tavoitteita ei saada toteutettua. Siten toimeenpano-
ohjelman tavoitteet ja osatavoitteet eivät ole sitovia vaan viitteellisiä suuntaviivoja 
tulevaisuuden suunnittelu- ja kehittämistyölle. 
 
 

1. STRATEGIAN TAUSTA 
 
 
Valtakunnallisissa vanhuspolitiikan tavoitteissa korostetaan terveiden ja 
toimintakykyisten elinvuosien lisäämistä, ennenaikaisen kuolleisuuden 
vähentämistä, väestöryhmien välisten terveyserojen pienentämistä sekä 
mahdollisimman hyvän elämänlaadun turvaamista. Tämä edellyttää hyvinvoinnin 
näkökohtien ottamista huomioon kaikessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. 
Hyvinvointiin vaikuttavat arkiympäristöt, esimerkiksi kodit, asuma-alueet, 
liikenne ja vapaa-ajan toiminnat, sosiaalinen verkosto, yhteenkuuluvuuden tunne 
ja huolenpito sekä elämänhallintataidot. Terveyden ja toimintakyvyn sekä 
hyvinvoinnin edistämisessä ja ylläpitämisessä yhteiskunnan kaikkien sektoreiden 
yhteistyö on tärkeää. Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan 
laatusuositusluonnoksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla ajantasainen 
ikäpoliittinen strategia, jonka kunnan poliittinen johto on virallisesti vahvistanut 
sekä strategiset linjaukset sisällytetään kuntastrategiaan ja muihin terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen ohjelmiin. Seudullisen ikäpoliittisen palvelustrategian 
avulla kunnat pyrkivät löytämään yhteisen näkemyksen seudullisesta palvelujen 
tuottamistavoista ja sitouttamaan eri toimijat toteuttamaan sitä. 
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Yli 75-vuotiaiden henkilöiden lukumäärä vuonna 2006
Yli 75-vuotiaiden henkilöiden lukumäärän kasvuprosentti vuosina 2006-2030  

 
KUVIO 1. Väestöennuste 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden määrän kasvusta vuodesta 2006 

vuoteen 2030 (Tilastokeskus 31.5.2007, vrt. Riitta Räsänen 2006, Erkinjuntti ym. 
2002.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6

2. STRATEGIAN VISIO 
 
 
Hankkeen keskeisenä tavoitteena on luoda eri toimijatahojen yhteinen seudullinen 
vanhuspalvelujen strategia. Strategiassa on hyödynnetty kunkin 11 hankekunnan, 
oppilaitosten ja kehittämisorganisaatioiden omia vanhuspalveluja linjaavia 
asiakirjoja. Lisäksi strategian pohjaksi toteutettiin Riitta Räsäsen toteuttama 
seudullinen hoidon ja hoivan selvitys, missä käytiin läpi kaikki hankekuntien 
laitoshoitoa antavat yksiköt. 
 
Strategian keskeisenä tavoitteena on tarkoituksenmukaisilta osin yhtenäistää 
hankekuntien palveluja ja mahdollistaa se, että hankekuntien ihmiset voivat elää 
mahdollisimman pitkään täysipainoista, turvallista ja taloudellisesti turvattua 
elämää. Toisaalta tavoitteena on mahdollistaa ihmisten asuminen kotonaan niin 
kauan kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. 
 
Tämä strategia keskittyy yli 75-vuotiaiden henkilöiden palveluihin, mutta 
ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa toiminnassa mukana on esitetty paljon 
toimenpiteitä myös sitä nuoremmalle väestönosalle. Seudullisesti ja paikallisesti 
organisoitujen vanhuspalveluiden kehittäminen on kaikkien yhteinen asia aina 
yhdyskuntasuunnittelusta sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta kulttuuriin, 
koulutukseen ja arkipalveluihin. Jokaisen hallintokunnan tulisi ennakoida omassa 
toiminnassaan lähivuosien väestökehityksen aiheuttamat vaikutukset ja 
vaatimukset. Vuoropuhelua palvelujen kehittämiseksi tulee käydä päättäjien, 
käyttäjien, kuntalaisten ja kaikkien palvelujen toteuttajien välillä. Päävastuun 
vanhuspalvelujen käytännön toteutuksesta kantavat kuntien vanhuspalvelujen 
vastaavat apunaan muu henkilöstö ja yhteistyökumppanit. 
 
Visio: 
 
 
 
 

Mahdollistaa ihmisten asuminen kotonaan niin kauan kuin se on 
ihmisarvoa kunnioittaen tarkoituksenmukaista. 
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Seudullinen vanhuspalvelujen strategia on valmisteltu osana Jyväskylän 
verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden 
kehittämishanketta. Strategian työstämiseen ovat osallistuneet 
hankekokonaisuuden työntekijät ja ohjausryhmän jäsenet sekä hankkeessa 
mukana olevien eri organisaatioiden lukuisat edustajat. 
 
Vanhuspalveluiden kehittämishankkeessa uudistetaan kuntien olemassa olevia 
vanhuspalveluja sekä luodaan kuntien omien palvelujen rinnalle seudullista ja 
monitoimijaista palvelutuotantoa. Hankkeen tavoitteena on turvata alueen 
vanhusten palvelujen laatu ja saatavuus siten, että palvelujen järjestäjät ja tuottajat 
toimivat asiakaslähtöisesti ja saumattomasti yhteistyössä ennaltaehkäisevän ja 
kuntouttavan työn periaatteita noudattaen. 
 
Hankkeeseen osallistuvat tahot: Hankasalmen kunta, Jyväskylän kaupunki, 
Jyväskylän maalaiskunta, Korpilahden kunta, Laukaan kunta, Muuramen kunta, 
Petäjäveden kunta, Toivakan kunta, Uuraisten kunta, Keuruun kaupunki ja 
Multian kunta, Keuruu-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä, Korpilahti-
Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä, Palokan terveydenhuollon 
kuntayhtymä, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän 
ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Koske) sekä 
Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter. 
 
Hankkeessa mukana olevien kuntien väestön ikääntyminen vuosina 2006-2030 
(tilanne 31.12.2004) on kuvattu 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta 
kuviossa 1. Ikääntymiskehitys on kuvattu 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden 
osuutena, koska tutkimusten mukaan väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden 
käyttö lisääntyy merkittävästi tuon ikävaiheen jälkeen. Vuoden 2005 lopussa 
Suomen väestöstä oli 7.5 prosenttia 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä. 
Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan vuonna 2030 Suomen väestöstä on 75 
vuotta täyttäneitä henkilöitä 13.7 prosenttia ja vastaavasti hankkeessa mukana 
olevien kuntien väestöstä 14.3 prosenttia. 
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3. INHIMILLISEN JA ARVOKKAAN VANHUUDEN 
TURVAAMINEN 
 
 
Vanhuspalvelujen ensisijainen tavoite on tukea ikäihmistä niin, että hän voi asua 
kotonaan niin pitkään kuin se ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. 
Vanhuksille ja ikääntyville henkilöille suunnatut palvelut järjestetään tarve- ja 
voimavaralähtöisyyteen perustuen yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja eri 
toimijoiden kanssa. Vanhustenhuollon peruslähtökohta on jokaisen vanhuksen 
omat yksilölliset tarpeet, toiveet ja arvostukset, jotka heijastavat hänen 
ainutkertaista elämänhistoriaansa tapoineen ja tottumuksineen. Strategian 
lähtökohtana korostetaan vanhuksen ihmisarvon ja autonomian kunnioittamista, 
oikeudenmukaisuutta ja osallistumista. Ikääntyvän henkilön omat valinnat ja 
terveyttä edistävät elämätavat ovat ratkaisevia ennaltaehkäisevän työn 
onnistumiseksi. 
 
Iäkkäiden ihmisten hyvän elämänlaadun pilarit koostuvat seuraavista tekijöistä: 
hyvät sosiaaliset suhteet, osallistuminen sosiaalisiin toimintoihin ja harrastuksiin, 
hyvä terveys ja toimintakyky, asuminen hyvässä kodissa ja naapurustossa, 
positiivinen elämänkatsomus ja psyykkinen hyvinvointi, riittävät tulot, 
riippumattomuuden ja oman elämänsä kontrollin säilyttäminen. (Heikkinen 
22.3.2007) 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arvot toimivat kaiken päätöksenteon pohjana: 
• Yhdenvertaisista oikeuksista käydään arvokeskustelua lautakunnissa, 

johtoryhmissä ja yksiköittäin sekä toimitaan arvokeskustelun päätösten 
mukaisesti. 

• Varmistetaan vanhusten hyvä hoito ja kohtelu jokaisessa hoitopaikassa ja 
hoitomuodossa. 

• Päätösten tulee perustua oikeaan tietoon ja niiden tulee olla oikaistavissa. 
• Eri henkilöillä ja organisaatioilla on mahdollisuus olla mukana tekemässä 

itseään koskevia päätöksiä. 
• Asiakkaan itsemääräämisoikeuden toteutumiseksi turvataan ikääntyville 

asiakkaille mahdollisuus tehdä tietoisia valintoja ja tuetaan häntä tässä 
antamalla tarvittava tieto päätöksenteon tueksi. 

• Päätösten taustalla vastataan kysymyksiin Kyetä, Haluta, Osata, Täytyä. 
• Lisätään päätöksenteon läpinäkyvyyttä sekä erilaisten näkökulmien 

yhteensovittamista ja vuorovaikutusta eri tahojen kesken. 
• Varmistetaan yksittäisen asiakkaan ja hänen läheistensä palvelujen 

kattavuus ja sujuvuus. 
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4. MONITOIMIJUUS JA OMAVASTUU 
 
 
Monitoimijuudella tarkoitetaan laajaa ja saumatonta yhteistyötä palveluiden 
järjestämisessä. Monitoimijuudessa yhteistyössä toimivat koordinaatiovastuussa 
olevan kunnan eri hallinnonalojen lisäksi seudulla palveluja järjestävät muu 
julkinen sektori, yritykset, kansalaistoimijat, seurakunnat, oppilaitokset, tutkimus- 
ja kehittämisyksiköt sekä muut yhteistyötahot. Seutukunnallisen vanhuspolitiikan 
perustehtävänä on huolehtia ikääntyneiden henkilöiden hyvinvoinnista kaikilla 
palveluiden tasoilla. Ikääntyneiden henkilöiden omavastuu toimintakykynsä 
ylläpitämisestä joko itsenäisesti tai omaistensa ja läheistensä tukemana linkittyy 
yhteen palvelujärjestelmän toiminnan kanssa. 
 
”Ikäihmiset vastaavat omasta hyvinvoinnistaan ensisijaisesti itse ja lähiverkoston-
sa avulla ja käyttävät samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Palvelujärjestel-
män tehtävänä on tukea ja ohjata ihmisiä kantamaan vastuuta omasta terveydes-
tään ja hyvinvoinnistaan.” (STM:n Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laa-
tusuositus (versio 4.6.2007), 10) Palvelun tuottamiseen tarvittavien voimavarojen 
jakamisessa tavoitteena tulee olla yhteisen ja yksilön hyvän tasapainottaminen se-
kä periaatteena mahdollisimman monien auttaminen käytettävissä olevien voima-
varojen asettamissa rajoissa. 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monitoimijuutta tiivistetään palvelujen järjestämisessä ja vastuutetaan 
asiakkaat kantamaan huolta omasta hyvinvoinnistaan. 
• Uusimman tutkimustiedon viiveetöntä integroimista palvelujärjestelmään 

tuetaan rakentamalla luovia tutkimus-, oppimis- ja kehittämisympäristöjä. 
• Palvelujen tilaamisen ja tuottamisen suhde selvitetään seudullisessa 

yhteistyössä. 
• Prosessi ja palveluketjukuvaukset toimivat asiakastyön perustana. 
• Palvelusetelitoimintaa kehitetään seudullisessa yhteistyössä. 
• Luodaan ikääntyville asukkaille mahdollisuus hyvään itsenäiseen 

elämänhallintaan sekä terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia edistävien 
ratkaisujen tekemiseen. 

• Hyviä kansalaistoiminnan ja vertaistuen käytäntöjä levitetään ja kehitetään 
edelleen. 
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5. ESTEETÖN JA HOUKUTTELEVA ASUIN- JA 
ELINYMPÄRISTÖ 
 
 
Asuin- ja elinympäristö muodostuu ihmisten päivittäisten tai viikoittaisten 
askareiden ja liikkumisen perusteella. Toimiva ja turvallinen ympäristö 
mahdollistaa osaltaan itsenäisen elämisen ja aktiivisen osallistumisen sekä 
yhteisöllisyyden kokemukset. Tuotteiden, palvelujen ja ympäristöjen 
suunnittelussa keskeistä on, että monikulttuurisen väestön erilaiset tarpeet otetaan 
huomioon arjesta selviytymiseksi teknologiaa hyödyntäen. Esteettömien 
ratkaisujen tulee kaikissa ympäristöissä soveltua myös toimintarajoitteisille 
kansalaisille ja täyttää esteettiset toivomukset. Perusedellytykset hyvälaatuisen 
luonnonympäristön ja terveellisen rakennetun ympäristön turvaamiseksi ovat 
olemassa, mutta vaativat seurantaa ja aktiivisia toimenpiteitä. Työtä on tehtävä 
asumisen vaihtoehtojen, terveellisen rakentamisen ja laadukkaan elinympäristön 
edistämiseksi. Asumiseen toivotaan lisää vaihtoehtoja asuntojen muunneltavuutta 
ja yksilöllisyyttä sekä uusia kustannustehokkaita rakentamistapoja 
elinkaarirakentaminen huomioon ottaen. Liikenteellisen saavutettavuuden 
järjestäminen, kuntakeskustan elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja palvelujen 
saatavuuden turvaaminen ovat perusedellytyksiä toimivalle yhdyskunnalle. (Fried 
S., 2006; Vuorinen L. 26.10.2006.) 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ikääntyvällä kuntalaisella on itsenäistä selviytymistä tukeva ympäristö, 
jonka tueksi hankekuntien eri strategioissa käsitellään periaatteet tämän 
tavoitteen saavuttamisen kannalta tarpeellisten toimenpiteiden 
esteettömälle toteutukselle. 
• Eheytetään yhdyskuntarakennetta ja minimoidaan liikennetarpeita. 
• Parannetaan eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta, jotta ikääntyvien 

henkilöiden yksilölliset tarpeet saadaan rakentamisen ja peruskorjaustöiden 
toteutusprosesseissa nykyistä paremmin huomioon. 

• Peruskorjataan ja uudisrakennetaan julkiset palvelutilat esteettömäksi. 
• Mahdollistetaan viikoittainen asiointimahdollisuus ikääntyville 

kuntalaisille. 
• Varmistetaan, että teknologisia ratkaisuja sekä apu- ja toimintavälineitä 

tarvitsevilla ikääntyvillä kuntalaisilla on ne käytössään ja he ovat saaneet 
niiden käyttöön opastuksen  

• Huolehditaan turvallisuudesta ennaltaehkäisevästi. 
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6. TERVEYDEN, TOIMINTAKYVYN JA HYVINVOINNIN 
EDISTÄMINEN JA YLLÄPITÄMINEN 
 
 
Vanhusten hoidon ja palvelujen keskeisinä tavoitteina ovat toimintakyvyn 
parantaminen ja itsenäisen selviytymisen ja omatoimisuuden tukeminen osana 
yleistä hyvinvointia. Esimerkiksi liikkumisongelmien ilmettyä fyysinen 
aktiivisuus vähenee, josta puolestaan seuraa lihasvoiman, tasapainon ja fyysisen 
kunnon heikkeneminen johtaen väsymykseen, joka tekee liikkumisen entistä 
vaikeammaksi. Liikkumiskyvyn heiketessä seuraa monimutkaisempien toimien, 
kuten sosiaalisen kanssakäymisen ja raskaiden kotitöiden tekemisen, 
vaikeutuminen. Lopulta pukeutumisen, peseytymisen ja sisällä liikkumisen 
tapaisista perustoiminnoistakin suoriutuminen muuttuu ongelmalliseksi ja henkilö 
tarvitsee lisääntyvää ulkopuolista apua ja lopulta laitoshoitoa. (Heikkinen ja 
Rantanen (toim.) 2003.) 
 
Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sisältää iäkkään ihmisen voimavaroja 
vahvistavan (promootio) sekä ennaltaehkäisevän (preventio) toiminnan. 
Ennaltaehkäisevä työ perustuu lisäksi riskien tunnistamiseen ja arviointiin osana 
kuntouttavaa vanhustyötä kaikilla palveluiden tasoilla. Terveyden ylläpitäminen ja 
sairauksien ehkäisy sisältävät erilaisten fyysisten, kognitiivisen, psyykkisten ja 
sosiaalisten ongelmien ehkäisyn. Hyvä hoito on itsehoidon tukemista, ihmisen 
jäljellä olevien taitojen ja kykyjen ylläpitämistä sekä kuntouttavaa toimintaa. 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Onnistuneen vanhenemisen tueksi kehitetään seudullisia ja paikallisia 
toimintamalleja, joilla edistetään omaehtoista terveydestä, toimintakyvystä 
ja hyvinvoinnista huolehtimista sekä vähennetään hoitojen ja palvelujen 
tarvetta. 

• Arvioidaan seudullisesti yhtenevin mittarein säännöllisesti ikääntyvän 
asiakkaan terveydentilaa ja hyvinvointia sekä saatujen palvelujen ja 
hoidon vaikuttavuutta. 
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7. SEUDULLINEN YHTEISTYÖ OMAISHOIDON 
KEHITTÄMISESSÄ 
 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan hoidettavan hoidon ja huolenpidon järjestämistä 
kotioloissa. Omaishoitaja on hoidettavan omainen tai muu läheinen henkilö. 
Omaishoitaja ja kunta tekevät omaishoitosopimuksen, jonka liitteeksi tulee hoito- 
ja palvelusuunnitelma. Valtakunnan tasolla omaishoidon tuen piirissä oli vuonna 
2004 2,2 prosenttia yli 65-vuotiaista. Arvioidaan, että kunnissa tulevaisuudessa 
peräti 66 prosenttia vanhusten asumispalveluista järjestetään omaishoidon kautta 
(Vanhuuseläkeläiset yhteiskunnan voimavarana, 2006). 
 
Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön 
kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi annettavaa 
hoitopalkkiota ja -palveluja, jotka määritellään hoidettavan hoito- ja 
palvelusuunnitelmassa. Omaishoidon tuen tarkoituksena on turvata paljon apua 
tarvitsevan henkilön kotona selviytyminen tarjottavien tukien ja palveluiden 
avulla vaihtoehtona runsaille kunnallisen kotihoidon käynneille sekä 
palveluasumiselle ja laitoshoidolle. Suomessa arvioidaan omaishoitotilanteen 
olevan noin 14 prosentissa kotitalouksista (Salanko-Vuorela M. ym. 2006). 
Seudulla tehdyn selvityksen mukaan korkeintaan puolet omaishoitajista pitää 
lakisääteiset vapaat kuukausittain (Vesander 2006). 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Omaishoitoa kehitetään siten, että vuonna 2012 omaishoidon tukipalkkion 
ja palvelujen piirissä on kahdeksan prosenttia hankekuntien 75 vuotta 
täyttäneistä henkilöistä. (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistio 
2004:3) 
• Hankekunnat sitoutuvat soveltamaan seudullisia omaishoidon kriteereitä 

vuoteen 2012 mennessä. 
• Yhteistyötä tiivistetään eri sektoreiden toimijoiden kanssa ja varataan 

riittävät resurssit omaishoidon tukemiseen. 
• Luodaan omaishoitajalle mahdollisuus pitää lakisääteiset vapaansa. 
• Kehitetään yhteistyössä järjestötoimijoiden kanssa ikääntyvien henkilöiden 

perhehoitoa (sekä jatkuvaan hoidon tarpeeseen että omaishoidon lomituksia 
varten). 
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8. SEUDULLINEN VANHUSTYÖN TOIMINTAMALLI 
 
 
Kunta- ja palvelurakenneuudistus on suurin kunnallishallinnon ja -palveluiden 
uudistus Suomen historiassa. Kunnat toteuttavat uudistuksen yhteistyössä valtion 
kanssa vuoden 2012 loppuun mennessä. Uudistus vahvistaa kunta- ja 
palvelurakennetta, edistää uusia palvelujen tuotantotapoja ja organisointia, 
uudistaa kuntien rahoitus- ja valtionosuusjärjestelmiä sekä tarkistaa kuntien ja 
valtion välistä tehtäväjakoa siten, että kuntien vastuulla olevien palvelujen 
järjestämiseen ja tuottamiseen sekä kuntien kehittämiseen on vahva rakenteellinen 
ja taloudellinen perusta tulevina vuosikymmeninä. Seutukehittämisen 
perusstrategiana on, että kullekin toiminnolle haetaan mielekkäin toimintamalli, 
jonka tavoitteena on turvata hyvinvointiyhteiskunta uusissa oloissa. 
(Sisäasiainministeriön kotisivut; Kunta- ja palvelurakenneuudistus.) 
 
Ikääntyville henkilöille ja vanhuksille tarjottavat laadukkaat ja toimivat palvelut 
jaetaan neljään eri organisaatioluokkaan: 

- asuinalue-, kylä-, taajama- tai kuntakohtaiset peruspalvelujen lähipalvelut  
- kunta- tai seutukohtaiset keskitetyt peruspalvelut ja tarvittava 
   erityisosaaminen 
- maakuntakohtaiset erityispalvelut 
- läänikohtaiset tai valtakunnalliset vaativat erityispalvelut 

Lähtökohtana on toteuttaa vanhuspalvelut tarkoituksenmukaisilta osin 
lähipalveluina, ottaen huomioon palvelu- ja hoitoverkon saumattomuus. 
Palveluiden organisoinnin eettisinä perusteina ovat palveluiden vaikuttavuus, 
oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden toteutuminen sekä ihmisarvon ja 
asiakkaiden oikeuksien kunnioitus. 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ikääntyvän asiakkaan elämänhallintaa ja omatoimista selviytymistä tuetaan 
hänen itsensä ja läheistensä tarpeita vastaavilla palveluilla. 

• Selvitetään mahdollisuudet muodostaa ikääntyville henkilöille suunnatuista 
palveluista seudullinen palvelualue, minkä avulla turvataan laadukkaat lähi-
, perus- ja erityispalvelut asiakkaiden omassa asuin- ja elinympäristössä 
myös taajamien ulkopuolella. 

• Hankekunnissa otetaan käyttöön seudullisesti yhtenevin kriteerein 
muodostetut, moniammatillisesti laaditut ja yhtenäiset hoito- ja 
palvelusuunnitelmat. 

• Toteutetaan seudullinen dementiahoidon suunnitelma palvelujen eri tasoille 
monitoimijaisessa yhteistyössä. 
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9. HENKILÖSTÖN SAATAVUUDEN JA OSAAMISEN 
TURVAAMINEN 
 
 
Laadukkaan vanhustyön keskeinen osatekijä ja voimavara on ammattitaitoinen ja 
oman ammattinsa kehittämisestä kiinnostunut henkilöstö, joka toimii laajassa 
yhteistyössä asiakkaiden, omaisten ja muiden asianosaisten kanssa. Hankekuntien 
vanhuspalveluiden talouden kuluista 80 prosenttia koostuu 
henkilöstökustannuksista. Työvoiman tarve vanhustyössä tulee lisääntymään 
palvelutarpeen kasvun ja hoitohenkilöstön ikärakenteesta johtuvan poistuman 
myötä.  
 
Ammattitaitoisen ja riittävän henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tulee kehittää 
henkilöstörakenteita sekä työoloja ja -ehtoja niin, että ala on houkutteleva. 
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä työssä olevan henkilöstön 
osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen on koulutuksen, työelämän ja 
johtamisen yhteinen haaste. Valtakunnallisessa ja seudullisessa ammatillisen 
koulutuksen suunnittelussa tulee turvata alalle riittävästi perus- ja 
aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja. Oppilaitosten tehtävänä on tarjota työelämän 
tarpeita vastaavaa perus-, täydennys- ja jatkokoulutusta sekä osallistua seudun 
työelämän kehittämiseen. Seudullisesti laadittavan henkilöstöstrategian yhtenä 
tarkoituksena on nostaa vanhustyön imagoa ja lisätä sen vetovoimaisuutta 
jatkuvan systemaattisen kehittämistyön kautta. 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hankekuntien vanhustyössä toimii ikäihmisten hoidon laatusuositukset 
täyttävä, osaava ja motivoitunut henkilöstö. 

• Seudulliseen vanhuspalveluiden kehittämiseen liittyen luotu 
vanhuspalvelujen seudullinen henkilöstöstrategia 2008 -2012 (liite 1), joka 
koostuu seuraavista osa-alueista: 
o Palvelujen tarvetta vastaava henkilöstömäärä ja koulutusrakenne 
o Henkilöstön saatavuuden turvaaminen ja seudullinen rekrytointi 
o Osaamisen kehittäminen sekä seudullinen monitoimijainen 

koulutussuunnittelu 
o Joustavan työnjaon kehittäminen, johtamisen oikeudenmukaisuus sekä 

kannustava ja työn vaativuuteen perustuva palkkaus 
o Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja työolosuhteiden kehittäminen 
o Yhteistyö oppilaitosten sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköiden kanssa 
o Seudullisesti yhtenevät laadun arviointimenetelmät 

• Seudullinen vanhuspalvelujen henkilöstöstrategia on osa seudullista 
vanhuspalveluiden kehittämistä ja se toimii yhtenä perusasiakirjana seudun 
vanhustyön yksiköiden henkilöstö- ja toimintasuunnittelussa.  

• Seudullinen vanhuspalvelujen henkilöstöstrategia konkretisoidaan 
yksityiskohtaisiksi ja aikataulutetuksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi 
yksiköiden toimintasuunnitelmissa taloussuunnitelmien yhdeksi 
laadintaperustaksi. 
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10. MONIPUOLINEN VIESTINTÄ JA TIEDOTUS 
OSALLISTUMISEN MAHDOLLISTAJANA 
 
 
Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia, vuoropuhelua, osallistumista ja 
vaikuttamista sekä luo myönteistä kuvaa. Viestintä edistää osaltaan asukkaiden 
hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Päätöksenteko ja kuntien toiminta on avointa ja 
mahdollistaa kuntalaisten laajan osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuden. 
Asukkaat, asiakkaat, omaiset, henkilöstö, luottamushenkilöt, yritykset, 
kansalaistoimijat, media ja muut yhteistyötahot saavat tarvitsemansa tiedon oikea-
aikaisesti ja ymmärrettävästi. Viestinnällä on monia tehtäviä: sisäinen viestintä, 
päätösviestintä, palvelutiedottaminen, osallistumista ja vaikuttamista tukeva 
viestintä, kuntamarkkinointi ja maineenhallinta, seutuviestintä sekä häiriö- ja 
poikkeusolojen viestintä. (Mäenpää 18.12.2006) 
 
Osallisuus on eettinen periaate, jota voidaan tarkastella sekä yksilön että 
laajemmin koko yhteiskunnan tasolla. Laajemmassa tarkastelussa sosiaalinen 
osallisuus on ihmisen perusoikeus, jolloin sillä tarkoitetaan myös ihmisten 
mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön kehittämiseen ja siihen 
liittyvään päätöksentekoon. On muistettava, että aktiivinen osallistuminen ja 
mielekäs tekeminen ovat myös onnistuneen ikääntymisen keskeisiä osatekijöitä. 
(STM:n Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskeva laatusuositus (versio 4.6.2007), 
6-7). Palautemekanismeja on tutkimusten mukaan hyvin tarjolla, mutta tietoa 
niistä on käyttäjillä hajanaisesti (Siltaniemi ym. 2007). 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Käytetään ikääntyvät henkilöt tavoittavia, tehokkaita, monipuolisia ja 
vuorovaikutteisia viestintä- ja tiedotuskanavia. 
• Viestinnän painopistettä siirretään nykyistä enemmän ennakoivaan 

viestintään. 
• Palautejärjestelmiä kehitetään seudullisessa yhteistyössä. 
• Vanhuspalvelujen tunnettavuuden sekä viestinnän parantaminen 

monitoimijuuden mallissa. 
• Ikääntyville henkilöille tarjotaan mahdollisuus sähköisten palveluiden 

käyttämiseen. 
• Hankekunnilla, eri hallinnonaloilla ja palveluyksiköillä on ajantasaiset ja 

ikääntyvien henkilöiden tarpeet huomioon ottavat internet-sivut. 
• Muodostetaan seudullinen sähköinen sosiaali- ja terveystoimen 

asiakastieto-, arkistointi- ja yhteisöverkkojärjestelmä. 
• Vanhusasiavaltuutetun toimintamallin juurruttaminen hankekuntiin. 
• Vanhus-/ eläkeläisneuvostojen koordinoijan roolia vahvistettava. 
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11. TALOUDELLINEN VARAUTUMINEN VÄESTÖN 
IKÄÄNTYMISESTÄ JOHTUVIIN PALVELUTARPEISIIN 
 
 
Valtakunnallisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteena on, että 
nykyisin kuntien vastuulla olevat palvelut saavat riittävän vahvan rakenteellisen ja 
taloudellisen perustan, jotta niiden järjestäminen ja tuottaminen olisi turvattua 
tulevaisuudessakin. Samanaikaisesti otetaan huomioon palveluiden laatu, 
vaikuttavuus, saavutettavuus, tehokkuus sekä teknologinen kehittäminen. 
(Sisäasiainministeriön kotisivut; Kunta- ja palvelurakenneuudistus.) Julkisten 
varojen käytön tehostamisella pyritään rajallisilla resursseilla hankkimaan 
laadultaan parhaita tuotteita ja palveluja. Tasapuolisuus ja avoimuus 
julkisyhteisön hankinnoissa avaavat yrityksille ja niiksi laskettaville 
kansalaistoimijoille tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tuotteitaan julkiselle 
sektorille. 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kustannusvaikuttavat ja -tehokkaat palvelut kaikille niitä tarvitseville. 
• Talouden seurantamenetelmiä yhtenäistetään seudullisen vertailtavuuden 

tueksi. 
• Talouden ennustamisen ja varmistamisen kautta turvataan 

vanhuspalveluihin riittävät resurssit. 
• Luodaan ikääntyville henkilöille suunnattuihin palveluihin seudullinen 

hankintaohje. 
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12. SEURANTA JA ARVIOINTI LAADUN KEHITTÄMISEN 
TUKENA 
 
Vanhuspalvelustrategian vision ja tavoitteiden toteutuminen todetaan 
toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksessä, jonka jälkeen arvioidaan ja tehdään 
johtopäätökset seuraavan vuoden suunnittelua varten. Seurannan ja arvioinnin 
avulla varmistetaan strategian toteutuminen suunnitellusti ja arvioidaan sen 
toimivuutta. Strategiaa on ajanmukaistettava tilanteen muuttuessa, koska strategia 
on jatkuva prosessi eikä sellaisenaan koskaan valmis. Strategian toteutuksen 
seurannalle on nimettävä vastuutaho sekä päätettävä mitä ja miten kerätään 
seuranta- ja arviointiaineistoa. Lisäksi on varmistettava strategian toteutumista 
edistävien tuki- ja tehostustoimien käynnistäminen tarvittaessa. 
 
”Ikäpoliittisen strategian laadintavastuu ja vahvistaminen kuuluvat kunnan 
poliittiselle johdolle. Luottamushenkilöt ovat avainasemassa, kun strategian 
seurantaa ja arviointia suunnitellaan ja arviointitietoa käsitellään. Ikäpoliittinen 
strategia kuuluu kunnan suuriin linjauksiin ja sen säännöllinen seuranta on 
olennaisen tärkeää luottamushenkilöille. Lisäksi luottamushenkilöt voivat 
vaikuttaa kunnan tiedotustoimintaan ja siinä myös siihen, miten arviointitietoa 
välitetään kuntalaisille. Seuranta ja arviointi kiinnostavat myös kuntalaisia. 
Palvelujen tuottajien on saatava tietoa siitä, miten tehty työ on edistänyt 
tavoitteiden saavuttamista ja saatava palautetta toiminnastaan. Seuranta- ja 
arviointivastuut on sovittava selkeästi.” (STM:n Ikäihmisten hoitoa ja palveluja 
koskeva laatusuositus (versio 4.6.2007), 8.) 
 
Tavoitteet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seudullista vanhustyötä kehitetään säännöllisen seurannan ja arvioinnin 
pohjalta. 
• Seudullisen vanhuspalvelujen strategian toteutumisen seurantaan ja 

arviointiin nimetään joka kevät kokoontuva seurantaryhmä. 
• Seurantajärjestelmät ja – mittarit yhdenmukaistetaan hankekunnissa. 
• Vuosittain kerätään seudullisesti yhtenevin kriteerein palaute tarjotuista 

palveluista seuraavilta tahoilta palveluiden kehittämiseksi. 
• Seuranta ja arviointi monitoimijaisen yhteistyön työvälineenä. 
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JOHDANTO 
 
 
Tämä vanhustyön seudullinen henkilöstöstrategia vuosille 2008 – 2012 on tehty 
osaksi Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalvelujen 
kehittämishankkeessa rakennettua seudullista vanhuspalvelujen strategiaa ja se 
perustuu valittujen painopistealueiden nykytilan analyysiin ja toimintaympäristön 
muutosten ennakointiin. Lisäksi strategia muodostaa yhden yhteistyön toteuma-
osion STM:n ja Stakesin Ikäihmisten laitoshoidon laadun kehittämishankkeeseen 
(LAILA), jossa seudullinen vanhustyö pilotoi laitoshoidon laadun kehittämistä 
neljästä ulottuvuudesta: asiakas, ammatillinen työ, johtaminen ja yhteistyö. 
 
Seudullisen vanhuspalvelujen henkilöstöstrategian lähtökohtana on se, että van-
hustyöllä tulee olla käytettävissään ikääntyneille henkilöille suunnattujen palve-
luiden kehittämistä ohjaavan vision ja vanhuspalvelujen strategian toteuttamiseen 
tarvittava määrä osaavaa ja oman ammattinsa kehittämisestä kiinnostunutta mo-
niammatillista henkilökuntaa, joka toimii laajassa yhteistyössä asiakkaiden, 
omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Hankekuntien vanhuspalveluiden 
talouden kuluista noin 80 prosenttia koostuu henkilöstökustannuksista. Työvoi-
man tarve vanhustyössä tulee lisääntymään palvelutarpeen kasvun ja hoitohenki-
löstön ikärakenteesta johtuvan poistuman myötä. Ammattitaitoisen ja riittävän 
henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi tulee kehittää henkilöstörakenteita sekä 
työoloja ja -ehtoja niin, että ala on houkutteleva. Osaavan työvoiman saatavuuden 
turvaaminen ja työssä olevien osaamisen ylläpitäminen on koulutuksen, työelä-
män ja johtamisen yhteinen haaste. 
 
Seudullinen vanhuspalvelujen henkilöstöstrategia on osa seudullista vanhuspalve-
luiden kehittämistä. Henkilöstöstrategia sisältää suunnitelman henkilöstömääristä, 
ammattirakenteesta, henkilöstön saatavuuden turvaamisesta, osaamisen kehittämi-
sestä, työhyvinvoinnin tukemisesta sekä yhteistyöstä oppilaitosten, työvoimahal-
linnon sekä vanhustyön kehittämisyksiköiden kanssa. Lisäksi strategia sisältää 
toimintasuunnitelman henkilöstöstrategiaan kirjattujen tavoitteiden ja toimenpi-
teiden toteuman seurannasta. 
 
Yllä olevista henkilöstön kehittämiseen liittyvistä asiakokonaisuuksista tähän 
henkilöstöstrategiaan on nostettu hankekuntien vanhustyönjohtajien ja ylihoitajien 
kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta keskeisimmät osaavan ja motivoituneen 
vanhustyön henkilöstön turvaamiseksi tarvittavat osa-alueet. Seudullinen henki-
löstöstrategia päivitetään vuosittain ja se toimii yhtenä perusasiakirjana seudun 
vanhustyön yksiköiden henkilöstö- ja toimintasuunnittelussa ja se konkretisoidaan 
yksityiskohtaisiksi ja aikataulutetuksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi yksiköiden 
toimintasuunnitelmissa taloussuunnitelmien yhdeksi laadintaperustaksi. 
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1 HENKILÖSTÖMÄÄRÄT 
 
 
1.1 Henkilökuntavahvuus suhteessa hoidettavien/ asiakkaiden määrään ja 
hoitoisuuteen 
 
Henkilöstömääriä suunniteltaessa lähtökohtana pidetään kulloinkin voimassa ole-
vaa sosiaali- ja terveysministeriön valtakunnallista Ikäihmisen hoitoa ja palveluja 
koskevaa laatusuositusta henkilöstömääristä. STM:n suositus on tarkoitettu kunti-
en päättäjille ja vanhuspalveluista vastaaville ikääntyneiden palvelujen kehittämi-
sen ja taloussuunnittelun tueksi. Kokonaistoiminnan arviointia tekeville päättäjille 
suositus tarjoaa välineen, jonka avulla ne voivat arvioida palvelujen asianmukai-
suutta, tavoitteiden toteutumista ja voimavarojen käyttöä. Suositus koskee myös 
ostopalvelukumppaneita. Henkilökuntamääriä suunniteltaessa valtakunnallisten 
laatusuositusten lisäksi huomioidaan aina myös paikalliset toiminnalliset palvelu-
sisällöt, toiminnalle asetetut tavoitteet sekä asiakkaiden toimintakyky ja hoitoi-
suus. Henkilöstömitoituksen haasteena on turvata saumaton hoito- ja palveluko-
konaisuus, palveluiden jatkuvuus sekä minimoida henkilöstön vaihtuvuus. 
 
Taulukossa 1 ovat Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäihmisen hoitoa ja palvelua 
koskevat suositukset henkilöstömitoitukseen. Suositukset ovat vuodelta 2001 ja 
niitä on käytetty tämän henkilöstöstrategian perustana. STM:n henkilöstömitoitus-
suositus päivitetään vuoden 2007 loppuun mennessä, jolloin uudet suositukset 
toimivat henkilöstöstrategian ensimmäisen päivityksen pohjana vuonna 2008. 
 
TAULUKKO 1 Voimassa olevat STM:n Ikäihmisen hoitoa ja palvelua koskevat suositukset henki- 

löstömitoitukseen. 
 
Palveluasuminen 0,4–0,6 
Vanhainkodin pitkäaikaishoito 0,5–0,6 
Hoivasairaala 0,55 
Terveyskeskussairaala  0,6–0,8 
Dementiahoito, psykogeriatriset ja intervallipotilaat 
lisäys edellä mainittuihin 

0,1–0,2 

 
Hankekuntien palveluasumisen, kotihoidon ja laitoshoidon vanhustyön henkilös-
tömitoituksia laskettaessa hoitohenkilökuntaan on laskettu se työpanos, joka tosi-
asiallisesti kohdentuu suoraan hoitotyöhön. Hoitotyötä vanhustyössä toteuttavat 
varsinaisen hoitohenkilökunnan lisäksi myös osastoapulaiset, joiden ammatillise-
na koulutuksena on kodinhoitajan tutkinto tai laitoshuoltajan tutkinto.  Mukaan ei 
ole laskettu sitä työpanosta, joka kohdentuu hoitotyötä tukeviin toimintoihin, ku-
ten siivoukseen, pyykki- ja astiahuoltoon sekä lähiesimiestyöhön. Määräaikaisesti 
työllistämismäärärahoilla palkattuja työntekijöitä ja varahenkilöitä ei ole laskettu 
mukaan. Lähiesimiehen työpanoksesta hoitohenkilökuntaresurssiin on laskettu 50 
%. 
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käyntien määrää eli alla olevassa taulukossa ilmoitettu suhdeluku on vain lasken-
nallinen. Todellisuutta paremmin kuvaavan resurssiarvioinnin kehittäminen on 
yksi jatkotyöstämisaihe. STM ei anna laatusuosituksessaan erillisiä tavoitetasoja 
kotihoidon henkilöstön mitoitukseen, sosiaalialan henkilöstöä koskevat valtakun-
nalliset mitoitussuositukset valmistuvat vuoden 2008 lopussa. STM:n Sosiaali-
huollon henkilöstön tehtävärakennesuositus vuodelta 2007 esittää suosituksia 
vanhustenhuollon tehtävien hoitamiseen tarvittavasta henkilöstörakenteesta. 
 
Kuntoutushenkilöstön ja sosiaalityöntekijöiden määrä seudun vanhuspalveluissa 
on vähäinen eikä niistä ole olemassa hoitohenkilökunnan tavoin valtakunnallisia 
suosituksia. Tämä osio on huomioitava jatkossa henkilöstöstrategian päivitystyös-
sä. Sosiaalialan osalta hyödynnetään vuonna 2008 valmistuvia valtakunnallisia 
henkilöstömitoitussuosituksia. 
 
Hoitoisuusarvio on yksi osa RAVA-arviointia ja perustuu arvioinnin tekijän sub-
jektiiviseen käsitykseen hoidon vaativuudesta, arvioita voidaan hyödyntää osal-
taan resurssitarpeen arvioinnissa. Varsinaista hoitoisuutta kuvaavaa arviointime-
netelmää ei seudun vanhus- ja perusterveydenhuollon palveluissa ole käytössä. 
Henkilöstöresursoinnin yhtenä perustana tulee jatkossa olla tieteellisesti testattu 
mittari, joka pystyy suhteuttamaan työmäärän optimiin. 
 
Taulukossa 2 näkyy vanhustyön hankekuntien kotihoidon, palveluasumisen ja 
laitoshoidon henkilöstöresurssien vaihtelut keväällä 2007. 
 
TAULUKKO 2 Verkostokuntien kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstöresurssit 

kevään 2007 tilanteessa. 
 
 Hoitohenkilö- 

kunta 
STM:n voimassa 
oleva suositus 
vuodelta 2001 

Koko henkilö-
kunta 

Kotihoito 0,10–0,30  0,10–0,31 
Palveluasuminen 0,26–0,55 0,4–0,6 0,26–0,68 
Pitkäaikaishoito/ 
vanhainkotihoito 

0,46–0,58 0,5–0,6 0,48–0,71 

Terveyskeskussairaala 0,47–0,72 0,6–0,8 0,61–1.12 
 
Vanhuspalvelujen esimiehillä on tieto oman henkilöstömitoituksensa sijoittumi-
sesta taulukossa olevalle vaihtelualueelle. Henkilöstöresurssien vertaaminen eri 
yksiköiden välillä ei ole järkevää eikä mahdollista koska paikalliset toiminnalliset 
palvelusisällöt, asiakkaiden toimintakyky ja töiden organisointi eroavat keske-
nään. Suurimmat poikkeamat STM:n suosituksista ja vaihtelut resurssien määrissä 
ovat palveluasumisessa, mikä selittyy osittain paikallisilla toiminnallisilla erityis-
piirteillä. Palveluasuminen on tässä asiakirjassa käsitelty yhtenä kokonaisuutena 
erottelematta siitä tehostettua palveluasumista. 
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Tavoite: 
 
Vanhuspalvelujen henkilöstöresurssi täyttää STM:n laatusuositukset ja vastaa 
hoitoisuutta. 

 
Toimenpiteet: 
• Kukin kunta huolehtii oman päätöksentekoprosessinsa mukaisesti henkilöstö-

resurssin saamisesta STM:n Ikäihmisten hoidon laatusuositukset täyttäväksi 
(laatusuositus päivitetään 2007 vuoden loppuun mennessä). 

 
• Sosiaalialan henkilöstömitoitussuositukset (valmistuvat vuoden 2008 aikana) 

ja sosiaalihuollon henkilöstön tehtävärakennesuositus vuodelta 2007 huomioi-
daan tämän henkilöstöstrategia päivityksessä 2008, jolloin vanhuspalvelujen 
strategisten linjausten mukainen kotona asumista tukeva sosiaalihuollon hen-
kilöstö nostetaan tarkastelun kohteeksi. 

 
• Jatkossa mahdollisesti seudullisesti järjestettävien palvelujen osalta henkilös-

töresurssin määrän suunnittelusta ja päätöksenteon valmistelusta huolehtivat 
hankekuntien vanhustyön johtajat ja ylihoitajat seudullisessa yhteistyössä. 
Tämä yhteistyöelin kokoontuu neljä kertaa vuodessa ja kokoukset teemoite-
taan ja aikataulutetaan johtamisen vuosikelloon. 

 
• Vanhuspalveluissa otetaan tarkoituksenmukaisesti käyttöön hoitoisuutta ku-

vaavia mittareita yhdeksi henkilöstöresursoinnin perustaksi. 
 
1.2 Palvelutarpeen kasvu väestön ikääntyessä 
 
Vanhustyön ensisijaisena strategisena tavoitteena on, että ikääntyneet voivat asua 
omassa kodissaan erilaisten palvelujen turvin niin pitkään kuin se ihmisarvoa 
kunnioittaen on tarkoituksenmukaista. Vaikka palvelurakennetta kehitetään seu-
dullisen vanhuspalvelujen strategian mukaisesti avopalveluja painottaviksi (pai-
nopistealueet löytyvät vanhuspalvelujen strategiasta), laitoshoitoa tarvitaan kui-
tenkin edelleen, mutta keskimääräisen eliniän noususta ja toimintakyvyn paran-
tumisesta johtuen laitoshoidon tarve siirtyy entistä korkeammille ikävuosille. 
 
Henkilöstömääriä pitkällä tähtäyksellä suunniteltaessa on huomioitava palvelujen 
tarve, joka kasvaa olennaisesti 75 ja 85 vuotta täyttäneiden ikäryhmissä. Vanhus-
työssä toimivan henkilöstön tarve tulee lisääntymään ikääntymisestä johtuvan 
palvelutarpeen kasvun myötä. Valtakunnallisten suositusten mukaan noin 90 % 75 
vuotta täyttäneistä henkilöistä asuu omassa kodissaan ja vain noin 10 % 75 vuotta 
täyttäneistä henkilöistä tulisi olla ympärivuorokautisen hoidon piirissä. Tämän 
lisäksi tulee suunnitelmia tehtäessä varautua tarjoamaan 2-3 prosentille 65 -74-
vuotiaista henkilöistä ympärivuorokautisen hoidon paikkoja, nämä paikat jakautu-
vat kuntakohtaisesti palveluasumiseen ja laitoshoitoon. Kuntakohtaiset kasvuen-
nusteet löytyvät seudullisesta vanhuspalvelujen strategiasta. 
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Tavoite: 
 
Vanhustyön resurssitarpeen suunnittelun lähtökohtana on palvelutarpeen kas-
vun ennakointi. 

 
Toimenpiteet: 
• Henkilöstömäärän tarpeen arviointi pohjautuu voimassaolevaan STM:n 

Ikäihmisen hoidon laatusuositukseen sekä sosiaalialan henkilöstömitoitus-
suosituksiin. Tämän lisäksi huomioidaan aina paikalliset palvelusisällöt, toi-
minnan tavoitteet ja asiakkaiden toimintakyky. 

 
• Kukin kunta huomioi henkilöstötarpeen kasvuennusteen kuntakohtaisten pal-

velutarpeen kasvuennusteiden mukaan. Nämä ennusteet löytyvät seudullisesta 
vanhuspalvelujen strategiasta. 

 
• Jatkossa mahdollisesti seudullisesti järjestettävien palvelujen osalta henkilös-

töresurssin määrän suunnittelusta ja päätöksenteon valmistelusta huolehtivat 
hankekuntien vanhustyön johtajat ja ylihoitajat seudullisessa yhteistyössä. 

 
• Henkilöstömäärien arvio ja siihen liittyvä ammattirakennesuunnittelu toimite-

taan myös koulutusta järjestäville yhteistyökumppaneille ja työvoimahallin-
toon. 

 
1.3 Eläköityvät 2007 – 2015 
 
Henkilöstön oikea määrä ja ammattirakenne suhteessa perustoimintaan ovat pe-
rustana hyvälle toiminnan laadulle sekä yksi keskeinen tekijä työhyvinvoinnille, 
jonka edistäminen on koko yhteisön tehtävä ja johdon koordinoimaa. 
 
TAULUKKO 3 Verkostokuntien kotihoidosta, palveluasumisesta ja laitoshoidosta vuosina 2008 –  

2015 eläköityvät työntekijät ammattiryhmittäin. 
 
Nimike, Vuosi 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Sairaanhoitaja 5 6 11 6 4 10 6 5 
Ph/lh/kodinh/hoitaja 12 23 19 29 35 30 27 28 
Lääkäri 1 2 2 0 0 2 2 1 
Muu 2 9 13 14 10 22 15 19 
Yhteensä 20 40 45 49 49 64 50 53 
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Tavoite: 
 
Eläköityvien työntekijöiden määrät ja koulutusrakenne huomioidaan resurssi-
tarpeen suunnittelussa. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Kukin kunta huomioi ammattiryhmittäin eläkkeelle jäävien työntekijöiden 

määrät ja tekee suunnitelman eläkepoistumasta aiheutuvan osaamisvajeen 
täyttämiseksi. Samassa yhteydessä tarkastellaan aina mahdollinen perustyön ja 
siinä ennakoitaviin muutoksiin pohjautuva koulutusrakenteen muutostarve. 

 
• Eläköityvien työntekijöiden määrän arvio ja siihen liittyvä mahdollinen am-

mattirakennemuutos toimitetaan myös koulutusta järjestäville yhteistyökump-
paneille ja työvoimahallinnolle. Jatkossa mahdollisesti seudullisesti järjestet-
tävien palvelujen osalta eläköitymisestä aiheutuvan suunnitelman tekevät han-
kekuntien vanhustyön johtajat ja ylihoitajat seudullisessa yhteistyössä. 

 
1.4 Seudullinen sijaisrekrytointi 
 
Koulutetun henkilöstön rekrytoinnissa vanhustyöhön on enenevässä määrin vai-
keuksia. Vakinaisiin toimiin on hakijoita koko seudulla, kuitenkin sairaanhoitaja-
paikkoja hakeneiden määrä on vähentynyt oleellisesti viime vuosien aikana. Sijai-
suuksien täyttäminen koulutetuilla henkilökunnalla on vähitellen vaikeutunut ja 
sen arvellaan vaikeutuvan edelleen. Lyhyt- ja pitkäaikaisten sijaisten hankinta 
seudulla tapahtuu Jyväskylän sosiaali- ja terveyspalvelukeskusta lukuun ottamatta 
hajautetusti. Tämä sisältää runsaasti päällekkäistä työtä. 
 
Tehokas sijaisrekrytointi edellyttää käytettävissä olevien sähköisten ja alueellisten 
rekrytointijärjestelmien hyödyntämistä ja osallistumista niiden edelleen kehittämi-
seen. 
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pitää yllä alueellista sijaisrekrytointijärjestelmää 
Medikes-järjestelmän kautta. Tämän sähköisen järjestelmän hyödyntäminen seu-
tukunnalla on vähäistä. 
 
Lisäksi seudulla toimii Jyväskylän kaupungin keskitetty rekrytointipalvelu, joka 
käyttää selainpohjaista sähköistä rekrytointijärjestelmää, yhtenä osana on sijaisre-
kisteri. Keskitetty rekrytointi palvelee koko sosiaali- ja terveystoimea. Pääpaino 
on kuitenkin hoitajien, niin lähihoitajien kuin sairaanhoitajien/terveydenhoitajien 
rekrytoinnissa. Muita suurimpia ammattiryhmiä ovat laitoshuoltajat ja opiskelijat. 
Toiminta on aloitettu vuonna 2004 ja tähän mennessä keskitetyn rekrytoinnin 
kautta on saanut noin 2000 työntekijää itselleen työtehtävän. 
 
Keskitetyn rekrytoinnin edut työhakijan kannalta ovat selkeät: on yksi paikka, 
johon uusi työnhakija ottaa yhteyttä ja josta hän saa juuri omaa ammattialaansa 
koskevan työtilanteen selville. Rekrytointi on auki jokaisena arkipäivänä, joten 
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työnhakija saa myös nopeasti yhteyden työnantajaan. Työnhakija rekrytoidaan 
yhden ainoan kerran organisaatioon, hän ei kierrä ”ovelta ovelle” eri esimiehiltä 
töitä kyselemässä. Kokemuksena Jyväskylän keskitetystä rekrytoinnista on se, että 
erityisesti Jyväskylän ulkopuolelta tuleva työntekijä saa kattavan kuvan Jyväsky-
län kaupungista työnantajana sekä kokonaisnäkemyksen oman ammattinsa työteh-
tävistä (ts. alkuperehdytyksen). Keskitetyn rekrytoinnin kautta tulevien työnteki-
jöiden pätevyys ja osaaminen varmistetaan henkilökohtaisessa haastattelussa. 
Keskitetyn rekrytoinnin edut esimiestyön näkökulmasta ovat myös selkeät: esi-
mies saa rekrytoinnin kautta sekä pitkä- ja lyhytaikaisia sijaisia. 
 
Keskitetyn rekrytoinnin kautta töitä hakevien opiskelijoiden määrä on huomatta-
va. Opiskelijat työllistyvät hyvin varsinkin lyhytaikaiseen keikkatyöhön rekry-
toinnin kautta. Näin saadaan tulevat ammattilaiset jo hyvissä ajoin perehdytettyä 
organisaatioon ja kiinnostumaan alueemme työpaikoista. Opiskelijoita on myös 
huomattava määrä kesäsijaisina. Kesällä loppuvaiheen opiskelijat työllistyvät 
myös pidempiaikaisiin sijaisuuksiin. 
 
Yksi tärkeä edellytys keskitetylle rekrytoinnille ja sijaisvälitykselle on toimiva 
tietojärjestelmä. Jyväskylässä keskitetyn rekrytoinnin työkaluna on tietojärjestel-
mä, joka mahdollistaa suuren työntekijäreservin (791 aktiivista työntekijää 
8.10.2007) tietojen nopean käsittelyn. Lisäksi tietojärjestelmässä on nopeat ja 
helppokäyttöiset hakutoiminnot, joilla voidaan hakea oikeaa työntekijää esim. 
tietyn osaamisen perusteella. 
 
Tavoite: 
 
Seudullinen sijaisrekrytointi käynnistyy. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Vakinaisen henkilöstön ja sijaisten rekrytointivälineitä kehitetään edelleen ja 

niissä huomioidaan seudullisen yhteistyön mahdollisuudet. 
 
1.5 Varahenkilöjärjestelmä 
 
Kuntasektorilla on aktiivisesti etsitty mahdollisuuksia korvata määräaikaisia sijai-
sia esimerkiksi ns. vakituisilla sijaisilla eli varahenkilöjärjestelyillä. Vakituisille 
sijaisille rakentuva järjestelmä on käyttökelpoinen suurissa työnantajayksiköissä, 
joissa sijaistarve on jatkuva. Työntekijöiltä vakituisena sijaisena toimiminen edel-
lyttää halua työskennellä ympäristössä, jossa työtehtävät, työpiste ja työtoverit 
vaihtuvat tiheään. 
 
Seudun vanhustyön yksiköissä on osassa varahenkilöstöjärjestelmä, se on todettu 
hyväksi toimintamalliksi ja yhdeksi toiminnan laadun varmentajaksi erityisesti 
lyhytaikaisten poissaolojen sijaistamisessa. Niissä kunnissa, joissa järjestelmää ei 
ole, ollaan sitä suunnittelemassa. 
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Jyväskylässä Vanhuspalvelut ja terveyskeskussairaalan tulosalueella on syste-
maattisesti vahvistettu varahenkilöstöjärjestelmää. Nyt varahenkilöiden määrä 
koko tulosalueella on noin 10 % kokonaishenkilöstömäärästä. Pääosa varahenki-
löistä on hoitohenkilökuntaa, peruslähtökohtana varahenkilöstön koulutusraken-
netta suunniteltaessa on henkilöstön koulutusrakenne ja siihen suunnitellut muu-
tokset. Kokemuksen kautta saatu tieto varahenkilöstöjärjestelmän positiivisesta 
vaikutuksesta hoidon turvallisuuteen ja laatuun sekä perehdytyksen kehittämiseen 
ja henkilöstön jaksamiseen ovat toimineet varahenkilöstöjärjestelmän vahvistami-
sen perustana. Varahenkilöstön kasvattamiseen liittyy luonnollisesti seuranta kos-
kien sijaisrekrytointia ja sijaiskustannuksia (sisältäen lyhytaikaisten sijaisten työ-
sopimusten tekoon liittyvä työprosessi). 
 
Tavoite: 
 
Varahenkilöstöjärjestelmät ovat tarkoituksenmukaisia. 

 
Toimenpiteet: 
• Vanhustyön yksiköihin perustetaan tarkoituksenmukainen varahenkilöjärjes-

telmä 
 
• Selvitetään seudullisen vanhustyön varahenkilöstöjärjestelmän toimintamallit 

ja käynnistetään toiminta, mikäli sille löytyy edellytykset. 
 
 
2 KOULUTUSRAKENNE JA KUSTANNUSTEHOKAS TYÖN-
JAKO 
 
 
2.1 Ammatillisesti pätevä henkilökunta 
 
Vanhustyön valtakunnallisena tavoitteena on, että 95 prosentilla vanhustyönteki-
jöistä on terveys- tai sosiaalialan loppututkinto. Suosituksen mukaan sairaanhoita-
jien osuus tulisi olla 30 %. Nämä tavoitteet eivät verkostohankkeen kunnissa to-
teudu, vaikkakin ammatillisen pätevöitymisen eteen on tehty ja tehdään edelleen 
työtä. 
 
Koulutusrakennetta suunniteltaessa lähtökohtana on aina toiminnan sisältö ja 
suunnittelu elää ennakoinnin periaatteella suhteessa toiminnan sisällön muutok-
siin. Asiakkaiden toimintakykyä tukeva toimintamalli ohjaa myös osaltaan koulu-
tusrakenteen suunnittelua. Tulevaisuuden työelämässä ammattien tehtäväsisällöt 
muuttuvat niin, että osaamisen laaja-alaisuus tulee korostumaan. Tämä mahdollis-
taa työskentelyn vaihtelevissa työtehtävissä, osaaminen on siirrettävissä työpai-
kasta toiseen ja luo pohjaa urakehitykselle. Palvelun suunnittelijoiden haasteelli-
sena tehtävänä onkin osata katsoa henkilöstösuunnittelua laajemmin kuin yksit-
täisten ammattien näkökulmasta. 
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Taulukoon 4 on kerätty keväällä 2007 verkostokuntien kotihoidon, palveluasumi-
sen ja laitoshoidon vanhustyössä toimivan henkilöstön koulutusrakenne. 
 
TAULUKKO 4 Verkostokuntien kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon vanhustyössä toimi- 

van henkilöstön koulutusrakenne keväällä 2007. 
 
 Sairaanhoitaja Lähi-, perus-, kodinhoitaja 
Kotihoito 12 % 80 % 
Palveluasuminen 8 % 80 % 
Pitkäaikainen laitoshoito/ 
vanhainkotihoito 

20 % 60 % 

Lyhytaikaissairaanhoito 55 % 45 % 
 
Taulukkoon 5 kerätty hankekuntien vanhustyön johtajien ja ylihoitajien työko-
kouksissaan läpikäymää karkeaa arviointia siitä, mitä seudun kotihoidon, palvelu-
asumisen ja laitoshoidon vanhuspalveluissa koulutusrakenteen muutoksilla tavoi-
tellaan. Osassa kuntia ollaan hyvin kaukana alla olevista tavoitemääristä. Erityi-
sesti palveluasumisessa sairaanhoitajien suhteellinen osuus on vähäinen, mikä 
edellyttää useissa kunnissa yhteistyötä kotihoidon sairaanhoitajien kanssa. Koulu-
tusrakenteen suunnittelun lähtökohtana on paitsi STM:n vanhuspalvelujen suosi-
tukset, aina myös palvelujen sisällön arviointi ja töiden organisointitapa. 
 
TAULUKKO 5 Verkostokuntien kotihoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon vanhustyössä toimi- 

van henkilöstön koulutusrakenteen karkea tavoitetila. 
 

 

 Sairaanhoitaja Lähi-, perus-, kodinhoitaja 
Kotihoito 20 % 80 % 
Palveluasuminen 30 % 70 % 
Pitkäaikainen laitoshoito/ 
vanhainkotihoito 

30 % 70 % 

Lyhytaikaissairaanhoito 60 % 40 % 

2.2 Oppisopimuskoulutus 
 
Oppisopimus on joustava tapa lisä- ja uudelleen kouluttaa henkilöstöä. Sitä voi-
daan käyttää myös uuden henkilöstön rekrytoinnissa esimerkiksi pitkään työelä-
mästä poissaolleiden työelämään palaamisen tukemisessa. Oppisopimus edellyttää 
työsuhdetta työnantajaan. Oppisopimuksen avulla voi suorittaa ammatillisia pe-
rustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitukintoja tai päivittää osaamistaan. Am-
mattikorkeakoulun- tai yliopistotukintoja ei ole vielä mahdollista suorittaa oppi-
sopimuksen avulla. 
 
Kaikissa hankekunnissa on käytetty / käytössä oppisopimuskoulutus yhtenä henki-
löstön pätevöittämismenetelmänä. Pääasiassa oppisopimuskoulutusta on käytetty 
kodinhoitajien pätevöittämiseksi lähihoitajiksi ja osasto- ja hoitoapulaisten päte-
vöittämiseksi laitoshuoltajiksi tai lähihoitajiksi. Tätä käytäntöä hyödynnetään 
edelleen. Tärkeäksi kehittämisalueeksi nähdään se, että oppisopimuskoulutuksen 
sisältöjä päivitetään koko ajan toiminnan tarpeita ja osaamisvaateita vastaaviksi. 
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Myös koulutusajan palkkakustannukset hankaloittavat oppisopimuskäytännön 
hyödyntämistä, tämä nähdään seudulla yhtenä työelämän ja työvoimahallinnon 
yhteistyön kehittämisalueena. 
 
Tavoite: 
 
Henkilöstön koulutustasoa kehitetään siten, että vanhustyön valtakunnalliset suo-
situkset toteutuvat ja toimintakykyä tukeva hoitotyö mahdollistuu. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Henkilöstön koulutustasoa ja rakennetta sekä siihen liittyvää osaamista kehite-

tään siten, että vanhustyön valtakunnallinen suositus toteutuu, jolloin kaikilla 
välittömässä potilas-/asiakastyössä toimivilla on sosiaali- tai terveydenhuolto-
alan toisen asteen perustutkinto sekä vähintään 30 prosentilla sairaanhoitajan 
tutkinto. 

 
• Henkilöstön koulutustason kehittämisessä hyödynnetään eläkepoistuma ja 

liitetään siihen aina voimassa olevan ammattirakenteen arviointi ja tarvittavien 
nimikemuutosten tekeminen asetettujen koulutusrakennetavoitteiden mukai-
sesti (kts. kohta 1.3). 

 
• Oppisopimuskoulutuksen sisältöjä ja toimintamalleja päivitetään koko ajan 

toiminnan tarpeita ja osaamisvaateita vastaaviksi yhteistyössä työvoimahallin-
non ja koulutusorganisaatioiden kanssa. 

 
2.3 Työnjaon kehittäminen 
 
Moniammatillisuus kaikessa vanhustyössä toimii hyvän palvelun ja hoidon koko-
naisvaltaisuuden yhtenä mahdollistajana (vrt. toimintakykyä tukeva hoitotyö). 
Lisäksi se toimii vanhustyön vetovoimaisuuden ja työntekijöiden työssä jaksami-
nen tukena. Oleellinen osa laatutyötä on toimintaprosessien kuvaaminen siten, että 
kukin työntekijä tietää, mitä tekee, miksi tekee ja mihin kokonaisuuteen hänen 
tehtävänsä liittyvät. 
 
Keskeisenä työssä jaksamisen ja vanhustyön vetovoimaisuuden takaajan on se, 
että työntekijöille tarjotaan ammatillista koulutusta vastaavia tehtäviä. Henkilös-
tön toimenkuvien tulee pohjautua ammatillisen koulutuksen luomaan osaamiseen 
kuitenkin niin, että toiminnan arki on sujuvaa ja laadukasta. Hankekuntien van-
hustyössä toimivalla koulutetulla hoitohenkilökunnalla on kohtuullisen paljon 
erilaisia tukipalveluiksi katsottavia tehtäviä (esim. siivous, vaatehuolto, astiahuol-
to). Tämä kuvaa hoitohenkilöstön joustavuutta, mutta on myös jossain määrin 
myös osaamisen vääränlaista hyödyntämistä erityisesti siinä tilanteessa, kun pal-
velujen piiriin tulevat vanhukset ovat entistä huonokuntoisempia ja heidän hoiton-
sa vaatii ammatillista hoitotyön osaamista. Arkipäivän työssä jako välittömiin ja 
välillisiin toimintoihin on hankalaa eikä toimintoja voida jakaa kovin pieniin ko-
konaisuuksiin. Resurssien kohdentaminen on siksi hankalaa. Riittävät tukipalvelut 
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parantavat ammattiosaamisen oikeaa kohdentumista ja joustavoittavat toiminta-
prosesseja. Tukitoimintojen järjestämiseksi hyvänä yhteistyökumppanina toimii 
työvoimaviranomainen, jolla on rekisterissään kyseiseen työhön soveltuvia pitkä-
aikaistyöttömiä, ulkomaalaistaustaisia tai vailla ammatillista koulutusta olevia 
työnhakijoita. 
 
Verkostohankkeessa toteutetussa seutuhoivaselvityksessä annetaan toimenpide-
ehdotuksia siitä, mitä erikoisosaamista vaativia palveluja tulisi suunnitella järjes-
tettäväksi seudullisesti. Näitä kokonaisuuksia ovat: 
 
 seutuosaston perustaminen turvaamaan seudullinen yhteiskäyttömahdollisuus 

välittömään hoidon tarpeeseen (esim. Vitapolis Muuramen Kinkomaalla) 
 psykogeriatrinen hoito 
 orgaanisten aivosairaiden, kuten alkoholidementikkojen, hoito 
 neurologian palvelut 
 vahvasti aistivammaisten (esim. kuulo- ja näkövammaiset) ja muiden ikäänty-

neiden vammaisen hoito (tiloissa huomioitava erityistarve) 
 gerontologinen sosiaalityö 

(Lähde: Seutuhoivaselvitys, Riitta Räsänen 2006) 
 
Toiminnan sisällön mukainen profilointi helpottaa resurssijakoa ja henkilökunnan 
koulutusrakenteen kehittämistä ja siihen liittyvää kohdentamista. Seutuhoivaselvi-
tyksessä annetut toimenpide-ehdotukset ovat mukana seudullisessa palvelujen 
järjestämissuunnittelussa. 
 
Osa verkostohankkeessa mukana olevista vanhustyön yksiköistä kehittää vanhus-
työtään STM:n LAILA-hankkeessa (Laitoshoidon laatu).  Kyseiseen hankkeeseen 
liittyen on tavoitteena käynnistää Kinkomaan sairaalassa toimiva malliosasto, 
jossa tuotetaan laadukasta pitkäaikaishoitoa kaikilla laadun eri ulottuvuuksilla 
(asiakas-, ammattityö, johtaminen, yhteistyö) arvioituna. Malliosaston toiminnalla 
vahvistetaan vanhustyön vetovoimaisuutta sekä luodaan toiminnan sisällön ja pro-
sessien kehittämiseksi tutkittuun tietoon ja/tai hyviksi havaittuihin käytäntöihin 
perustuvia hoitotyön suosituksia hyvän pitkäaikaishoidon / hoivan toteuttamiseksi.  
Tässä huomioidaan moniammatillisuus ja sen osana kuntoutushenkilöstön asian-
tuntijuus ja gerontologisen sosiaalityön osuus / -tarve. 
 
Tavoitteena on, että malliosastolla kehitettävä toimintamalli jalkautetaan jatkossa 
koko Jyväskylän pitkäaikaishoitoon sekä Jyväskylän seudun muiden kuntien vas-
taaviin yksiköihin. Kehittämistyössä ovat saumattomasti mukana tutkimus- ja 
kehittämiskeskus GeroCenter, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän 
ammattiopisto. Nämä toimijat ovat mukana koko kehittämisprosessissa tuoden 
siihen tutkimuksen ja koulutuksen näkökulman tavoitteenaan avoimen oppi-
misympäristön kehittäminen koulutuksen ja työelämän välille. Näin kehittämistyö 
yhdistyy luontevasti Kinkomaalle suunniteltavaan Vitapolis-kokonaisuuteen, jossa 
on suunniteltu monituottajamallilla ikäihmisten kotona selviytymistä tukevia vir-
kistys-, kuntoutus-, terveys-, teknologia- ja hoivapalveluita seudullisen vanhus-
palvelujen strategian linjausten mukaisesti. 
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Malliosaston tavoitteena on toimintaprosessien ohella luoda hyvä toimintamalli 
osallistavaan ja oikeudenmukaiseen vanhuspalveluiden johtamiseen, joka tukee 
laadukasta ammattityötä ja sen kehittämistä sekä työhön sitoutumista kaikilla 
vanhustyön tasoilla. Ammatillisen johtamisen tehtävänä on työn tarkoituksenmu-
kainen organisointi, toiminnan tuloksellisuus, kehittämistyö, uudistaminen ja hen-
kilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen. Työyhteisön johtamisen laatu vaikuttaa 
lisäksi siihen, miten voimavaroja käytetään ja miten asetetut tavoitteet saavute-
taan. Johtaminen perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tietoon asiakkaista, työyh-
teisöstä ja työyhteisön toimintakykyisyydestä. 
 
Kuntaliiton ITE-arviointimenetelmän systemaattinen käyttö mahdollistaa toimin-
taprosessien laadun seudullisen seurannan. Tämä menetelmä on ainakin osittain 
tuttu kaikissa verkostohankkeessa mukana olevista kunnista. Osassa kuntia sitä 
käytetään säännöllisesti, osassa käyttö ei ole systemaattista eikä mittauksesta saatu 
hyöty siirry toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. 
 
Asiakas-/ omaistyytyväisyyden mittausta ei säännönmukaisena ole käytössä kai-
kissa verkostohankkeen vanhustyön yksiköissä. Käytössä olevat mittarit ovat eri-
laiset lähes joka kunnassa. Osassa kuntia palaute saadaan vain suusanallisessa 
muodossa. Niissä kunnissa, joissa arviointi on tasaisin väliajoin toistuvaa ja sa-
malla mittarilla tehtyä, saatu arviointitulos linkitetään suoraan toiminnan sisällön 
kehittämiseen. Tulosten hyödyntäminen motivoi arvioinnin säännönmukaiseen 
suorittamiseen. 
 
Tavoite: 
 
Työnjako ja sen kehittäminen pohjautuu ajantasaiseen ja näyttöön perustuvaan 
tietoon ja toimii työn vaativuuden arvioinnin (TVA) perustana. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Hyödynnetään Kinkomaan pitkäaikaishoidon malliosastolla pilotointien kautta 

saatuja hyviä moniammatillisia toimintakäytäntöjä. 
 
• Hyödynnetään hoitotyön suosituksia hyvän pitkäaikaishoidon / hoivan toteut-

tamiseksi. 
 
• ITE-arviointi otetaan käyttöön kaikissa vanhustyötä tekevissä yksiköissä ja se 

suoritetaan vähintään joka toinen vuosi johtamisen vuosikellon aikataulun 
mukaisesti ennen seuraavan toimintavuoden suunnittelun käynnistymistä. 

 
• Seudun vanhustyön laadun kehittämisen yhtenä arviointivälineenä otetaan 

käyttöön yhdenmukainen asiakas-/ omaistyytyväisyysarviointijärjestelmä. Po-
tilas- ja sosiaaliasiamiesten keräämä palaute hyödynnetään. Arviointijärjes-
telmien yhdenmukaistamisesta vastaavat yhteistyössä vanhustyönjohtajat ja 
ylihoitajat. Arvioinnin toteuttaminen aikataulutetaan johtamisen vuosikellossa. 
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• Myös avustavan hoitotyön tekijöille (tukitoiminnat) räätälöidään täydennys-
koulutussisältöjä yhteistyössä oppilaitosten ja työvoimaviranomaisen kanssa. 

 
 
3 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN 
 
 
Laadukkaiden palveluiden järjestäminen perustuu henkilöstön osaamiseen ja kor-
keaan ammattitaitoon. Osaamisen perustana ja sen kehittämisen lähtökohtana on 
koulutetun henkilöstön ammatillinen perustutkinto ja siihen liittyvä täydennys-
koulutus, joka osaltaan tähtää henkilöstön laajaan gerontologiseen näkemykseen 
vanhenevasta ihmisestä. 
 
3.1 Perehdytys 
 
Ammatillisen koulutuksen lisäksi tarvitaan perehdytystä aina työsuhteen alussa tai 
uusien toimintamallien tai välineiden käyttöönoton yhteydessä. Onnistunut pereh-
dytys työsuhteen alussa edistää sekä uuden työntekijän että työyhteisön työtyyty-
väisyyttä. 
 
Perehdytyksen tavoitteena on antaa kuva organisaatiosta ja työntekijän omasta 
yksiköstä sekä opastaa henkilö tuleviin työtehtäviin. Perehdyttämisen lähtökohta-
na tulee aina olla yksilölliset tarpeet ja toiveet, vaikka lopullinen järjestelmä kat-
taisikin koko työyhteisön. Keskeisiä laadukkaan perehdytyksen kulmakiviä ovat: 
 
 Jokainen organisaatioon tuleva henkilö perehdytetään tehtäväänsä ja organi-

saatioon. 
 Perehdytystä tarvitsevat uusien työntekijöiden lisäksi harjoittelijat, kesätyön-

tekijät, työyksikköä vaihtavat, sairaus-, äitiyslomalla, virkavapaalla tai muusta 
syystä jonkin aikaa poissaolleet. 

 Perehdyttämisen yhteydessä käsitellään tulokkaan perehdyttämisen lisäksi 
työyhteisön perehdyttämistä tulokkaaseen. 

 Tulokkaan perehdyttämisessä tutustutaan työyhteisöön ja työpaikkaan, käy-
dään läpi työntekijän työtehtävät ja vastuut sekä kerrotaan henkilöstöpalve-
luista, työsuhde- ja sopimusasioista sekä työsuojelusta. 

 Edellisten lisäksi huomioidaan jo perehdytysvaiheessa työn arvoperusta. 
 Tulokkaan perehdyttämisessä hyödynnetään perehdyttämisen muistilistaa, 

mihin on koottu ne yleiset asiat, jotka kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla 
on käytävä läpi. 

 Esimies vastaa perehdytyksen järjestämisestä ja huolehtii perehdytysprosessin 
aikataulutuksesta ja mahdollistamisesta aikataulullisesti. 

 Uuden työntekijän perehdyttäjänä toimii esimies tai hänen nimeämänsä henki-
lö, joka huolehtii myös uuden työntekijän opastuksesta työtehtäviin. 
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Verkostohankkeen kunnissa perehdytyksen sisältö ja järjestämistapa vaihtelee. 
Keskeinen ongelma on se, että perehdytykseen ei löydy riittävästi aikaa ja uudet 
työntekijät joutuvat usein välittömästi perustyöhön, jolloin perehtymisaika venyy. 
Tämä vähentää työtehoa ja laskee toiminnan laatua. 
 
Tavoite: 
 
Jokainen työntekijä saa perehdytyksen työsuhteen alussa, uusien toimintamalli-
en käyttöönoton yhteydessä ja palatessaan pitkän tauon jälkeen työhönsä. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Seudullisessa vanhustyössä yhdenmukaistetaan perehdytysohjelmien toteut-

tamistapa. Tästä suunnitelman tekevät vanhustyönjohtajat ja ylihoitajat työko-
kouksissaan. Perehdytyksen kehittämisessä käytetään apuna seudun eri van-
hustyön yksiköiden välistä vertaiskehittämistä. 

 
3.2 Kehityskeskustelut 
 
Kehityskeskustelut ovat yksi keskeisimmistä johtamisen työkaluista, joilla pyri-
tään yleisesti siihen, että kaikki työntekijät tuntevat organisaation tavoitteet ja 
pystyvät sitoutumaan niihin. Tyypillisimmillään kehityskeskustelu on työntekijän 
ja hänen lähimmän esimiehensä kahdenkeskinen, vähintään kerran vuodessa ta-
pahtuva keskustelu, jossa käsitellään organisaation tavoitteiden lisäksi työntekijän 
kokemuksia työstä ja sovitaan henkilökohtaisista tavoitteista ja osaamisen kehit-
tämisestä seuraavan vuoden aikana. Kehityskeskusteluja voidaan kuvata organi-
saation tavoitteiden ja työntekijän itselleen tärkeiden henkilökohtaisten tavoittei-
den leikkauspinnaksi, jossa tavoitteellinen työskentely ja omaan työhön vaikutta-
mismahdollisuudet kohtaavat. 
 
Verkostohankkeessa mukana olevien vanhustyönyksiköiden kehityskeskustelujen 
toteutumisprosentti on korkea, lähes 90 % lähiesimiehistä käy kehityskeskustelut 
alaistensa kanssa vuosittain. 
 
Tavoite: 
 
Kehityskeskustelut toteutuvat kaikkien työntekijöiden kanssa vuosittain. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Esimiehiä kannustetaan edelleen käyttämään kehityskeskusteluja yhtenä joh-

tamisen ja työntekijöiden omaan työhönsä vaikuttamisvälineenä. 
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3.3 Täydennyskoulutus ja seudullinen koulutussuunnittelu 
 
Täydennyskoulutuksella tarkoitetaan ammatillisen osaamisen kehittymistä tuke-
vaa, suunnitelmallista, työntekijän koulutustarpeisiin sekä organisaation perusteh-
tävään ja toiminnan kehittämiseen perustuvaa (tulevaisuuden osaamistarpeet), 
lyhyt- tai pitkäkestoista koulutusta, jonka tarkoituksena on ylläpitää, ajantasaistaa 
ja lisätä työntekijän ammattitaitoa ja osaamista välittömässä ja välillisessä työssä 
potilaiden ja asiakkaiden kanssa. Hoito- ja palveluketjujen toimivuus ja työyhtei-
söjen kehittäminen edellyttävät täydennyskoulutuksen järjestämistä koko henki-
löstölle. Täydennyskoulutuksen tarpeen yhtenä esille saamismenetelmänä ovat 
systemaattiset kehitys-/työkeskustelut, joissa kohtaavat työntekijän osaamisvajeet 
/ kehittymissuunnitelma sekä työyhteisön tarve osaamisen kehittämiselle. 
 
Yhtenä osaamisen kehittämisen apuvälineenä ja saadun hyödyn arviointimenetel-
mänä on vanhustyössä otettu paikallisesti käyttöön osaamiskartoituksia. 
 
Kaikissa verkostohankkeen kunnissa on panostettu henkilöstön koulutukseen ja 
ammatillisen osaamisen vahvistamiseen. Koulutussuunnittelu on pääosin lyhytjän-
teistä ja eikä se tue palvelukokonaisuuden systemaattista kehittymistä. Välimatkat 
ovat osittain esteenä muualla pidettävään koulutukseen osallistumiseen, samoin 
työntekijöiden haluun lähteä koulutukseen oman kunnan ulkopuolelle. Tämän 
vuoksi useiden hankekuntien vanhustyössä on pyritty järjestämään täydennyskou-
lutusta omalla työpaikalla. Koulutuksia on ostettu oppilaitoksilta, yksityisiltä kou-
lutuksen tuottajilta ja hyödyntämällä ulkopuolisen rahoituksen turvin järjestettyjä 
projekteja. 
 
Henkilöstön ATK-taidot ovat tehtyjen selvitysten perusteella hyvin vaihtelevat. 
Tavoitteena vanhuspalveluissa on, että jokaisella työntekijällä on ATK-
peruskäytön valmiudet. Tämä mahdollistaa sähköisten järjestelmien käytön perus-
työhön liittyvän kirjaamisen lisäksi myös erilaisten mittausten ja arviointien suo-
rittamisen suunnittelun perustaksi. Verkkoympäristössä tapahtuva koulutus tulee 
laajenemaan yhdeksi osaamisen kehittämismenetelmäksi. 
 
Seutuhoivahankkeen suosittama seudullinen koulutussuunnittelu toimijaorgani-
saatioiden tarpeiden pohjalta ja yhteisesti valituista teemoista toimii jatkossa seu-
dun vanhustyön osaamisen varmentajana. Seudullisessa koulutussuunnittelussa 
tulee huomioida moniammatillisen yhteistyön kehittäminen ja yhteisten toiminta-
mallien käyttöönotto. Koulutusten toteutuksessa on huomioitava paikalliset paino-
tukset ja sähköiset toteuttamismahdollisuudet. Tarvittaessa samaa koulutusta tulee 
toteuttaa eri alueilla eri aikaan kiertävänä toimintana. 
 
Koulutuksen toteutumisen seurannan apuvälineeksi organisaatioissa tullaan siir-
tymään sähköisten täydennyskoulutusrekisterien käyttöön. Niihin kootaan tietoa 
uudesta koulutustarjonnasta, toteutetuista koulutusohjelmista, ulkopuolisista kou-
lutuksista, henkilöstön koulutukseen osallistumisesta ja koulutusten kustannuksis-
ta. Rekistereitä hyödynnetään yksittäisen työntekijän täydennyskoulutuksen ja 
osaamisen kehittymisen seurannassa sekä kehityskeskusteluiden tukena. 
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Seudullisen koulutussuunnittelun ja toteutuksen keskeisenä asiana se, että vastuu 
erityyppisten/ -tasoisten koulutusten järjestämisestä on jaoteltu selkeästi: 
 
 tietyt koulutuksen alueellisena/ maakunnallisena sairaanhoitopiirin järjestä-

mänä, sisällön suunnittelussa mukana kaikki hoidon portaat ja työryhmässä 
sosiaali- ja terveystoimen edustus; kliininen osaaminen, käypä hoito, sosiaali-
työ jne. 

 tietyt koulutukset seudullisena ja tähän selkeä koordinointi; kuntouttava työ-
ote, lääkehoidon osaaminen vanhustyössä, työnjaon kehittämiseen liittyvät 
koulutukset, dementiahoidon osaaminen, kuoleman kohtaaminen 

 toiminnan laadun varmistamiseen liittyvät toimipaikkakoulutukset ja niiden 
hyödynnettävyys myös oman organisaation ulkopuolelle (tiedotus) 

 
Tavoite: 
 
Henkilöstön koulutus pohjautuu perustehtävästä nousevaan työn vaativuuteen ja 
henkilökohtaiseen kehittymistarpeeseen. Täydennyskoulutusvelvoite toteutuu. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Vanhustyössä toimivan henkilöstön osaamista tuetaan tarjoamalla mahdolli-

suuksia täydennys- ja jatkokouluttautumiseen osana luontevaa työyhteisön 
strategista kehittämistä. Täydennyskoulutus toteutetaan yksilö-, työyksikkö- ja 
toimintayksikkötasolla sekä alueellisessa ja seudullisessa yhteistyössä. Etä-
koulutukset toteutetaan hyödyntäen MediKes- ja SosKes-yhteisöverkkoja. 
Koulutukseen osallistuvat henkilöstöryhmät otetaan mukaan jo suunnittelu-
vaiheessa ja heidät kytketään mukaan myös koulutuksella saadun hyödyn ar-
viointiin. Koulutussuunnitteluun kytketään tarkoituksenmukaisesti myös van-
hustyön järjestöjä, vapaaehtoistyöntekijöitä, yksityisiä palveluntuottajia ja 
omaisia. 

 
• Osaamiskartoitusten käyttö systematisoidaan ja sähköisiä toimintamalleja 

hyödynnetään. 
 
• ATK-peruskäytön valmiudet varmistetaan jokaisen työntekijän osalta. 
 
• Seudullinen koulutussuunnitelma laaditaan hankekuntien vanhustyönjohtajien 

ja ylihoitajien työkokouksessa syksyisin. Ensimmäinen seudullinen koulutus-
suunnitelma tehdään vuosille 2008 – 2010; sisällön suunnittelun lähtökohtana 
käytetään yllä olevia koulutuksen sisältöalueita, jotka on kerätty seutukukun-
nallisesti vanhustyön esimiehiltä. 
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3.4 Työkierto 
 
Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen työkierto on yksi osaamisen ja työprosessien 
kehittämisen muoto. Työkierron lähtökohtana on työntekijän oma motivaatio 
käyttää työkiertoa yhtenä osaamisensa laajentamisen menetelmänä. 
 
Kaikissa verkostohankkeen kunnissa vanhustyön esimiehet näkevät työkierron 
tärkeänä osaamisen kehittämismenetelmänä. Omien yksiköiden välillä työkiertoa 
tapahtuu, mutta muihin vastaaviin yksiköihin sitä ei juuri ole. Välimatkat nähdään 
tähän yhtenä suurena esteenä, mutta esteenä ovat myös henkilökunnan asenteet. 
Työkiertoprosessin järjestelyyn liittyy paljon esivalmistelutyötä. 
 
Tavoite: 
 
Tavoitteellinen työkierto toimii yhtenä ammatillisen osaamisen ja työprosessien 
kehittämismenetelmänä. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Henkilöstöä tuetaan työkiertoon motivoimalla ja poistamalla kaikki organisaa-

tioista lähtevät työkiertoa estävät tekijät. 
 
• Työkierron pelisäännöt päivitetään ja kirjataan yhteiseksi toimintamalliksi. 
 
• Vaihtoparien kohtaamista helpotetaan perustamalla rekrytoinnin yhteyteen 

työkiertopankki. 
 
 
4 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINNIN TUKEMINEN 
 
 
Seudullisen vanhustyön henkilöstöstrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on 
hyvinvoiva, terveellinen ja turvallinen työyhteisö ja -ympäristö. Tässä henkilöstön 
hyvinvoinnin tukemista käsittelevässä henkilöstöstrategian osiossa keskitytään 
tarkastelemaan henkilöstön hyvinvoinnin tukemista alla olevan työsuojelumääri-
telmän mukaisissa asioissa. Henkilöstöresurssit, osaamisen kehittäminen, omaan 
työhön vaikuttaminen ja työprosessien kehittäminen käsitellään tämän strategian 
aiemmissa luvuissa. 
 
Työsuojelun perustavoite määritellään siten, että työsuojelu pitää yllä ja edistää 
työntekijöiden terveyttä, turvallisuutta ja työkykyä sekä ehkäisee työtapaturmia ja 
ammattitauteja. Suomessa työsuojelu perustuu hyvän työympäristön käsitteelle, 
joka kattaa työn turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi palvelussuhteen ehdot 
sekä henkisen hyvinvoinnin ja on siten erittäin laaja-alaista toimintaa. Erityisiä 
työsuojelun kehittämisen kohteita ovat sekä työperäisten että työssä pahenevien 
mutta ei työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisy sekä työntekijöiden 
henkisen hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Vuonna 2006 voimaan 
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tullut työsuojelun valvontalaki tehostaa työsuojelun viranomaisvalvontaa sekä 
lisää työsuojelun yhteistoiminnan vaikutusmahdollisuuksia. 
 
Työsuojelu on siis työn kaikkien osa-alueiden, niin psykososiaalisen kuin fyysi-
senkin työympäristön sekä työhyvinvoinnin kehittämistä. Se näkyy työpaikalla 
työsuojelunäkökulman arvostamisena ja huomioimisena. Se on myös työ- ja toi-
mintakyvyn edistämistä, työtapaturmien torjuntaa ja ammattitautien ehkäisyä. Se 
liittyy oleellisesti organisaation toimintaan, eikä sitä tulisi mieltää irralliseksi työ-
ympäristön puutteiden korjaamiseksi. Työsuojelu on parhaimmillaan ennakoivaa 
ja prosessimaista vaikuttamista, muutosten hallintaa ja uuden oppimista. Hyvä 
työympäristö rakentuu henkilöstölähtöisestä johtamisesta, toimivasta ja tehok-
kaasta työn organisoinnista, järjestelmällisestä ja ennakoivasta turvallisuuden hal-
linnasta sekä osaavasta ja motivoituneesta henkilöstöstä. 
 
Työsuojelu on osa työyhteisöjen normaalia toimintaa. Vastuu siitä, että työ on 
kaikilta osiltaan työsuojelunäkökohdat huomioivaa, kuuluu kaikille. Työpaikoilla 
käytännön vastuu työsuojelusta ja työturvallisuudesta on esimiehillä. Jos työnteki-
jät työskentelevät ilman välitöntä työnjohtoa, siirtyy vastuu työturvallisuusasioista 
ylemmille esimiehille. 
 
Turvallisuustason ylläpitäminen ja parantaminen vaatii jatkuvaa toiminnan seu-
raamista ja kehittämistä. Työhön liittyvien vaarojen arviointi ja työympäristön 
riskien kartoittaminen on osa riskien hallintaa. Parhaiten työturvallisuusriskit tun-
nistaa ja arvioi henkilöstö. Arvioinnin tueksi tarvitaan myös työprosessien kuva-
uksia, joiden avulla saadaan näkyväksi tyypillisimmät työturvallisuusriskit.  Ris-
kienhallinnassa korostuu yhä enemmän johtaminen, työprosessien laadukas hallin-
ta sekä pyrkimys työolojen jatkuvaan parantamiseen. 
 
Hankekuntien vanhuspalveluiden yksiköissä työsuojelun toimintamallit vaihtele-
vat organisaatiosta toiseen. Peruslähtökohtana lähes kaikissa yksiköissä on se, että 
työturvallisuuteen liittyvä suunnittelu pohjautuu riskien ja vaarojen arviointiin ja 
työolojen kehittäminen nähdään tärkeäksi työn kehittämisen osa-alueeksi. Yhteis-
työmallit työterveyshuollon, työyksiköiden ja työsuojeluorganisaation kanssa 
vaihtelevat kunnittain. 
 
Vanhuspalvelujen henkilöstön keski-ikä seudulla on 45,8 vuotta. Tämä asettaa 
omat haasteensa henkilöstön työkyvyn säilymiselle, rekrytoinnille, henkilöstön 
osaamisen varmistamiselle ja ikäjohtamiselle. Henkilöstön vaikutusmahdollisuutta 
oman työn ja osaamisen kehittämiseen tukevat erittäin kattavasti käytössä olevat 
kehityskeskustelut. Lisäksi päätöksentekoon osallistutaan välittömän yhteistoi-
minnan kautta, kuten järjestämällä työpaikkakokouksia, työnohjausta sekä tiedo-
tus- ja henkilöstön kuulemistilaisuuksia. Myös hankerahoituksen avulla osallistu-
taan erilaisiin työelämän kehittämishankkeisiin, joissa on mukana ulkopuolisia 
asiantuntijoita. 
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Työyhteisöjen ilmapiiriä, työpaineita ja kehittämistarpeita kartoitetaan hankekun-
tien vanhustyön yksiköissä vaihtelevasti. Osassa yksiköitä tämä arviointi on sys-
temaattista ja pitkäjänteistä toimintaa, jolloin saatuja tuloksia voidaan hyödyntää 
toiminnan suunnittelussa. Suurimmassa osassa seudun vanhustyön yksiköitä työ-
yhteisökyselyjä tehdään ajoittain, mittarit vaihtelevat ja tulosten hyödynnettävyys 
kärsii. 
 
Uhka-, vaara- ja läheltä piti tilanteiden käsittelyn osalta toimintakäytännöt vaihte-
levat yksiköittäin. Osassa yksiköitä näiden tietojen kerääminen, syiden analysointi 
ja toimenpiteistä sopiminen tapahtuu yhteistyössä työsuojeluorganisaation ja työ-
terveyshuollon kanssa. Osassa yksiköitä tämä prosessi ei ole yhtä vaikuttava. Kai-
kissa hankekuntien vanhustyön yksiköissä esimiehet näkevät tämän prosessin 
toimivuuden tärkeäksi osaksi toimintaa ja kannustavat henkilöstöä ilmoituskäy-
tännön ylläpitoon. 
 
Kaikissa hankekuntien vanhustyön yksiköissä on mahdollisuus käyttää osa-
aikalisä- ja vuorotteluvapaajärjestelmää, mutta käytännössä tämän työelämäjous-
ton hyödynnettävyyttä vähentää työvoimahallinnon ehdot täyttävien sijaisten 
saanti. 
 
Työssä jaksamisen kannalta tärkeitä asioita ovat paitsi mahdollisuus vaikuttaa 
omaan työhön ja kehittyä siinä, myös työn kokeminen tärkeäksi ja tyytyväisyys 
työaikajärjestelyihin. Päivittäisen työajan joustoja on muutamissa hankekuntien 
vanhustyön yksiköissä parannettu ottamalla käyttöön vuosityöaika, työvuorojen 
ergonominen suunnittelu ja työntekijöiden työaika-autonomia. 
 
Tavoite: 
 
Jokaisessa vanhuspalvelujen yksikössä henkilöstön hyvinvointia tukee työsuo-
jelun aikataulutettu ja vastuutettu toimintaohjelma.  

 
Toimenpiteet: 
 
• Esimiehet huolehtivat siitä, että vanhustyön yksiköissä on vuosittain päivitetyt 

suunnitelmat järjestelmällisestä riskien hallinnasta. Toimitiloja, työolosuhteita, 
työvälineitten kuntoa ja ajanmukaisuutta sekä työkuormitusta seurataan sään-
nöllisin tarkastuksin. Työsuojeluriskien arvioinneissa esiin nousseiden riskien 
poistamiseksi laaditaan aikataulutettu ja vastuutettu toimenpideohjelma. Näi-
den asiakirjojen pohjalta hankekunnat varmistavat työtilojen tarkoituksenmu-
kaisuuden ja terveellisyyden ja varaavat tähän tarvittavat resurssit hallinnas-
saan olevien sekä omistamiensa kiinteistöjen kohdalla. 

 
• Sattuneiden työtapaturmien, uhka-, vaara- ja läheltä piti tilanteiden syyt analy-

soidaan ja huomioidaan toiminnan suunnittelussa. Välitöntä puuttumista vaa-
tivat tilanteet hoidetaan viiveettä. Ilmoituskäytäntöihin toteutetaan yhtenäiset 
lomakepohjat sekä varmistetaan saumaton tiedonvälitys työyksiköiden, työ-
suojeluorganisaation ja työterveyshuollon kanssa. 
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• Kaikkiin työyhteisöihin nimetään työsuojeluasiamies, joka omalta osaltaan 
huolehtii siitä, että turvallisuusosaamista ylläpidetään ja toimintaa arvioidaan 
jatkuvasti. Työsuojeluosaamisen ylläpitämisestä huolehditaan koulutuksen 
avulla. 

 
• Työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio toteuttavat yhteisiä toimintaperi-

aatteita. Toiminnan pääpaino on ennakoinnissa. 
 
• Yksiköiden henkilöstö- ja työsuojelusuunnitelmiin sisällytetään suunnitelma 

työntekijöiden työkykyä ylläpitävästä toiminnasta ja työhön liittyvistä työelä-
män joustoista (osa-aikalisä- ja vuorotteluvapaajärjestelmän soveltamisen pe-
lisäännöt, työergonomia, työaikaergonomia ja uudelleensijoittelun periaatteet). 

 
• Perustyössä työskentelevien ja esimiestyötä tekevien työntekijöiden osaamista 

kehitetään ja heitä tuetaan organisaatio- ja henkilöstörakenteen muutosten hal-
linnassa. 

 
 
5 YHTEISTYÖ KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN, TUTKI-
MUS- JA KEHITTÄMISYKSIKÖIDEN JA TYÖVOIMAHAL-
LINNON KANSSA 
 
 
Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen ja työssä olevien osaamisen ylläpi-
täminen on koulutuksen ja työelämän yhteinen haaste, jonka painoarvoa tulevat 
jatkossa lisäämään vanhusten määrän kasvu, työvoiman ikääntyminen sekä työ-
elämässä olevan henkilöstön ikärakenteesta johtuva poistuma. Vaatimuksia osaa-
misen kehittämiselle aiheuttavat mm. muutokset palvelurakenteessa ja van-
husasiakkuudessa sekä tietoyhteiskunnan haasteet. 
 
Vanhustyön tutkimuksen ja kehittämistyön jalkautuminen hyviksi käytänteiksi 
edellyttää tutkimuksen, koulutuksen ja käytännön työelämän tiivistä yhteistyötä. 
Kehittämällä uusia palvelutuotteita, teknologiaa ja innovaatioita voidaan auttaa 
vanhenevan väestön itsenäistä selviytymistä omassa kodissa niin pitkään kuin se 
ihmisarvoa kunnioittaen on tarkoituksenmukaista sekä tukea palveluiden järjestä-
mistä harvaan asutuilla alueilla. Kiinteä yhteistyö kuntien, oppilaitosten, työvoi-
maviranomaisen, järjestöjen, säätiöiden sekä tutkimus- ja kehittämisyksiköiden 
kanssa mahdollistaa työelämän odotusten tunnistamisen, kehittämisen ja uudista-
misen ja sitä kautta myös koulutuksen proaktiivisen ja joustavan kehittämisen. 
 
Oppilaitosten tehtävänä on tarjota työelämän tarpeita vastaavaa perus-, täydennys- 
ja jatkokoulutusta sekä osallistua seudun työelämän kehittämiseen. Sosiaalityön 
osalta tämä tehtävä kuuluu yliopistolle. Koulutuksella on aktiivinen rooli innovaa-
tioiden ja muutosprosessien toteuttajana ja tulevaisuuden osaamistarpeiden enna-
koijana. Työelämän tehtävänä on viestittää koulutuksen järjestäjille sekä työvoi-
maviranomaiselle työelämässä tapahtuvista toimintamuutoksista, henkilöstöraken-
teen ja – määrän tarkistustarpeista sekä tarvittavista kehittämistehtävistä. Työelä-
__________________________________________________________________ 
Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalvelujen kehittämishanke 
Henkilöstöstrategia 2008 – 2012 
Paula Pyhälä-Liljeström 
Projektityöntekijä, TtM 
Syksy 2007 



 23

mä tarjoaa aidon oppimisympäristön opiskelijoille. Työssä tarvittava osaaminen 
kehittyy työntekijän ja työtehtävien vuorovaikutuksessa työyhteisössä. Ohjaus-
toiminnan tulisi ohjata opiskelijoita vaiheittain jäseniksi ammattilaisten ja ammat-
tialan yhteisöihin sekä integroitumiseen joustavasti työelämään valmistuttuaan 
ammattiin. Koulutuksen kanssa yhteistyössä tehtävillä kehittämishankkeilla edis-
tetään vanhustyön imagoa ja opiskelijoiden kiinnostusta vanhustyöhön. 
 
Verkostohankkeen vanhustyön kaikki yksiköt toimivat AMK:n ja toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijoiden sekä sosiaalityön osalta yliopiston harjoittelu- ja työs-
säoppimispaikkoina. Pääosa opiskelijoista tulee Jyväskylän oppilaitoksista, mutta 
myös muualta Suomesta. Sairaanhoidon opiskelijoita toivotaan lisää myös van-
hustyön yksiköihin. Lisäksi toivotaan sitä, että sairaanhoidon opiskelijat suorittai-
sivat käytännön harjoittelujaksoistaan useamman perusterveydenhuollon ja van-
hustyön yksiköissä. 
 
Harjoittelu- ja työssäoppimispaikkojen jakelun keskitetty koordinointi nähdään 
hyvänä toimintamallina ja niissä yksiköissä, joissa se ei ole käytössä kehitetään 
mallia siihen suuntaan. 
 
Työelämän tarpeista ja muutoksista viestittäminen koulutus- ja kehittämisorgani-
saatioille nähdään olevan liian hajallaan ja siihen kaivataan seudullista työelämän 
koordinointia /verkostoyhteistyötä. 
 
Tavoite: 
 
Vanhustyön ja koulutuksen järjestäjien, tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä 
työvoimaviranomaisen välinen yhteistyö tukee vanhustyön osaamista ja mo-
niammatillisen työn kehittämistä.  

 

Toimenpiteet: 

• Hankekuntien alueella toimivien koulutuksen järjestäjien kanssa laaditaan 
pitkäkestoiset, strategiset kehittämissopimukset osaksi yksiköiden toiminnan 
suunnittelua. 

 
• Verkostoyhteistyöllä ennakoidaan työelämän muutoksia ja huolehditaan, että 

alalle saadaan riittävästi perus- ja aikuiskoulutuksen aloituspaikkoja ammatil-
liseen koulutukseen. 

 
• Kuntien ja koulutuksen järjestäjien henkilöstön edustajia kannustetaan työ-

kierron avulla tutustumaan toisten organisaatioiden toimintaan ja sitä kautta 
kehittämään oman organisaationsa toimintaa. 

 
• Koulutuksen ja työelämän kanssa luodaan yhteiset osaamiskuvaukset vanhus-

työssä eri tasolla ja eri tehtävissä toimiville. Nämä kuvaukset toimivat koulu-
tuksen suunnittelun ja työssä olevien osaamisen arvioinnin ja kehittämisen 
pohjana (tulevaisuusnäkökulma). 
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• Suunnitellaan, kehitetään ja arvioidaan ammatillista osaamista tukevia harjoit-
telu- ja työssäoppimisjaksoja yhteistyössä työelämän ja koulutuksen järjestäji-
en kanssa. 

 
• Turvataan elinikäisen oppimisen tarpeet ja osaamisen kehittäminen luomalla 

yhteistyössä avoimia oppimisympäristöjä ja joustavia kouluttautumismahdol-
lisuuksia sekä kehittämällä vaihtoehtoisia tutkinnon suorittamismahdollisuuk-
sia. 

 
• Edistetään ja vahvistetaan yhteisen tietoperustan kehittymistä ja eri osapuolien 

asiantuntijuuden hyödyntämistä opiskelijoiden, vanhustyöntekijöiden ja opet-
tajien yhteisillä oppimis- ja opetustapahtumilla työyhteisössä sekä yhteisillä 
hankkeilla. 

 
• Tutkimus- ja kehittämisyksikköjen ja koulutuksen järjestäjien kanssa kehite-

tään ja toteutetaan uusia, monialaisia palvelutuotteita ja -kokonaisuuksia täy-
dentämään nykyistä palvelutarjontaa. 

 
• Tutkimus- ja kehittämisyksiköt, oppilaitokset ja käytännön työelämä tekevät 

aktiivista yhteistyötä hyvien käytänteiden, ohjeiden ja suosituksien kehittämi-
sessä ja toimeenpanemisessa vanhustyöhön. 

 
• Tiivistetään yhteistyötä työvoimaviranomaisen kanssa osaavan, työhönsä mo-

tivoituneen työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Hyödynnetään työnhaki-
joiden osaaminen esimerkiksi tukitoimintoihin työllistämisessä. 

 
 
6 SEURANTA JA ARVIOINTI 
 
 
Vanhustyössä tarvitaan paljon osaamista, joka muodostuu monen ammattilaisen 
osaamisesta. Seudullisessa yhteistyössä osaaminen muodostuu myös monen orga-
nisaation osaamisen yhdistymisestä. Seudullinen yhteistyö asettaa kaikille toimi-
joilleen ja erityisesti johtajilleen uusia osaamishaasteita. Yhtenä haasteena on luo-
da yhteisiä tavoitteita, joka edellyttää jatkuvaa avointa arviointia toiminnasta ja 
sen pohjalta uudistumista. Kun työn tulokset riippuvat yhä enemmän ihmisten 
motivaatiosta, osaamisesta ja luovuudesta, on näistä asioista huolehtiminen seu-
dullisessa yhteistyössä iso haaste työnjohdolle. Se on myös haaste kaikille työnte-
kijöille, jotka yhä enemmän tarvitsevat merkitystä omalle työlleen ja joilta edelly-
tetään enenevässä määrin vastuuta oman työn vaikuttavuudesta, taloudellisuudesta 
ja itsensä kehittämisestä. 
 
Seudullinen henkilöstöstrategia toimii yhtenä perusasiakirjana seudun vanhustyön 
yksiköiden henkilöstö- ja toimintasuunnittelussa. Henkilöstöstrategian keskeisten 
sisältöjen toimeenpano on perusta ikäihmisten palvelujen johtamiselle. Sisällöt 
painottuvat johtamisen eri tasoilla eri tavoin. Kaikilla tasoilla tavoitteena on ohja-
ta työntekijöiden toimintaa siten, että työyksiköt ja organisaatiot voivat saavuttaa 
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päätöksentekijöiden toiminnalle hyväksymät määrälliset ja laadulliset tavoitteet. 
Johtamisella vaikutetaan paitsi henkilöstön määrään ja osaamiseen, myös henki-
löstön sitoutumiseen, kuormitukseen ja työilmapiiriin, näillä kaikilla on yhteys 
palvelujen laatuun ja vaikuttavuuteen. 
 
Tavoite: 
 
Seudullista vanhuspalvelujen henkilöstöstrategiaa arvioidaan ja päivitetään 
säännöllisesti ja se toimii osaltaan vanhustyön yksiköiden henkilöstösuunnitte-
lun perustana. 

 
Toimenpiteet: 
 
• Hankekuntien vanhustyön johtajat ja ylihoitajat kokoontuvat neljä kertaa vuo-

dessa, kokoukset aikataulutetaan ja teemoitetaan. 
 
• Verkostohankkeen ohjausryhmä vastaa koollekutsujan nimeämisestä. 
 
• Henkilöstöstrategiassa esitettyjen tavoitteiden toteutumisen seuranta ja arvi-

ointi suunnitellaan yhdessä hankekuntien kesken. 
 
• Henkilöstöstrategia päivitetään vuosittain. 
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Seudullisen vanhuspalvelujen henkilöstöstrategian muotoutumiseen ovat vaikut-
taneet seuraavat henkilöt: 
 
 Aarnipelto Taru, Jyväskylän kaupunki, sosiaalityöntekijä 
 Airola Jouni, Verkostohanke, projektipäällikkö 
 Halla-aho Sirpa , Petäjäveden kunta, kotipalveluohjaaja 
 Hokkanen Merja , Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, vs. laitoshoidon 

johtaja 
 Ilomäki Helena, Palokan terveydenhuollon kuntayhtymä, osastonhoitaja 
 Jousimäki Heli, Työvoimahallinto 
 Jylhä Leila, Laukaan kunta, vanhuspalvelujen johtaja 
 Jyväskylän aikuisopisto 
 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
 Karhula Sirkka, Jyväskylän kaupunki, tulosaluejohtaja 
 Keikkala, Sirkka, Jyväskylän kaupunki, ylilääkäri 
 Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
 Kokko Annikki, Laukaan kunta, vs. johtava hoitaja 
 Koivisto Tuija , Keuruun kaupunki, vanhustyön johtaja 
 Kuosmanen Pasi, Hankasalmen kunta, johtava hoitaja 
 Laaksonen Maire, Jyväskylän työterveys, ylilääkäri 
 Lahtinen Sirpa , Muuramen kunta, kotipalveluohjaaja 
 Leinonen Raija, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, erikoistutkija 
 Leppäaho Kirsti , Multian kunta, vs. vanhainkodin johtaja 
 Malkki Pertti, Jyväskylän kaupunki, henkilöstöjohtaja 
 Ollikainen Maarit , Toivakan kunta, kotihoitotiimin vastaava 
 Oksanen Mia-Riitta, Jyväskylän kaupunki, rekrytointipäällikkö 
 Oksanen Simo, Jyväskylän kaupunki, työsuojelupäällikkö 
 Rissanen Kaija, Jyväskylän maalaiskunta, sosiaalipalvelun johtaja 
 Räsänen Riitta, Jyväskylän kaupunki, palveluyksikön johtaja 
 Saarman Eeva-Liisa, Jyväskylän kaupunki, osastonhoitaja 
 Sirkka Tarja, Hankasalmen kunta, vanhustyönohjaaja 
 Soidinmäki Pirkko, Korpilahden kunta, vanhustyön johtaja  
 Suihkonen Aini, Jyväskylän kaupunki, pääluottamusmies 
 Tiikkainen Pirjo, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, yliopettaja 
 Tyynelä Sinikka , Uuraisten kunta, vanhustyön johtaja 
 Urpi Pirjo, Jyväskylän kaupunki, vs. ylihoitaja 
 Vanhatalo Timo, Keuruu-Multian terveydenhuollon kuntayhtymä, ylihoitaja 
 Voutilainen Hanna, Toivakan kunta, sairaanhoitaja 
 Vuopala Aino, Verkostohanke, projektityöntekijä 
 Vuorinen Pirkko, Korpilahti-Muuramen terveydenhuollon kuntayhtymä, yli-

hoitaja 
 Wiik-Nieminen Eila, Jyväskylän kaupunki, henkilöstöpäällikkö 
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LIITE 2 Hankekuntien ikääntyvien palveluita (vrt. Seutuhoiva-selvitys). 
 
 

 



Väestöennuste 2007 iän ja sukupuolen mukaan kunnittain (PARAS-hankkeen vuodet ja ikäryhmät)
Tilastokeskus 31.5.2007

Sukupuolet yhteensä Vuosi
Alue / kunta Ikävuodet 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suomi yhteensä Ikäluokat yhteensä 5255580 5356566 5454771 5546772 5625844 5683182

65 - 74 448198 507325 649136 720478 686060 677590
75 - 84 304378 320677 342491 401847 530657 596295
85 - 88589 112736 137910 153711 177455 220505
Yli 75-vuotiaat yhteensä 392967 433413 480401 555558 708112 816800
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 7,48 % 8,09 % 8,81 % 10,02 % 12,59 % 14,37 %

Hankasalmi Ikäluokat yhteensä 5588 5512 5503 5529 5560 5579
65 - 74 629 649 795 873 848 836
75 - 84 525 493 474 510 651 727
85 - 122 184 213 216 225 256
Yli 75-vuotiaat yhteensä 647 677 687 726 876 983
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 11,58 % 12,28 % 12,48 % 13,13 % 15,76 % 17,62 %

Jyväskylä Ikäluokat yhteensä 84434 87460 90270 92048 93487 94860
65 - 74 5880 6893 9238 10410 9896 9741
75 - 84 4138 4251 4645 5594 7690 8746
85 - 1275 1618 1953 2124 2514 3162
Yli 75-vuotiaat yhteensä 5413 5869 6598 7718 10204 11908
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 6,41 % 6,71 % 7,31 % 8,38 % 10,91 % 12,55 %

Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk Ikäluokat yhteensä 34774 37523 39669 41520 42897 43712
65 - 74 2393 2998 3947 4503 4421 4551
75 - 84 1297 1502 1845 2349 3186 3673
85 - 321 444 601 725 968 1279
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1618 1946 2446 3074 4154 4952
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 4,65 % 5,19 % 6,17 % 7,40 % 9,68 % 11,33 %

Keuruu Ikäluokat yhteensä 11180 10561 10186 9957 9804 9661
65 - 74 1225 1310 1666 1793 1618 1465



75 - 84 918 947 931 1033 1353 1482
85 - 284 349 426 467 498 587
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1202 1296 1357 1500 1851 2069
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,75 % 12,27 % 13,32 % 15,06 % 18,88 % 21,42 %

Korpilahti Ikäluokat yhteensä 4997 5034 5058 5096 5143 5180
65 - 74 526 516 660 732 709 715
75 - 84 400 409 373 381 505 570
85 - 127 153 185 197 193 215
Yli 75-vuotiaat yhteensä 527 562 558 578 698 785
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,55 % 11,16 % 11,03 % 11,34 % 13,57 % 15,15 %

Laukaa Ikäluokat yhteensä 17193 18120 18922 19678 20271 20638
65 - 74 1334 1458 1979 2305 2276 2258
75 - 84 840 928 973 1114 1560 1838
85 - 217 280 353 410 464 573
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1057 1208 1326 1524 2024 2411
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 6,15 % 6,67 % 7,01 % 7,74 % 9,98 % 11,68 %

Multia Ikäluokat yhteensä 2020 1925 1851 1799 1763 1738
65 - 74 280 216 235 269 274 251
75 - 84 239 246 204 169 193 226
85 - 57 89 111 121 106 99
Yli 75-vuotiaat yhteensä 296 335 315 290 299 325
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 14,65 % 17,40 % 17,02 % 16,12 % 16,96 % 18,70 %

Muurame Ikäluokat yhteensä 8672 9362 9881 10325 10669 10887
65 - 74 532 714 986 1139 1120 1145
75 - 84 300 352 416 562 789 925
85 - 68 98 145 175 227 317
Yli 75-vuotiaat yhteensä 368 450 561 737 1016 1242
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 4,24 % 4,81 % 5,68 % 7,14 % 9,52 % 11,41 %

Petäjävesi Ikäluokat yhteensä 3703 3713 3693 3701 3723 3731
65 - 74 360 422 526 583 565 563
75 - 84 293 272 258 312 404 454



85 - 81 98 126 118 126 157
Yli 75-vuotiaat yhteensä 374 370 384 430 530 611
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,10 % 9,96 % 10,40 % 11,62 % 14,24 % 16,38 %

Toivakka Ikäluokat yhteensä 2353 2387 2450 2520 2574 2598
65 - 74 248 268 346 380 354 337
75 - 84 186 175 166 195 261 291
85 - 54 60 76 71 80 97
Yli 75-vuotiaat yhteensä 240 235 242 266 341 388
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,20 % 9,84 % 9,88 % 10,56 % 13,25 % 14,93 %

Uurainen Ikäluokat yhteensä 3137 3200 3276 3351 3392 3399
65 - 74 272 295 360 396 361 339
75 - 84 204 182 174 192 246 275
85 - 51 56 73 71 77 91
Yli 75-vuotiaat yhteensä 255 238 247 263 323 366
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 8,13 % 7,44 % 7,54 % 7,85 % 9,52 % 10,77 %



LIITE 3 
 
Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden 
kehittämishankkeen henkilöstö sekä ohjausryhmän jäsenet ja heidän varaedustajansa 
4.6.2007: 
 
Organisaatio Nimi Tehtävä Varalla 
Jyväskylän kaupunki Sirkka Karhula puheenjohtaja/ 

tulosaluejohtaja 
Riitta Räsänen 

Hankasalmen kunta Maija-Riitta 
Markkanen 

sosiaalijohtaja Tarja Sirkka 

Henkilöstön edustaja Aini Suihkonen pääluottamusmies  
Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu 

Pirjo Tiikkainen vanhustyön 
yliopettaja 

Asta Suomi 

Jyväskylän kaupunki Sirkka Keikkala johtava ylilääkäri Paula Pyhälä-
Liljeström 

Jyväskylän maalais-
kunta 

Risto Kortelainen sosiaalijohtaja Kaija Rissanen 

Jyväskylän yliopisto Taina Rantanen professori Jyrki Jyrkämä 
ja Mikaela von 
Bondsdorff 

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

Jorma Teittinen ylilääkäri  

Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamis-keskus 

Marja Heikkilä johtaja Raili Haaki 

Keuruun kaupunki Riitta Vanhanen perusturvajohtaja Tuija Koivisto 
Keuruu-Multian thky Heimo Lajunen johtava ylilääkäri Virva Salo 
Korpilahden kunta Pirkko 

Soidinmäki 
vanhustyönjohtaja  

Korpilahden-
Muuramen thky 

Pirkko Vuorinen  ylihoitaja  

Laukaan kunta Vuokko Hiljanen sosiaalijohtaja Leila Jylhä 
Multian kunta Leena Mikkonen sosiaalijohtaja Tarja Puronaho 
Muuramen kunta Kari Jaatinen sosiaalijohtaja Sirpa Lahtinen 
Palokan thky Reijo Räsänen johtava ylilääkäri Riitta Räsänen 
Petäjäveden kunta Tiina Solismaa sosiaalijohtaja Sirpa Halla-aho 
Toivakan kunta Lauri Pakkanen sosiaalijohtaja Hanna Voutilai-

nen ja Maarit 
Ollikainen 

Tutkimus- ja kehittä-
miskeskus GeroCenter 

Mauri Kallinen johtaja Raija Leinonen 

Uuraisten kunta Jouko Nykänen sosiaalijohtaja Sinikka Tyynelä
Jyväskylän kaupunki Jouni Airola sihteeri/ projekti-

päällikkö 
 

 



LIITE 3b
Väestöennuste 2007 iän ja sukupuolen mukaan kunnittain (PARAS-hankkeen vuodet ja ikäryhmät)
Tilastokeskus 31.5.2007

Sukupuolet yhteensä Vuosi
Alue / kunta Ikävuodet 2005 2010 2015 2020 2025 2030
Suomi yhteensä Ikäluokat yhteensä 5255580 5356566 5454771 5546772 5625844 5683182

65 - 74 448198 507325 649136 720478 686060 677590
75 - 84 304378 320677 342491 401847 530657 596295
85 - 88589 112736 137910 153711 177455 220505
Yli 75-vuotiaat yhteensä 392967 433413 480401 555558 708112 816800
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 7,48 % 8,09 % 8,81 % 10,02 % 12,59 % 14,37 %

Hankasalmi Ikäluokat yhteensä 5588 5512 5503 5529 5560 5579
65 - 74 629 649 795 873 848 836
75 - 84 525 493 474 510 651 727
85 - 122 184 213 216 225 256
Yli 75-vuotiaat yhteensä 647 677 687 726 876 983
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 11,58 % 12,28 % 12,48 % 13,13 % 15,76 % 17,62 %

Jyväskylä Ikäluokat yhteensä 84434 87460 90270 92048 93487 94860
65 - 74 5880 6893 9238 10410 9896 9741
75 - 84 4138 4251 4645 5594 7690 8746
85 - 1275 1618 1953 2124 2514 3162
Yli 75-vuotiaat yhteensä 5413 5869 6598 7718 10204 11908
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 6,41 % 6,71 % 7,31 % 8,38 % 10,91 % 12,55 %

Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk Ikäluokat yhteensä 34774 37523 39669 41520 42897 43712
65 - 74 2393 2998 3947 4503 4421 4551
75 - 84 1297 1502 1845 2349 3186 3673
85 - 321 444 601 725 968 1279
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1618 1946 2446 3074 4154 4952
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 4,65 % 5,19 % 6,17 % 7,40 % 9,68 % 11,33 %

Keuruu Ikäluokat yhteensä 11180 10561 10186 9957 9804 9661



65 - 74 1225 1310 1666 1793 1618 1465
75 - 84 918 947 931 1033 1353 1482
85 - 284 349 426 467 498 587
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1202 1296 1357 1500 1851 2069
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,75 % 12,27 % 13,32 % 15,06 % 18,88 % 21,42 %

Korpilahti Ikäluokat yhteensä 4997 5034 5058 5096 5143 5180
65 - 74 526 516 660 732 709 715
75 - 84 400 409 373 381 505 570
85 - 127 153 185 197 193 215
Yli 75-vuotiaat yhteensä 527 562 558 578 698 785
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,55 % 11,16 % 11,03 % 11,34 % 13,57 % 15,15 %

Laukaa Ikäluokat yhteensä 17193 18120 18922 19678 20271 20638
65 - 74 1334 1458 1979 2305 2276 2258
75 - 84 840 928 973 1114 1560 1838
85 - 217 280 353 410 464 573
Yli 75-vuotiaat yhteensä 1057 1208 1326 1524 2024 2411
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 6,15 % 6,67 % 7,01 % 7,74 % 9,98 % 11,68 %

Multia Ikäluokat yhteensä 2020 1925 1851 1799 1763 1738
65 - 74 280 216 235 269 274 251
75 - 84 239 246 204 169 193 226
85 - 57 89 111 121 106 99
Yli 75-vuotiaat yhteensä 296 335 315 290 299 325
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 14,65 % 17,40 % 17,02 % 16,12 % 16,96 % 18,70 %

Muurame Ikäluokat yhteensä 8672 9362 9881 10325 10669 10887
65 - 74 532 714 986 1139 1120 1145
75 - 84 300 352 416 562 789 925
85 - 68 98 145 175 227 317
Yli 75-vuotiaat yhteensä 368 450 561 737 1016 1242
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 4,24 % 4,81 % 5,68 % 7,14 % 9,52 % 11,41 %

Petäjävesi Ikäluokat yhteensä 3703 3713 3693 3701 3723 3731
65 - 74 360 422 526 583 565 563



75 - 84 293 272 258 312 404 454
85 - 81 98 126 118 126 157
Yli 75-vuotiaat yhteensä 374 370 384 430 530 611
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,10 % 9,96 % 10,40 % 11,62 % 14,24 % 16,38 %

Toivakka Ikäluokat yhteensä 2353 2387 2450 2520 2574 2598
65 - 74 248 268 346 380 354 337
75 - 84 186 175 166 195 261 291
85 - 54 60 76 71 80 97
Yli 75-vuotiaat yhteensä 240 235 242 266 341 388
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 10,20 % 9,84 % 9,88 % 10,56 % 13,25 % 14,93 %

Uurainen Ikäluokat yhteensä 3137 3200 3276 3351 3392 3399
65 - 74 272 295 360 396 361 339
75 - 84 204 182 174 192 246 275
85 - 51 56 73 71 77 91
Yli 75-vuotiaat yhteensä 255 238 247 263 323 366
Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä 8,13 % 7,44 % 7,54 % 7,85 % 9,52 % 10,77 %



LIITE 3c Vanhuspalvelujen kustannusten kasvuennuste 2007 - 2030. 
 
VANHUSPALVELUJEN KUSTANNUSTEN KASVUENNUSTE 2007 - 2030   

 
VUODEN 2007 TALOUSARVIO -YLI 75 VÄESTÖMÄÄRÄN KASVU -EI INDEKSIKOROTUKSIA  

 
 

Toimintamenot 2007 2010 2015 2020 2030 Erotus %
              
Hankasalmi 2 786 000 2 790 121 2 831 334 2 992 065 4 051 240 1 265 240 45,4
Jyväskylän 
kaupunki 46 765 678 48 673 127 54 718 912 64 007 360 98 756 108 51 990 430 111,2
Jyväskylän mlk 7 556 000 8 274 607 10 400 662 13 070 987 21 056 450 13 500 450 178,7
Keuruun kaupunki 6 447 090 6 668 339 6 982 204 7 717 985 10 645 674 4 198 584 65,1
Korpilahden kunta 3 950 525 4 103 873 4 074 663 4 220 709 5 732 277 1 781 752 45,1
Laukaan kunta 8 553 441 9 225 497 10 126 663 11 638 789 18 412 809 9 859 368 115,3
Multian kunta 1 293 160 1 328 861 1 249 526 1 150 357 1 289 193 -3 967 -0,3
Muuramen kunta 1 503 140 1 649 788 2 056 735 2 701 986 4 553 414 3 050 274 202,9
Petäjäveden kunta 1 500 000 1 476 064 1 531 915 1 715 426 2 437 500 937 500 62,5
Toivakan kunta 1 702 300 1 653 060 1 702 300 1 871 123 2 729 307 1 027 007 60,3
Uuraisten kunta 1 799 940 1 792 409 1 860 189 1 980 687 2 756 393 956 453 53,1
 83 857 274 87 635 746 97 535 103 113 067 474 172 420 365 88 563 091 105,6
 



LIITE 4 Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalve-
luiden kehittämishankkeen henkilöstö sekä ohjausryhmän jäsenet ja 
heidän varaedustajansa 4.6.2007 

 
Henkilöstö: 
 
- Hankekokonaisuuden projektipäällikkö Jouni Airola (29.3.2005-31.12.2007) 
- Seudullisen hoidon ja hoivan kehittäjä Riitta Räsänen (20 prosenttia työajasta 
1.10.2005–31.12.2005 ja 60 prosenttia työajasta 1.1.-30.6.2006)  
- Henkilöstöstrategian projektityöntekijä Paula Pyhälä-Liljeström (1.3.–30.9.2007) 
- Seudullisen tuotteistamisen, kilpailuttamisen ja hankintojen projektipäällikkö Vesa 
Haapamäki (50 prosenttia työajasta 1.10.2005–31.12.2006)  
- TUMA-hankkeen projektipäällikkö Jari Ohtonen (1.1.2005–31.12.2006) 
- Seudullisen SAS:n kehittäjä Aila Engblom (1.1.2005–31.12.2006) 
- Palokan terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen peruskuntien kotihoidon la-
kikokeilun projektipäällikkö Anneli Puskala (16.5.2005–13.4.2006) 
- Keuruu-Multian terveydenhuollon kuntayhtymän ja sen peruskuntien kotihoidon 
lakikokeilun projektipäällikkö Annukka Kinnunen (24.10.2005–23.7.2006) 
- Korpilahti-Muuramen kotihoidon lakikokeilun kehittäjä(t) Pauli Kallio ja Tapio 
Ikonen (Psykologipalvelu Ikonen & Kallio & Vapaavuori :sta 3.11.2006–31.10.2007) 
- Seudullisen vanhuspalvelujen strategian toimeenpano-ohjelman projektityöntekijä 
Aino Vuopala (3.9.–31.10.2007) 
 
Ohjausryhmän jäsenet ja heidän varaedustajansa: 
 
Organisaatio Nimi Tehtävä Varalla 
Jyväskylän kaupunki Sirkka Karhula puheenjohtaja/ 

tulosaluejohtaja 
Riitta Räsänen 

Hankasalmen kunta Maija-Riitta 
Markkanen 

sosiaalijohtaja Tarja Sirkka 

Henkilöstön edustaja Aini Suihkonen pääluottamusmies  
Jyväskylän ammatti-
korkeakoulu 

Pirjo Tiikkainen vanhustyön 
yliopettaja 

Asta Suomi 

Jyväskylän kaupunki Sirkka Keikkala johtava ylilääkäri Paula Pyhälä-
Liljeström 

Jyväskylän maalais-
kunta 

Risto Kortelainen sosiaalijohtaja Kaija Rissanen 

Jyväskylän yliopisto Taina Rantanen professori Jyrki Jyrkämä 
ja Mikaela von 
Bondsdorff 

Keski-Suomen 
sairaanhoitopiiri 

Jorma Teittinen ylilääkäri  

Keski-Suomen sosiaa-
lialan osaamis-keskus 

Marja Heikkilä johtaja Raili Haaki 

Keuruun kaupunki Riitta Vanhanen perusturvajohtaja Tuija Koivisto 



Keuruu-Multian thky Heimo Lajunen johtava ylilääkäri Virva Salo 
Korpilahden kunta Pirkko 

Soidinmäki 
vanhustyönjohtaja  

Korpilahden-
Muuramen thky 

Pirkko Vuorinen  ylihoitaja  

Laukaan kunta Vuokko Hiljanen sosiaalijohtaja Leila Jylhä 
Multian kunta Leena Mikkonen sosiaalijohtaja Tarja Puronaho 
Muuramen kunta Kari Jaatinen sosiaalijohtaja Sirpa Lahtinen 
Palokan thky Reijo Räsänen johtava ylilääkäri Riitta Räsänen 
Petäjäveden kunta Tiina Solismaa sosiaalijohtaja Sirpa Halla-aho 
Toivakan kunta Lauri Pakkanen sosiaalijohtaja Hanna Voutilai-

nen ja Maarit 
Ollikainen 

Tutkimus- ja kehittä-
miskeskus GeroCenter 

Mauri Kallinen johtaja Raija Leinonen 

Uuraisten kunta Jouko Nykänen sosiaalijohtaja Sinikka Tyynelä
Jyväskylän kaupunki Jouni Airola sihteeri/ projekti-

päällikkö 
 

 



www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut 

HANKKEESSA MUKANA

Hankasalmen kunta
Jyväskylän kaupunki

Jyväskylän maalaiskunta
Keuruun kaupunki
Korpilahden kunta

Laukaan kunta
Multian kunta

 Muuramen kunta
Petäjäveden kunta
  Toivakan kunta  
  Uuraisten kunta 




