
 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke  Vanhuspalvelujen työryhmän kokous 2/2015  
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Keski-Suomen SOTE 2020 –hanke / Vanhuspalvelujen työryhmä 
 
 
Aika:  Ma 4.5.2015 klo 12:30 - 15:30   
Paikka:  Jyväskylä, Matarankatu 4, kokoushuone 100 
Osallistujat:  Seija Nieminen-Lahti (pj), Tuija Koivisto (koolle kutsuja), Päivi Koik-

kalainen, sihteeri 
  

Eija Alhonen, Ulla Halonen, Kirsi Hartikainen, Sirpa Hyytiäinen, Timo 
Itäpuisto, Sinikka Kiesilä (Jaana Tirkkosen varahlö), Marja Laurila, 
Heli Lerkkanen, Riku Nikander, Saara Paananen, Aila Peltoniemi, 
Eva Pihlamaa-Tuononen, Tarja Sirkka, Anja Tanttu, Outi Teittinen, 
Pirjo Tiikkainen 

 
 
1. Kokouksen avaus 

 
Hanketyöntekijä Tuija Koivisto toivotti osallistujat tervetulleiksi kokoukseen. Työryhmän 
varapuheenjohtaja Seija Nieminen-Lahti toimi kokouksen puheenjohtajana, koska pj Anu 
Kinnunen ei ollut paikalla.  

 
 
2. Edellinen kokoontumisen muistio 

 
Tuija Koivosto esitteli edellisen kokouksen muistion. Muistio on julkaistu hankkeen inter-
net-sivuilla.Osallistujilla ei ollut huomauttamista muistioon kirjatuista asioista.  

 
 

3. Kuntakierroksen kuulumiset 
 

Keski-Suomen SOTE 2020 – hanke  jalkautui kuntakierroselle kaikkiin hankekuntiin ajalla 
joulukuu 2014 – maaliskuu 2015. Kuntakierros sisälsi kaikkiaan 24 eri tilaisuutta ja tavoitti 
runsaat 800 sote -toimijaa henkilöstön työpajoissa ja yli 600 kuntalaista asukasilloissa. 
Henkilöstön työpajoissa keskityttiin asukas- / asiakaslähtöisyyteen sekä koottiin tietoa 
kunkin kunnan hyvistä asukas- ja asiakaslähtöisistä toimintatavoista. Asukasilloissa kuul-
tiin näkemyksiä lähipalveluista.  

 
Henkilöstön työpajoista kertyi lähes 200 kirjausta hyvistä käytännöistä. Liitteenä 1 on 
hanketyöntekijä Päivi Koikkalaisen tekemä kooste ehdotuksista. Koosteeseen on koros-
tettu keltaisella erityisesti vanhuspalveluihin liittyvät maininnat. 

 
Hankkeessa on tarkoitus seuraavaksi kuvata keskeisimmät hyvät käytännöt käyttäen In-
nokylän näkökulmataulukkoa (Liite 2).  

 
Tuija Koivisto kertoi hankkeen henkilöstötyöpajojen toteutuksesta sekä työpajojen tuotok-
sista (Liite 3). Tuija korosti, että hyvien käytäntöjen lista ei ole kattava, joten sitä kannat-



 

 

    

taa vielä täydentää. Henkilöstötyöpajoihin osallistuneiden ammatti ja tehtäväkuva ovat 
vaikuttaneet osaltaan siihen, minkälaisia hyviä käytäntöjä eri paikkakunnilla on nimetty.   
 
Kuntakierroksella vanhuspalveluiden osalta erityisesti nousi seuraavia hyviä käy-
täntöjä: 
- varhaisen tuen palvelut, seniorineuvonta, seniorineuvola ( Saarikan kunnat, Laukaa, 

Viitasaari) 
- hyvinvointiaedistävät kotikäynnit ( Jyväskylä, Kinnula, Kannonkoski) 
- voimavarahoitaja ( Hankasalmi, Jyväskylä, Keuruu) 
- palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, OIVA-keskus ( Saarikan kunnat, Jyväskylä, 

Viitasaari, Äänekoski, Keuruu) 
- kotitutushoitaja / kotiutustiimi (Hankasalmi, Joutsa, Laukaa, Äänekoski) 
- ikäihmisten palveluopas ( Jyväskylä, Multia) 
- omaishoidon kotilomitus ( Saarikan kunnat) 
- päiväkeskustoiminta (Joutsa, Kinnula, Laukaa, Saarijärvi) 
- muistihoitajatoiminta ( Laukaa, Multia) 
- vapaaehtoiset, järjestöt ( Multia, Toivakka, Saarijärvi, Keuruu) 
- KOHOTE ohjelma ( Pihtipudas) 
- kuntoutus ( Saarikan kunnat, Pihtipudas) 
- saattohoito (Kinnula) 
- kotihoidon yöhoito ( Äänekoski) 
- viriketoiminta (Hankasalmi) 
- senioriliikunta (Keuruu) 
- kotihoidon tukipalvelut (Kinnula, Pihtipudas) 
- asiointikyydit (Toivakka) 
- vanhuspalvelut yleensä ( Joutsa, Jyväskylä, Keuruu, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Mul-

tia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen, Äänekoski) 
 

Keskustelussa nostettiin esille seuraavia asioita:  
 

- Jäävätkö yksityiset palvelut kokonaan ”hyvien käytäntöjen” kartoittamisen ulkopuolel-
le?  

- Keski-Suomessa toimii isoja laitoskuntoutusyksiköitä; laitoskuntoutuspalvelujen tarve 
kuitenkin vähenemässä → voitaisiinko vapautuvaa osaamista jatkossa hyödyntää 
esim. kotikuntoutuksessa ostopalveluna tai palvelusetelien avulla? 

- Palveluseteleillä ostettaville palveluille tulisi laatia yhtenäiset kriteerit Keski-Suomessa 
(esim. kuntoutuksen arviointijakso)  

- KOHOTE – ohjelma (Wiitaunioni): positiivista palautetta tullut (tosin vain viisi asiakas-
ta); tärkeää, että teknologia mahdollisimman yksinkertaista 

- Tärkeää kuvata myös, mitä muualla kuin Keski-Suomessa on tehty (esim. Eksoten ko-
tikuntoutusmalli) 
 

- Ikäihmisten mielenterveys- tai päihdepalveluihin liittyvät hyvät käytännöt puuttuvat 
- Toimiiko esimerkiksi vanhuspsykiatrinen konsultaatiotiimi jossain? 
- Ikäihmisten päihteiden käyttö ja mielialaan liittyvät asiat tulevat enenevästi esil-

le ennaltaehkäisevissä 70 – vuotiaiden tarkastuksissa; tarvetta palveluille, joista 
saa tukea päihdeongalmaan riittävän varhaisessa  vaiheessa (esim. Multia)  

- Saarikassa toteutetuissa hehkoissa ei ole todettu päihdeongelmien lisääntymis-
tä viime vuosina, mutta toki päihdeongelmia esiintyy ikäihmisillä 



 

 

    

- Systemaattisempi puheeksi ottaminen olisi tärkeää varhaisessa vaiheessa; Mi-
ni-interventiota pitäisi tehdä rutiinisti erilaisten kontaktien yhteydessä 

- Mini-interventioiden käyttö yleistynytkin  viime vuosina (esim. Saarikka; JYTE:n 
osastoille tulevat  (tarvittaessa päihdetilannetta selvitellään osastojaksolla ja oh-
jataan eteenpäin muihin palveluihin osastojakson jälkeen, esim. päihdehoitajille 
tai Sovatekille)  

- Työterveyshuolto avainasemassa ikäihmisten päihdeongelmien ennaltaeh-
käsisyssä 

- Audit tulisi tehdä aina ensimmäisen kaatumistapaturman yhteydessä (mutta 
päihdeongelma voi olla jo pitkällä tässä vaiheessa…) 

- Terveyskioski – hankkeessa (Gerocenter) tarkoitus testata myös sähköisiä pal-
veluja; mahdollisesti päihdepalvelujakin ym. (jos lisärahoitus saadaan) 

 
Ilmiantoja hyvistä käytännöistä saa tehdä edelleen Tuijalle.  

 
 

4. Peurunka 2 seminaarin vanhuspalvelujen työpajan terveiset 
 

Peurunka 2 – seminaari, joka pidettiin 15.4.2015, kokosi lähes 400 sote-toimijaa. Semi-
naarin materiaalit löytyvät osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/seminaarit. 
 
Vanhuspalvelujen työpajassa hanketyöntekijä Tuija Koiviston alustuksen jälkeen (Liite 4) 
pohdittiin pienryhmissä, mitä ikääntyneiden palveluiden (vanhuspalveluiden) järjestämis-
suunnitelma vuonna 2030 pitää sisällään. Työryhmien työskentelyn tulokset koottuna liit-
teessä 5.  

 
Tuija Koivisto esitteli lyhyesti Peurunka 2 – seminaarin vanhuspalvelujen työpajan keskei-
sen sisällön ja tuotokset. Keski-Suomessa on edelleen ympärivuorokautisessa hoidossa 
asukkaita enemmän kuin Suomessa keskimäärin (Keski-Suomi sijalla 4 valtakunnallises-
sa vertailussa). Kotihoitoa järjestetään Keski-Suomessa saman verran kuin maassa kes-
kimäärin, mutta tämä ei korreloidu kotona asumiseen.  

 
Keskustelussa nostettiin esille seuraavia asioita:  

 
- Useissa puheenvuoroissa korostettiin, että Keski-Suomessa olisi järkevää pyrkiä 

määrittelemään yhteinen strategia sote-palvelujen ja vanhuspalvelujen toteuttami-
selle, jota kohti edetään  

- Tavoitteet tulisi asettaa pidemmälle tulevaisuuteen kuin perinteisesti seuraavaan 
vuoteen 

- Integroidussa järejstelmässä voitaisiin katsoa paremmin kokonaisuutta ja eri toimi-
joiden roolia kokonaisuudessa?  

- Naapuriapu, järjestöt ym. tärkeässä ”asiantuntijaroolissa” ikäihmisten arjen tukemi-
sessa; 3. sektorin osaamista tulisi hyödyntää heti eikä vasta sitten kun sote-
uudistus toteutuu; vapaaehtoistyöhön osallistumista tulisi rohkaista  

- Panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin pystyttäisiin kohtaamaan paljon suu-
rempi asiakasjoukko kuin korjaavissa/hoitavissa palveluissa (esim. Saarikassa 0,5 
th:n työpanos noin 200 kuntalaisen 65-vuotistarkastuksiin) 

- Kunnan roolia asukkaiden hyvinvoinnin ylläpitäjänä tulisi edelleen vahvistaa; esim. 
teknisessä, vapaa-aika- ja liikuntatoimessa pitäisi miettiä niiden omaa roolia ikih-
misten hvyinvoinnin tukemisessa 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/seminaarit


 

 

    

- Henkilöstön osaamisen laajentaminen ja henkilöstörakenteen uudistaminen perus-
palveluissa olisi tarpeellista, koska nykyisin henkilöstön osaaminen vanhuspalve-
luissa on kirjavaa (osittain kouluttamatonta henkilöstöäkin). Toisaalta todettiin, että 
resurssit ovat rajallisia tulevaisuudessakin, joten uusia ratkaisuja kehitettävä ole-
massa olevien reunaehtojen vallitessa.  

- Kuntien pitäisi olla tiiviimmin mukana Uuden sairaalan toimintaprosessien suunnit-
telussa, koska sosiaalinen näkökulma ei saisi unohtua.  Voiko hankkeen kautta vä-
littää infoa Uuden sairaalan suunnitteluryhmille?  

- Yhteisen strategian toteuttamiseen olisi tärkeää aktivoida kaikki alueen toimijat  
 

- Avohoitopalveluihin ja kotikuntoutukseen pitäisi panostaa huomattavasti nykyistä 
enemmän 

- Henkilöstörakennetta esim. kotihoidossa pitäisi muuttaa niin, että kuntout-
taminen olisi aidosti mahdollista (fysioterapeutteja ja toimintaterapeutteja ko-
tihoitoon) 

- Henkilöstön osaamista kuntoutusasioissa tulisi vahvistaa (koulutus, fysiote-
rapeuttien/toimintaterapeuttien opastus ja konsultaatiot muulle henkilöstölle 

- Resurssien riittävyydestä huolehtiminen (nykyisin kotihoidon henkilöstöllä 
vähän aikaa asiakasta kohti; arjen kuntoutukseen ei mahdollisuuksia?) 

- Uuden sairaalan toimintamallien toteutus edellyttää tehokasta kuntoutusta 
myös avopalveluissa 

- Gerocenter toteuttamassa Iäkkäiden kotikuntoutus – hanketta; tavoitteena 
tehostaa sekä sairaalassa että kotona toteutettua kuntoutusta ja huolehtia 
kuntoutuksen ylläpitämisestä esim. vertaistukihenkilöiden avulla 

- Laitoskuntoutuksessa olevaa osaamista voitaisiin hyödyntää avokuntoutuk-
sen toteutuksessa esim. ostopalveluina; muutenkin kotikuntoutuksen toteu-
tuksessa voitaisiin hyödyntää yksityisen ja 3. sektorin tarjontaa   

- Toisaalta todettiin, että ostopalveluilla ei voida ratkaista kaikkea, koska kun-
touttavan hoitotyön pitäisi olla osa arkea; hoitohenkilöstön täytyy sisäistää 
uudet työtavat ja toimintamallit, mikä vaatii asennemuutosta ja koulutusta  

- Myös omaisen toimintakykyä pitäisi arvioida esim. kotiutusten yhteydessä, 
koska iäkkään omaisen omakin toimintakyky saattaa olla alentunut. Palvelu-
tarpeen arviointiin pitäisi olla riittävästi aikaa; samoin kotioloihin tulisi olla 
mahdollisuus tutustua kunnolla ennen kotiutusta.  

 
Yhteenvetona keskustelusta todettiin, että yhteisen strategian työstämistä jatketaan, kos-
ka strategian tarpeellisuudesta oltiin erittäin yksimielisiä työryhmässä.  

 
 

5. Alatyöryhmien kuulumiset ja aikaansaannokset 
 
Tuija Koivisto esitteli vanhuspalveluiden työryhmän alatyöryhmissä toteutettua toimintaa 
(ks. Liite 6 ). Alatyöryhmiä on kolme:  
 

 
- Ikäihmisten neuvonnan, ohjauksen ja hyvinvointiaedistävän työn kehittäminen 
- Kotiin vietävien palvelujen kehittäminen ja tehostaminen 
- Muistisairaiden neuvonnan, tuen, kuntouksen ja hoidon kehittäminen. 

 
Keskustelussa nostettiin esille seuraavia asioita:  



 

 

    

 
- Muistisairauksien hoidossa ei ole yhtenäistä hoitomallia Keski-Suomessa 
- Vaikka muistihoitajia on melko kattavasti, muistihoitajien työpanos saattaa ja-

kautua moneen muuhunkin työhön  
- Muistikoordinaattoreita ei ole tällä hetkellä Keski-Suomessa, vaikka esim. 

Käypä hoito – suosituksissa korostetaan muistikoordinaattorien merkitystä 
palvelujen toteutuksessa 

- Muistisairaat hyötyisivät sote-palvelujen integraatiosta, koska käyttävät tyypil-
lisesti useita palveluja 

- Esim. Lempäälässä palkittu muistisairauksien hoitomalli 
 

- Miten henkilöstörakenne vastaa kotihoidon asiakkaiden palvelutarpeeseen 
(Kotihoidon vakanssit 9/2014)? Tarvitaanko monialaisempaa ammattiraken-
netta jatkossa?  

- Suunnitellut resurssit eivät toteudu käytännössä esim. lomien vuoksi, koska 
usein sijaisia ei saa palkata tai sijaisia ei ole saatavilla   

- Varahenkilöstöjärjestelmiä pitäisi kehittää useamman kunnan yhteistyönä 
- Sijaisten saatavuutta voi parantaa vuosilomien suunnittelemisella peräkkäin 

lomakaudelle; lisäksi säästää kustannuksia ja asiakkaat hyötyvät, koska sijai-
sena osaava työntekijä. Myös lähiesimiehen aikaa säästyy, kun sijaisten et-
simiseen ei kulu aikaa.  

- Lähiesimiesten koulutus tärkeää 
- Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntäminen henkilöstön sisäisissä järjeste-

lyissä voi olla yksi mahdollisuus kuormituksen vähentämisessä 
 

- Toivottiin, että Eksoten tutustumiskäynnille voisi osallistua myös kentällä 
työskenteleviä työntekijöitä  

 
 
6. Vanhuspalvelujen kehittämiseksi käynnistyvät hankkeet ja muut pilotoinnit 

 
Tuija Koivisto kertoi, että Keski-Suomen SOTE 2020 – hankkeessa käynnistetään pilotteja 
syksyllä 2015. Parhaillaan kootaan ideoita pilotteja varten. Ohjausryhmä linjaa hankkeen 
pilotointeja omalta osaltaan 4.6.2015 pidettävässä kokouksessa.  

 
Kokouksessa esiteltiin lisäksi muutamia hankkeita, joita ollaan toteuttamassa Kes-
ki-Suomessa tai joihin ollaan hakemassa rahoitusta:  

 
JAMK: Kotihoidon kehittämishanke 
- Menossa hankkeen suunnitteluvaihe; ESR haku 6 – 8/2015 
- Päätös loppuvuodesta; aloitus aikaisintaan 2016 alussa  
- 3 vuotinen hanke; kohderyhmänä henkilöstö (asiakkaalle välillinen hyöty); mukana 

alueen kuntia ja yrityksiä (KS:ssa lähes kaikki kunnat) 
- Painopistealueena hlöstön työhyvinvointi, lähiesimiestyö ja johtaminen, työprosessien 

ja työn kehittäminen (esim. kotikuntoutus, hoito- ja palvelusuunnitelma) 
- Uusia ideoita otetaan mielellään vastaan 

 
Keski-Suomen muistiyhdistys:  

- RAY – hakemus 5/2015; päätös 12/2015 
- Kohderyhmä: muistihäiiröiset ja juuri diagnoosin saaneet sekä heidän läheisensä 



 

 

    

- Hyväksi todettujen mallien jalkauttaminen  
- Mukana Keski-Suomen seututerveyskeskuksen kunnat 
- 3 vuotinen hanke 
- Tausta Oma lupa, oma tupa – hankkeen tuloksissa: muistisairaiden kuntoutus toteutuu 

puutteellisesti (esim. kuntoutussuunnitelma; usein hoito keskittyy vain lääkehoitoon)  
 

Jyväskylän yliopisto/Tekes: Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organi-

saatioiden kehittämisessä 
- Hankkeesta voi lukea tarkemmin: https://agoracenter.jyu.fi/projects/desi2  
- Hankkeessa oltaisiin kiinnostuneita toteuttamaan pilotti Keski-Suomessa sote-

palveluissa; löytyisikö kiinnostuneita?  
- Osallistumisesta ei aiheudu  kustannuksia pilottiin osallistuville  

 
Gerocenter: Terveyskioski 

- 4 vuotinen tutkimushanke; rahoitus myönnetty; käynnistyy 9/2015 
- Tavoitteena varhaisen tuen ja ennalta ehkäisyn palvelujen vaikuttavuuden tutkiminen 
- Toimitilat ostoskeskuksessa; avoinna myös virka-ajan ulkopuolella 
- Vireillä ttoinen rahoitushakemus, joka liittyy sähköisten palvelujen testaaminen (esim. 

kaatumiset,  masennus, alakulo, päihteet, yksinäisyys…) 
- Menossa RAY- hanke yksinäisyyden torjumiseksi; opiskelijat vapaaehtoistyössä 

iköihimisen arjen tukemisessa  (toinen hakemus lähdössä)  
 
SOTE 2020 –hankkeessa 

- Alustavasti mietitty asiakassegmentointiin liittyvää pilottiaihetta, joka palvelisi laajem-
min integraatiota ja eri asiakasryhmiä, myös ikäihmisiä. Päivi Koikkalainen johdatteli 
lyhyesti aiheeseen, mitä asiakassegmentoinnilla tarkoitetaan. Diaesitys liite 7. 

 
 
7. Kokouksen päättäminen ja seuraavasta kokoontumisesta sopiminen. 

 
Seuraava kokous sovittiin pidettäväksi ma 7.9.2015 klo 12.30 – 15.30.  
 
 
 
 
Muistion vakuudeksi 
 
 
Seija Nieminen-Lahti    Päivi Koikkalainen 
Kokouksen puheenjohtaja   Kokouksen sihteeri 
 
 
 
Tuija Koivisto 
Kokouksen koollekutsuja 

 

https://agoracenter.jyu.fi/projects/desi2

