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yhteistyössä 
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•Luonnoksesta ehdotukseen 
edeten 



Keski-Suomen haasteet ja uhat ikäihmisten 

palvelutarpeeseen vastaamisessa 

• Vanhuspalveluita linjaavia organisaatioita tällä hetkellä lähes 30 

• Palvelurakenne painottunut ympärivuorokautiseen hoitoon, mikä sitoo 

voimavaroja  ja on toteutunut ennaltaehkäisevän työn, kotikuntoutuksen, 

kotihoidon tehostamisen ja omaishoidon määrän kustannuksella 

• Nopeasti kasvava ikäihmisten määrä 

• Keskimäärin puolet 75 vuotta täyttäneistä asuu yksin 

• Olemassa olevan ikääntyneen rakennuskannan (esim hissittömät 

kerrostalot) tuomat haasteet kotona asumisen tukemiseen ja osassa aluetta 

uudisrakentamisen tarvittavan tonttimaan rajallisuus 

• Muistisairauksien hoitoketjun sattumanvarainen toteutuminen ja kattavan 

muistikoordinaattori toiminnan puuttuminen 

• Kotihoidossa varatun resurssin ja toteuman välillä yli 20%:n hukka 

(vanhuspalvelulain seuranta-aineisto 2014) 

Tuija Koivisto 

2.5.2016 



Väestöennusteen tuomat haasteet 

Keski-Suomessa 
• Vuonna 2025 on 75 vuotta täyttäneitä noin 10.000 nykyistä enemmän ja 

vuonna 2035 noin 20.000 nykyistä enemmän 

• Jos palvelurakenne säilytetään nykyisellään eli runsaat 10% 75 vuotta 

täyttäneistä on ympärivuorokautisessa hoidossa tarvitaan vuoteen 2025 

mennessä 1000 uutta ympärivuorokautisen hoidon paikkaa lisää, mikä 

tarkoittaa:  

 Investointina vähintään 100.000 M€, vuosille 2015-2025 

 Noin 600 hoitajaa lisää ympärivuorokautiseen  hoitoon vuoteen 2025 

mennessä 

 Noin 50M€ / vuosi käyttötalouteen nykyistä (noin 108M€/v) enemmän 

rahaa 

 Vanhuspalveluiden osalta Keski-Suomessa on merkittävää tehdä 

strateginen valinta sen suhteen kuinka iso osa ikäihmisistä asuu kotona, 

palvelurakennesuosituksen mukaan 91-92% (EKSOTE 93%; Göteborg 

94%) 75 vuotta täyttäneistä  

 

 

 

2.5.2016 T.Koivisto 



Järjestämissuunnitelman luonnos 

valmisteltiin laajassa yhteistyössä 

• Peurunka -seminaarien työpajoissa 

• Vanhuspalveluiden työryhmässä ja sen 

 alatyöryhmissä: 

– Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen ja hyvinvointia edistävän työn 

kehittäminen 

– Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja tehostaminen 

– Muistisairaiden neuvonnan, tuen, kuntoutuksen ja hoidon 

kehittäminen 

– Työrukkanen, jossa on ollut edustettuna kahdeksan suurimman 

organisaation vanhuspalvelujen vastuuvirkamiehet 

=> Suunnitelma luonnos oli kommentoitavana ja 

esiteltävänä 



Suunnitelmaluonnosta  kommentoivat: 

 • Joutsan vanhusneuvosto; Jyväskylän vanhusneuvosto; Karstulan 

vanhusneuvosto; Keuruun vanhusneuvosto; Kivijärven vanhusneuvosto; 

Laukaan vanhusneuvosto; Saarijärven vanhusneuvosto; Toivakan vanhus- 

ja vammaisneuvosto; Viitasaaren vanhusneuvosto 

• Jyväskylän Ruskat; Uuraisten eläkkeensaajat; Vaajakosken eläkkeensaajat; 

Varttuneiden asumisoikeusyhdistys JASO 

• Hankasalmen perusturvalautakunta; Joutsan perusturvalautakunta; 

Keuruun perusturvalautakunta; Wiitaunionin ja Kinnulan 

perusturvalautakunta 

• Saarikka / viranhaltijat 

• Uuraisten kunta / viranhaltijat 

• Geriatrian ylilääkäri Ritva Tikkamäki, K-S shp 

• Kuntoutusylilääkäri Satu Auvinen, K-S shp 

• Asiantuntijalääkäri Anneli Kuusinen, K-S shp 

• Palvelujohtaja Sirkka Keikkala, JYTE 

• Lehtori Aila Pikkarainen, JAMK 

 

2.5.2016 



Suunnitelmaluonnosta esiteltiin ja siitä 

käytiin keskustelua 
• Vanhuspalvelujen työryhmät; integraatiotyöryhmä; 

tuotantorakennetyöryhmä; ohjausryhmä 

• Peurunka 1&2 seminaarit 

• Jyväskylän, Keuruun ja Laukaan perusturvalautakunnat 

• Jyväskylän, Keuruun, Kivijärven, Laukaan, Saarijärven ja Uuraisten 

vanhusneuvostot 

• Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnan seminaari 

• Sosiaali- ja terveysjohdon työkokous 

• Saarikan palveluohjaajien kokous 

• Toivakan vanhuspalvelujen esimiehet 

• Laukaan vanhuspalvelujen kehittämisiltapäivä 

• Petäjäveden vanhuspalvelujen johto 

• Hoivayrittäjät / KeuLinkin tilaisuus  

• VEAT koulutus x2; sosionomikoulutus x1 

 2.5.2016 



Luonnoksesta ehdotukseksi 

• Saatujen kommenttien perusteella 

Järjestämissuunnitelma –luonnos on täydennetty 

• Muuttuuko luonnos ehdotukseksi, joka on tarkoitettu 

Keski-Suomen SOTE- ja aluehallintovalmisteluun 

palvelutuotantoryhmän käyttöön? 

2.5.2016 



EHDOTUS KESKI-SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN 
JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUONNA 2020 

• Sovittu tavoiteltava palvelurakenne eli 
vuonna 2020 asuu 75 vuotiaista 
kotona92%; ja 93% vuonna 2025 

• Luonnokseen on määritelty tavoiteltava 
ikäihmisten palveluiden 
palvelukokonaisuus;  määrälliset, 
laadulliset tavoitteet 

• Tarkoitus, että kunnat voisivat omissa 
linjauksissaan hyödyntää suunnitelmaa 
ennen vuotta 2019 

• Painopiste siirretään ennaltaehkäisevään 
työhön, kuntoutukseen, 
voimavaralähtöiseen palvelutarpeen 
arviointiin, asumisen 
monimuotoistamiseen ja 
peruspalveluiden vahvistamiseen sekä 
lukitaan ympärivuorokautisen hoidon 
paikkamäärä 

 
• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkais

u/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_
Tuija_Ehdotus_Keski-
Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf  

 
 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_valmis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf


Liitteenä tausta ja lähdeaineisto 

• Varsinaisessa suunnitelmassa 
ei ole lähdemerkintöjä 

• Verkkoaineistoihin suorat 
linkit 

• Vanhuspalveluissa 
huomioitava lainsäädäntö ja 
muu normiohjaus 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_
julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81
604_Liite_lahteet_Keski-
Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan

.pdf  

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81604_Liite_lahteet_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmaan.pdf


Vanhuspalvelujen tilastot 2014 / 
SOTKANET 

• Hankekuntien vertailu 
poimien SOTKANETista 
ikäihmisiin liittyvien 
indikaattorien osalta 
viimeisimmät 
tilastotiedot 

• Esitetty taulukoittain ja/ 
tai pylväikköinä 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_pr
oduct_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsa
us_vuodelta_2014hankekunnat.pdf  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81607_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014hankekunnat.pdf


Vanhuspalvelujen tilastot 2014 / 
SOTKANET  

• Sairaanhoitopiirien 
vertailu poimien 
SOTKANETista 
ikäihmisiin liittyvien 
indikaattorien osalta 
viimeisimmät 
tilastotiedot 

• Esitetty taulukoittain ja/ 
tai pylväikköinä 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_
product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskyla
wwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tila
stokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81609_Vanhuspalvelujen_tilastokatsaus_vuodelta_2014shpt.pdf


Vanhuspalvelulain seurantakysely 
9/2014 kotihoidon liikennevalot 

• Taulukoitu STM:n, THL:n 
ja Valviran syksyllä 2014 
toteuttaman 
seurantakyselyn tulokset 
kotihoidon osalta 

• Käytetty 
liikennevalovärejä 
kuvaamaan, onko tulos 
tavoitteen mukainen 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_pr
oduct_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2
014_kotihoidon_liikennevalot.pdf  

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2014_kotihoidon_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2014_kotihoidon_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2014_kotihoidon_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2014_kotihoidon_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81610_Vanhuspalvelulain_seuranta_2014_kotihoidon_liikennevalot.pdf


Vanhuspalvelulain seurantakysely 
9/2014 ympvrk-hoidon liikennevalot 

• Taulukoitu STM:n, THL:n 
ja Valviran syksyllä 2014 
toteuttaman 
seurantakyselyn tulokset 
ympärivuorokautisen 
hoidon osalta 

• Käytetty 
liikennevalovärejä 
kuvaamaan, onko tulos 
tavoitteen mukainen 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_pr
oduct_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_y
mparivuorokautinen_liikennevalot.pdf  

 

 

 

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81612_Vanhuspalvelulain_seuranta_ymparivuorokautinen_liikennevalot.pdf


Ikäihmisten palveluihin liittyviä hyviä 
käytäntöjä 

• Kuvattu INNOkylän 
näkökulmataulukolla 
ikäihmisten palveluihin 
liittyviä hyviä käytäntöjä 

• Linkit ikäihmisten 
palveluihin liittyviin 
Sotember ilmiantoihin 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_pr
oduct_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyv
ia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf  

 

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyvia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyvia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyvia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyvia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81613_Ikaihmisten_palveluihin_liittyvia_hyvia_kaytantoja_kooste.pdf


Väestöennusteet sekä vanhuspalvelulain 
seurantaindikaattorien toteutuminen 

• Diasarja, jossa 
kuntakohtaisesti 
väestöennusteet sekä 
vanhuspalvelulain 
seurantaindikaattorien 
toteutuminen 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_pr
oduct_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspa
lvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankeku
nnat.pdf  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81614_Vaestoennusteet_ja_vanhuspalvelulain_indikaattorien_toteutuminen_hankekunnat.pdf


Kaksi Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen 
järjestämissuunnitelma vuonna 2020 

ehdotuksesta kertovaa diasarjaa 
• Koottu kaksi 

esittelydiasarjaa, 
pidempi ja lyhyempi 

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_
julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81
617_Keski-
Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitel
ma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf  

• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_
julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81
615_Keski-
Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitel
ma_ehdotus_diat_lyhytsa.pdf  

http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81617_Keski-Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitelma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81617_Keski-Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitelma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81617_Keski-Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitelma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81617_Keski-Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitelma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81617_Keski-Suomen_vanhuspalvelut_2020_jarjestelmasuunnitelma_ehdotus_diat_pitkasa.pdf
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                           Suunnitelman tarkastaminen  

Asiakasvastaavat / vastuutyöntekijä 

 
Suunnitelma 

 
 
 
 
  

Palvelutarpeen 
arvointi:  

voimavarat, 
  arviot kotona/  
lähellä asiakasta 

 
Yhtenäiset mittarit ja kriteerit 

Päätökset Kohtaaminen ja havainnointi 

Ei tarvita 
lähetettä 

Asiakasohjaus  

      Asiakasohjaus  
Palveluissa 

ohjautuminen / 
palvelujen vertailu  

   Palveluneuvonta  

10%-20% 80 - 90% 

PALVELU- 
NEUVONTA  

Hyvinvointipisteet / 
ContactCenter/ 

sähköiset kanavat / 
palveluntuottajien  

rekisteri 

Keskitetty, 

Yleinen   Lähipalvelut, henkilökohtainen  

Keskitetty asiakasohjaus 

Anu Pihlin alkuperäiskuvaa muokannut Tuija Koivisto 



Oma arvio 

• Keski-Suomen ikäihmisten palvelujen 

järjestämissuunnitelma ehdotus ei ole ristiriidassa esim. 

I&O kärkihankkeen hankesuunnitelman kanssa 

• I&O kärkihankkeen käyttöönottoavustuksina tulevilta 

muutosagenteilta edellytettäneen vastaavan 

suunnitelman laatimista ja sen hyväksyttämistä kunnissa 

• Järjestämissuunnitelma ehdotus on hyvä pohja tulevan 

palvelutuotannon valmistelemiseksi, koska edustaa 

kuntien tahtotilaa 

• Järjestämissuunnitelmaa jouduttaneen tarkentamaan 

esim jos tuleva maakunta on laajempi kuin nykyiset 

hankekunnat 



KIITOS! 

7.3.2016 
T.Koivisto 

Tuija Koivisto 

Hanketyöntekijä, vanhuspalveluiden prosessi 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke  

 

p. 014 2660 570 

gsm 050 4623 950 

tuija.koivisto@jkl.fi   

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 

www.jyvaskyla.fi/sote2020 

 


