
Kehitetään ikäihmisten 

kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa 

-  

MITEN TÄSTÄ ETEENPÄIN 

KANTA-HÄMEESSÄ? 
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Tilanneanalyysi pähkinänkuoressa maan tasolla: 
• Iäkkäiden määrä kasvaa, eritoten iäkkäimpien ikäryhmien sisällä 

• Olennaista on kuitenkin se, MISSÄ kunnossa ikäännytään 

 Kustannukset kasvavat, mutta niitä on mahdollista hillitä 
 Vaikuttamalla palveluiden rakenteeseen 

 Kehittämällä kotihoidon sisältöä ja 

 Vahvistamalla omais- ja perhehoitoa 

• Kärkihanke toteutetaan, koska 
• Iäkkäiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden 

mukaiseksi, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina. 

• Omaishoito toteutuu alueellisesti vaihtelevasti ja omaishoitoa tukevia palveluja tarjotaan liian vähän 
ja ne ovat yksipuolisia. 

• Kärkihankkeen johtaja Päivi Voutilainen: ”Kun muutoksen tuulet puhaltavat, on 
parempi rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja”.  
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Muutosagentin tehtävät 

• alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen 
ja juurruttaminen  

• muutoksen johtaminen  

• maakunnan toimijoiden muutokseen innostaminen & motivointi 

• tietoon perustuvan muutoksen johtaminen hallitsemalla alueellinen 
tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys  

• I&O -kärkihankkeen kokeilujen tuki niillä alueilla, joissa niitä on. 

 

Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä 
toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä 
maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen seurannan (vrt. 
VaPL 980/2012, 5§).  
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Kanta-Hämeen muutosagentti työskentelee 

maakuntamuutoksen valmistelussa 

• Työtä tehdään 21.11.2016 - 31.12.2018 välinen aika 

• Työnantaja Hämeen Liitto, jolle STM korvaa muutosagenttityöskentelyn 
kustannukset myönnetyn määrärahan puitteissa 

• Esimiehenä sote-muutosjohtaja Jukka Lindberg 

• Lähimmät kollegat hankeorganisaatiossa: LAPE –muutosagentti Jari Pekuri, 
projektikoordinaattori Marjo Lindgren, muut sote-tiimiläiset sekä maku-
muutosjohtaja Matti Lipsanen 

• Olennaisessa roolissa OmaHäme –hankkeen Ikäihmisten työryhmä, jossa 
edustus maakunnan kaikista kunnista, kuntayhtymistä ja henkilöstön 
edustus 

15.2.2017 4 Annukka Kuismin 



Kuka olen? 

• Terveystieteiden maisteri, TtM, Kuopion yliopisto 2005, Sosiaali- ja 

terveysjohtamisen koulutusohjelma 

• Lähihoitaja, vanhuspalveluihin suuntautunut 1998 

• Riihimäkeläinen 

• Virkavapaalla vanhuspalvelualueen palvelualuejohtajan tehtävästä, FSHKY 

• Toiminut aiemmin 

• Sosiaalijohtajana Tammelan kunnassa 

• Sosiaalisihteerinä Ulvilan kaupungissa 

• Projektipäällikkönä Keuruu-Multialla kotihoidon kehittämishankkeessa 

• Hoitajana Koukkuniemen vanhainkodissa Tampereella, dementoituneiden 

kuntouttavaan hoitoon suuntautuneella osastolla 
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Millaisena Kanta-Häme näyttäytyy tilastojen valossa? 

VÄESTÖTIETOJA 

• Kanta-Hämeessä asui 31.12.2015: 

• 174 700 asukasta 

• Forssan seudulla 19 %  

• Hämeenlinnan seudulla 55 % ja  

• Riihimäen seudulla 26 %  

• Maakunnassa 75 vuotta täyttäneiden osuus oli 2015 vuoden lopulla 9,8 % väestöstä. 

• eniten 75 vuotta täyttäneitä asuu Forssan seudulla, 11,3 % (seudun väestöstä),  

• toiseksi eniten Hämeenlinnan seudulla 9,8 % ja  

• Riihimäen seudulla 8,4 % 
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• Tilastokeskuksen väestöennusteen 2015 mukaan 75 vuotta täyttäneiden 
osuus maakunnan väestöstä kehittyy siten, että vuonna 2020 heitä on 10,9 
% väestöstä ja tästä eteenpäin tämän vanhimman väestönosan osuus 
kasvaa koko maakunnan väestöstä kahden - kolmen prosentin vauhtia 
viisivuotisjaksoilla  

  vuonna 2040 heitä ennustetaan olevan 18,2 % maakunnan 
 väestöstä.  

  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että  

 vuonna 2025 maakunnassa asuu 75 vuotta täyttäneitä 7 500 henkilöä 
enemmän kuin vuonna 2015 ja että  

 heidän määränsä on kasvanut ennusteen mukaan 15 900 henkilöllä 
vuoteen 2040 mennessä. 
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- Riihimäen seutukunnalla korkea osuus 

yksinasuvia ikääntyneitä suhteessa 

vastaavan ikäiseen väestöön verrattuna koko 

maahan ja maakunnan muihin seutukuntiin 

- Seutukunnan tulosta näyttäisi selittävän 

Riihimäen kaupungin tilanne 

LAATUSUOSITUKSEN INDIKAATTORIT 
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2014 

2015 

- Täyttä kansaneläkettä saavat 

ne, jotka eivät saa ollenkaan 

työeläkettä -> tilasto kertoo siis 

niiden 65 vuotta täyttäneiden 

osuuden ko. ikäluokasta, jotka 

saavat pienintä eläketuloa 
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- Riihimäen seutukunta on 

lähimpänä kotona asuvien 75 

vuotta täyttäneiden 

valtakunnallisesti tavoiteltua 

prosenttiosuutta suhteessa 

vastaavan ikäiseen väestöön 

(vrt. yksinasuvien 75 vuotta 

täyttäneiden osuus Riihimäellä) 

- Hausjärvi ylittänyt maakunnan 

kunnista ainoana tavoiteosuuden 

viimeisenä kahtena vuonna 
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- Säännöllisen kotihoidon asiakkuuksien osuus 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä näyttää 

maakunnassa kokonaisuutena pienenevän; kuntakohtaiset vaihtelut vuosien välillä ovat suuria 

(palvelurakenteen ja tilastokäytäntöjen vaihteluiden vaikutus?) 

- Valtakunnallisesti näyttää siltä, että kehittämisen suunta ei niinkään ole lisätä säännöllisen kotihoidon 

osuutta vaan vähentää sekä sen piirissä että ympärivuorokautisissa palveluissa olevien suhteellista 

osuutta panostamalla enemmän säännöllisiä palveluita edeltävään kuntoutukseen, tukipalveluihin ja 

muuhun kotona asumista tukevaan toimintaan 
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- Tehostetun palveluasumisen osuus maakunnassa näyttää kasvaneen 75 vuotta täyttäneiden 

palveluna; tässä asiassa tavoitteen ylittäminen tarkoittaa sitä, että palvelurakenteen muutosta 

kevyempiin ratkaisuihin tulee tavoitella 

- Maakunnissa tavoitellaan osana sote-uudistusta koko ympärivuorokautisen hoivan osuuden 

laskemista jopa 3 – 6 %:iin 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmästä; ja tämä osuus on joko pääosin tai 

ainoastaan tehostettua palveluasumista (eli laitoshoidon osuus ns. vanhainkodeissa ja 

terveyskeskusten vuodeosastoilla joko lakkaa kokonaan tai ainakin suurimmalta osin) 
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- Omaishoidon tuen ylimpään tavoiteprosenttiin 75 vuotta täyttäneiden määrästä ei pääse yksikään maakunnan 

kunnista. Parhaimmillakin vuonna 2015 osuus on vajaat viisi prosenttia 

- Esimerkiksi Tammelassa, jossa Hämeenlinnan lisäksi on ollut vuonna 2015 maakunnan suurin prosenttiosuus 

(4,9), on valtuustopäätöksellä todettu ettei omaishoidon tuen myöntämistä rajoita määrärahasidonnaisuus, 

vaan kriteerien täyttyminen -> voiko tästä päätellä mitään vai onko kysymys yksittäistapauksesta? 

- Hattulassa omaishoidon tukea saavista puolet on 65 vuotta täyttäneitä, puolet tätä nuorempia 
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-   Maakunnassa on selvästi tehty laitoshoitopaikkojen lakkauttamisia eli ympärivuorokautisen hoidon   

palvelurakennemuutosta vuoden 2010 jälkeen 

- Joissakin maakunnan kunnissa esimerkiksi sosiaalihuoltolain mukaista laitoshoitoa ei ole enää laisinkaan mutta 

sen sijaan ko. kuntien terveydenhuollossa on hoivamuotoja, jotka tilastoidaan terveyskeskushoidoksi 

- Muissa maakunnissa tavoitellaan ko. kaltaisen hoivamuodon lakkaamista kokonaan pitkäaikaishoivan muotona-> 

onko tämä ja miten mahdollista Kanta-Hämeessä? 



IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTI 

 

• Suhteessa koko maan 75 vuotiaisiin Kanta-Hämeessä ollaan samassa tilanteessa: 

• Elämän laatunsa hyväksi tuntevien osuuden osalta  

• Asuinalueensa turvalliseksi kokevien osalta 

• Päivittäin tupakoivien osalta  

• Alkoholia liikaa käyttävien osuus oli vuonna 2014 Kanta-Hämeessä maan korkein (lähes 8 
%), mutta osuus pieneni seuraavana vuonna alle maan keskitason 3,5 %:iin (koko maa 
noin 4,9 %) 

• Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus on Kanta-Hämeessä huomattavasti suurempaa kuin 
maassa keskimäärin (20 % vs. noin 10%) ja suurempaa kuin missään muussa 
maakunnassa (2015) 

- muutos vuosien 2014 -2015 välillä on merkittävä; kasvua yli viisi prosenttiyksikköä  

- asia on vakava ja merkittävä: tutkimusten mukaan yksinäisyys on turvattomuuden ohella yksi 
suurimmista riskitekijöistä ympärivuorokautisiin palveluihin siirtymistä ennakoiden 
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• 75 vuotta täyttäneiden ikäryhmässä haasteena, että: 

• Apua riittämättömästi saaneiden osuus oli Kanta-Hämeessä maan suurin vuonna 2015  

• Itsestään huolehtimisessa vähintäänkin suuria vaikeuksia kokevien osuus oli maakunnassa 

lähes 15 % (koko maassa noin 12 %) 

• Muistinsa huonoksi kokevien osuus  on maakunnassa kasvussa samaan aikaan kun se koko 

maassa on laskusuunnassa; Kanta-Hämeessä näin kokevia n 12,5 % - koko maassa noin 10 

% 

• Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi tuntevia oli Kanta-Hämeessä vuonna 2015 

noin 72 % ikäluokasta, kun maassa keskimäärin näin koki noin 68 % 

• Merkittävää psyykkistä kuormitusta koki 11 prosenttia kanta-hämäläisistä – maassa 

keskimäärin näin koki noin 9,5 % ko. ikäluokasta 

• Kanta-hämäläisten ikääntyneiden luottamus oman kunnan päätöksentekoon on hieman 

alemmalla tasolla kuin maassa keskimäärin ja trendi näyttää olevan aleneva 

• Järjestötoimintaan maakunnassa osallistuu noin 17 % ikäryhmästä: maassa keskimäärin 

osuus on yli 20 % 
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Mutta on hyvääkin: 

• Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus on pienentynyt maakunnassa 2013-15 

mutta on edelleen maan keskitasoa (30 %) korkeampaa (n. 37 %) 

• Arkiaskareissa suuria vaikeuksia kokevien maakunnan asukkaiden määrä on 

alentunut 2013-15 muuta maata nopeammin (Kanta-Häme n. 22,5 %, koko maa n. 25 

%) 
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Mitä käytännössä aiotaan tehdä? 

Alkupalana aiheeseen: 

• THL:n esityksessä nostetaan esiin  

• Ennaltaehkäisyä koskevat toimenpiteet 

• Kuntoutukselliset toimenpiteet ja kuntoutuksen rooli 

  Näihin tartutaan työrukkasessa ”EKA” 

• Edelleen olennaisessa roolissa yhteistyö terveyspalveluiden kanssa 

  Tähän oma ”työrukkasensa” 

• Kotihoito vs. ennaltaehkäisevien palveluiden roolit ja organisointi, case Janakkala – 

miten innovatiivisuus näkyy tilastoissa ja mitä siitä päätellään? 

• Kysymys hoidon laadun mittaamisesta asiakkaan näkökulmasta valinnanvapauden 

lisääntyessä: hyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden työstäminen osallisuuden 

keinoin positiivisesta vinkkelistä, case LAPE -> monistaminen muihin palveluihin 
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Ikääntyneiden yhteen sovitetun 

palvelukokonaisuuden pelikenttä 
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jossa lähtökohtana 
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… ja läpikulkevana johtoajatuksena 
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OSALLISUUS 
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Kiitos! 
stm.fi           #IKIOMAT 

 

Annukka Kuismin, muutosagentti 

Puh. 050 575 2193, email: annukka.kuismin@hame.fi 

stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito 


