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K-S SOTE 2020-hanke 

• Hankkeen kesto: 3.1.2014 – 31.10.2016 

• Rahoitus: STM/KASTE, Jyväskylän kaupunki ja Keski-

Suomen shp 

• Hankealue: Keski-Suomen 21 kuntaa eli Keski-Suomen 

sairaanhoitopiirin jäsen kunnat 

• Hankepäällikkö Marja Heikkilä  

• Hankesuunnittelijat (2), hanketyöntekijät (4); asiantuntijat 
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KESKI-SUOMEN SOTE 2020-HANKKEEN 

TAVOITTEET 
• Kokonaistavoite: Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeen 

tavoite on rakentaa Keski-Suomeen asukas- ja 

asiakaslähtöinen tuotantorakenne ja toimintamalli, jolla 

turvataan Keski-Suomen asukkaiden sosiaali- ja 

terveyspalvelut.  

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen 

palvelutuotantojärjestelmä uudelleen organisoimalla – Laajan 

palveluintegraation toteutus asiakaslähtöisinä 

palvelukokonaisuuksina 

2. Koska uudessa mallissa järjestämis- ja tuotantovastuuta keskitetään, 

varmistetaan lähipalveluiden toimivuus useilla eri tavoilla. 

3. Sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisosaamisen parantaminen 

kaikilla tasoilla 

4. Uuden alueellisen kehittämis-, koulutus- ja tutkimus-rakenteen 

luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja kehittymisen 

varmistamiseksi 

 



K-S SOTE 2020 –hankkeen 

keskeisiä sisältöjä 
• Lähipalvelut 

• Palveluohjaus 

• Integraatio (pth + esh; sote) 

• Lasten ja perheiden palveluprosessit 

• Monialainen kuntoutus (somaattinen, mt- ja päihde, 

vammaispalvelut – työllisyyden tukeminen) 

• Vanhusten palveluprosessit 

• Johtaminen 

• Tutkimus-, koulutus-, kehittäminen 

 

• Kunta-sote yhteistyö 

• Paljon palveluja käyttävät 
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1. Wiitaunioini yhteistoiminta-alue: 

Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari (sote-

integr.) 

 

2. Perusturvaliikelaitos Saarikka:  

Saarijärvi, Karstula, Kyyjärvi, Kivijärvi ja 

Kannonkoski (sote-integr.) 

 

3. Äänekoski (sote-integr.) 

  

4. JYTE-alue  

Perusterveydenhuollon isäntäkuntamalli:  

Hankasalmi, Muurame ja Uurainen, jossa 

Jyväskylä isäntäkuntana, jossa sosiaali- ja 

terveydenhuolto hallinnollisesti yhdistetty, 

 

5. Keski-Suomen Seututerveyskeskus 

Sairaanhoitopiirin liikelaitos   

Petäjävesi, Toivakka, Joutsa, Luhanka, 

Konnevesi, Laukaa, Multia ja Keuruu 

 

6. Keski-Suomen sairaanhoitopiiri 

 
(Jämsä ja Kuhmoinen kuuluvat Pirkanmaan 
sairaanhoitopiiriin mutta toimivat 
sosiaalihuollon yhteistyössä K-S:sa) 
 

 

 

KESKI-SUOMEN SOTE-RAKENTEET 2015                    

 



65 vuotta täyttäneet hankekunnissa 
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75 vuotta täyttäneiden määrä ja 

ennuste hankekunnissa 
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Missä 75 -vuotiaat asuvat nyt 
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Jyväskylä vs muut hankekunnat 

18.3.2016 

T.Koivisto 

12978 
14240 

17475 

19800 

21430 
22205 

9679 

11434 

15091 

17697 

19606 
20935 

0

5000

10000

15000

20000

25000

2015 2020 2025 2030 2035 2040

MUU K-S

JKL



18.3.2016 
T.Koivisto 

T.Koivisto 

39,5 

39,5 

39,7 

40,1 

40,1 

40,1 

41,5 

41,8 

42,2 

42,2 

43,1 

43,2 

45,4 

46 

46,8 

47,3 

48,6 

48,9 

49,3 

49,6 

49,6 

50,3 

0 10 20 30 40 50 60

Luhanka

Muurame

Kivijärvi

Konnevesi

Kyyjärvi

Uurainen

Karstula

Kinnula

Laukaa

Toivakka

Multia

Kannonkoski

Saarijärvi

Pihtipudas

Viitasaari

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Hankasalmi

Äänekoski

Keuruu

Joutsa

Jyväskylä

Petäjävesi

Yksin asuvien osuus 75 vuotta täyttäneistä 



Muistisairaiden määrä 

hankekunnissa 
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Keski-Suomen vahvuudet ja mahdollisuudet ikäihmisten 

palvelutarpeeseen vastaamisessa 

• Keski-Suomessa on kattava sote-ammattien koulutustarjonta niin 

tutkintokoulutuksen kuin ammatillisen täydennyskoulutuksen osalta 

• Keski-Suomessa toteutuu paljon oppilaitosten, järjestöjen, GeroCenterin, 

yrityselämän ja kuntien omaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa; erityisesti 

liikuntatieteellisen tiedekunnan vaikutus 

• Vanhuspalvelut hyvin resursoitu ja rakenteet pääasiallisesti kunnossa 

• Paljon hyviä käytäntöjä (hankkeessa kuvattavana noin 40) 

• Palveluseteli useissa kunnissa käytössä 

• Perhehoidossa yhteinen pilotti meneillään 

• Jaso - Varttuneiden asumisoikeusyhdistys ja Saarijärven Omatoimi => 

yhteisöllisen asumisen mallit 

• Vakiintuneet käytännöt asukkaiden osallisuuteen kuten asiakasraadit ja 

vanhusneuvostot 

• Vapaaehtoistoiminnan monet muodot 

Tuija Koivisto 

18.3.2016 



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 

18.3.2016 



Vanhuspalvelulain indikaattorien kehitys hankekunnat 

18.3.2016 

Palvelurakennesuositus 

Sotkanet 

hankekunnat 

2013 

Sotkanet 

hankekunnat 

2014 

Kotona 75 vuotiaista asuu 91-

92%  
89,30 % 89,70 % 

Säännöllisen kohon 

11,70 % 11,70 % piirissä 75 vuotiaista 

asiakkaana 13-14% 

Omaihoidon tuen piirissä  
4,70 % 4,60 % 

6-7% 75 vuotiaista 

Tehostetun palveluasumisen 
7,40 % 7,60 % 

piirissä 6-7% 75 vuotiaista 

Laitoshoidossa 
3,30 % 2,70 % 

75 vuotiaista 2-3% 
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Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 



Strategisella valinnalla on merkitys 

ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärään 
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Strategisella valinnalla on merkitys 

ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö 

tarpeeseen (laskettu 0.5 mitoituksella) 
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Strategisella valinnalla on merkitystä 

ympärivuorokautisen hoidon kustannuksiin   
(yhden paikan hinta 47625/v) 
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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  
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Miten selvitä haasteista 

• Tarvitaan tulevat vuosikymmenet kattava strategia, jossa yhteinen visio, 

yhteiset arvot ja yhteiset linjaukset koko sote-palvelujärjestelmään 

• Tarvitaan yhteinen visio => sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävä on 

edistää kansalaisen arjessa pärjäämistä / kansalaisen luottamusta omaan 

pärjäämiseen 

 - Asiakaslähtöisyys 

 - Palvelulogiikka, huomio vaikuttavuuteen, asiakas aina osa  

 arvontuotantoa 

 - Pois organisaatiolähtöisyydestä, siiloista, osaoptimoinnista 

 

 

 

 Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeessa on laadittu yhteistyössä 

hankekuntien ja muiden sidosryhmien kanssa EHDOTUS: KESKI-

SUOMEN IKÄIHMISTEN PALVELUJEN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA 

VUONNA 2020 

 

 
Tuija Koivisto 

18.3.2016 

” Jos tahtoo, löytää keinot – jos ei viitsi, 
keksii selitykset!” 



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 
 



Visio ja arvot 

Ikäihmisten palveluiden järjestämissuunnitelman visiona 

on:                 

                 

                
 

Ikäihmisten palvelujen järjestämissuunnitelman visio perustuu 

sosiokulttuuriseen vanhus-käsitykseen, joka korostaa ikääntyneitten 

yksilöllisyyttä, heterogeenisyyttä ja voimavaroja.        

    

Arvot:  
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kansalainen kotona pärjäämiseensä luottavana 

- asiakaslähtöisyys 
- voimavaralähtöisyys 

- työn ilo 
- rohkeus uudistua 



Asiakaslähtöinen organisaatiokaavio 

18.3.2016 



Vastuun kolmijako  

– hyvä ikääntyminen 

Kansalaisen 
vastuu 

Soten 
julkinen 
palvelu-
lupaus 

Kunnan 
hyvinvointi-

vastuu 

18.3.2016 
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Matalan kynnyksen neuvontapisteisteistä tukea 

omaehtoiseen varautumiseen ja toimintakyvyn 

säilyttämiseen 

Osallistu
minen /  

osallisuus 

Toimin-
takyky 

Kansalais-
toiminta / 
vapaaeh-

toistyö 

Elinpiiri  

Ystävyys ja 
perhesuh-

teet 

Asumisen 
ratkaisut 

18.3.2016 

Hoitotahto 

Edunvalvonta 



Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / kansalaisvastuu 

Julkisen toimijan tulee neuvoa, ohjata ja tukea ikäihmisiä omaehtoiseen 

varautumiseen ikääntymisen tuomiin muutoksiin. Ikääntyvän on hyvä viimeistään 

eläkkeelle jäätyään tehdä oman ikääntymisensä suunnitelma, jossa mietittynä: 

1) Miten turvaan omalta osaltani osallistumisen ja osallisuuden? Lähdenkö 

mukaan omaehtoiseen kansalaistoimintaan tai vapaaehtoistyöhön? 

2) Miten osaltani huolehdin suhteistani läheisiini ja ystäviini? 

3) Mikä on itselle tulevaisuuden kannalta paras asumisratkaisu? Tukeeko 

nykyisen kodin sijainti tai esteettömyys itsenäistä ja omaehtoista elämää ja 

osallisuutta myös toimintakyvyn alentuessa? Miten osaltani kannan vastuuta 

siitä, että kotini luo edellytykset kotiin annettavalle avulle ja hoidolle?  Millä tavoin 

etenen asumisratkaisuni osalta? 

4) Miten ylläpidän ja parannan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toimintakykyäni? 

Liikunko tarpeeksi, syönkö oikein, onko alkoholinkäyttöni kohtuullista, olenko 

yksinäinen, harjoitutanko muistiani riittävästi, ovatko sairauteni hyvässä 

hoitoseurannassa, onko kotini ja lähiympäristöni turvallinen, pitäisikö vielä 

opetella jotain uusia taitoja? 

5) Otan selvää miten laaditaan hoitotahto ja edunvalvonnanvaltuutus. 

Tuija Koivisto 

18.3.2016 



Kunnan hyvinvointivastuu ( Age-friendly City)  

tukee arjessa pärjäämistä 

Kaupalliset 
lähipalvelut 

Vapaa-ajan 
palvelut 

Asiointi-/ 
joukkoliikenne 

Järjestöjen tuki Kaavoitus Asuntotuotanto 

Turvallisuus Tiestöt  Laajakaistat 

18.3.2016 



Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Kunnan hyvinvointivastuu 

Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Ikäihmisten 

arjessa pärjäämisen kannalta monet muut palvelut kuin sosiaali- ja 

terveyspalvelut, ovat tärkeitä ja keskeisiä. 

Kuntien hyvinvointikertomuksessa tulee linjata nykyistä pidemmällä 

aikajänteellä:  

 

1) Miten ikäihmisten arkea helpottavat lähipalvelut - kauppa, pankki, apteekki 

– palvelut turvataan ja ovat saatavissa ja saavutettavissa? 

2) Miten turvataan kulttuuri-, koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kaiken 

ikäisille; miten lähiliikuntapaikkojen ja seniorikunto- ja liikuntasalien määrää ja 

niissä tapahtuvaa ryhmäohjausta lisätään? 

3) Kuinka ikäihmisten osallisuutta, osallistumista ja kokoontumista 

edesautetaan sekä joukkoliikenne palveluin että esteettömin tilaratkaisuin? 

4) Miten ikäihmisille tärkeitä järjestötoimijoita tuetaan esim. tarjoamalla 

toimintaan ja kokoontumisiin sopivia tiloja, tai miten vapaaehtoistoiminnan 

rakenteita tuetaan aktiivisesti? 

Tuija Koivisto’ 

18.3.2016 



Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Kunnan hyvinvointivastuu 

5) Miten edesautetaan hyvinvoinnin perustaa eli hyvää ravitsemusta - 

yhteisöruokailuin tai resurssiviisaasti koulujen ja muiden keittiöiden 

ylijäämäruoka hyödyntäen? 

6) Miten kaavoituksella ja liikennejärjestelyillä luodaan edellytykset 

ikäystävälliselle yhteiskunnalle? 

7) Kuinka asuinalueita voidaan kehittää naapurusto- ja palvelualuemalleja 

hyödyntäen? Kuinka kunta huomioi Ikääntyneiden asumisen 

kehittämisohjelman 2013-2017 suositukset?  

8) Miten kunta tukee ikäihmisiä asuntojen muutostöissä (korjausavustukset; 

VTKL:n korjausneuvonta) tai edesauttaa heitä löytämään vaihtoehtoisia 

asumisratkaisuja; Onko kunnalla omaa tukea ARA rahoituksen lisäksi 

hissirakentamiseen?  

9) Miten yhteistyössä palo- ja pelastustoimen ja poliisin kanssa luodaan 

edellytykset turvalliseksi koetulle yhteisölle ja turvallisuuskulttuurille? 

10) Onko WHOn tarkistuslista ikäystävällisestä kaupungista käytössä? 

18.3.2016 

T.Koivisto 



SOTEn ennaltaehkäisevät palvelut 

65 v 
terveystarkas-

tukset 

 

Elämäntaparyhmät/ 

FINGER 

Kaatumistapatu
rmien ehkäisy 

IKINÄ 

HEHKOt 
riskiryhmille 

Lantionpohjan  
toimintahäiriöihin 

myös 
erityisosaamista 

Ravitsemus, 
lääkitys, päihteet, 
muisti, toimintakyky 

Matalan 
kynnyksen 

terveysneuvonta 
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / SOTEn ennaltaehkäisevät palvelut 

Kotona asuville, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden piirissä, tulee olla 

helposti saatavia ja saavutettavia neuvonta, ohjaus ja kuntouttavia palveluja. 

1) Hyvinvointipisteissä, joissa saatavissa asiantuntijan vastaanotolla 

ravitsemukseen, lääkehoitoon, päihteisiin, muistiin, toimintakyvyn 

ylläpitämiseen liittyvää neuvonta, ohjaus- ja arviointipalvelua 

2) Neuvolavastaanotoilla, jonne kutsutaan 65 vuotta täyttävät suunnattuun 

hyvinvointi- / terveystarkastukseen, ja joissa pitkäaikaissairauksien seuranta 

3) Elämäntaparyhmissä, joissa aktiivista elintapaneuvontaa (vrt FINGER); 

kohdennetaan erityisesti ns suuriin ikäluokkiin 1945-1949 syntyneisiin ja 

hyvinvointipisteissä ja neuvolavastaanotolla havaittujen tarpeiden mukaisesti 

4) INFO –tilaisuuksissa suunnattuina esim 75 vuotta täyttäville; 80 vuotta 

täyttäville 

5) Hyvinvointia edistävät kotikäynneillä, HEHKOt kohdennetaan riskiryhmiin 

kuuluville kuten leskeytyneet, ikääntyvät omaishoitajat; lisääntynyt 

kaatumisriski (vrt. IKINÄ projekti), läheisten tai ympäristön esittämä huoli: 

paljon / monia palveluita käyttävät 

6) Erityisneuvolassa neuvontaa ja ohjausta vaikeisiin lantionpohjan 

toimintahäiriöihin 

Tuija Koivisto 
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Kotihoito 

Kotiutuminen 
7 pnä viikossa 

Tavoitekattavuus 
12-13% / 75- 24/7 

Kuntouttava 
arviointijakso ennen 
säännöllistä KOHOa 

Kotikuntous 

Teknologia 
Osaamisen 

monialaistaminen 
/ vastuulääkäri  
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Kotihoito 

Kotihoitoa kehitetään Tekesin Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon 

raportin pohjalta. 

1) Tavoitteena on, että vuonna 2020 kotihoidon piirissä on noin 12 –13% 

(hankekunnissa nyt 11,7%) 75 vuotta täyttäneistä. Kotihoidon piirissä olevaksi 

huomioidaan kotipalvelun, kotisairaanhoidon, kotikuntoutuksen, tavallisen 

palveluasumisen / ryhmäkotien ja muistikoordinaattorin seurannassa olevat 

asiakkaat. 

2) Kotihoidon asiakasmäärässä huomioidaan myös alle 75 vuotta täyttäneet (65-

74 vuotiaita asiakkaita on ollut noin 500 eli noin 1,7% vastaavasta väestöstä) 

3) Kotihoitoa on myös ryhmäkodeissa ja ns. tavallisessa palveluasumisessa 

annettu hoito. 

4) Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi ottamista edeltää noin kuukauden 

kestävä arviointi ja kuntoutusjakso 

5) Asiakassegmentointia hyödynnetään kotihoidon kohdentamiseksi paremmin 

6) Kotihoito on sosiaalista kanssakäymistä edistävää 

7) Kotiutuminen on mahdollista 7 pnä viikossa (vrt Uusi Sairaala –hanke); 

kotiutumista tukee erilliset kotiutustiimit 

Tuija Koivisto 
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Kotihoito 

8) Kotihoitoa saatavissa 24/7 vähintään kaikissa taajamissa, haja-

asutusalueiden osalta ympärivuorokautista valvontaa toteutetaan 

turvateknologiaan tukeutuen 

9) Kotihoitoa on saatavissa tehostetusti ja/tai kotisairaalassa erityistilanteissa 

kuten saattohoidossa tai vaikeassa kuntoutus- ja toipilasvaiheessa 

10) Kotikuntoutusta toteutetaan ennaltaehkäisevänä kuntouttavana tukena 

kotona asuvan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. 

Kotikuntoutuksessa korostuu tiivis yhteistyö kotihoidon henkilöstön kanssa, sillä 

kokonaisuus muodostuu varsinaisten kuntoutusinterventioiden lisäksi 

kotihoidon kuntouttavasta ja toimintakykyä tukevasta työotteesta 

11) Perustiimien lisäksi on erityisiä monialaisen osaamisen (saattohoito, 

monikulttuurisuus, mielenterveys, päihde, muistisairaudet, kuntoutus) tiimejä 

12) Kotihoitoon on nimetty omat vastuulääkärit 

13) Hyödynnetään teknologisia ratkaisuja asumisturvallisuuden ja viestinnän 

keinoina 

14) Mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat käytössä koko kotihoidossa 
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Omaishoidon tuki 

Terveystarkastukset 
Tavoitekettavuus 
6-7% / 75- 

Palvelumuotoilulla uusia 
omaishoitajien 

tukimuotoja 

Myös 
perhehoitoa 
tavoite 5x 
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Omaishoidon tuki 
Omaishoidon tuki 

• tavoitteena, että 6-7% 75 vuotta täyttäneistä hoidetaan omaishoidon tuella 

(hankekunnat nyt 4,3%) 

• STM julkaisi raporttina 2014:2 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman=> 

kansallisesti lainsäädäntö kesken, esim. kuka on sopimusomaishoidon 

palkkion maksaja kunta vai KELA 

• Omaishoidon tuen lisääminen edellyttää, että omaishoitajiksi haluavia on 

riittävästi 

• Omaishoitajien tukemisen tavat ja mahdollisuudet on otettava myös erityisen 

kehittämisen kohteeksi (omaishoitajat mukaan palvelumuotoiluun) 

• Omaishoitajien lakisääteisen vapaan järjestämiseksi perhehoitolain muutos 

voi tarjota lisämahdollisuuksia (perhehoitoa voidaan järjestää asiakkaan 

kotona) 

• Hallitusohjelma: ” Omaishoitajan jaksamista tuetaan. Omaishoitoon 

kohdennetaan resursseja. Työikäisten mahdollisuuksia omaisen hoitamiseen 

lisätään.” 

 

Tuija Koivisto 
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Erityishuomio muistisairaisiin 

Diagnosointi 
Aivoterveyden 
edistäminen 

Muistikoordinaattori Muistikuntoutus 

Haastavasti käytösoireisten 
erityisyksikkö 

Muistihoito-
osaamisen lisääminen 
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Muistisairaat 

Muistisairaat otetaan erityishuomion kohteeksi, palveluja kehitetään Kansallinen 

muistiohjelma 2012-2020 – Tavoitteena ikäystävällinen Suomi raportin pohjalta. 

Muistisairaiden palvelut turvataan 

1) Perustamalla yhteinen muistikeskus, joka varmentaa koko maakunnan alueella 

osaamisen ja muistisairaan hoitopolun paneutuen 

- aivoterveyden edistämiseen 

- muistihuolitapahtumien järjestämiseen; muistitiedon lisäämiseen 

- muistitutkimuksiin ja varhaiseen diagnostiikkaan 

- muistisairaiden seurantaan ja koti- ja omaishoidon tukeen sekä kuntoutukseen, 

muistikoordinaattorien toimintaan 

- muistihoitotyön osaaminen varmistamiseen koko sotepalveluissa 

2) Perustamalla haastavasti käytösoireisille muistisairaille oma kuntoutuksen ja 

ympärivuorokautisen hoidon hoitoyksikkö, jossa yhteensä noin 15 paikkaa. 

Tuija Koivisto 
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Mitä vaaditaan, että nykyistä useampi ikäihminen pärjää 

kotona pidempään / Muistisairaat 

• Muistisairauksien diagnostisoimiseksi tarvittaisiin noin 3 geriatrin työajasta 

puolet eli noin 2000 tuntia geriatrityövoimaa / vuosi ja muistihoitajia 

tarvittaisiin 6000 työtunnin verran vuodessa eli 4-5 kokoaikaista 

muistihoitajaa diagnostiikkaan.  

• Muistikoordinaattoreita diagnostisoitujen muistisairaiden seurantaan ja 

kotona asumisen tukemiseen tarvittaisiin Keski-Suomeen noin 25. 

Muistikoordinaattoritoiminnalla voidaan siirtää keskimäärin kahdella 

vuodella muistisairaan päätyminen ympärivuorokautiseen hoitoon. 

• Muistisairaiden kuntoutuksen ja ympärivuorokautisen hoidon erityisyksikön 

tarvitsee noin 22 sote alan ammattihenkilöä. 
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Ympärivuorokautinen hoiva 

Noin 
2150 

paikkaa 

Tavoitekattavuus 7-
8% / 75 

200 
paikkaa 
alle 75v 

Ei tarvetta 
määrällisesti lisätä 

250 
lyhytaikaishoidon 

paikkaa 

Huomio ensisijaisesti 
asumisen moni 
muotoistamiseen 

Max 15% 
kahden hengen 

huoneita 

18.3.2016 



Ympärivuorokautinen hoiva 

Strategisen linjauksen mukaisesti vuonna 2020 omassa kodissa 75 vuotta 

täyttäneistä asuu 92%, joten laskennallisesti ei ympärivuorokautisen hoidon 

paikkoja ei tarvita lisää nykytilanteeseen nähden. Olemassa olevaa 

ympärivuorokautisen hoidon kiinteistökantaa tulee kuitenkin fyysisten puitteiden 

osalta voida tarkastella, miten hyvin se täyttää ikäihmisten ympärivuorokautiselle 

hoidolle asetetut laatuvaatimukset. 

Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt vuonna 2020: 

1) Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on yhteensä noin 2300, näistä noin 

200 paikkaa on varattu alle 75 –vuotiaille, lisäksi noin 250 lyhytaikaispaikkaa 

2) Asukashuoneet, käytävät, yhteistilat sekä piha-alueet ovat esteettömiä ja 

turvallisia 

3) Kahden hengen huoneita on enintään 15% ympärivuorokautisen hoidon 

huoneistoista 

4) Pariskunnilla on mahdollisuus asua yhdessä 

5) Tilojen mitoituksen on riittävä asumisen laadun, tilojen joustavan ja 

muunneltavissa olevan käytön ja hoitohenkilökunnan työskentelyn kannalta 

6) Asukkaiden ulkoilumahdollisuus turvataan myös turvallisella piha-alueella 
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T.Koivisto 



Akuuttien ja pitkäaikaissairauksien 

hoito 

Vastuu lääkäri 
nimetty 

Hoidon tavoite aina ARJESSA 
PÄRJÄÄMINEN 

Joustavat 
konsultaatiot 

Ennakoivien 
indikaattorien 
tunnistaminen 

Terveyshyötymalli 

Toipilasvaiheen 
tehostettu hoito ja 

kuntoutus  

Lääkehoidon 
oikeellisuus 
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Akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hoito 

Ikääntynyt on hoidettava aina viivyttelemättä. Varhainen ja riittävän nopea 

taudinmääritys ja hoidon aloitus on tärkeää, koska ikääntyneellä on usein 

monta sairautta ja toimintakyky usein heikentyy nopeasti. Akuutissa vaiheessa 

selvitetään välttämättömät osa-alueet kuten potilaan yleistila ja toimintakyky. 

Lääkehoidon ja liikkumisen apuvälinetarpeen selvittäminen on tärkeää. 

Kuntoutus on aloitettava heti.  

1) Gerontologista ja geriatrista osaamista lisätään tavoitteellisesti kaikissa 

sosiaali- ja terveyspalveluissa 

2) Toistuvasti päivystysvastaanotolle saapuvat ohjataan laajempaan 

palvelutarpeen arviointiin (esim kuukauden sisällä kaksi kertaa päivystyksessä 

tai puolen vuoden sisällä kolme kertaa päivystyksessä); kaatumistapaturma, 

kaltoinkohteluepäily tai muu painava syy – ohjataan heti palvelutarpeen 

arviointiin 

3) Kotihoidon asiakkailla, palveluasujilla ja muilla henkilöillä, joilla 

pitkäaikaissairaus on nimetty vastuulääkäri 

6) Terveyshyötymalli on käytössä 

7) Sairaalahoidon jälkeinen kuntoutus on aina turvattu 

8) Kaikkia hoitolinjauksia ja ratkaisuja tarkastellaan siitä näkökulmasta, että 

mikä on niiden merkitys asiakkaan / potilaan arjessa pärjäämiseen 
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Palveluprosessi alkaa asiakasohjauksesta 
Asiakasohjaus on prosessissa se kohta, jossa tehdään ratkaisut 

kokonaiskustannuksista ja palvelujen laadusta asiakkaan näkökulmasta. Yksi 

asiakasohjaaja kohdentaa palveluita n. 5,5M€ / v; se tarkoittaa noin 20 000 € 

jokaisena työpäivänä 

- Keskitetty, mutta alueellisesti jalkautettu neuvonta ja palveluohjaus kokoaa 

kaiken tiedon ikäihmisten palveluiden osalta yhden luukun taakse. Toimintaa 

keskittämällä varmistetaan, että tarjolla on laaja-alaista osaamista ja tietoa, 

jonka avulla asiakkaalle pystytään järjestämään mahdollisimman vaikuttava 

palvelukokonaisuus. 

- Keskitettyyn palveluohjausyksikköön keskitetään myös asiakkaan hoito- ja 

palvelusuunnitelman tekeminen, palvelu- ja asiakasmaksupäätösten 

tekeminen ja asiakaslaskutus sekä vastuutyöntekijän tehtävät. 

- Sosiaali- ja terveyspalveluissa asiakkaalla on yksi yhteinen (hoito- ja 

palvelu)suunnitelma eli asiakkaan suunnitelma. Asiakassuunnitelmassa 

tarpeet ja tavoitteet määrittelee asiakas itse ammattilaisen tuella. Tavoitteet 

sekä keinot ja toteutus kirjataan selkeästi ja realistisesti, asiakkaan ja 

ammattilaisen vastuut määritellään yhdessä. Suunnitelma kattaa kaikki hoidon 

ja avun jatkuvuuden kannalta keskeiset asiat. Siinä myös määritellään miten 

tavoitteiden toteutumista seurataan. 
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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 



Vain osa ikäihmisistä tarvitsee säännöllisten palveluita / jonoa 

palveluihin tulee hillitä  ensisijaisesti ennaltaehkäisevällä työllä, 

kuntoutuksella ja asumisen vaihtoehtoja kehittämällä  

88 % 

7 % 

5 % 

65 vuotta täyttäneet, 
ei säännöllisiä 
palveluita 

Ympärivuorokautinen  hoito 

Säännöllinen koho 

Hyvinvointia 
edistävät ja 
ennalta ehkäisevät 
palvelut  

Vaihtoehtoisia  
asumisratkaisuja  



Ikäihmiset (n. 90%), jotka eivät 
säännöllisten palveluiden piirissä 

Kuntien hyvinvoinnin 
edistäminen 

SOTEn ennaltaehkäisevä 
neuvonta ja ohjaus 

Akuuttien sairauksien 
hoito 

Pitkäaikaisairauksien 
hyvä hoitotasapaino 

Monialainen kuntoutus 

Palveluneuvonta / palveluissa ohjaaminen 



Ikäihmiset, joilla huoli tai vaikeus 
arjessa pärjäämisessä 

Asiakkaan voimavaroista 
lähtevä palvelu- ja hoidon - 

tarpeen arviointi 

Asiakassuunnitelma 

-tarve 

-tavoitteet 

-palvelukokonaisuus, joka 
edesauttaa arjessa pärjäämistä 

- vastuut 

Palveluiden toteuttaminen 

- Asiakkaan valinnan vapaus 

Keskitetty palveluohjaus/ yhteinen asiakasohjaus 



Vanhuspalvelut ja integraatio 2020 

 

VOIMAVARALÄHTÖINEN PALVELUTARPEEN ARVIOINTI; PALVELUKRITEERIT ; ASIAKASOHJAUS

     
ASUU KOTONA  

92%  

OMAIS-
HOIDON 

TUKI   6-7% 

SÄÄNNNÖL-
LINEN 

KOTIHOITO     
13-14% 

YMPÄRI-
VUOROKAUTI

NEN HOIVA 
8% 

 
Akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hyvä hoito, toimintakyvyn ylläpitäminen 

 

 
Muistisairaiden ja heidän läheistensä erityinen neuvonta, ohjaus, tuki, kuntoutus, hoito 

    

Tarvitaan 
kansalli- 

nen  
ohjeistus 

 
Omais- 

hoitajien 
tuki 

Tehostettu  / 
ymp. vrk koho 
Kotikuntoutus 

Kotisairaala 
Kotiutukset 
7 pnä/ vko 

 
Teknologian 

hyödyntäminen 
Toiminnan-

ohjaus 

 

Kiinteistöt  
Hankinnat 

Voimavaralähtöiset PAHOSUt  

ja työtavat, kuntouttavan hoitotyön sisältö  

Neuvonta, ohjaus, valistus, ehkäisevä työ, HEHKOT 
* ravitsemus    
* lääkehoito  
* päihteet    

* kaatumistapaturmien ehkäisy    

Matalan kynnyksen kohtaamispaikat   
• ”muorisotalot”    
Esteetön ympäristö ja asuminen  
Yhteisölliset asumisratkaisut 
Lähipalvelut     
• joukkoliikenne, päivittäistavarakaupat 
• vapaa-aika, osallistuminen, järjestöt 

• vapaaehtoistyö  

     
Omaehtoinen varautuminen ikääntymisen tuomiin 
muutoksiin;  sosiaalisten suhteiden vaaliminen 

 

Toimintaohjeet, sääntökirjat, sopimukset, 
palvelusetelit 

Yli 75 - 

Sote 

Kunta 

Minä itse 

Johtaminen ja laadunhallinta 

Sote 

Omaiset 

Sote 

Riskiryhmien tunnistaminen 

Uudet 
palvelu-
muodot 



”Jotta paremmin pärjäisimme! 

Poissulkevista palvelukriteereistä 
pärjäämisen tukemiseen  

• Tarmo hyvinvointia edistäviin ja kuntouttaviin 
palveluihin 

Mh+wc –huoneistopolitiikan sijasta  
asumiseen houkuttelevia vaihtoehtoja 

• Ryhmäkotirakentaminen jäihin; palvelukortteleita ja -
kampuksia sekä yhteisöasumista tilalle 
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Hyvinvointia edistävään ja 

kuntouttavaan työhön on varaa 

Mikäli strateginen linjaus palvelurakenteen suhteen pitää 

 

18.3.2016 

• Yhden ammattilaisen työpanos 
kohdentuu laskennallisesti kahteen 
asiakkaaseen 

TPA / LH 

• Yhden ammattilaisen työpanos 
kohdentuu lähes 300 asiakkaaseen 

HV 
edistäminen 

• Yhden ammattilaisen työpanos 
kohdentuu 50-100 asiakkaaseen Kotikuntoutus 



KIITOS! 

18.3.2016 

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 

 


