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1. Valmistelutyöryhmä 
 

1.1 Työryhmän tehtävät ja toimeksianto 

 

Ikäihmisten työryhmän tavoitteena on integroida Länsi-Pohjan ikäihmisten sote-palvelut yhteen Länsi-Pohjan 

sote- organisaatioon ja myöhemmin osaksi 1.1.2019 alkavaa Lapin maakunnan sote- aluetta. Keskeisinä 

avoitteina on syvä integraatio erikoissairaanhoidon ja sosiaali- ja terveys-palvelujen välillä, taloudellisuus 

sekä joustavat sote-palvelut.  

 

Palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä tavoitteena on painopisteen siirtäminen laitoshoidosta kotiin 

annettaviin palveluihin. Toimeksiannon mukaisesti työryhmän tulee tehdä esitys siitä, mitä palveluja 

tuotetaan lähipalveluina ja mitä palveluja on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevämpää tuottaa 

alueellisesti sekä miten asiakkaan osallisuutta ja osallistumista palvelujen suunnitteluun lisätään.    

 

Suunnittelu- ja kehittämistyön pohjana on käytetty aikaisempia selvityksiä palvelujen kattavuudesta sekä 

resursoinnista. Pohjana tehdyille esityksille on ikäihmisten palvelujen laatusuositukset sekä väestöennusteet 

jonka pohjalta palvelujen tarvetta ja laajuutta on arvioitu. Lisäksi arvioidaan järjestettävän toiminnan 

tilatarpeet, johtaminen ja organisaatiorakenne, mitä tehtäviä ja osaamista palvelutuotannossa tarvitaan.  

Integraatioesityksen perusteluina käytetään asiakkaan saamaa lisäarvoa nykymalliin verrattuna sekä 

päällekkäisten toimintojen poistamista ja sitä kautta talouden parempi hallinta. Myös talous ja 

seurantamittarit kuvataan.  

. 

Toimintaa tulee kehittää niin, että asiakas saa Länsi-Pohjan alueella tuotettavista sote-palveluista parhaan 

mahdollisen hyödyn. Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja tulee muuttaa niin, että kotiin annettavaa 

tukea lisätään ja monipuolistetaan. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden 

toimiva integraatio edesauttaa palvelurakenteen muutosta. Lisäksi tarvitaan ikäihmisten palveluiden 

toimintakulttuurin muutosta. Vanha sairauskeskeinen ajattelu on muovannut ikäihmisten 

palvelujärjestelmän laitoksiin sijoittamisen ja säilömisen kulttuuriin. Jotta palveluiden kustannusten kasvua 

voidaan hillitä, tulee ikäihmisten palvelurakennetta keventää ja sairauslähtöisen ajattelun sijaan löytää 

voimavaralähtöistä ja kuntoutumista korostavaa lähestymistapaa. 1.    
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1.2 Työryhmän jäsenet ja edustus 

 

Ikäihmisten työryhmä on koottu niin, että jokaisesta kunnasta on edustajat, jotka työskentelevät omassa 

työssään Länsi-Pohjan sote- alueella ikäihmisten palveluissa eri työtehtävissä. Geriatri edustaa 

lääketieteellistä erityisaluetta ja sosiaalityöntekijä vanhus- sosiaalityön erityisaluetta. Ryhmän 

kokoonpanossa on huomioitu myös lähityöntekijöiden edustus (hoitotyö) sekä ammatti-järjestöjen edustus 

(Tehy, Super, Jyty). Ryhmän jäsenet edustavat omaa toimialaansa /tehtävään-sä/ työyhteisöään. Työryhmän 

työskentelyssä on ollut mukana osin myös Ikäihmisten Maakunnan STM:n hankkeen ”Toimiva kotihoito 

Lappiin – monipuoliset tuen muodot kotona” muutosagentti Liisa Niiranen sekä kotiin vietävien palvelujen 

hanketyöntekijä Riitta Nahkiaisoja (9.1.17-). 

Työryhmän jäsenet  

Jokelainen Sinikka, Kotisairaanhoitaja, Kemi (Tehy)                          

Karjalainen Outi, Sosiaalityöntekijä, LPSHP 

Lahtela Maarit, Vanhus- ja hoitotyön johtaja, Ylitornio  

Mäkimartti Anniina, Vs. Hoiva- ja hoitotyön johtaja, Keminmaa 

Mörsäri Anne-Maarit, Vanhuspalveluneuvoja, Tornio 

Nahkiaisoja Riitta, Kotihoidon Palvelujohtaja, Kemi – 8.1.2017 saakka 

Pallas Virpi, Kotihoidon palvelujohtaja, Kemi 9.1.2017 alkaen 

Ryynänen-Lackman Päivi, Kotihoidon ja asumispalveluiden esimies, Simo 

Salmi Anne, Lähihoitaja, Tornio, plm Super AO 104 

Vuollo Paula, Geriatri, Länsi-Pohja 

Ylisuvanto Päivi, Vanhuspalveluiden palveluohjaaja, Simo 

Ikäihmisten työryhmän hankkeeseen ovat palkattuina 50% työajalla työryhmän vetäjä  Teija Rousu 

kotihoidon osastonhoitaja Torniosta ja työryhmän koordinaattori Johanna Majamäki avohuollon 

toiminnanohjaaja Kemistä. 

   

1.3 Työryhmän kokoontumiset ja käytetyt menetelmät 
 

Työryhmä on kokoontunut kuusi kertaa, noin 2,5 h/ krt.  Kokoontumiset ovat olleet noin 3 viikon välein 

Ikäihmisten palvelujen palvelut ja ydinprosessit on jaoteltu kolmeen osioon, jota kutakin on työstetty 

työryhmien kokouksissa.  Näitä ovat 1) Ennaltaehkäisevät palvelut, palveluneuvonta ja palvelutarpeen 

arviointi, 2) Kotona asumista tukevat palvelut ja 3) Kuntoutus-, hoiva- ja asumispalvelut.  

 

Ryhmän jäsenet ovat tutustuneet kokousten väliaikana annettuun materiaaliin ja keränneet tietoja 

nykytilasta ja visioineet tulevaa palvelutoimintaa.  Hanketyöntekijät ovat työstäneet ryhmätöitä eteenpäin ja 

valmistelleet pohjia seuraaviin tapaamisiin. Länsi-Pohjan Soten valmistelutyöryhmät ovat kokoontuneet 

kerran viikossa ns. valiokuntatyöskentelyyn, jossa eri toimialueiden kanssa on keskusteltu työn rajapinnoista 

ja sovittu yhteisistä menettelytavoista. 
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2. Nykymalli Ikäihmisten palvelut 
 

2.1 Nykymallin kuvaus 
 

Ikäihmisten sote- palveluiden kustannukset ovat kasvaneet vuosittain ja ennusteiden mukaan kasvavat 

edelleen. Väestön vanheneminen aiheuttaa palvelutarpeen kasvua vanhusten palveluissa. Palvelurakenteen 

kannalta väestörakenteen muutoksen aiheuttamia haasteita on jatkuva palvelutarpeen kasvun lisäksi 

kuntien henkilöstön eläköityminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus.  Sekä Lapin maakunnassa että 

myös Länsi-Pohjan alueella nykymallin mukaisen vanhustenhuollon on todettu olevan 

laitoshoitopainotteista. Palveluiden kustannusten kasvua voidaan hillitä vain 75 vuotta täyttäneiden 

hoivapalvelurakennetta keventämällä. Samalla tulee kehittää laitoshoitoa korvaavia palveluja kuten 

yhteisöllisiä asumismuotoja ja tavallista palveluasumista ja erilaisia yhteisöllisyyttä tukevia asumisratkaisuja. 

Kevyempien hoivapalveluiden peittävyyden tavoite-tasoja tulee nostaa kotihoidon ja omaishoidon osalta. 

Kotihoidon tuottavuutta kasvatetaan mm. palveluneuvonnan kehittämisellä, yhteisten palveluiden 

myöntämisen kriteereillä sekä kotihoidon mobiili - ja toiminnanohjauksen optimoinnilla. Lisäksi kuntalaisten 

palvelun tarvetta voidaan vähentää kolmannen sektorin kanssa tehtävällä yhteistyöllä, joihin kunnissa tulee 

tulevaisuudessa panostaa entistä enemmän. 1. 

 

Taulukko 1. Lapin maakunnan vanhustyön suunnitelman (2016) tavoitteet : (STM)  

 

 Lapin maakunnan tavoitteet 
 
 

 

93,0 – 94,0 % 
 

 

asuu kotona itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin 
 

13,0 - 14,0 % 
 

saa säännöllistä kotihoitoa 
 

6,0 – 8,0 % 
 

 

saa omaishoidontukea 
 

5,0 – 6,0 % 
 

 

on tehostetun palveluasumisen piirissä 
 

1,0 % 
 

 

on hoidossa pitkäaikaisessa laitoshoidossa 
 

 

Taulukko 2. Länsi-Pohjan alueen kotona asuvien yli 75 –vuotta täyttäneiden määrä ja  

ennuste vuodelle 2030: Laskelmista on vähennetty Tervolan ennuste. 

 
 

 
 

2016 
 

 

2020 
 

2025 
 

2030 
 

Yli 75- v määrä 
 

 

6 069 
 

 

6 413 
 

8172 
 

9 667 
 

93 – 94 % 
 

 

5 669 – 5 730 
 

5 964 – 6 028 
 

7 600 – 7 682 
 

8 990 – 9 087 

 

Vuoteen 2030 mennessä kotona asuvien 75 -vuotta täyttäneiden määrä Länsi-Pohjan yhteistoiminta-alueella 

lisääntyy noin 3 571 henkilöllä.  
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Taulukko 3: Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueella säännöllisen kotihoidon yli 75 -vuotiaat  

asiakkaat Lapin maakunnan vanhustyön tavoitteiden mukaan: 

 
 

 
 

2016 
 

2020 
 

  2025 
 

2030 
 

Yli 75- v määrä 
 

 

6 069 
 

 

6 413 
 

8172 
 

9 667 
 

Tavoitetaso 13-14 % 
 

 

792 – 853 
 

834 – 898 
 

1 062 – 1 144 
 

1 257 – 1 353 
 

 

Taulukko 4. Länsi-Pohjan sote- alueen säännöllisen kotihoidon asiakkaat marraskuu 2016 THL.  (Hilmo.) 

Kotihoidon palveluseteli asiakkaita Keminmaassa 15, Torniossa 33, Kemissä 6.  

 

 
 

2015  
2016 

 
muutos % 

2016 määrä 
75-v täyttäneet 

2016 %  
75 - täyttäneet 

 

Kemi 
 

 

332 
 

 

274 
 

 

        -17,5  
 

 

211 
 

 

8,6 
 

 

Keminmaa 
 

 

91 
 

 

102 
 

 

12,1 
 

 

74 
 

 

10,1 
 

 

Simo 
 

 

50 
 

 

47 
 

-6,0 
 

38 
 

9,7 
 

Tornio 
 

 

394 
 

 

383 
 

 

-2,8 
 

301 
 

15,9 
 

Ylitornio 
 

 

85 
 

 

112 
 

 

31,8 
 

87 
 

11,8 
 

Yhteensä 
 

 

952 
 

918 
 

 
 

711 
 

11,7 

 

Taulukko 5: Länsi-Pohjan sote-alueella omaishoidon tuen piirissä olevat yli 75 -vuotiaat valtakunnallisen 

tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM). 

 

 
 

2016 
 

2020 
 

2025 
 

2030 
 

Yli 75- v määrä 
 

 

6 096 
 

6 413 
 

8 172 
 

9 667 
 

6 – 8 % 
 

 

366 - 488 
 

385 - 513 
 

490 - 654 
 

580 - 773 
 

 

Taulukko 6: Länsi-Pohjan sote  -alueella omaishoidon tuen piirissä olevat kunnittain 2016.   

 

 Omaishoidon tuen 
saajat yhteensä 

Omaishoidon tuen 
saajat, alle 75-v 

Omaishoidon tuen 
saajat yli 75-v 

Omaishoidontuen 
peittävyys yli 75-v 

 
Kemi  
 
Keminmaa 
 
Simo  
 
Tornio 
 
Ylitornio 
 

 
199 

 
32 

 
31 

 
193 

 
62 

 
96 

 
13 

 
7 
 

109 
 

20 

 
103 

 
19 

 
24 

 
84 

 
42 

 
4,3 % 

 
2,6 % 

 
6,1 % 

 
4,5 % 

 
5,8 % 

… 
Yhteensä 

 
517 

 
245 

 
272 

 
4,5 % 
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Taulukko 7: Länsi-Pohjan sote -alueella tehostetussa palveluasumisessa ja  pitkäaikaisessa  laitoshoidossa 

asuvat 75 – vuotta täyttäneet valtakunnallisen tavoitteen mukaan (Tilastokeskus, STM). 
 

 

Länsi-Pohjan  -alue 
 

 

2016 
 

2020 
 

2025 
 

2030 

 

Yli 75- v määrä 
 

6 096 
 

6 413 
 

8 172 
 

9 667 

 

Tehostettu palveluasuminen 5 -6 % 
 

 

305 - 366 
 

321 - 385 
 

409 - 490 
 

483 - 580 
 

Laitoshoito 1 % 
 

 

61 
 

64 
 

82 
 

97 
 

 

Taulukko 8. Länsi-Pohjan sote alueen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon paikat sekä 

omaishoidettavien intervallipaikat 2016. Lisäksi omana palveluna tuotettavat ryhmäasumisen paikat.  

Ryhmäasumisen palvelut ovat tavallista palveluasumista, joissa ei ole yövalvontaa. Pääsääntöisesti 

ryhmäasumisen palvelut toteutetaan kotihoidon palveluina. Kuntien ilmoittamat luvut.  

 
 
 
 

2016 

 

Tehostettu 
palvelu-
asuminen: 
Oma 
toiminta 

 

Tehostettu 
palvelu-
asuminen: 
Ostopalve- 
lut, p-seteli 

 

Tehostetun 
palvelu- 
asumisen 
paikat yht. 

 

Terveys- 
keskus 
vuode- 
osasto-
paikat 

 

Edellisestä 
pitkäaikais- 
hoidon 
paikat 

 

Vanhainkoti 
paikat 

 

Pitkäaikai-
sen laitos-
hoidon 
paikat 
yhteensä 

 

Intervalli- / 
lyhytaikais-
hoito 

Ryhmä-
asumis-
paikat 
(Ei tehos-
tettu) * 

 

Kemi 
 

185 
 

78 
 

263 
 

50 
 

0 
 

32 
 

32 
 

15 
 

0 
 

Keminmaa 
 

43 
 

6 
 

49 
 

28 
 

6 
 

0 
 

6 
 

4 
 

19 
 

Simo 
 

23 
 

0 
 

24 
 

14 
 

10 
 

0 
 

10 
 

10 
 

11 
 

Tornio 
 

49 
 

98 
 

147 
 

53 
 

23 
 

31 
 

54 
 

9 
 

12 
 

Ylitornio 
 

 

54 
 

32 
 

86 
 

38 
 

4 
 

0 
 

4 
 

0 
 

4 
 

Yhteensä 
 

 

354 
 

214 
 

569 
 

183 
 

43 
 

63 
 

106 
 

38 
 

46 

* Ryhmäasumispaikat sisältyvät kotihoidon asiakasmääriin. 

 

Taulukko 9.  Länsi-Pohjan sote  -alueen tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon peittävyys 2016   

 

 Tehostetun 
palveluasumisen 
peittävyys % 75-v 

Pitkäaikaisen  
laitoshoidon 
peittävyys % 75-v 

Peittävyys 
yhteensä 

Akuuttihoidon 
peittävyys 75-v 
(akuutti tk-paikat) 

Ei- ympärivuoro-
kautisen palvelu-
asumisen peittävyys 

x 

Kemi 
 

10,9 
 

1,3 
 

12,2 
 

2,0 
 

0,0 
 

 

Keminmaa 
 

 

6,8 
 

0,8 
 

7,6 
 

3,0 
 

2,6 
 

Simo 
 

 

5,8 
 

2,5 
 

8,3 
 

1,0 
 

2,8 
 

Tornio 
 

 

7,9 
 

2,9 
 

10,8 
 

1,6 
 

0,6 
 

Ylitornio 
 

 

11,9 
 

1,1 
 

13,0 
 

4,7 
 

0,5 
 

Yhteensä 
 

 

9,3 
 

2,0 
 

11,0 
 

2,3 
 

0,8 
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Länsi-Pohjan Soten tekemän selvityksen mukaan yhteenlaskettuna Länsi-Pohjan alueella on tällä hetkellä 

tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja yli suositusten. Paikkamääriä laskettaessa 

on huomioitu että ympärivuorokautisessa hoidossa on myös alle 75 vuotiaita ja jatkossakin tulee olemaan 

tarvetta alle 75 vuotta täyttäneiden hoidon järjestämiseen. 

 

Kotihoidon yli 75-vuotiaiden asiakkaiden määrää tulisi pystyä lisäämään vuoteen 2030 mennessä noin 546 – 

642 asiakkaalla sekä omaishoidontuen yli 75-vuotiaiden määrää noin 308 – 501 henkilöllä. Alueen nykyiset 

omana tuotantona tuotettavat tehostetun palveluasumisen paikat ovat määrällisesti riittävät 75 vuotta 

täyttäneiden tarpeisiin vuoteen 2020 asti. Mukaan lukien ostopalveluina/palvelusetelillä hankittava 

palveluasuminen, riittävät tehostetun palveluasumisen paikat vuoteen 2030 saakka. Pitkäaikaisen 

laitoshoidon paikkoja on alueella vielä yli suositusten.  Lähes puolet pitkäaikaisen laitoshoidon paikoista on 

terveyskeskussairaalassa, eikä vanhuspalvelulain mukaan pitkäaikaishoitoa tulisi järjestää 

terveyskeskuksessa muuta kuin lääketieteellisin perustein. Tältä osin rakennemuutosta tulee edelleen jatkaa 

purkamalla terveyskeskusten vuodeosastoilla tapahtuvaa laitoshoitoa ja tehdä tarvittava lisäys 

tarkoituksenmukaisempiin palvelumuotoihin kuten kotiin annettaviin ja kotona asumista tukeviin 

palveluihin, kuntoutukseen, yhteisöllisiin asumismuotoihin ja tavalliseen palveluasumiseen. Lisäksi 

omaishoidontuen osuutta tulee lisätä. On mahdollista, että laitoshoidon ja terveyskeskusvuodeosastohoidon 

korvaaminen kotihoidolla voi lisätä mm. päivystyspalveluiden ja sairaalan akuuttivuodeosastojen käyttöä 

mikäli lääkäripalveluiden, kotisairaanhoidon, kuntoutuksen ja kotiutumisen mahdollisuuksiin myös iltaisin ja 

viikonloppuisin ei kiinnitetä riittävästi huomiota.2 

 

Tehostettua palveluasumista tullaan tarvitsemaan kaikkein huonokuntoisimmille asiakkaille myös 

lähitulevaisuudessa. Muistisairaudet ovat suurin yksittäinen elämänlaatua heikentävä ja avun tarvetta 

aiheuttava tekijä. Muistihäiriö- ja dementiapotilaat tulevat olemaan lähivuosikymmeninä suuri haaste 

sosiaali- ja terveyspalveluille. Väestön ikärakenteen vanhenemisen myötä dementiaa sairastavien määrä ja 

samalla hoitokustannukset kasvavat. Vaikka muistisairauksien osuus väestöstä ei kasva, iäkkäimpien määrän 

kasvu kasvattaa myös muistisairauksia sairastavien määrää ja siten palvelun tarvetta. Varhainen sairauden 

tunnistaminen ja hoitokäytäntöjen kehittäminen ovat ratkaisevan tärkeitä kustannusten kannalta. 

Epidemiologiset tutkimukset viittaavat siihen, että dementian ilmaantuvuus ja esiintyvyys ovat pysyneet 

lähes samoina viime vuosikymmeninä. Länsi-Pohjan yhteistoiminta–alueella keskivaikeaa ja vaikeaa 

dementiaa sairastavien määrä tulee näiden ennusteiden mukaan laskettuna lisääntymään seuraavan 

kymmenen vuoden aikana 333 henkilöllä.3 

 

Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen ovat tulevaisuuden tärkeimpiä haasteita. 

Ikääntynyt väestö käyttää pääsääntöisesti terveyspalveluja. Terveydentilan heiketessä ja palvelutarpeen 

lisääntyessä siirrytään raskaampien vanhuspalveluiden piiriin.  Vanhuspalveluissa keskeiset, tunnistetut 

kehittämiskohteet ovat toimintakyvyn heikkenemisen ennaltaehkäisy ja kuntoutus sekä palvelurakenteen 

keventäminen laitoshoidosta enemmän kotiin annettaviin palveluihin. Kehittämällä näitä osa-alueita on 

mahdollista vähentää ympärivuorokautisen hoivan tarvetta ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua. Oikea-

aikaisten ja tarpeisiin vastaavien palveluiden saavutettavuuden parantamisella ehkäistään raskaampien 

palveluntarpeiden syntyä. 
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2.2 Nykymallin talous 

2.2.1 Nykymallin talousresurssit     

 

Länsi-Pohjan sote:n kokonaisbudjetti vuoden 2016 lukujen perusteella laskettuna on 216 miljoonaa euroa, 

josta ikäihmisten palvelujen toimialue käsittää  noin 49 miljoonaa euroa eli. Palvelualueittainen jako 

täsmentyy jatkotyöskentelyn perusteella. 

2.2.2 Ostopalvelut ja palveluseteli 

 

Palvelusetelillä tarkoitetaan järjestämisvastuussa olevan kunnan myöntämää sitoumusta (viranomaispäätös 

palvelusetelin myöntämisestä) korvata sosiaali- ja terveyspalvelun saajalle yksityisen palvelujen tuottajan 

antaman palvelun kustannukset kunnan ennalta määräämään arvoon asti. Palveluseteli on yksi tapa järjestää 

kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Tämän vuoksi asiakkaan asemaan vaikuttavat 

samat erityislainsäädännön säännökset kuin muillakin tavoin järjestetyissä sosiaali- ja 

terveydenhuoltopalveluissa. Palvelusetelijärjestelmässä kunta ei tule sopimusosapuoleksi palvelusta 

sovittaessa kuten esimerkiksi ostopalveluissa, vaan sopimus on asiakkaan ja palvelun tuottajan välinen 

sopimus. Palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan 

hyväksymä palvelutuottaja. Asiakkaalla on myös oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin 

hänet tulee ohjata kunnan muilla tavoin järjestettyjen kuten omana tuotantona tai ostopalvelun kautta 

järjestettyjen palvelujen piiriin. 

Palvelutuottajalla tarkoitetaan palvelua tuottavaa, yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa 

(152/1990) tai yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa (603/1996) tarkoitettua palvelun 

tuottajaa. Kunta määrittelee ennalta palvelusetelin arvon joko kiinteänä arvona tai tulosidonnaisena arvona. 

Palvelusetelin arvoa määriteltäessä noudatetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 

14 a § pykälää.  

Kemissä palveluseteleitä on mahdollista saada säännölliseen kotihoitoon maksimissaan 20t/kk, omaishoidon 

sijaishoitoon ja päivätoimintaan. Omaishoidon sijaishoidon arvo on 22 euroa /tunti ja päivätoiminnan arvo 

13 euroa/päivä. Keminmaassa palveluseteleitä on ollut mahdollista saada ainoastaan säännölliseen 

kotihoitoon. Simossa ja Ylitorniolla ei ole ollut käytössä palvelusetelijärjestelmää. 

Torniossa on ikäihmisten palveluissa siirrytty oman toiminnan ulkopuolelta hankittavien palveluiden 

hankinnassa kokonaan palvelusetelikäytäntöön. Palveluseteleitä on mahdollista saada tilapäiseen ja 

säännölliseen kotihoitoon, omaishoitoon sekä ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Lisäksi 

palveluseteleitä myönnetään diabeetikkojen jalkojen hoitoon, henkilökohtaiseen avustaja-toimintaan ja 

dialyysihoitoon.  Kotihoidon tilapäisen palvelusetelin arvo on 22 e/tunti. Säännöllisen kotihoidon ja 

ympärivuorokautisen palvelusetelin arvot ovat tulosidonnaisia. Ympärivuorokautisen palvelusetelin arvo on 

maksimissaan 102 euroa /vuorokausi.  

Torniossa omaishoidontuen palvelusetelijärjestelmä on vaihtoehto omaishoitajalle maksettavan 

kuukausikorvauksen sijasta. Asiakkaalla on mahdollisuus vaihtaa kokonaan tai osittain hänelle myönnetty 

omaishoidontuen rahallinen korvaus palveluseteliin/palveluseteleihin. Palvelusetelillä asiakas voi ostaa 

hyväksytyiltä palvelusetelituottajilta omaishoitoa tukevia palveluita itselleen kuten siivousta, pihatöitä, 
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kodinhoitotöitä, ateriapalveluja, pesulapalvelua, jalkojenhoitoa, terveydentilan tarkastuksia, hieronta- ja 

fysioterapiapalveluita, intervallihoitoa tai hoitajan kotiin. 

Taulukko 10. Palvelusetelin käyttöalueet ja määrät kunnittain 2016: 

2016 Säännöllinen 
kotihoito 

Tilapäinen 
kotihoito 

Omaishoidon  
palveluseteli 

Päivä-toiminta Tukipalvelut Tehostettu 
palvelu-
asuminen 

 

Kemi 

 

6 
 

 
 

38 
 

26+7 
 

x 
 

65 
 

Keminmaa 

 

15 
 

x 
 

x 
 

 

x 
 

x 
 

x 
 

Tornio 

 

33 

 
 

 

5 

 

x 
 

 

x 
 

 

106 

 

Simo 

 

x 
 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

Ylitornio 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

 

Yhteensä 

 

54 
 

 
 

 
 

39 

 

33 

 

 
 

 

171 

 

Ostopalveluna alueella tuotetaan vain ympärivuorokautista palveluasumista yhteensä 51 paikkaa, loput 

palveluseteleillä noin 171 paikkaa. Katso taulukko 9. Länsi-Pohjan sote- yhteistoiminta-alueen tehostetun palveluasumisen ja 

laitoshoidon paikat 2016 s. 7. Vuonna 2017 palvelusetelin käyttöä on Länsi-Pohjan alueella laajennettu kaikissa 

kunnissa koskemaan sekä kotihoidon palveluseteliä että tehostetun palveluasumiseen tarkoitettua seteliä. 

Osa kunnista on lisäksi ottanut käyttöönsä Smartum- verkkopalveluohjelman helpottamaan 

palvelusetelimaksujen käsittelyä.  

 

2.3 Nykymallin henkilöstö  

 

Länsi-Pohjan Ikäihmisten tulosalueilla työskentelee yhteensä noin 710 eri ammattihenkilöä .Vakituinen 

henkilöstö siirtyy Länsi-Pohjan Soteen vanhoina työntekijöinä, eikä irtisanomisille ole tarvetta. 

Tulevaisuudessa ongelmaksi voi muodostua osaavan henkilöstön rekrytointi, koska henkilöstöä eläköityy 

nopeassa tahdissa.  

 

2.4 Toimialueen nykymallin haasteet ja yhdyspinnat 
 

Ikääntynyt väestö käyttää merkittävän osan sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhteistyö ja hoitoketjut 

vanhuspalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä eivät ole toimivia ja riittäviä. Osa erikoissairaanhoidossa 

arvioiduista säästöistä edellyttää toteutuakseen kehittämistä vanhuspalveluissa ja vanhus- ja 

terveyspalveluiden rajapinnassa, kuten esimerkiksi päivystyskäyntien ja hoitojaksojen määrän 

vähentäminen, potilasohjauksen muuttaminen päivystyksestä eteenpäin ja vuodeosastohoitojaksojen keston 

vähentäminen. Vuodeosastoilla ikääntyneen ihmisen toimintakyky romahtaa nopeasti ja asiakkaat joutuvat 

puutteellisista toimintakäytännöistä johtuen liian aikaisin kalliiseen ympärivuorokautiseen hoivan piiriin. 

Ikäihmisten määrä kasvaa ja painetta on lisätä samassa suhteessa ympärivuorokautisen palveluasumisen 

paikkoja.  Väestön ikääntyessä tämä on taloudellisesti kestämätön tilanne.  
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Vanhuspalveluiden säästöpotentiaali perustuu kahteen mekanismiin: palvelurakenteen keventämiseen sekä 

henkilöstön tuottavuuden kasvattamiseen. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat toimintakyvyn heikkenemisen 

ennaltaehkäisy, toimintakyvyn tukeminen ja kuntoutus sekä asiakkaiden palveluiden koordinointi ja ohjaus. 

Palvelutarpeen arviointi on hajaantunut usealle taholle ja joka palvelua varten on oma arviointiprosessi. 

Alueellisen palvelutarpeen arviointiyksikön avulla voidaan yksinkertaistaa palvelutarpeen arviota sekä 

suunnitella asiakkaaksi tulo prosessi ja yhteyden ottaminen asiakkaan näkökulmasta yksinkertaisemmaksi. 

Palvelurakennemuutoksessa säästöpotentiaalia löytyy myös ympärivuorokautisen hoivan vähentämisellä ja 

erityisesti uusien asumis-ratkaisujen kehittämisellä kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen väliin.  

Henkilöstö resurssien käyttöä tulisi siirtää enemmän kotihoitoon kuten esim. ilta- yö ja viikonloppuihin sekä 

tarjota enemmän tehostettua kotisairaanhoitoa ja kotikuntoutusta vuodeosastohoidon sijaan. Lisäksi 

päivystyksen ja sairaalan vuodeosastohoidon tarvetta voidaan parhaiten vähentää yksiköiden vastuulääkäri- 

ja vastuu sairaanhoitaja toimintamallin avulla.   Kotihoidon mobiilin optimoinnin käyttöönottamisella 

voidaan kasvattaa kotihoidon tuottavuutta, lisäämällä välittömän työajan osuutta hoitohenkilöstön 

kokonaistyöajasta. 

Alueella on viimevuosina yhtenäistetty palveluja, palvelumaksuja sekä palvelun myöntämisen kriteereitä. 

Lisäksi kaikissa Länsi-Pohjan kunnissa on Rai-arviointijärjestelmä käytössä ja kunnat ovat yhteistyössä 

ottaneet kotihoidon mobiilin -toiminnanohjaus järjestelmän ja optimoinnin yhteisesti käyttöön. Yhteistyöstä 

huolimatta palveluja tuotetaan vielä hieman eritavoin. Esimerkiksi alueellinen yhteinen kotisairaalatoiminta 

mahdollistaisi myös haja-asutus alueilla kotisairaanhoidon tehokkaamman käytön iltaisin ja viikonloppuisin. 

Kotiin annettavien palvelujen valikoima laajentuisi näin myös äärialueille.   

Haasteellista on rakennemuutoksen toteutus ja muutosvaiheen hallinta.  Oman haasteensa tähän tuo myös 

henkilöstön toimintakäytänteiden muutoksen hallinta, jotta vaikuttavuus ja muutos palvelurakenteessa on 

mahdollista toteuttaa.  Lisäksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvastuu jää kunnille.  Vanhuspalveluissa 

tulee tehdä laajasti yhteistyötä eri ammattiryhmien, omaisten, vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa. 

Kunnissa tulee tehdä myös tiivistä yhteistyötä eri hallinnonaloilla, niin että jokainen kunnan sektori pystyy 

sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin. 4 

Länsi-Pohjan Soten Swot- analyysi tulevaisuudesta 

VAHVUUDET 

 Alueellinen yhteistyö, byrokratian väheneminen 

 Kuntalaisten tasavertaiset palvelut  

 Yhteneväiset toimintamallit 

 Palvelujen integraatio 

 Asiakaslähtöisyys 

 Toimivat lähipalvelut 

 Osaamisen hyödyntäminen alueellisesti 

 Tiivis toiminta-alue 

HEIKKOUDET 

 Yhteisten kriteerien soveltuvuus eri alueilla 

 Sitoutuminen yhteisiin toimintamalleihin 

 Markkinointiosaaminen 

 Kilpailukyky 

MAHDOLLISUUDET 

 Palvelujen tasapuolisuus 

 Verkostojen voima 

 Lähipalvelujen monipuolistuminen 

 Kustannustehokkuus 

 Muuttuvien palvelutarpeiden ennakointi 

 Valinnanvapaus 
 

UHAT 

 Yhteisen linjan puute 

 Sitoutumattomuus 

 Muutosten pelko 

 Lyhytnäköisyys palvelujen suunnittelussa 

 Palvelut supistuvat 

 Ammattitaitoisen henkilöstön rekrytointiongelmat 

 Taloudelliset säästötavoitteet 
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2.5 Ohjelmistojen yhteiskäyttö ja ongelmat 
 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnilla on käytössä perusterveydenhuollossa yhteinen tieto-järjestelmä 

Pegasos. Erikoissairaanhoidossa on käytössä Esko-potilastietojärjestelmä. Erilliset ohjelmat tuottavat 

ongelmia. Asiakastieto ei siirry riittävän hyvin eri organisaatioiden ja potilastietojärjestelmien välillä.  

Sosiaalipalveluilla ja terveyspalveluilla on myös omat erilliset ohjelmansa.       

Viimevuosina perusterveydenhuollossa on pyritty tekemään yhteisiä hankintoja ohjelmien 

käyttöönottamisessa. Suurin osa kuntien ohjelmistoista on jo yhteneväisiä Länsi-Pohjan alueella. Yksittäisten 

ohjelmien kanssa tulee vielä tehdä yhteisiä päätöksiä niiden käytön laajentamisesta ja joidenkin ohjelmien 

osalta niistä luopumisesta.  

Mikäli palveluja tuotetaan samassa organisaatiossa, on järkevää laajentaa jo käytössä olevaa ohjelmaa kuin 

hankkia uutta.  

Taulukko 12. Käytössä olevat  tiedonhallinta- ja päätöksentekojärjestelmät Ikäihmisten palveluissa 

kunnittain: 

 
Ohjelmisto 

 
Kemi 

Kemin-
maa 

 
Tornio 

 
Ylitornio 

 
Simo 

 
LPSHP 

Pegasos (potilas- ja laskutus 
tietojärjestelmä) Logica 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

  

Effica- potilastieto- järjestelmä     
 
x 

 

Pegasos- mobiili kotihoidossa 
 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Esko – potilastieto-järjestelmä 
(Logica) 

     
 
x 

Titania  
(työvuoro-suunnittelu) 

 
x 
 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

Web-tallennus 
(henkilöstöhallinta, poissaolot) 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Abilita (sostt.-, kulj.palvelu-  ja 
vamm.palvelu-päätökset) 

 
x 

     

ProConsona (samat päätökset 
kuin yllä Abilitalla) 

 
 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 

Kuntarekry.fi:  
Sijaisrekisteri 

 
x 

 
x 

 
x 

   

Kuntarekry.fi 
Rekrytointi, avoimet paikat 

 
x 

 
x 

 
x 

  
 
x 
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3. Tuleva palvelutuotanto:  

3.1 Visio, tavoite vuoteen 2025 
 

Ikäihmisten toimialueen visio on ”Kotona paras.” 

Ikäihmisten palveluissa on tehty onnistunut rakennemuutos.  Ikäihmisten palvelujen toiminnan painopiste 

on siirtynyt terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäiseviin palveluihin sekä kotiin annettaviin palveluihin.    

Palveluneuvonnan- ja ohjauksen sekä palvelutarpeen arvioinnin avulla ikäihmiset saavat tietoa heille 

kuuluvista palveluista sekä oikea aikaisia ja oikein kohdennettuja palveluja tarpeeseen.  Toiminta tukee 

väestön hyvinvointia. 

 

Palvelujen tarjonnan painopiste on kotiin annettavissa palveluissa. Kotihoito, kotisairaalatoiminta, kotiutus- 

ja kotikuntoutustiimit mahdollistavat nopean kotiutumisen ja vuodeosastohoitojaksojen lyhenemisen sekä 

tarvittaessa myös kotisaattohoidon toteutumisen. Kotisairaalatoiminnan avulla asiakkaat saavat 

sairaalatasoista hoitoa lähipalveluina eikä siirtymisiä sairaalahoitoon tarvita kuin erityistapauksissa. Alueen 

erikoisosaamista tarjotaan alueellisena palveluna sekä tarvittaessa lähipalveluina (kuvio 1). 

 

Asumis- ja hoivapalveluiden ja sosiaalipalveluiden painopiste on tukea kotona asumista. Kevyempää 

palveluasumista on lisätty, alueella on tehty uusia asumisratkaisuja ja perhehoitoa tarjotaan erityisesti 

omaishoidettaville kotona asumisen tueksi. Intervallityyppinen kotiutusosastotoiminta tukee kotiin 

annettavien palveluiden toimintaa. Alueella on riittävästi tarjolla myös tehostettua palveluasumista ja hoivaa 

sitä tarvitseville.  

 

Länsi-Pohjan henkilöstö on sitoutunutta ja ammattitaitoista. Henkilöstön toiminta on joustavaa ja asiakasta 

arvostavaa. Toiminta muotoutuu yksilöllisesti asiakkaan parhaaksi ja asiakkaan tarpeiden mukaan. Joustavat 

palvelut eivät rajoitu yksiköiden seiniin, yksiköiden välisiin erilaisiin toimintakäytäntöihin vaan asiakas on 

keskiössä.  Yhteiset arvot ohjaavat toimintaa. Kaikissa ikäihmisille suunnatuissa palveluissa korostuu 

kuntoutus ja asiakkaan kuntoutuminen. 

 

Kuvio 1. Ikäihmisten palvelujen toimintamalli 
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3.2 Innovatiiviset palvelumallit 
 

3.2.1 Ennaltaehkäisevät palvelut, asiakasohjaus, palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi 

 

Palveluneuvonnan avulla pyritään vahvistamaan asiakkaan omatoimisuutta ja häntä ohjataan hoitamaan 

itsenäisesti asioitaan.  Palveluneuvonta etsii yhdessä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa arjen sujumiseen 

ratkaisuja ja auttaa löytämään ikääntyvälle sopivat yksilölliset palveluvaihtoehdot kotona selviytymiseen. 

Palveluneuvoja toimii asiakaspalvelussa ja neuvottelee asiakkaan kanssa ratkaisuista toivottujen palveluiden 

suhteen.  Palveluneuvonta on ensisijainen yhteydenottopaikka, kun halutaan saada tietoa alueella 

tarjottavista palveluista sekä julkisista että yksityisten ja järjestöjen tarjoamista palveluista. 

Palveluneuvonnan kautta kuntalainen saa yleistä tietoa palveluista. (Kuvio 2) Palveluneuvoja selvittää 

alustavasti asiakkaan tilanteen ja kertoo eri palveluvaihtoehdoista ja ohjaa asiakkaan tarvittaessa 

palveluohjaukseen ja palvelutarpeen arviointiin. Palveluneuvonta toimii portinvartijan roolissa resurssin 

oikeassa kohdentamisessa. 5 

 

Asiakasohjaus on asiakastyön menetelmä, jossa keskeisenä tavoitteena on asiakkaan itsenäisen elämän 

tukeminen. Asiakkaan palveluohjaus on myös palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla.  

Ohjauksen työtapoja on kolmenlaisia: varsinainen palveluohjaus, palveluohjauksellinen työote sekä 

konsultoiva tai neuvova ote. Varsinaisessa palveluohjauksessa painottuu asiakkaan ja työntekijän tiivis 

yhteistyö. Asiakas on palveluohjauksen päämies ja toimeksiantaja, eikä työntekijällä ole viranomaisvaltaa 

asiakkaaseen. Palveluohjauksellisella työotteella tarkoitetaan palveluiden varmistamista ja koordinoimista 

asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Kolmantena työtapana on konsultoiva tai neuvova ote, jonka avulla 

asiakasta autetaan jonkin tietyn rajatun ongelman ratkaisemisessa.( SPO Suomen palveluohjausyhdistys Ry). 

 

 
Kuvio 2.  Palveluneuvonta ( Poskelappi, Toimiva kotihoito Lappiin,  alueellisen ja monikanavaisen palveluneuvonnan suunnittelu-

työpaja 7.2.17) 
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Palvelutarpeen arviointi on vuorovaikutuksellinen tilanne, jossa ikäihmisen elämäntilanne, toimijuus ja 

tarpeet ovat keskiössä ja mittarit apuvälineitä. Ikäihmisen toimintakykyä arvioidaan keskustellen ja 

havainnoiden sekä käyttämällä apuna mittareiden tuottamaa tietoa. Arviointitietoa hyödyntämällä 

muodostetaan kokonaiskuva yksilöllisestä palvelutarpeesta. Mittareiden käytön lisäksi yksittäisten 

kysymysten avulla saadaan usein tärkeää tietoa ikäihmisen arjessa pärjäämisestä.” (Iäkkäiden henkilöiden 

toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä, THL:n Suositus 1, 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/15/) 

 

Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä kuntalaisella on lakisääteinen oikeus palvelutarpeen arviointiin. Kiireellisissä 

tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä riippumatta. Ei-kiireellisissä 

tapauksissa sosiaalipalvelujen tarve on arvioitava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, 

mikäli henkilö on vähintään 75-vuotias tai saa Kelan eläkettä saavan ylintä hoitotukea. Palvelutarpeen 

arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä sekä henkilöitä, jotka 

ovat palvelujen piirissä mutta joiden palvelun tarve on muuttunut (sosiaalihuoltolaki 40 a §). Iäkkään 

henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja 

itsenäistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve tulee selvittää kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään 

henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (voimassa 

1.7.2013 alkaen) 15§) Hänelle tulee laatia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 

7§.ssä tarkoitettu suunnitelma (palvelusuunnitelma).   

 

Palvelusuunnitelmassa on määriteltävä iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, 

millainen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, 

toimintakykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaamiseksi. 

Iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa on 

neuvoteltava vaihtoehdoista kokonaisuuden muodostamiseksi. Iäkkään henkilön näkemykset vaihtoehdoista 

on kirjattava suunnitelmaan. Palvelusuunnitelma on tarkistettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun 

toimintakyvyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseensa vaikuttavia olennaisia muutoksia. Viranhaltijan on 

tehtävä päätös iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä kirjallisen tai 

suullisen hakemuksen johdosta ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä siten, ettei iäkkään henkilön 

oikeus välittömään huolenpitoon vaarannu. Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen 

myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on 

tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut 

ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta.  

 

Länsi-Pohjan Soten Ikäihmisten palveluiden toimintamallin tavoitteena on siirtää palveluiden painopistettä 

laitoshoito- ja sairaala-hoitokeskeisestä hoidosta enemmän terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään 

toimintaan sekä kotiin annettaviin palveluihin. Terveyden edistämisessä on tärkeää kuntiin jäävät palvelut ja 

yhteistyö kolmannen sektorin kanssa. Kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöt sekä kuntien 

yhdyskuntasuunnittelu, rakentaminen ja kaavoitus, uudet asumisratkaisut kunnissa sekä esteettömyyden 

huomioiminen kaikessa suunnittelussa.  Hyvät puitteet terveyden edistämiseen sekä sivistys- ja 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/suositus/15/
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harrastusmahdollisuudet. Järjestötoiminta, järjestöjen tuottamat jäsenpalvelut ja seurakuntien palvelut 

tukevat terveyden edistämistä ja hyvinvointia. Näiden lisäksi korostuu kuntalaisten oma-apu ja itsehoito, 

tekniset ratkaisut omahoitoon ja sähköiset palvelupisteet. Oikea-aikaisesti tarjottavien neuvonta ja 

tukipalveluiden tavoitteena on ehkäistä ja siirtää raskaampien palvelujen tarvetta, luoda verkostoja, joiden 

avulla ikäihmiset pärjäävät yhteisönsä tukemana pidempään itsenäisesti kotonaan. 

Toimintamallissa korostuu yhteisen laajan palveluohjauksen ja neuvonnan tarve. Tämä tuotetaan matalan 

kynnyksen palveluina kuntalaisille yhden puhelinnumeron takaa sekä erilaisissa senioripisteissä tarjottavana 

lähipalveluna. Siinä vaiheessa, kun tarvitaan enemmän apua, palvelutarpeen arviointi ja palveluneuvonta 

tapahtuu pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Kuntien tarjoamat omat palvelut ja alueella tarjottavat sote-

palvelut muodostavat ison yhdyspinnan. Tieto alueella tarjottavista palveluista ja toiminnoista kootaan 

yhteisen palveluneuvonnan valikkoon. Neuvonta ja palveluohjaus toteutuu yhteistyössä laajempana 

neuvontana sekä yksilöidympänä ohjauksena asiakkaan tarpeen mukaan. Palveluneuvontaa on tarkoitus 

pilotoida alueella jo vuoden 2017 aikana yhteistyössä maakunnan Kärkihankkeen kanssa. 

Hallinnollisesti yhteinen alueellinen palveluneuvonta- ja ohjaus verkosto kootaan alueen osaajista.      

Palveluneuvonnalla tuetaan ikäihmisiä selviytymään arjen ongelmatilanteista, tuetaan omahoitoa ja 

tarvittaessa ohjataan tarpeen mukaisten palvelujen piiriin. Erilaisia toimintamalleja kokeillaan riskiryhmien 

löytämiseksi ja hyvinvointia tukevia kotikäyntejä kohdennetaan riskiryhmiin. Tässä palvelulinjassa tehdään 

kaikki alueen ikäihmisten palvelupäätökset ja maksupäätökset sekä toteutetaan yhteistä SAS toimintaa ja 

palveluiden myöntämisen koordinointia ja hallintaa. Palveluneuvonnan, palvelutarpeen arvioinnin ja 

palvelupäätösten palvelulinjassa korostuu vanhussosiaalityön osaamisen ja gerontologisen osaamisen tarve. 

Palvelutarpeen arviointia toteutetaan lähipalveluina yhteisin toimintakäytäntein ja alueen ikäihmisille 

taataan näin yhdenvertaiset palvelut.  

 

3.2.2 Kotona asumista tukevat palvelut 

 

Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, hoitoon ja huolenpitoon, asiointiin sekä muuhun jokapäiväiseen 

elämään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista. Kotipalveluun sisältyvinä 

tukipalveluina annetaan ateria-, vaatehuolto- ja siivouspalveluja sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä 

palveluja. Kunnat voivat järjestävää myös muita tukipalveluja mahdollisuuksiensa mukaan. Tukipalveluja 

voivat tuottaa myös yksityiset palveluntuottajat. (SHL1301/2014). Sosiaalihuoltolaki 19§. 

Terveydenhuoltolain 25§ mukaisesti kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden kotisairaanhoito. 

Kotisairaanhoito on hoito- ja palvelusuunnitelman mukaista tai tilapäistä terveyden- ja sairaanhoitoa. 57§ 

mukaan potilaan sairaanhoidon aloittamisesta ja lopettamisesta sekä potilaan siirtämisestä toiseen yksikköön 

päättää lääkäri tai hänen antamiensa ohjeiden mukaan muu laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. 

 

Kotihoito tarkoittaa sosiaalihuoltolain mukaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon muodostamaa 

kokonaisuutta. Tilapäinen kotihoito on lyhytaikaista ja tarkoitettu asiakkaan väliaikaiseen palvelutarpeeseen, 

jolloin palvelu on harvemmin kuin kerran viikossa tapahtuvaa tai kestää ennalta lyhyeksi tiedetyn jakson. 

Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa kotiin annettavaa, jatkuvaa 
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sosiaalihuoltolain mukaista kotipalvelua tai terveydenhuoltolain mukaista kotisairaanhoitoa tai molempia 

yhdessä. Tehostettu kotihoito on hoitosuunnitelman mukaista, usein myös yöaikaisia käyntejä sisältävää 

hoitoa paljon apua tarvitsevan asiakkaan kotona. Tehostettuun kotihoitoon voi liittyä myös 

kotisairaalatoimintaa. 

 

Tehostettu kotisairaanhoito on terveydenhuoltolain 25§ mukaista kotisairaalatoimintaa, jossa lääkäri arvioi 

ja päättää potilaan pääsystä palvelun piiriin. Kotisairaalatoimintaa voidaan tarjota eri-käisille potilaille. 

Kotisairaalan palvelut tuodaan potilaan kotiin. Kotisairaalahoidosta peritään asetuksen mukainen maksu, 

joka sisältää lisäksi sairaanhoitoon liittyvät lääkkeet. Kotisairaalassa hoidetaan akuuttia sairaalahoitoa 

vaativat potilaat kotona tai tarvittaessa kotiin verrattavassa hoitopaikassa.  Kotisairaalatoiminta mahdollistaa 

saattohoitopotilaan laadukkaan hoidon ja kuoleman kotona. Toiminta on lääkärijohtoista ja sairaalatasoista 

hoitoa.  

Palvelujen myöntämisestä asiakas saa palvelupäätöksen. Palvelu perustuu yksilölliseen 

asiakassuunnitelmaan, jonka perusteella tehdään asiakkaalle tuloihin, perhekokoon ja annettavan palvelun 

määrään perustuva maksupäätös. 

Kotikuntoutus. Kotikuntoutus voidaan määritellä moniammatilliseksi prosessiksi, joka on ajallisesti rajattu. 

Kotikuntoutus alkaa tarpeen tunnistamisen jälkeen alkuarvioinnilla. Tavoiteasettelu ja 

kuntoutussuunnitelman laatiminen johtavat kotikuntoutuksen toteuttamiseen ja interventio päättyy 

loppuarviointiin sekä asiakkaan jatkosuunnitelmaan/jatkohoidon ja kuntoutuksen organisointiin tarpeen 

mukaan. Koko prosessista vastaa moniammatillinen ryhmä, jossa työskentelee tarpeen mukaan toiminta- ja 

fysioterapeutti sekä hoitoalan ammattilainen. Toiminta- ja fysioterapeutilla on ryhmässä ohjaava ja 

koordinoiva rooli etenkin tavoiteasettelussa ja kotikuntoutussuunnitelman laatimisessa. Ryhmä toimii 

keskinäisen työnjakonsa mukaan yksilöllisesti asiakkaan kokonaistilanteen mukaan. Yhteistyötä tehdään 

muiden asiakkaan tilanteeseen liittyvien toimijoiden sekä läheisten kanssa. Punaisena lankana 

kotikuntoutuksessa on kysymys:” Mikä sinulle on tärkeää arjessasi?” Se ohjaa asiakasta tarkastelemaan 

omaa päivittäistä eloaan omassa toimintaympäristössään ja asettaa ammattilaiset vahvemmin 

asiakaslähtöiseen toimintatapaan. Arjen mielekkyyden korostaminen tarjoaa konkreettiselle 

tavoiteasettelulle hyvän pohjan ja ohjaa kaikkea toimintaa kiinnittämään huomiota asiakkaan arkeen ja 

kotona selviytymiseen. Päivittäisen hoito- ja palvelusuunnitelman laatiminen ja tavoiteasettelu lähtee 

liikkeelle kuntoutussuunnitelmasta. 3.  

Länsi-Pohjan Sote- alueella on hallinnollisesti yhteiset kotona asumista tukevat palvelut, kotihoito ja 

kotisairaalatoiminta.  Yhteinen alueellinen kotihoidon resurssien hallinta ja toiminnan ohjaus, optimointi 

sekä turvapuhelimiin vastaamisen koordinointi. Kotona asumisen ensisijaisuus on kaikissa palveluissa.  

Kotihoitoa on saatavissa lähipalveluna 24/7 taajamissa yöpartiotoiminnan avulla ja sivukylissä valvontaa 

toteutetaan turvateknologiaa hyödyntäen. Koti- ja asumispalveluissa on omat vastuulääkärit. Vastuulääkäri- 

ja sairaanhoitaja työpari tukevat kotona asumista ja tehostettu kotisairaanhoito/kotisairaalatoiminta 

mahdollistaa myös sairaanhoidollisten toimintojen toteuttamisen kotioloissa. Päivystyskäyntien ja sairaalan 

hoitojaksojen keston vähentämistä voidaan toteuttaa vanhuspalveluiden yksiköiden vastuulääkäreiden 

päivystystoiminnalla.  Kotiutusosasto, intervallityyppinen lyhytaikaishoito tukevat kotisairaalan- ja 
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kotihoidon toimintaa sekä asiakkaan kotona asumista. Erikoisosaamista kuten geriatrista tutkimusta- ja 

hoitoa, muistineuvolatoimintaa ja muita erikoisalojen palveluita, vanhussosiaalityötä ja vammaispalveluita 

tuotetaan alueellisena palveluna tukena lähipalveluille. Muistikoordinaattoritoiminta tukee myös 

muistisairaiden kotihoitoa. Erikoisosaaminen jalkautuu tarvittaessa lähipalveluiksi. Vaativan erityisosaamisen 

kuten psykogeriatrisen hoidon tarvetta alueen osaajat yhdessä arvioivat yksilöllisesti ja asiakaskohtaisesti.  

Toimiva kotiutustoiminta- ja kotikuntoutuksen malli. Alueella on joustavasti liikkuvat kotiutus- ja 

kotikuntoutustiimit ja kotiutuminen on mahdollista seitsemänä päivänä viikossa. Kuntoutus toimii 

ikäihmisten palveluissa kotiin tarjottavana lähipalveluna sekä tarvittaessa alueellisena palveluna 

kotiutus/kuntoutusosastoilla. Kotikuntoutus yhteistyössä kotihoidon kanssa nopeuttaa sairaudesta 

toipumisessa. Kotikuntoutuksen idea on tarkoitus saada elämään jokaisessa palveluprosessissa.  Alueella on 

yhdenvertaiset kotiin annettavat palvelut. 

 

3.2.3 Asumis- ja hoivapalvelut 

 

Perhehoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 25 §:n mukaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai muun 

ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. 

Tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin 

ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Lain 25 §:n mukaan 

perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida 

tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja 

hyväksi käyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshuollon tarpeessa. Lisäksi tavoitteena on järjestää 

ikäihmisten omaishoidon sijaishoitoa laitoshoidon sijaan enemmän perheenomaisessa hoidossa.  

 

Palveluasuminen on yhteisöllistä asumista, jonka tavoitteena on ehkäistä turvattomuutta ja yksinäisyyttä. 

Sitä voidaan järjestää palvelutaloissa tai ryhmäkodeissa, jossa (kotihoidon) henkilökunta on paikalla tai käy 

useamman kerran päivässä, mutta ei yöaikana säännöllisesti. Yökäynnit voivat olla asukkaiden 

turvahälytysten, teknisten apuvälineiden mukaan tapahtuvia käyntejä tai säännöllisiä kotihoidon 

suunniteltuja yöpartio käyntejä. Tavallinen palveluasuminen katsotaan osaksi kotihoitoa. 

Tehostettu palveluasuminen on ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa paljon apua tarvitseville. 

Palveluasuminen järjestetään palvelukodissa, jossa on henkilökunta paikalla ympäri vuorokauden. 

Tehostettuun, ympärivuorokautiseen palveluasumiseen pääsemiseksi on määritelty palvelujen myöntämisen 

kriteerit.  

Hoito on aina laitoshoitoa kun potilaan hoito on järjestetty sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. 

Terveyskeskuksen vastaava lääkäri tekee kansanterveyslain 16 ja 17§ :ssä tarkoitetun päätöksen potilaan 

ottamisesta terveyskeskuksen sairaansijalle tai sairaalan lääkäri on tehnyt erikoissairaanhoitolain 33§:n 1 

momentin perusteella päätöksen sairaanhoidon aloittamisesta ja päätöksen perusteella hoito aloitetaan 

vuodeosastolla. Potilas sisään kirjoitetaan sairaalaan hoidon alkaessa ja ulos kirjoitetaan sen päättyessä.  

 

Sairaalahoidon lisäksi laitoshoitoa on hoito vastaavassa sosiaalihuollon laitoksessa kuten vanhainkodeissa. 

Laitoshoitoa on sosiaalihuoltolain 24§:ssä ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/1983) 11§:ssä tarkoitettu 
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laitoshoito. Sosiaalihuoltolain mukaisista asiakkaista suoritetaan sisään kirjoitus ja tehdään laitokseen 

ottamispäätös. Sosiaalihuollon laitokselle on tunnusomaista, että siellä annetaan hoitoa, kuntoutusta ja 

ylläpitoa erityistä huolenpitoa tarvitseville henkilöille, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta jotka eivät 

selviä kotona tai muussa avohoidossa säännöllisten sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä 

huolimatta.  

 

Ikääntyneiden pitkäaikaishoivan ja laitoshoidon rakenteet uudistuvat toimintatapoja muuttamalla.  Länsi-

Pohjan alueella tehdään hallittua rakennemuutosta maakunnan tavoitteiden mukaisesti. Painopisteen 

siirtyessä laitoshoidosta kotiin annettaviin palveluihin resurssia siirtyy enemmän kotihoitoon, 

kotisairaalatoimintaan, kotikuntoutukseen ja kotiutustiimitoimintaan ja tällä tavoin mahdollistetaan 

sairaalasta kotiutuminen ja kotona selviytyminen. Lähipalveluina tuotetaan enemmän yhteisöllistä tavallista 

palveluasumista, senioritaloja ja muita monimuotoisia asumisratkaisuja. Alueella on tarjota riittävästi myös 

tehostettua palveluasumista. Perhehoitoa ja omaishoitoa on lisätty. Omaishoito ja omaishoidon sijaishoito 

toteutetaan laitoshoidon sijaan perhehoitona. Kuntoutuksen idea korostuu kaikissa palveluissa. 

Kotiutusosasto ja kotona asumista tukeva intervallityyppinen lyhytaikaishoito ja päivätoiminta tukevat 

tarvittaessa kotiin tarjottavien palveluiden toimintaa ja asiakkaan kotona selviytymistä. Vanhainkotien ja 

tehostettujen yksikköjen toiminnan koordinointia ja paikkojen hallintaa, SAS toimintaa toteutetaan 

yhteistyössä alueellisena toimintana.  

 

3.2.4 Palvelualueen yhdyspinnat muihin toimijoihin: 

 

Kuntien terveyden edistämisen yhdyshenkilöt, järjestöt ja 3-sektori. Kuntiin jäävät terveydenedistämisen 

tehtävät ja yhdyshenkilöt, järjestötyö, 3-sektori ja seurakunnat. Myös järjestöjen tuottamat ennalta 

ehkäisevät palvelut vaikuttavat ikääntyneiden palvelujen tarpeeseen ja parhaassa tapauksessa siirtävät 

palvelun tarvetta.  

 

Yhteinen asiakasohjaus ja palveluneuvonta. Tieto alueella tarjottavista palveluista kootaan yhteiseen 

palveluneuvonnan valikkoon. Neuvonta ja ohjaus toteutuu matalan kynnyksen palveluna kuntalaisille. 

Yhteistyön merkitys korostuu. 

  

Painopisteen siirto laitoshoidosta kotiin annettaviin palveluihin. Laitoshoito vähenee ja kotona asumisen 

tukeminen vahvistuu. Toimintakäytännöt muuttuvat vuodeosasto- ja laitoshoitokeskeisestä hoidosta kotiin 

annettaviin palveluihin. Kotihoito, kotisairaala, kotikuntoutus ja kotiutustiimitoiminta. Omaishoidon 

sijaishoito perhehoitona. Intervallityyppinen kotiutusosastotoiminta tukee kotiin annettavien palvelujen 

toimintaa. Kuntoutus toimii läpileikkaavana kaikissa palveluissa. Tavallisen palveluasumisen lisääminen ja 

asumisen uudet ratkaisut. Alueellinen tehostetun palveluasumisen tarpeen seuranta ja koordinointi.   

 

Erikoisosaamisen tuki lähipalveluille. Osaamisen kokoaminen alueelliseksi yhteiseksi palveluksi. Geriatria, 

muistipoliklinikka, ikäosaamiskeskus, sosiaalipäivystys, vanhussosiaalityö, akuuttivuodeosasto ja 

poliklinikkatoiminta. Osaamisen jalkautuminen tarvittaessa lähipalveluiksi. Yhteistyö sairaankuljetuksen 

kanssa. 

 

Hallinnollinen osaaminen tiivistyy. Henkilöstö liittyy yhteiseen organisaatioon. Raja-aidat eri hallintokuntien 

välillä vähenee. Yhteinen talous ja yhteinen etu. Yhteiset asiakkaat ja yhteinen tavoite.  
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3.2.5 Tulevan palvelutuotannon porrastus 

 

Terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidon paikkojen tulisi vähentyä 43 paikalla vuoden 2018-2019 

aikana, jotta päästään vuoden 2020 tavoitetasoon, jolloin  1% yli 75-vuotiaista on laitoshoidon piirissä 

(taulukot 7-8 s.6). Laitoshoitopaikkojen vähentyessä tulisi henkilöstöä siirtyä samassa suhteessa kotihoitoon 

ja kotiin annettaviin palveluihin kuten kotiutustiimitoimintaan, kotikuntoutustoimintaan ja 

kotisairaalatoimintaan. Tavoitteena vuoteen 2025 mennessä on vähentää edelleen terveyskeskusten 

akuuttivuodeosastojen paikkamääriä Synesa Solutions Oy:n tekemän Terveyskeskusten vuodeosastojen sekä 

kuntoutuksen toimintojen uudelleen järjestämis-suunnitelman mukaisesti ja muuttaa toimintaa valitun 

vaihtoehdon suuntaisesti. Alueelle jäävien terveyskeskusten akuuttivuodeosastojen riittävyyttä ja 

jakaantumista alueella seurataan ja toiminta muuttuu tavoitteiden mukaisesti vuodeosastomaisesta 

toiminnasta kotona asumista tukevaksi lyhytaikaiseksi intervalli-/kotiutusosastotoiminnaksi.  

 

 

3.3 Asiakasosallisuus 
 

Länsi-Pohjan kunnat ovat laatineet (yhteisen) toimivan vanhuspalvelusuunnitelman ja huomioivat terveyden 

ja hyvinvoinnin edistämisen monitoimijaisesti. Vanhusneuvostot ovat mukana palveluja kehittämässä. 

Yhteistyön menetelmistä on sovittu ja kolmannen sektorin toimintaa on vahvistettu. Järjestötoimintaa 

koordinoidaan kunnissa (järjestökoordinaattori). Kunnissa on sähköisiä itsearviointi –menetelmiä terveyden 

ja hyvinvoinnin seurantaan esim. Virtu palvelupisteet ja Itte-hoitopisteet. Käytössä on neuvontapisteitä ja 

palveluja ravitsemukseen, muistin ja toimintakyvyn ylläpitämiseen, päihteiden käyttöön ym. Kevyellä 

palveluneuvonnalla tuetaan ihmisiä selviytymään arjen ongelmatilanteista, tuetaan omahoitoa ja 

tarvittaessa ohjataan tarpeen mukaisten palvelujen piiriin.  

 

Teknologiayhteistyötä jalkautetaan Virtu-pisteisiin ja kirjastoihin opastamaan ikäihmisiä ”kädestä pitäen” eri 

teknologia mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Ikäihmiset voivat lainata digitaalisia apuvälineitä ja laitteiden 

tarjoajat opastavat käyttäjiä ja tuottavat tukipalveluita. Tekologiaa hyödyntämällä asiakkaat saavat 

hyvinvointia lisääviä palvelusisältöjä, asiantuntijapalveluita ja ohjausta sekä mahdollisuuksia osallistua 

ryhmiin ja pitää yhteyttä läheisiin myös kotoa käsin.  

 

Alueellisen palveluneuvonta- ja ohjausverkoston avulla ikäihmiset saavat tietoa ja neuvontaa heille 

kuuluvista palveluista yhden luukun periaatteella. Palveluneuvonnalla ja palvelutarpeen- ja toimintakyvyn 

arvioinnilla kohdennetaan palveluita oikein. Palvelut räätälöidään asiakaslähtöisesti ja ne muodostuvat 

asiakkaan itsensä hankkimista, läheisten tuottamista, julkisista, sote- ja muista lähipalveluista.  

 

Laitoshoidon ylläpitämiseen meneviä resursseja on siirretty enemmän kotona asumisen tukemiseen 

tuottamalla kotihoito, kotisairaala- ja kuntoutuspalveluja suoraan asiakkaiden kotiin.  Ikäihmiset saavat 

enemmän toimintakykyä tukevia palveluita kotiin ja pitkät toistuvat sairaalassa käyntimatkat vähenevät ja 

vuodeosastojaksot lyhenevät. Kotihoitoa tukevaa kotiutusosastotoimintaa toteutetaan alueellisesti niin, 

ettei pitkiä sairaalamatkoja pääsisi syntymään.  

 



20 
 

Kehittäjäasiakkaiden näkemyksiä ja mielipiteitä käytetään alueellisten palveluiden kehittämisessä erityisesti 

asiakasprosessien suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Kehittäjäasiakasryhmien tapaamisten 

tavoitteena on asiakkaiden ja työntekijöiden molemminpuolisen ymmärryksen lisääminen palvelujen 

kehittämisessä 

 

 

3.4 Digitaaliset palvelut 
 

Yhteistyössä maakunnan Kärkihankkeen: ” Toimiva kotihoito Lappiin- ja monipuoliset tuen muodot kotona” 

kanssa luodaan alueelle yhteinen palveluneuvonnan- ja ohjauksen toimintamalli. Otetaan käyttöön 

palveluohjauksen ja arvioinnin yhteiset työvälineet. Sähköiset lomakkeet yhteydenottamiseksi 

sosiaalihuoltoon, esitietojen lähettämiseen ja omahoitoon sekä sähköinen ajanvaraus ikäihmisten 

palveluihin. Yhteinen alueellinen palveluneuvonta toimii monikanavaisesti käyttämällä puhelin, chat ja 

kuvapuhelinyhteyksiä. Etäkonsultaatiota lisätään ja otetaan alueellisesti käyttöön erilaisia turvategnologia 

ratkaisuja. Turvajärjestelmien tuottamaa tietoa hyödynnetään palvelutarpeen arvioinnissa ja hälytyksiin 

vastaamista koordinoidaan alueellisesti. Käytössä alueella on lisäksi kotihoidon mobiili- 

toiminnanohjausjärjestelmä sekä erilaiset tabletit ja kuvapuhelimet yhteyden pitoon.  

 

Hyödynnetään jo luotua Virtu.fi kokonaisuutta.  Virtu-palvelupisteet  ovat kuntalaisten sähköisen asioinnin 

paikkoja, joissa kuntalaiset voivat käyttää kuvapuhelinpalveluita, internet-palveluita sekä 

kopioida/skannata/tulostaa. Esimerkkejä kuvapuhelinpalveluista on muun muassa neuropsykologin 

vastaanotto ja vanhusneuvostojen kokoukset. Muita Virtu-palvelupisteen palveluita on esimerkiksi laskujen 

maksaminen, lomakkeiden tulostaminen, todistusten kopiointi ja asiakirjojen skannaaminen. Palvelupisteet 

sopivat yksilö- ja ryhmäpalveluihin.  

 

Palveluneuvontaa voidaan antaa puhelimessa, chatilla, videochattina, videopuheluna sekä henkilökohtaisissa 

tapaamisissa.  Perinteisesti neuvontaa on toteutettu puhelinneuvontana ja tapaamisissa.  Chat-neuvonta 

opastaa asiakasta löytämään tarvitsemansa asian tai hakemuksen internet-sivuilta. Chatissa palveluneuvojan 

kuva ja teksti tulevat asiakkaan näytölle ja asiakas voi valita haluaako hän kysyä jotain. Videochat on 

reaaliaikainen verkkokeskustelu, jossa näkee ja kuulee keskusteluosa-puolet. Videopuheluneuvontaa 

voidaan toteuttaa esim. Virtu- palvelupisteissä, joissa on kuvapuhelimia asiakkaiden käyttöön. Virtu -piste 

voi sijaita esimerkiksi kunnan kirjastossa tai senioripisteessä. Palveluneuvoja voi olla fyysisesti missä tahansa. 
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3.5 Toimialueen palvelualueet ja palveluyksiköt 
 

Ikäihmisten palvelut voidaan tiivistää kolmeen palvelulinjaan kuvion 3 mukaisesti: 

1. Asiakasohjaus, palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi. Palvelut organisoidaan yhteisenä 

alueellisena palveluna jotka toteutuvat tarvittaessa lähipalveluina kunnissa. Palvelutarpeen 

kartoitukset toteutuvat lähipalveluina pääsääntöisesti asiakkaan kotona. Tässä osiossa tehdään 

kaikki palvelupäätökset. Palvelupäätösten teossa korostuu vanhussosiaalityön osaaminen. 

 

2. Kotona asumista tukevat palvelut. Kotihoidon palvelut organisoidaan yhteisenä alueellisena 

palveluna hyödyntäen mobiili- toiminnanohjausjärjestelmän optimointia yli kuntarajojen. 

Optimoinnin avulla tapahtuu myös alueellinen resurssien hallinta. Kotihoidon palvelut toteutuvat 

lähipalveluina joissa toimii moniammatilliset kotihoidon tiimit. Kotikuntoutus toimii osana 

kotihoidon tiimejä. Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on yhdistynyt kotihoidoksi koko alueella. 

Tehostettua kotisairaanhoitoa /kotisairaalatoimintaa toteutetaan yhteistyössä yksiköiden 

vastuulääkärien avulla. Kotisairaanhoitoa tarjotaan tehostetusti myös iltaisin ja viikonloppuisin.  

 

3. Asumis- ja hoivapalveluiden tarvetta koordinoidaan alueellisesti yhteisen SAS toiminnan kautta. 

Tilapäinen intervallihoito- ja kotiutusosastotoiminta sekä alueella järjestettävä päivätoiminta tukee 

kotiin annettavia palveluita. Omaishoidettavien sijaishoitoa ja omaishoidon vapaiden järjestämistä 

toteutetaan myös perhehoitona.   

 

 
Kuvio 3. Ikäihmisten toimialue 
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3.6 Toimialueen henkilöstömitoitus  
 

 

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan henkilöstömitoitukselle henkilöstön ehdottomaksi 

vähimmäismääräksi on tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa määritelty  0,50 hoito-työntekijää 

asiakasta kohden ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60–0,70 hoitotyöntekijää 

asiakasta kohden. 

 

Kotihoidossa on välitöntä asiakasaikaa järjestelmällisesti seurattava ja sille tulee asettaa paikalliset 

tavoitteet. Iäkkään henkilön palveluntarve tulee selvittää laaja-alaisesti ja palvelujen vähimmäistarve 

määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavan henkilöstön välittömänä 

asiakastyöhön käytettävänä työaikana. Asiakkaille myönnetyt palvelut (päätöksen tunnit) lasketaan yhteen ja 

verrataan kotihoidon henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevaa aikaa. Välittömän 

asiakasajan suunnitteluohjeeksi on annettu kotihoidossa 60-70 % työntekijöiden kokonaistyöajasta ja 

kotisairaanhoidon osalta tämä on noin 40 % kokonaistyöajasta. Välittömän työajan osuutta tulee lisätä 

asiakasprosesseja kehittämällä. Palvelujen kohdentamiseen vaikuttavat myös henkilöstön poissaolomäärät 

sekä asiakkaiden laitoshoitojaksot.  

 

 

3.7 Henkilöstön osaamistarpeet tulevaisuudessa 

 

Ikäihmisten asiakaslähtöisten, joustavien sekä kustannustehokkaiden palvelujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi tulee kehittää yhteiset toimintamallit mm. asiakasohjaukseen, palvelutarpeen arviointiin ja 

kotiin annettaviin palveluihin.  Alueellinen toimiva palveluohjaus vaatii yhteisen alustan, jonka avulla 

hallitaan tietoa koko alueen palveluista ja asiakasohjauksen välineistä. Palveluohjauksen järjestämisessä 

tulee perehdyttää sitä hoitavat henkilöt sähköisiin järjestelmiin (asiakkaan käyttämät yhteydenottokanavat) 

sekä tarvittavan laajaan ja ajantasaiseen tietotasoon kaikkien järjestöjen, 3-sektorin, kuntien ja seurakuntien 

palveluista sekä etuuksista. 

 

Kotiin annettavien palveluiden integroiminen kustannustehokkaiksi palveluiksi, vaatii kotihoidon 

kehittämisen yhdessä matalan kynnyksen kotikuntoutuksen ja kotisairaalatoiminnan kanssa sekä näihin 

liittyen oma-lääkäri- toimintamallin kehittämisen, joiden avulla muodostetaan yhteinen palvelumalli, jonka 

avulla kotona asuminen mahdollistetaan. 

Palveluja tuotettaessa tulee huomioida myös uusien digitaalisten palvelualustojen mahdollisuudet 

palvelujen tuottamisessa.  Tämä vaatii koulutusta uudenlaiseen asiakaslähtöiseen työskentelytapaan sekä 

myös digi-osaamiseen niin, että tekniikan tuomat mahdollisuudet osataan hyödyntää ja saavuttaa sen kautta 

myös kustannushyötyjä. Kun henkilöstö otetaan mukaan kehittämistyöhön palvelujen muutosvaiheessa se 

lisää henkilöstön osaamista ja motivaatiota muutokseen. Tähän tarvitaan myös muutosjohtamista ja - 

koulutusta. Lisäksi geriatrista ja gerontologista osaamista sekä tiimityöosaamista tulee vahvistaa jokaisen 

ammattiryhmän osalta, jotta tavoitteisiin päästään. 
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4. Toimialueen strategiataulu ja mittarit 
 

Ennaltaehkäisevät palvelut: 

Strategia Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu 
ja vastuu 

Monitoimijuus 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämisessä 

Kuntiin jäävät monipuoliset 
ennaltaehkäisevät 
palvelut/palvelupaikat (esim. 
liikunta-, harrastus- ja 
kulttuuritoiminta, 
asumisratkaisut). 
 
Asiakasosallisuus, 
omatoimijuus 
 
Soten yhteistyö rajapinta 
kuntien ja eri toimijoiden 
kanssa. 

Kunnat laativat ja päivittävät 
vanhuspalvelusuunnitelman ja huomioivat 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen 
 
Vanhusneuvostot mukana palveluja 
kehittämässä 
 
Yhteistyön menetelmistä sopiminen 
Kolmannen sektorin toiminnan 
vahvistaminen.  
Järjestötoimintaa koordinoidaan 
(järjestökoordinaattori) 

Toteutuneet 
suunnitelmat 

2017- 
Kunnat 

Digitalisaatio Helposti käytettävät ja 
tavoitettavat menetelmät ja 
digi-pisteet 
 
Huomioidaan nämä ns. 
senioripalvelupisteissä 

Sähköisiä menetelmiä otetaan käyttöön, 
Kärkihankkeeseen osallistuminen  
 
Itte- hoitopisteet 
Sähköisiä palveluja neuvontaan ja 
omahoitopalveluihin. 
Virtu – palvelupisteet 
 

Käyttöön otetut 
menetelmät ja 
palvelupisteet 
kunnissa 

2018- 
Kunnat 

Ennaltaehkäisevät 
neuvontapalvelut 

Ei säännöllisten palvelujen 
piirissä oleville ikäihmisille on 
saatavilla neuvonta-, ohjaus- ja 
kuntouttavia palveluita 
 
Kevyellä palveluneuvonnalla 
tuetaan ihmisiä selviytymään 
arjen ongelmatilanteista, 
tuetaan omahoitoa ja 
tarvittaessa ohjataan asiakkaat 
tarpeen mukaisten palveluiden 
piiriin. 
 
Omahoito (itsehoito) 
tukeminen. 
Huomioidaan: 
3-sektorin palvelut 
Yksityiset 
palveluntuottajat/palvelut 
 

Kehitetään sähköisiä oma- ja itte-
hoitopalveluja  
Opastetaan ihmisiä em. ennaltaehkäisevien 
palvelujen piiriin.  
 
Erilaisia INFO-tilaisuuksia aivoterveyden 
edistämiseen ja muistisairauksien 
tunnistamiseen.  Neuvontapalveluja 
ravitsemukseen, muistin ja toimintakyvyn 
ylläpitämiseen, päihteiden käytön 
ongelmiin, riippuvuus ongelmiin.  
 
Senioripisteet, asiakasohjaus 
Järjestöyhteistyö ja Etsivä vanhustyö 
 
Ikäihmisen hyvinvoinnin malli otetaan 
käyttöön (SenioriKaste) 
 
Järjestöjen palvelutarjottimen 
hyödyntäminen 

Käyttöön otetut 
menetelmät ja 
palvelupisteet 
kunnissa. 

2018- 
Kunnat 

Varhainen 
havainnointi ja 
riskiryhmien 
tunnistaminen 

Toimiva yhteistyö 3.sektorin, 
palvelutuottajien ja kuntien 
yhdyshenkilöiden kanssa 
 
Heko- käynnit ja 
terveystarkastukset 
yhteistyössä oppilaitosten 
kanssa 

Erilaisia toimintamalleja kokeillaan 
riskiryhmien löytämiseksi. Hyvinvointia 
tukevia kotikäyntejä kohdennetaan 
riskiryhmiin 
 

Seniorineuvoloissa- ja pisteissä 
koordinoidaan/ 
toteutetaan yli 65 vuotta täyttäneiden 
terveys- ja hyvinvointitarkastuksia ja 
pitkäaikaissairauksien seurantaa 
 
Henkilöstön koulutukset riskiryhmien 
tunnistamiseen 

Toteutuneet Heko 
käynnit 
 
 
Toteutuneet 
terveystarkastuks
et 
 
 
Toteutuneet 
koulutukset 

2018-
Läpsote  
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Palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi: 
 
Strategia Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu 

ja vastuu 

Alueellinen 
palveluneuvonta- ja 
ohjaus 
verkosto  

Ikäihmiset saavat tietoa ja 
neuvontaa heille kuuluvista 
palveluista. Yhden luukun 
periaatteella.  
 
Tieto palveluista: myös 3- 
sektori  ja yksityiset 
palveluntuottajat sekä 
kuntien erityispiirteet. 
 
Palveluneuvonnalla ja 
palvelutarpeen – ja 
toimintakyvyn arvioinnilla 
kohdennetaan palveluja. 
 
Edistetään palvelujen 
saavutettavuutta. 
Yhdenvertaiset palvelut. 
 

Yhteisen tietokannan ja tiedoston 
luominen. 
 
Alueelliset palveluneuvojat ja heidän 
koulutus  
 
Aluellisesti yhteisesti koordinoitu 
verkostomainen toimintamalli. Matalan 
kynnyksen palveluna yhden 
puhelinnumeron takaa sekä myös 
erilaisissa senioripisteissä tarjottavana 
palveluna. Palvelutarpeen kartoitukset 
toteutetaan lähipalveluina pääsääntöisesti 
asiakkaan kotona.   
 
Organisaatiokaaviosta, henkilöstömäärästä 
ja tehtäväkuvista sopiminen 
 
Järjestelmän hankinta 

Yhteinen 
tietokanta, 
palveluvalikko ja 
menetelmät 
luotuna ja 
sovittuna 
 
Asiakaspalaut-
teet 
 
 

2017 
Läpsote/ 
Kärkihank
e pilotti 
 
 
 

Digitalisaation 
mahdollisuudet 
hyödynnetty 
palveluneuvon- 
nassa  

Palveluohjaus ja 
palvelutarpeen arviointi 
toteutuvat alueella yhteisin 
toimintatavoin ja periaattein.  
 
Alueen asukkaiden 
yhdenvertaiset palvelut.  

Kärkihankkeen kanssa luodaan yhteinen 
malli palveluohjaukseen, toiminnan aloitus 
pilottina 
 
Palveluohjauksen sivustojen luonti ja 
niiden päivitys 
 
Digitalisaation hyödyntäminen palveluissa: 
Sähköinen ajanvaraus, 
chat, sähköiset hakemukset, 
puhelinpalvelut, skype, 
 
Asiakastapaamiset/ajanvarausmalli/kyselyp
atteriston luonti, yhteys sosiaalihuoltoon 
 

Toteutunut 
suunnitelma ja 
pilotin tulokset 
 
 
 

2017 
Läpsote 

Uudistunut 
palvelutarpeen 
arviointikäytäntö 
lähipalvelussa  
 
 
Palvelujen saatavuus 
ja hoitoon pääsy on 
joustavaa ja oikea-
aikaista 
 

Palveluneuvonnalla ja 
palvelutarpeen ja 
toimintakyvyn arvioinnilla 
tarjotaan oikein 
kohdennettuja palveluja 
 
Palvelut räätälöidään 
asiakaslähtöisesti ja ne 
muodostuvat asiakkaan 
itsensä hankkimista, läheisten 
tuottamista, julkisista, sote- 
ja muista palveluista 
 

Yhtenäistetään palvelutarpeen arvioinnin 
käytännöt. Palvelujen arvioinnin yhteisistä 
menetelmistä sopiminen. Käytössä  
yhteiset mittarit ja palvelujen 
myöntämisen kriteerit.  
 
 
Paikalliset palvelutarpeen arvioijat ja 
heidän koulutus. Osaamisen kehittäminen 
arvioinnin hyödyntämisessä hoito-, palvelu- 
ja kuntoutussuunnitelmien tekemisessä 
sekä johdolle työkaluna.  
 

Rai mittari, 
yhteiset kriteerit. 
Palvelutarpeen 
kartoitus 
tapahtuu 7 
arkipäivän  
kuluessa 
pyynnöstä.  
Palvelut 
toteutuvat 3 kk. 
kuluessa 
palvelupäätöksest
ä.  

2018 
Läpsote 

Alueellinen, 
yhteinen 
asiakaspäätösten  
ja -maksujen 
käsittely  
 
Yhtenäiset 
palvelujen 
myöntämisen 
perusteet 

Yhteinen SAS toiminta ja 
palvelujen myöntämisen 
koordinointi- ja hallinta. 
Vanhussosiaalityö ja 
vammaispalvelut. 
 
Tasavertaiset asiakasmaksut 
 
Hallittu 
palvelurakennemuutos ja 

Muodostetaan alueellinen ohjausyksikkö 
asiakaspäätöksille ja –maksuille.  
 
Tukipalveluiden ja kotihoidon palvelujen 
myöntämisen kriteerit ja menettelytavat 
sekä palveluista perittävien maksujen 
yhteiset perusteet vahvistetaan ja otetaan 
käyttöön. 
 
Asumispalveluiden myöntämisen kriteerit 

Päätökset 
yhteisistä 
menettelytavoista 
ja maksuista. 
 
93-94% asuu 
kotona 
itsenäisesti tai 
sosiaali- ja 
terveyspalveluide

2018 
Läpsote 
 
2017 
Kunnat 
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palvelujen integraatio 
 
 
 
 
 
Resurssien käyttö 
tavoitteiden mukaisesti. 
painopiste kotiin annettavissa 
palveluissa 

ja menettelytavat sekä palveluista 
perittävien maksujen yhteiset perusteet 
vahvistetaan ja otetaan käyttöön.  
 
 

n turvin 
 
13-14% saa 
säännöllistä 
kotihoitoa 
6-8% saa 
omaishoidon 
tukea 
5-6% on 
tehostetussa 
palveluasumi-
sessa 
1% on 
pitkäaikaisen 
laitoshoidon 
piirissä 

 
Kotona asumisen tukeminen 
 
 Strategia Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu 

ja vastuu 

Kotona asumisen 
ensisijaisuus 
kaikissa palveluissa 
– Vanhus-
palveluiden, 
perusterveyden-
huollon ja 
erikoissairaan-
hoidon integraatio  
 

Lähipalvelut tarjoavat alueen 
asukkaille yhdenvertaisia 
palveluja 
 
Kotiutuminen on mahdollista 
seitsemänä päivänä viikossa. 
 
Kotihoitoa on saatavilla myös 
tehostetusti  erityistilanteissa 
vaikeasta sairaudesta 
kuntoutuessa ja tarvittaessa 
saattohoidossa. 
 
Alueellinen 
intervalli/lyhytaikainen 
kotiutusosastotoiminta tukee 
kotiin annettavien palvelujen 
toimintaa. 
 

Palvelurakennemuutoksen toteutus: 
Kotihoidon vahvistaminen, laitoshoidon ja 
vuodeosastokeskeisen hoidon 
vähentäminen. Resurssien siirto kotiin 
annettaviin palveluihin.  
 
Kotihoitoa on saatavissa 24/7 taajamissa 
(yöpartiotoiminta) ja sivukylien osalta 
ympärivuorokautinen valvonta toteutetaan 
turvateknologiaa hyödyntäen.  
 
Kotiutustiimi-, kotikuntoutustiimien 
käyttöön ottaminen ja 
kotisairaalatoiminnan laajentaminen koko 
alueelle.  
 
Kotihoidon ja asumispalveluiden 
vastuulääkäritoiminta. Vastuulääkäreiden 
yhteistyö ja päivystystoiminnan 
järjestäminen.  
 

93-94% yli 75v. 
asuu kotona 
itsenäisesti tai 
sos.ter. 
palveluiden turvin 
 
13-14% saa 
säännöllistä 
kotihoitoa 
 
Akuuttisairaa-la 
jaksojen määrä 
kotihoidon 
asiakkaista 
 

2018 
Läpsote 

Henkilöstöraken-
teen uudistaminen 
ja osaamisen 
vahvistaminen  
 

Osaava ja motivoitunut 
henkilöstö. Henkilöstön 
tuottavuuden lisääminen, 
osaamisen hyödyntäminen 
Ammatillisen osaamisen 
vahvistaminen 
 
Kotihoidossa on erilaisia 
monialaisia tiimejä 
kotiutustiimi, kuntoutustiimi 
sekä vastuu sairaanhoitaja-
vastuulääkäri malli.  
Kotisairaalatoiminta.  
 
Alueen erikoisosaaminen tukee 
kotiin annettavia palveluita. 
Alueellinen geriatrinen 
ikäosaamiskeskus, 
muistipoliklinikkatoiminta ja 
muut erikoisalat. 

Johtamisverkoston kokoaminen ja sen 
toimintakykyisyyden varmistaminen. 
 
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja 
tukeminen muutosvaiheessa 
(muutosjohtaminen).  
Osaamisen kartoitus. Koulutuksen 
painopiste gerontologiassa ja 
kuntoutusosaamisessa  
 
Muistihoitaja ja –koordinaattoritoiminnan 
juurruttaminen (SenioriKaste hankkeen 
malli).  
 
Tiimien muodostaminen. 
Vastuuhoitaja/omahoitaja mallin käyttöön 
ottaminen ja tehtäväkuvien selkiyttäminen. 
Henkilöstön joustava liikkuminen, 
taitokierto.  
 

Talouden 
toteuma. 
Rakennemuutoks
en tavoitetasot.  
 
Toteutuneet 
koulutukset  
 
Työn suoritteiden 
tavoitetasot: Lh 
60% työajasta 
välitöntä 
hoitotyötä. 
Sh 40%. 
Resurssien 
hallinta toteuman 
mukaisesti.  
 
 

2018 
Läpsote 
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Vanhussosiaalityö ja 
sosiaalipäivystys.  
 

Erikoisosaaminen jalkautuu tarvittaessa 
lähipalveluiksi. Toimintamallin luonti. 
Tavoitetasojen määrittäminen.  
 

Kuntoutus toimii 
kaikissa 
palveluproses-
seissa  
 

Lähipalvelut tarjoavat alueen 
asukkaille yhdenvertaisia 
palveluja. Toimivat 
kuntoutusprosessit.  
 
Kotikuntoutusta toteutetaan 
ennaltaehkäisevänä 
riskiryhmien kuntoutuksena, 
kuntouttavana kotihoitona ja 
kotiutusvaiheen tehostettuna 
kotikuntoutuksena 
(SenioriKaste hankkeen malli) 
 
Alueella on tarjolla  
intervallia/tilapäistä 
kotiutusosastotoimintaa joissa 
kuntoutus on jatkuvaa joka 
tukee kotihoidon toimintaa, 
kotiutumista ja kuntoutumista.  
Kuntoutus-paikkoja on 
riittävästi vaikeasta sairaudesta 
tai leikkauksesta toipuville.  
 

Kotikuntoutuksen toimintamalli otetaan 
käyttöön. Kuntoutuspalveluita on tarjolla 
lähipalveluna ennen palveluihin siirtymistä 
sekä palveluissa sairaalassa, 
asumispalveluissa ja kotihoidossa. 
 
Vahvistetaan moniammatillista ja 
monialaista toimintaa kuntoutujan 
tukemisessa.  
 
Otetaan käyttöön kuntoutumisen 
tukemisen suunnitelmat .Otetaan käyttöön 
varhaisen havaitsemisen ja kotiutuksiin 
liittyvät kuntouttavat toimintatavat. 
  
 

Uudet kotihoidon 
asiakkaat 
 
Uudet 
ympärivuorokauti
sen hoidon 
asiakkaat 
 
Kotihoidon 
asiakkuuden 
kesto 
 
Uudet 
ympärivuorokauti
sen hoidon 
asiakkaat 
kotihoidon 
asiakkaista 
 
Uusien kotihoidon 
asiakkaiden 
toimintakyky, 
ADL, kognitio, 
Hauraus 
 
Rain 
hyödyntäminen 
asiakkaan 
toimintakyvyn 
mittarina sekä 
hallinnon 
työkaluna 
 

2018 
Läpsote 

Teknologian 
hyödyntäminen 
monipuolisilla 
ratkaisuilla ja 
sähköisen 
tiedonsiirron 
integraatio  
 

Lähipalvelut tarjoavat alueen 
asukkaille yhdenvertaisia 
palveluja. Toimivat 
tietoliikenneyhteydet 
mahdollistavat hoidon 
toteutumisen. 
 
 
 

Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tietoliikenneyhteydet 
(tietoverkkoyhteydet, kuvatietojärjestelmä 
sekä sähköinen arkistointi) mahdollistavat 
reaaliaikaisen tiedon siirtymisen 
palveluketjuissa, jolloin asiakas saa aina 
oikeaa hoitoa ja palvelua.  
 
Hoivapalvelun- ja turvateknologian uusia 
toimintamahdollisuuksia otetaan käyttöön.  
 
Mobiili- ja toiminnanohjaus-järjestelmät 
ovat käytössä kotihoidon tuottavuutta 
tehostamassa. Toiminnanohjauksen 
välittömän ja välillisen työn sisältöjen 
selkeyttäminen/ yhtenäistäminen.  
Mobiiliohjausjärjestelmän  optimoinnin 
hyödyntäminen yli kuntarajojen 
 
Virtu- pisteet kuntiin sekä liikkuvina 
(mobiili) palveluina henkilökunnan 
mukaan. Omahoitopalvelut käytössä  
 
 

Toimivat yhteiset 
menetelmät ja 
ohjelmat  
 
Mobiilin 
tavoitetasot 
Työn suoritteiden 
tavoitetasot: Lh 
60% työajasta 
välitöntä 
hoitotyötä.  
Sh 40%. 
Resurssien 
hallinta toteuman 
mukaisiesti.  
 
Käyttöön otetut 
uudet 
teknologiset 
ratkaisut. 
Kärkihanke.  

2018 
Läpsote 

Omaishoidon 
lisääminen ja 

Lähipalvelut tarjoavat alueen 
asukkaille yhdenvertaisia 

Kuntouttava toiminta. Perhehoidon 
kehittäminen omaishoidon vapaiden 

6-8% saa 
omaishoidon 

2018 
Läpsote 
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toiminnan 
kehittäminen  
 

palveluja. Yhteiset 
toimintatavat ja kriteerit.  
 
Omaishoidon tuessa 
noudatetaan valtakunnallisesti 
vahvistettuja linjauksia ja 
myöntämisen perusteita. 
Alueellinen sijaishoidon ja 
omaishoidon vapaiden 
järjestäminen. 
 

järjestämiseksi.  
 
Omaishoidon tuen myöntämisen yhteiset 
kriteerit ja menettelytavat vahvistetaan ja 
otetaan käyttöön.  
 
Omaishoidon valmistelu ja päätöksenteko  
toteutetaan alueellisena palveluna. 
Sijaishoidon ja vapaiden alueellinen 
koordinointi.  
 
Perhehoitajien rekrytointi ja koulutus 

tukea Kärkihank
e 

 
Yhteisölliset asumisratkaisut 

Strategia Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu 
ja vastuu 

Hoivatyyppisiä 
asumispalvelumuo-
toja kehitetään  
 
 
Päivätoiminta 
tukee itsenäistä 
selviytymistä ja 
ikäihmisten 
osallisuutta 
 

Hallittu rakennemuutos 
vanhuspalveluissa.  
 
 
 
Yksinäisyys ja turvattomuus 
vähenee. Yhteisöllisyys ja 
osallisuus lisääntyy ikäihmisten 
palveluissa.  

Tavallista palveluasumista, senioritaloja ja 
muita monimuotoisia asumisratkaisuja 
lisätään. Palvelukorttelit.  
 
  
Kotiutusosasto ja kotona asumista tukeva 
intervallityyppinen yksikkö tukee 
tarvittaessa kotiin annettavien palvelujen 
toimintaa. 
Päivätoiminnan järjestäminen yhteistyössä 
kuntien yhdyshenkilöiden ja 3-sektorin 
kanssa.  
 
 

93-94% yli 75v. 
asuu kotona 
itsenäisesti tai 
sos.ter.palveluide
n turvin 
 
13-14% saa 
säännöllistä 
kotihoitoa 
 

Läpsote 
2018 

Alueella on tarjota 
riittävästi 
ympärivuorokautist
a hoitoa sitä 
tarvitseville. 

Asumispalveluiden alueellinen 
koordinointi ja toiminnan 
ohjaus  
 

Alueellinen SAS  toiminta. Kartoitetaan 
alueella tarjottavat asumispalvelut. 
Palveluiden tarpeen seuranta ja 
tarpeeseen vastaaminen alueellisena 
yhteistyönä.  
 

  

Kotona asumisen 
ensisijaisuus 
laitoshoidon sijaan. 

Perhehoitoa kehitetään  
 

Perhehoitoa kehitetään mm. 
Kärkihankkeen tukemana.  Perhehoitajien 
rekrytointi ja koulutus 
 
 

6-8% saa 
omaishoidon 
tukea 

 

 

Ympärivuorokautinen asuminen: 

Strategia Tavoite Toimenpiteet Mittarit Aikataulu 
ja vastuu 

Ikääntyneiden 
kuntalaisten 
pitkäaikaishoivaa 
uudistetaan 
rakenteita ja 
toimintatapoja 
muuttamalla.  
 
 
 

Hallittu rakennemuutos 
vanhuspalveluissa. 
Kustannustehokkuus.  
 
Kotikuntoutuksen toimintamalli 
on läpileikkaavana toimintana 
kaikissa palveluissa.  
  
Ympärivuorokautisen 
palveluasumisen paikkoja on 
riittävästi sitä tarvitseville. 
 
Pitkäaikaisen laitoshoidon 
paikoista voidaan luopua.   

Rakennemuutoksessa henkilöstöresurssin 
siirtäminen laitoshoidosta enemmän kotiin 
annettaviin palveluihin. Henkilöstön 
perehdytys. Muutosjohtaminen.  
 
Vanhainkotien ja tehostettujen yksiköiden 
osalta sovitaan asumispalvelupaikkojen 
määrät ja sijoittuminen alueella.  
 
Alueellinen SAS toiminta ja paikkojen 
hallinta. Palvelutarpeeseen vastaaminen.  
 
Kuntoutusta toteutetaan 
ennaltaehkäisevänä riskiryhmien 

Talouden 
toteuma.  
 
Henkilöstön 
perehdytysten 
määrä.  
Palautteet.  
 
Asiakkaiden 
toimintakyky, 
ADL, kognitio, 
Hauraus 
 
Rain 

Läpsote 
2018 
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 kuntoutuksena, kuntouttavana hoitotyönä, 
kotikuntoutuksena ja tarvittaessa 
tehostettuna kuntoutuksena. 
 
Kotisairaalatoiminta ja vastuulääkärimalli 
tukee ympärivuorokautisessa 
palveluasumisessa olevien asukkaiden 
sairaudesta toipumista omassa kodissaan. 
 

 

hyödyntäminen 
asiakkaan 
toimintakyvyn 
mittarina sekä 
hallinnon 
työkaluna 
 
5-6% on 
tehostetun 
palveluasumisen 
piirissä 
 
1% on hoidossa 
pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 

(Lähde: Lapin maakunnan vanhuspalveluiden kehittämisohjelma 2017-2020, Poske Seniorikastehanke, Mukkala Leila) 
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