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Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke / Vanhuspalvelujen työryhmä 
 
 
Aika 26.1.2015 klo 12:30-15:30 
 
Paikka Jyväskylä, Matarankatu 4, kokoushuone 100 
 
Läsnä Erillinen liite 
 
Asiat 
 

1. Tilaisuuden aluksi paikalla olleet esittäytyivät. Vanhuspalvelujen työryhmä on 
rakennettu Kosken vanhustyöryhmän pohjalta täydentäen sitä kuntien, perus-
terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ja henkilöstöjärjestöjen edustajilla. 

 
2. Työryhmä järjestäytyi. Puheenjohtajaksi valittiin Anu Kinnunen Saarikasta, 

varapuheenjohtajaksi Seija Nieminen-Lahti Saarikasta. 
 

3. Hanketyöntekijä Päivi Koikkailainen kertoi, mitä soteuudistus tarkoittaa ja 
esitteli lyhyesti Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeen. Diat. 

 
4. Käytiin keskustelu vanhuspalveluista tulevassa Keski-Suomen SOTE 

tuontantoalueella hanketyöntekijä Tuija Koiviston koostaman luonnoksen ja 
diojen pohjalta. Keskustelussa esille nousseita seikkoja: 

 
- Onko strateginen tavoitteen asettelu kotona asuvien osuudesta mahdollis-

ta, mietitytti. Tulevaisuudessa ikäihmisistä entistä suurempi osuus on yli 
85 vuotiaita. Terveyserot voivat tulevaisuudessa myös kasvaa elintapojen 
seurauksena. Kuitenkin voisi benchsmarkata esim Helsingin Roihuvuo-
reen, jossa laitoshoidon osuus saatu vähenemään alle 2%:iin. Jyväsky-
lässä laitoshoidon paikat vähevät tänä vuonna 40:llä, joten ensi vuoteen 
mennessä myös Jyväskylässä laitoshoidon osuus pienenee noin 2%:iin.  
Keskeiseen asemaan nousee palveluohjaus ja mm. ympärivuorokautisen 
hoidon kriteerit. Nykyisellään ympärivuorokautisessa hoidossa henkilöitä, 
jotka toimintakykynsä puolesta voisivat pärjätä tuettuna kotihoidossa, mut-
ta ovat jo olleet vuosia ympärivuorokautisessa hoidossa. 
  

- Kaikkia ehkäisevän työn tai hyvinvointia edistävän työn keinoja ei tavoit-
teellisesti ole vielä otettu käyttöön. Gerocenterillä alkamassa ehkäisevän 
työn pilotti – terveyskioski. Pienet suuria massoja tavoittavat interventiot 
ovat kannatettavia. Kaatumistapaturmien ehkäisyssä keskeistä tapapaino 
ja lihasvoimaharjoitteet, liikunta, lääkelistan tarkistaminen ja ympäristö te-
kijöiden huomioiminen. Saarikassa nimetty erityinen varhaisen tuen palve-
luvastaava. 
 

- Jyväskylässä terveyskeskussairaalassa ja vavan yhteistyönä kovasti pa-
nostettu kotiutumiseen ja saavutettu hyviä tuloksia. Tulevaisuudessa ko-
tiutumisen prosessi nousee erityiseen keskiöön, sillä uuden sairaalan 
myötä myös erikoissairaanhoidon sairaansijat vähenevät huomattavasti. 
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- Tuotanto-organisaatiossa tulee erityisesti kiinnittää huomiota henkilöstön 

osalta painopisteiden asettamiseen. Jos tavoiteena on, että entistä isompi 
joukko ikäihmisistä asuu kotona, tulee henkilöstöresurssia kohdentaa pal-
veluprosessin alkupäähän eli hyvinvointia edistäviin ja kotona asumista 
tukeviin palveluihin. 
 

- Vastuutyöntekijä on keskeisessä roolissa tulevaisuudessa. Paljon palve-
luita käyttävät / tarvitsevat tulee löytää. 

 
- Myös palvelumaksut on yhtenäistettävä uuteen yhteiseen organisaatioon 

siirryttäessä. 
 

- Järjestöillä merkittävä rooli yksinäisyyttä torjuvien toimintojen organisoin-
nissa. Yksinäiseksi itsensä kokevat kuormittavat usein palvelujärjestel-
mää, jolloin myös SOTE toimijoiden tulee olla ilmiöstä erityisen kiinnostu-
nut. 

 
- SOTE uudistuksen jälkeen kuntiin jää hyvinvoinnin edistämisvastuu, kui-

tenkin nykyisellään hyvinvoinnin edistämisen koordinointi kunnissa sote-
toimijoiden tehtävänä. Kuinka jatkossa varmistetaan kunta-sote yhteistyö 
ja miten kunnille saadaan velvoittavuutta mm ikäihmisten hyvinvoinnin 
edistämiseen. Tärkeitä kunnan toimintoja, jotka ovat merkittäviä ikäihmis-
ten arjessa pärjäämiseen, ovat esim asumiseen, kaavoitukseen, liikenne-
järjestelyihin, joukkoliikenteeseen, osallistumiseen, vapaa-aikaan, liikun-
taan ja kulttuuriin liittyvät palvelut sekä kauppa-, pankki- ja apteekkipalve-
luiden saatavuus. 

 
- Palveluprosessien tulee asiakaslähtöisiä ja esim terveyshyötymalli tulee 

ottaa käyttöön. 
 

- Omaiset tulee ottaa aktiivisesti mukaan asiakkaan palveluprosesseihin. 
Tärkeää on, että myös ikäihmisen lähipiiri tiedostaa hoidon ja kuntoutuk-
sen mahdollisuudet. 

 
- Omaishoidon tuen osalta odotellaan vielä kansallisia linjauksia, mutta 

omaishoitajien tukemiseen on syytä kehittää aivan uusiakin palvelumuoto-
ja esim palvelumuotoilun keinoin.  

 
- Perusoikeuksia ei saa unohtaa! 

 
- Uuraislaisen ikäihmisen kiteytys: ”Olen 90 vuotias ja toivoisin, että minulla 

on hyvä loppuelämä”.  
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5. Jatkotyöskentelystä sopiminen 

 
Sovittiin, että tässä vaiheessa ei tehdä vielä sitovia strategisia tavoitteita. Ko-
tona asumista tukevia palvelut tulee kuitekin ottaa kehittämisen keskiöön.  
 
Osallistujat saivat ilmaista toiveensa kolmeen alatyöryhmään jakautumisesta 
 
- Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen ja hyvinvointiaedistävän työn kehittä-

minen. Tämä alatyöryhmä kokoontuu 16.2.2015 klo 12:30-15:30 Mata-
rankatu 4, Jyväskylä 
 

- Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja tehostaminen. Tämä alatyö-
ryhmä kokoontuu 13.3.2015 klo 12:30-15:30 Matarankatu 4, Jyväskylä 

 
 

- Muistisairaiden neuvonnan, tuen, kuntouksen ja hoidon kehittäminen. 
Tämä alatyöryhmä kokoontuu 2.3.2015 klo 12:30-15:30 Matarankatu 
4, Jyväskylä. 

 
Seuraava koko työryhmän kokoontuminen on 4.5.2015 klo 12:30-15:30 

 
6. Puheenjohtaja Anu Kinnunen päätti tilaisuuden ja kiitti osallistujia aktiivisesta 

keskustelusta. 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
  
 Anu Kinnunen    Tuija Koivisto 
 Puheenjohtaja   Hanketyöntekijä, sihteeri 


