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Suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa

Esipuhe

P irkanmaan maakunnallinen ikäihmisten palvelu-
jen suunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet, 
joilla tuetaan ikääntyneen väestön kotona asumis-

ta sekä edistetään ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia. 
Väestö ikääntyy nyt nopeasti ja tämä tulee vaikuttamaan 
myös avun tarpeisiin. Palvelujen tehtävänä on auttaa ar-
kea sujumaan. Ikäihmisten palvelujen suunnitelmassa 
keskitytään palveluihin ja niiden järjestämiseen, mutta 
hyvinvointia tukemaan palvelut eivät yksin riitä. Oman 
näköinen elämä muodostuu monista asioista. Ikäihmisil-
lä se tarkoittaa myös aitoja mahdollisuuksia osallistua ja 
vaikuttaa asuin- ja elinympäristöönsä liittyviin asioihin.

Ikääntyneiden palvelujen suunnitelma-asiakirjassa ku-
vataan ikäihmisten palvelut yhteensovitettuna kokonai-
suutena. Ne koostuvat pääosiltaan julkisen, yksityisen ja 
kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamista erilaisista 
palveluista ja tukitoimista. Näkemys Pirkanmaan palve-
lukokonaisuudesta on syntynyt maakuntauudistuksen 
työpajoihin ja työryhmiin osallistuneiden henkilöiden 
sekä I&O -kärkihankkeen toimijoiden yhteistyön pohjalta 
vuosina 2017–2018.

Ikäihmisten palvelut muodostavat tällä hetkellä merkit-
tävän osuuden sosiaali- ja terveydenhuollon kokonai-
suudesta. Ne ovat Pirkanmaalla myös kustannuksiltaan 
toiseksi suurin palvelukokonaisuus erikoissairaanhoidon 
jälkeen. Palveluita on järjestetty hyvin eri tavoin eri puo-
lilla Suomea. Valtakunnalliset I&O kärkihankkeet asetet-
tiin tuottamaan ratkaisuja, joilla korjataan tätä ikäänty-
neiden palvelujärjestelmän pirstaleisuutta ja tasataan 
alueellisia eroja palvelujen saamisessa.

Palvelujärjestelmän uudistuksessa keskeisintä on siirtää 
painotusta enemmän varhaiseen tukeen. Palvelujen su-
juvuudessa on ollut parantamisen varaa. Jatkossa on ta-
voitteena palvelujen parempi yhteensovittaminen. Yksi-

lötasolla yhteensovittaminen tarkoittaa, että ikäihmisen 
kanssa on suunniteltu ja häntä on autettu hankkimaan 
juuri omaan avuntarpeeseensa soveltuvia tukimuotoja. 
Hän ei joudu etsimään niistä tietoa lukuisista eri paikois-
ta ja asioimaan useiden tahojen kanssa. Palvelukulttuuri 
on muuttumassa asiakaslähtöisemmäksi. Ikäihmisillä on 
oikeus odottaa saavansa apua ”yhden yhteydenoton” pe-
riaatteella. Asiakasohjauksesta saatavan tuen avulla tämä 
on mahdollista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus etenee kohti voi-
maantuloaan. Ikääntyneiden palvelujen suunnitelmaan 
kootut tavoitteet ja toimenpiteet tulevat myös huomioon 
otetuiksi sosiaali- ja terveydenhuollon maakuntavalmis-
telussa. Ikääntyneiden palvelujärjestelmän uudistukset 
olisivat välttämättömiä ilman sosiaali- ja terveydenhuol-
lon uudistustakin. Palvelutarpeisiin vaikuttavia laajem-
pia ilmiöitä ovat esimerkiksi kotona yksin asuvien ikäih-
misten määrän kasvu, muistisairaiden osuudet väestössä 
ja iäkkäiden taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muu-
tokset. Palvelujärjestelmän tehtävänä on turvata tasaver-
tainen mahdollisuus palveluihin erilaisissa elämäntilan-
teessa oleville ikäihmisille.

Tämä suunnitelma-asiakirja on liittynyt osana Pirkan-
maan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluaineis-
toon, järjestämissuunnitelman ja muiden strategisten 
asiakirjojen1 yhteyteen. Näiden sekä tulevien toimeenpa-
no-ohjelmien pohjalle rakennetaan ikääntyneiden palve-
lujen suuntaviivat lähivuosille.

Strategisiksi tavoitteiksi ikäihmisten palveluissa on Pir-
kanmaalla asetettu osallisuuden edistäminen, asiakasläh-
töisyyden vahvistaminen neuvonnan ja asiakasohjauksen 
keinoin, matalan kynnyksen toiminnan lisääminen, kotona 
asumista tukevien palvelujen kehittäminen ja asumisen 
uudet innovatiiviset ratkaisut.

1	 https://alueuudistus.fi/jarjestamisen-kasikirja
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Johdanto

Laki ”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemises-
ta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista”2 
ohjaa ikäihmisiä koskevan suunnitelman tekemis-

tä. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa velvoite 
maakuntatasoisen suunnitelman laatimiseen liittyy vas-
tuuseen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä3. 
Kunnilla säilyy jatkossakin lakisääteinen vastuu suunni-
telman tekemisestä eri toiminta-alueillaan. Ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin tilaa ja suunnitelman toteutumista 
tulee lain mukaan arvioida vähintään valtuustokausit-
tain.

Ikääntyneiden palvelujen suunnitelma on nelivuotinen 
asiakirja. Siinä määritellään kyseiselle ajanjaksolle toi-
menpiteet ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi ja 
palvelujen järjestämiseksi. Suunnitelman pohjatiedot 
saadaan indikaattoriseurannan perusteella sekä selvittä-
mällä palvelutarpeita ja kuulemalla ikääntynyttä väestöä. 
Suunnitelmaan tulee myös kirjata, miten yhteistyö julkis-
ten, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kes-
ken toteutetaan tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Ikäihmisillä on lakisääteinen oikeus osallistua itseään 
koskevien suunnitelmien valmisteluun. Vaikuttamismah-
dollisuuksista on säädetty tämän ns. vanhuspalvelulain 
lisäksi useissa erityis- ja yleislaeissa. Vaikuttamis- ja 
osallistumistapoja tullaan maakunnassa lisäämään. Val-
mistelluissa maakuntastrategian asiakirjoissa korostet-
tiin eriikäisten asukkaiden rooleja maakunnan jäseninä, 
vaikuttajina ja asiakkaina4. Lainsäädäntö antaa taustaa 
palvelujen järjestäjälle palvelulupauksen laatimiseen. 
Palvelulupauksessa kerrotaan, miten palvelujen järjestä-
jä toteuttaa tiettyjä palvelutehtäviään, ottaen huomioon 
asukkaiden tarpeet ja paikalliset olosuhteet. Strategia 
-asiakirjoissa, samoin kuin ikääntyneiden palvelujen 
suunnitelmassa on huomioitu eri-ikäisten maakuntalais-
ten näkemyksiä ja tarpeita. 

Väestörakenteen muutos vaikuttaa tällä hetkellä siihen, 
mitä ikääntyneiden palvelujen suunnitelmassa nostetaan 
keskeiseksi. Pirkanmaalla on 75 vuotta täyttäneitä hen-
kilöitä noin 47 000, mutta määrä alkaa nousta nopeasti 
vuoden 2030 jälkeen. Vuoteen 2040 mennessä ikäryh-
mään kuuluu jo 85 000 ikäihmistä. Pirkanmaan noin 514 

000 asukkaan joukossa tuo luku vastaa jo nyt keskisuuren 
kaupungin ihmismäärää. Kun väestö ikääntyy, se toden-
näköisesti vaikuttaa myös kulutustottumuksiin. Ikään-
tyneiden palvelujen käytössä on suuriakin eroja, mutta 
niiden painottumista tulevaisuudessa on tässä vaiheessa 
vielä vaikea ennakoida. Sen sijaan melko varmaa on, että 
terveyspalvelujen sekä sosiaalipalvelujen kysyntä erilais-
ten hyvinvointipalvelujen ohella tulee lisääntymään.

Sote-uudistuksen lakiluonnoksiin vuonna 2018 sisältyi 
valinnanvapausesitys, ajatuksena avata asiakkaille entis-
tä enemmän vaihtoehtoja siihen, mistä he hakevat palve-
lunsa.

Näkökulman muutos palvelujen kohdentamisessa on 
tarpeen. Kaikille tarkoitetut, yhteiset palvelut ovat ensi-
sijaisia. Erityisesti ikäihmisille suunnatut palvelut tulevat 
kyseeseen siinä vaiheessa, kun tarvitaan ikääntymiseen 
liittyvää ammattiosaamista. Keskusteluyhteydet palvelu-
jen käyttäjien, tuottajien ja järjestäjän välillä ovat tarpeen 
myös osaamisen jakamiseksi.

Ikääntyneiden palvelujen suunnitelmaan tulee sisällyttää 
sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi toimenpiteet hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseksi. Poikkihallinnollinen 
hyvinvointityö kuntien sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja 
aluesuunnittelun sekä sote-palvelujen järjestäjän välillä 
on tärkeää, jotta ikääntyneiden palveluja ei nähtäisi yk-
sinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltona. Hyvinvointia 
tukevat useat muutkin palvelut arjessa.

2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista. 
28.12.2012/980.

3	 https://alueuudistus.fi/soteuudistus/hallituksen- 
linjaukset

4	 http://www.pirkanmaa2021.fi.	Maakunnan	 
strategiavalmistelu -asiakirjat. Riku Siren. 2018
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1 Visio: ”Pirkanmaa – hyvä paikka 
ikääntyneille elää ja asua” 

1.2 Arjen tuki ja palvelut

Matalan	 kynnyksen	 palvelut nostettiin jo vuonna 2012 
EU:n tasolla keskeisiksi tavoitteiksi7 edistää aktiivisena 
ja terveenä ikääntymistä. Matalan kynnyksen palveluille 
on ominaista niiden nopea ja joustava tavoitettavuus. On 
syntynyt erilaisia terveysneuvontapisteitä sekä avoimia 
kohtaamispaikkoja. Kohtaamispaikoissa on ollut tarjolla 
neuvontaa, ryhmätilaisuuksia, tapahtumia, yhdistysten 
toimintaa ja yritysten palveluja. 

Digitaaliset palvelut ja oma-arvioinnit tulevat olemaan 
myös ikäihmisille arkipäivää, mutta kaikilla niiden käyt-
töön tarvittavia välineitä ja halua ei kuitenkaan ole. Vaik-
ka tavoitteena on lisätä digitaalisia palveluja ajatuksella 
”sote jokaisen taskussa”, perinteisiäkin tiedottamisen 
tapoja tarvitaan sen rinnalla. Ikäihmiset tarvitsevat neu-
vontaa digitaalisten palvelujen käytössä. Esimerkkinä di-
gineuvonnan toteutustavasta ovat Lähitoreilla järjestetyt 
ohjaukset Kelan etäpalveluihin sekä netin käyttöön. Sitä 
pidetään hyvänä, että matalan kynnyksen toiminnassa 
pystyy asioimaan myös anonyymisti ilman, että syntyy 
palvelujen asiakkuutta.

Neuvonnan ja ohjauksen kysyntä kasvaa. Tietoa palve-
luista on, mutta kokonaisuutta on hankala hallita ja siksi 
ikääntyneet tarvitsevat apua palvelujen ja muiden tuki-
toimien etsimiseen. Ohjauksen tulee olla ammattitaitois-
ta ja ottaa huomioon asiakkaalle soveltuvat erilaiset pal-
velu- ja tuotantovaihtoehdot. Oikea-aikainen ja joustava 
palvelujen tavoitettavuus on tärkeää. Neuvonnassa pyri-
tään yhden yhteydenoton periaatteeseen, jotta asiakkaita 
ei juoksutettaisi paikasta toiseen. Asiakasohjaaja auttaa 
tilanteissa, joissa ikäihminen tarvitsee useita yhtäaikaisia 
palveluja ja niiden yhteensovittamista. 

Asumisen ja elinympäristön suunnittelulta odotetaan 
monipuolisia ratkaisuja. Suuri osa ikäihmisistä asuu 
kaupunkitaajamissa ja kerrostaloissa, mutta edelleen 
on paljon muunlaistakin asumista. Pirkanmaa on kau-
punki-maaseutumiljöineen hyvä esimerkki alueellisesta 
monimuotoisuudesta. Esteettömyys on tärkeää kaikessa 
asumisessa. Katujen hyvä kunnossapito eri vuodenai-
koina, riittävät levähdyspaikat, asuinalueen liikennerat-

Visio Pirkanmaasta hyvänä paikkana ikääntyneille 
elää ja asua perustuu ajatukseen, että ikäihmiset 
ovat maakunnassa tasavertaisina toimijoina mui-

den ikäryhmien rinnalla. Asukas- ja asiakaslähtöinen 
toimintakulttuuri ottaa huomioon ikääntymisen tuomat 
palvelutarpeet myös tavanomaisissa palveluissa. Osallis-
tuminen5 toteutuu erilaisten viestimien ja vaikuttamis-
kanavien kautta. Asuin- ja elinympäristöjen suunnittelu 
tukee ikäihmisten kotona asumista, myös ympäristöjen 
esteettömyys on huomioitu ja kulkuyhteydet toimivat.  

Ikäystävällisessä maakunnassa ikäihmiset kokevat saa-
vansa tarpeen mukaisesti tukea ja palveluja, ja ne ovat 
muutakin kuin hoitoa ja hoivaa. Tärkeää on, että ikäih-
misten sosiaalisiin, liikunnallisiin ja kulttuurisiin tarpei-
siin vastataan monipuolisilla vaihtoehdoilla. Asumiseen 
odotetaan kehitettävän uusia ratkaisuja, joissa otetaan 
huomioon myös nykypäivän ikääntyvien odotukset. 
Yleistä neuvontaa ja ohjausta lisätään ja sitä saa erilaisis-
ta paikoista. Henkilökohtaisten palvelupakettien suun-
nittelemiseen ja hankkimiseen ikäihmiset saavat tarvi-
tessaan tukea asiakas- ja palveluohjauksesta.

1.1 Tavoitteena toimiva arki kotona 
Hyvä kokemus arjen toimivuudesta voi liittyä siihen, 
että pääsee vaivattomasti taksikuljetuksella ikäihmisten 
kerhon saunaan. Tai että neuvonnan palveluja saa muul-
loinkin kuin virka-aikana.  Ikääntyneiden palvelujen laa-
tusuosituksessa6 korostetaankin, että iäkkäillä ihmisillä 
tulee olla iästä ja toimintakyvystä riippumatta mahdol-
lisuus elää omanlaistaan hyvää elämää. Näkökulman ei 
pidä kapeutua siihen, että ikäihmiset olisivat vanhetes-
saan ainoastaan sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä ja 
tarvitsijoita. 

Jokaisella ikäihmisellä on oikeus olla arvioimassa ja kar-
toittamassa omaa palvelutarvettaan. Ammattilaiset mit-
taavat ja arvioivat toimintakykyä erilaisilla mittareilla. 
Voidaan edellyttää, että arviointitulokset avataan asiak-
kaille ymmärrettävästi. Keskeisiä palvelutarpeiden arvi-
oinnissa ovat iäkkään ihmisen toimintakyvyssä tapah-
tuneet muutokset ja siitä seuraavat palvelutarpeet, eivät 
yksinomaan ikävuodet.
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kaisut tai asiointipisteiden sijainti voivat olla ratkaisevia 
ikääntyneen kotona asumisen sujumiseksi. Ikäihmisten 
asumis- ja elinympäristöjen kehittämistarpeita ei rat-
kaista kuin pieneltä osin sosiaali- ja terveydenhuollon 
keinoin. Siinä tarvitaan laajasti kuntien asunto-, ympä-
ristö- ja kaupunkisuunnittelun sekä muiden toimijoiden 
yhteistyötä.

Kotona asumista auttavat palvelut ja kotihoito ovat etu-
sijaisina, kun tarve säännöllisiin palveluihin alkaa. Val-
takunnallisina linjauksina on, että pitkäaikainen hoiva 
järjestetään ensisijaisesti ikäihmisen omaan kotiin. Toi-
mivilla ja monenlaisilla palveluilla autetaan, että ikään-
tyneillä säilyy mahdollisuus itsenäiseen ja turvalliseen 
kotona asumiseen myös toimintakyvyn heiketessä. 

Kotona asumista auttavia ovat myös kodin ulkopuoliset 
hoivapalvelut, kuten esimerkiksi päivätoiminta. Kotihoi-
to on käytännössä kokonaisuus, joka sisältää monialaista 
kuntoutusta, lääkärikonsultaatioita, kotiin saatavia päi-
vystysluonteisia 24/7 palveluita, kotisairaalan palveluita, 
kotiutusapua sekä omais- ja perhehoidon palveluita. Apu-
välinepalveluilla ja asunnonmuutostöillä parannetaan 
kotiympäristöjen toimivuutta. Kotikuntoutus edistää 
ikäihmisen kuntoutumista omassa asuinympäristössään.

Erilaisten siirtymävaiheiden palveluja tarvitaan lisää. 
Osaltaan tähän tarpeeseen vaikuttaa ikäihmisten yksin 
asuminen ja mahdollinen läheistuen puute. Nyt jo Pirkan-
maalla 75-vuotta täyttäneistä ikäihmisistä yli 58 prosent-
tia asuu yhden hengen taloudessa (www.sotkanet.fi). Yk-
sin asuvalle ikäihmiselle, jolla ei ole läheistukiverkostoa, 
voi aiheuttaa erityisiä ongelmia esimerkiksi sairaalasta 
kotiutuminen. Asumis- ja kuntoutusyksiköiden tilapäis-
paikkoja tarvitaan avuksi kotiutusten väliin. Siirtymävai-
heen palveluja lisäämällä voidaan edistää myös sairaala-
paikkojen oikeanlaista käyttöä. Päivystysluonteisia kotiin 
vietäviä terveydenhuollon palveluja tullaan tarvitsemaan 
jatkossa yhä useammin.

Ikääntyneiden asumispalveluissa tavoitellaan nykyistä 
monipuolisempia ratkaisuja. Eri sukupolvien muodos-
tamat asuinyhteisöt, taajamiin sijoittuvat yhteisökodit 
ja muut uudenlaiset asumismuodot tuovat valinnan-
mahdollisuuksia perinteisen asumisen rinnalle. Ikään-
tyneiden palvelujen laatusuositusten ja lainsäädännön 
mukaan pitkäaikainen laitoshoito ei ole mahdollista kuin 
lääketieteellisin perustein. Vanhainkotiasumisesta ja 
terveyskeskusten pitkäaikaisvuodepaikoista luovutaan 
Pirkanmaalla vaiheittain lähivuosina. Asumispalvelujen 
nykyinen kokonaisuus vaatii erillistä tarkastelua ja pit-
kän aikavälin suunnitelmaa, jotta asumiseen tulisi aidosti 
nykyistä enemmän vaihtoehtoja.

Toimiva ja hyvä arki muodostuu

• oman näköisestä elämästä
• osallistumisen ja vaikuttamisen  

mahdollisuuksista
• asumisen ja arjen sujuvuudesta
• neuvonnasta ja avusta palveluja  

haettaessa 
• oikea-aikaisista, joustavista ja  

tavoitettavista palveluista

5 Hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi 
lainsäädännöksi. HE 15/2017 ja Suomen perustuslaki 
11.6.1999/731 Finlex. 

6 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 
palvelujen parantamiseksi 2017–2019. Sosiaali- ja 
terveysministeriö. Julkaisuja 2017:6. 

7 Aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen soli-
daarisuuden eurooppalainen teemavuosi 2012. EU:n 
panos aktiiviseen ikääntymiseen ja sukupolvien väliseen 
solidaarisuuteen. Euroopan komissio.
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Ikäihmisten palvelujen uudistaminen noudattaa Suo-
men hallitusohjelmaan8 sisältyviä tavoitteita. Hallitus-
ohjelmassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukses-

ta on todettu, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä 
sekä kansalaisten vaikutus- ja valinnanmahdollisuuksia 
lisätään.

Tarkoituksena on siirtää palvelujen painotusta nimen-
omaan varhaiseen terveyden ja hyvinvoinnin tukemi-
seen. Terveysneuvontaa ja elintapaohjausta lisätään. 
Palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuuteen panostetaan. Tieto-
järjestelmäratkaisuilla luodaan pohjaa sille, että sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakassuunnitelmat sekä muut asi-
akkaan palvelun kannalta oleelliset asiakirjat saataisiin 
näkyville siellä, missä hänen asioitaan kulloinkin käsitel-
lään. Tiedonhallinta on avainasemassa ehjien palvelupol-
kujen toteutumisessa.

Ikääntyneiden palvelujen ”Kehitetään ikäihmisten ko-
tihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” 

 -kärkihanke I&O käynnisti ikäihmisten palvelujen uudel-
leen tarkastelun koko maassa. Palvelujen kehittämiseksi 
aloitettiin eri puolilla Suomea I&O kärkihankkeen kah-
deksan osakokeilua. Näiden teemoina olivat keskitetty 
asiakas- ja palveluohjaus, kotihoito, asumisen ja palve-
lut yhdistävät toimintamallit sekä omais- ja perhehoito. 
Ikääntyneiden palvelujen kärkihankkeen kanssa samaan 
aikaan Suomessa vietiin eteenpäin myös työllisyyden, 
lapsiperheiden palvelujen, hyvinvoinnin ja terveyden 
alueisiin liittyviä kärkihankkeita osakokeiluineen. Kaikki 
kärkihankkeet9 toteutettiin vuosina 2016–2018.

Pirkanmaalla kärkihankkeen osakokeilun nimi oli Ikä-
neuvo – ”Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiaka-
sohjauksella”. Sen ensisijainen tehtävä on ollut rakentaa 
toimintatapa ikääntyneiden keskitetylle asiakasohjauk-
selle. Ikäneuvo-kärkihankkeessa Pirkanmaan kunnat 
ovat ottaneet isoja askeleita eteenpäin uusien toiminta-
mallien kokeilussa.

2 Ikääntyneiden 
palvelukokonaisuus

Kuvio 1a. STM/Koti- ja omaishoidon kehittämisen osa-alueet I&O:ssa

Keskitetty
alueellinen
asiakas- ja
palveluohjaus

Toimiva
kotihoito

Asumisen ja
palvelun
yhdistäminen

Omais- ja
perhehoito

Iäkkäille ja omaishoitajille yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut
ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.
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Kaikissa maakunnissa on iäkkäille 
tarkoitettujen palvelujen kokonaisuus, 
jossa erityyppiset ja eri toimijoiden 
tuottamat palvelut on sovitettu yhteen.

Neuvonta ja ohjaus on keskitetty niin, 
että yksi yhteydenotto riittää.

Koti- ja omaishoidon palvelut ovat  
yhdenvertaiset eri puolilla Suomea.

• kotihoitoa on tarjolla vuorokauden  
ympäri

• kotihoidon henkilöstö on osallisena 
oman työnsä kehittämisessä

• kuntouttava ja akuuttitilanteiden  
toimintamalli on kehitetty ja käytössä

Kotihoidon ja asumisen mallit vastaavat 
iäkkäiden palvelutarvetta.

• palvelukortteleita, asumisyhteisöjä,  
perhehoitokyliä

• senioritaloja
• palveluasumista
• asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja
• asumisen yhteydessä hyvinvointia ja 

terveyttä edistäviä palveluja

Omaishoitoperheet saavat tarpeisiin 
räätälöityjä palveluja.

Iäkkäiden perhehoito kehittyy ja sen 
määrä lisääntyy.

Kustannukset pysyvät kurissa.

Työ kärkihankkeessa on antanut kunnille verkoston, jos-
sa ne ovat voineet kehittää palvelujaan yhdessä jo ennen 
sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen voimaantuloa. 
Erityisesti ohjauksen ja neuvonnan palveluja on kehitetty 
kuntien tämän hetken tarpeisiin, mutta samanaikaisesti 
mietitty niiden sovittamista maakuntaan. 

Palvelujen sovittamista maakuntatasolle on tehty Sosi-
aali- ja terveysministeriön antamien valtakunnallisten 
periaatteiden mukaisesti. Yhteisenä tavoitteena kehittä-
mistyössä on ollut asiakkaiden yhdenvertaisuuden edis-
täminen ja tasavertaisen kohtelun parantaminen. Yhden-
vertaisuuden ajatus liittyy mm. palvelujen myöntämisen 
kriteereihin, ohjauksen ja tuen saamiseen ja asiakasläh-
töiseen palvelukokonaisuuksien rakentamiseen. 

Sosiaali- ja terveysministeriön esittämät linjaukset ikään-
tyneiden yhteensovitetun palvelukokonaisuuden raken-
tamiselle ovat koko maassa olleet seuraavat10:

Ikääntyneiden palvelujen toimintakulttuuri on ollut pit-
kään melko hoitokeskeinen. Koti- ja asumispalvelujen 
vaihtoehdot ovat olleet rajattuja ja matalan kynnyksen 
ennakoivan tuen osuus vielä vähäinen. Vaihtoehtojen 
puuttuessa asiakkaita on hakeutunut palvelujen piiriin, 
jotka olisi voitu korvata heidän kohdallaan kevyemmillä 
ratkaisuilla. Tästä yhtenä esimerkkinä ovat päiväkeskuk-
sen viikkokäynnit säännöllisen kotihoidon sijaan. Kus-
tannusten ja palvelujen suhde voi muun muassa päivätoi-
minnassa olla edullisempi kuin kotiin viedyssä, ajallisesti 
lyhyemmässä ja sisällöllisesti kapeammassa palvelussa.

Ikäihmisen henkilökohtainen palvelukokonaisuus muo-
dostuu niistä palveluista, jotka tuovat hänelle ratkaisun 
palvelutarpeeseen. Hoidon ja hoivankin palveluihin tar-
vitaan jatkossa uudenlaisia toteutustapoja, kuten esimer-
kiksi erilaisia perhehoidon muotoja. Kolmas sektori ja 
yritykset tuottavat jo nyt paljon sellaisia palveluja, joita 
kunnilla ei ole ollut omana tuotantona tarjota asiakkail-
leen. Esimerkkinä näistä ovat kotihoidon tukipalvelut, 
sisältäen muun muassa pihanhoitoa ja asiointiapua. Tu-
kipalvelujen ja matalan kynnyksen palvelujen lisäksi jär-
jestöillä ja paikallisilla yhdistyksillä on paljon vertaisryh-
mä- ja leiritoimintaa.

Teknologiset innovaatiot ja tuotteet tuovat uusia mah-
dollisuuksia asumisen tueksi.  Asumispalveluissa ei 
kuitenkaan riitä uudistukseksi se, että nykyisissä palve-
luasumisen ja tehostetun palveluasumisen yksiköissä li-
sätään teknologian käyttöä. Ikäihmiset tarvitsevat lisäksi 
uudenlaisia asumismuotoja, esimerkiksi ryhmäasumista 
ja korttelityyppisiä ratkaisuja. Turvateknologian avul-
la liikkuminen kodin lähiympäristössä olisi mahdollista 
muistisairaillekin. Ajateltavissa olisi myös senioritalon 

8 Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituk-
sen strateginen ohjelma 29.5.2015. Hallituksen julkaisu-
sarja 10/2015.

9	 www.stm.fi.	Hankkeet	ja	säädösvalmistelu.	Näin	koti-	ja	
omaishoito uudistuu.

10	 https://stm.fi/koti-ja-omaishoito/kuvaus

”ovihenkilö”, inhimillisenä vastineena ulko-ovessa oleval-
le tekniselle ovihälyttimelle. 

Osalle raskaita palveluja tarvitsevista löytyy ratkaisu 
tehostetusta asumisesta, mutta useille ikäihmisille pys-
tyttäisiin järjestämään asuminen nykyistä tavanomai-
sempana ja edullisemmin yhdistämällä palveluasumista 
ja sen tueksi ympärivuorokautista apua 24/7 h ja tekno-
logian välinein. 
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Sosiaali- ja terveydenhuolto jakautuu perus-, erityis- ja 
vaativan tason palveluihin. Näitä palveluja tuotetaan lähi-, 
alue- tai maakuntaan keskitettyinä palveluina. Ikäihmis-
ten palvelut sijoittuvat palveluverkkoon eri tavoin. Koti-
hoito ja siihen liittyvät tukitoimet ovat pääosiltaan lähi-
palvelua. Erityistason palveluja järjestetään ja tuotetaan 
keskitetysti, mutta myös jalkauttamalla niitä lähipalvelu-
jen yhteyteen. Erityistasoa ovat esimerkiksi geriatripal-
velut. Asumisen palveluja järjestetään ja tuotetaan myös 
laajemmilla alueilla.

Keskitetyissä palveluissa saadaan hyöty siitä, että teh-
täviä hoidetaan hallittavina ja kustannustehokkaina ko-
konaisuuksina. Esimerkkinä tästä on omaishoidon tu-
kikeskus, joka huolehtisi lakisääteisistä omaishoitajien 
hyvinvointi- ja terveystarkastuksista, valmennuksesta, 
tukipalkkioiden maksatuksesta ja omaishoitajan vapaan 
sijaisjärjestelyistä. 

2.1 Pirkanmaan palvelut ikäihmisille

Pirkanmaan yhteensovitettu ikääntyneiden palvelukoko-
naisuus rakentuu julkisen, yksityisen, kolmannen sekto-
rin ja muiden toimijoiden tuottamien palvelujen pohjalle. 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämistä ja 
tuottamista ohjaa lainsäädäntö. Muut palvelut tuotetaan 
avoimilla markkinoilla sekä julkisella tai muulla rahoi-
tuksella. Pirkanmaan ikääntyneiden yhteensovitettu pal-
velukokonaisuus on kuviossa 2. ryhmitelty kotoa, kotiin 
ja kotona annettaviin palvelutyyppeihin.

Suurin osa ikäihmistenkin käyttämistä palveluista on yk-
sityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden eri-
laisia palveluja, joita he valitsevat ja hankkivat omaehtoi-
sesti.  Toiseksi suurimman palveluryhmän muodostavat 
kotona asumisen tueksi suunnitellut palvelut, joita ovat 
esimerkiksi kotihoidon tukipalvelut (ateria-, siivous-, tur-
vapuhelinpalvelut jne.). Näissäkin palveluissa tuottajina 

Kuvio 1b. Sosiaali- ja terveysministeriö: esimerkki iäkkään henkilön palvelukokonaisuuden osa-alueista
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ovat erilaiset tahot. Kotona asumista auttavien palvelujen 
kategoriaan voidaan laskea myös sosiaalityön palvelut. 
Avuntarpeiden muuttuessa säännölliseksi ensimmäisenä 
kasvaa yleensä kotihoidon palvelujen kysyntä. Asumisen 
palvelut edustavat sosiaalipalveluissa raskaimpia tuki-
muotoja.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovitta-
misen tarkoituksena on tehdä asiakkaiden palvelupo-
luista nykyistä sujuvampia. Erilaisille asiakasryhmille 
suunnattujen sosiaalihuollon palvelujen välillä on myös 
rajapintoja, joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä. Näi-
tä ovat ikääntyneiden palvelujen kohdalla esimerkiksi 
vammaispalvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelut. 
Ikääntyneiden palveluissa tarvitaan näiden erityisosaa-
jien tukea ja konsultaatiomahdollisuuksia. Liikkumisen 
tuessa, apuvälinepalveluissa ja asunnon muutostöissä 
voidaan palvelujen käyttömahdollisuuksia parantaa ja 
saada aikaan kustannussäästöjä, kun tehdään yhteistyötä 
eri asiakasryhmien palvelujen hankinnassa ja logistiikas-
sa.

Ikääntyneiden terveydenhuollon palvelujen käyttö eroaa 
sosiaalipalvelujen käytöstä siinä, että asiakkuudet eivät 
terveydenhuollossa ole vastaavalla tavalla säännöllisiä ja 
jokapäiväisiä, kuin sosiaalipalveluissa. Ikääntyneiden lää-

käripalveluja tai terveydenhuollon erityistyöntekijöiden 
palveluja käytetään asiakkuuksien eri vaiheissa. Eniten 
yhteensovittamista on kotihoidon ja asumisen palvelujen 
yhteyteen liittyvissä terveydenhuollon palveluissa. Palve-
lu- ja hoitopolkujen sujuvuuden varmistamiseksi kotihoi-
dossa ja asumispalveluissa tarvitaan tiivistä yhteistyötä 
sairaala-, lääkäri- ja kuntoutuspalvelujen kanssa.

Asiakas- ja palveluohjauksen katsotaan olevan yksi kes-
keisiä keinoja sekä asiakaslähtöisyyden että kustannus-
tehokkuuden lisäämiseen palvelujärjestelmässä. Sosiaali- 
ja terveysministeriö on kärkihankkeita käynnistettäessä 
todennut, että keskitetty asiakas- ja palveluohjaus tullaan 
ottamaan lähivuosina käyttöön kaikissa Suomen maa-
kunnissa.

2.2 Asiakasohjaus asiakkaan tukena
Pirkanmaa on ollut yksi kolmesta maakunnasta Kymen-
laakson ja Varsinais-Suomen lisäksi, joissa I&O kärki-
hankkeena oli keskitetyn alueellisen asiakas- ja palve-
luohjauksen mallin (KAAPO) rakentaminen. Ikäneuvossa 
eli ”Kotona asumiseen arvoa neuvonnalla ja asiakasoh-
jauksella” -hankkeessa rakennettu yhteinen asiakasoh-
jaus on käytössä nyt 18 kunnassa ja laajenee vaiheittain 
koko maakuntaan.

Kuvio 2. Pirkanmaan ikääntyneiden yhteensovitettu palvelukokonaisuus

Yhteiset palvelut  
(yksityiset, julkiset,  
kolmas sektori)
Järjestöjen palvelut
Seurakuntien palvelut
Kohtaamispaikat, lähitorit
Digitaaliset omahoitopalvelut
Neuvontapuhelimet
Yksityiset sote- ja tukipalvelut
Liikunta- ja kulttuuripalvelut
Joukkoliikenne, palveluliikenne  
ja taksit
Apteekit
KELA palvelut
Muut kotona asumista  
auttavat palvelut

Asumisen 
palvelut
Lakisääteiset  
palvelut  
mm.
Tuettu  
asuminen
Tilapäinen 
asuminen
Palvelu- 
asuminen
Tehostettu 
palvelu- 
asuminen
Perhehoito

KotiinKotoa Kotona

Kotona asumista  
tukevat palvelut
Lakisääteiset  
palvelut mm.
Ohjaus ja neuvonta
Sosiaalityö
Liikkumista edistävät palvelut
Päivätoiminta
Kotihoidon tukipalvelut
Asunnonmuutostyöt
Sosiaalipäivystys

Kotona asumista 
tukevat hoidon ja 
hoivan palvelut
Lakisääteiset  
palvelut mm.
Kotihoito
Kotikuntoutus
Omaishoito
Lyhytaikainen  
ympärivuorokautinen 
asuminen

Rajapinnat muihin sosiaalipalveluihin:  
mm. vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut

Neuvonta, asiakas- ja palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelmat

Perustason terveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja terveydenhuollon tukipalvelut
Lakisääteiset terveystarkastukset, lääkäripalvelut, kotisairaalan palvelut, geriatriset palvelut,  

kuntoutuksen palvelut, suun terveydenhuolto, terveydenhuollon erityistyöntekijöiden palvelut,  
apuvälinepalvelut, hoitotarvikepalvelut, lääkehoitoon liittyvät palvelut
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Ikääntyneen asiakkaan palveluiden käynnistäminen, ar-
viointi, seuranta ja koordinointi ovat keskeinen osa asia-
kasohjaajan työtä. Asiakkaalle laaditaan säännöllisissä 
palveluissa asiakassuunnitelma. Tämä henkilökohtainen 
suunnitelma sisältää osuudet myös kaikista asiakkaalle 
laadituista muista suunnitelmista. Näitä ovat sosiaali-
huollon palvelujen ohella mm. kuntoutuksen suunnitel-
mat sekä muut hoitosuunnitelmatiedot silloin, kun niistä 
tarvitaan tietoa hoidon ja hoivan toteuttamiseksi eri yk-
siköissä.

Pirkanmaan Ikäneuvo-hanke tuotti vuosina 2017–2018 
ikääntyneiden palveluohjauksen ja asiakasohjauksen 
toteuttamista varten uusia työkäytäntöjä ja työvälineitä. 
Ikäneuvossa rakennettiin mm. yhteisiä palvelutarpeen 
arviointityökaluja, päätöspohjia, kotiutuksen toiminta-
ohjeita, kotikuntoutuksen toimintaprosesseja, tiedonke-
ruu seurantamenetelmiä sekä asiakasohjaajien työnkuva 
osaamiskartoituksineen11.

Palveluohjausta ja asiakasohjausta on mallinnettu Ikä-
neuvossa rinnakkain. Palveluohjaukseen perustettiin 
Pirkanmaan Ikäneuvopuhelin. Kyseessä on maakunnan 
ikääntyneille ja heidän läheisilleen tarkoitettu puhelin-
numero, jonka neuvontapalvelu kattaa nyt 16 kunnan 
alueet. Tämän lisäksi Kotitorin olemassa oleva neu-
vontapuhelin palvelee Tampereen ja Oriveden alueita. 
Puhelinneuvonta on ollut ostettua palvelua yrityksiltä. 
Neuvontaa ovat tehneet sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaiset. Tiedot alueiden palveluista on koottu yh-
teiseen palveluvalikkoon.

Palautteena ikäihmisiltä on saatu, että sähköisten neu-
vontakanavien rinnalla puhelimitse tapahtuva neuvonta 
tulee säilyttää vielä pitkään. Lisäksi tarvitaan myös kir-
jallista tiedottamista. Vain tällä tavoin voidaan taata, että 
ilman tietoteknisiä valmiuksia ja välineitä olevat ikäihmi-
set pääsevät myös neuvonnan piiriin.

Kuvio 3. Neuvonta ja ohjaus ensivaiheen palveluna Ikäneuvossa12
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11	 http://www.pirkanmaa.fi/pirkanmaa2019/muutosagentit/ikaneuvo-hanke-pirkanmaalla/
12	 Kuvio	ja	grafiikka,	NHG
13	 Ikäneuvo.	Loppuraportti	Pirkanmaalle.	2018.	https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/ 

hyvinvoinnin-palvelualue/avo-ja-asumispalvelut/projektit/ikaneuvo.html
14	 Kuvio	ja	grafiikka,	NHG

Kuvio 4. Palveluohjaus ja asiakasohjaus neuvonnan ja ohjauksen eri vaiheissa14

Ikäneuvossa kehitetty asiakasohjaus toimii Pirkanmaan 
kunnissa käytänteiltään ja toimintaperiaatteiltaan yhte-
nevästi. Sen kehittämisessä auttoivat Tampereen Kotito-
rin kokemukset. Puhelinneuvonnan ja asiakasohjauksen 
välisellä työnjaolla palveluja on pystytty kohdentamaan 
oikea-aikaisesti eri asiakasryhmille. Samalla on tehty lä-
pinäkyväksi tuet ja palvelut sekä kriteerit, joilla palveluja 
myönnetään sekä varmistettu ja seurattu näiden palvelu-
jen toteutumista13.

Palveluohjauksella tarkoitetaan Ikäneuvossa varhaisen 
vaiheen neuvontaa ja ohjausta. Palveluohjauksessa ei 
pääsääntöisesti synny asiakkuutta. Siinä pyritään tun-
nistamaan varhaisia palvelutarpeita. Neuvonnassa on 
havaittu, että tieto palvelujen vaihtoehdoista ja omara-
hoitteisista palveluista on lisännyt niiden käyttöä. Ohja-

us ja neuvonta pitää sisällään myös avun ja neuvonnan 
etuuksien hakemisessa.

Asiakasohjauksessa neuvonta ja ohjaus on intensiivisem-
pää. Palveluiden käynnistäminen, arviointi, seuranta ja 
koordinointi ovat keskeinen osa asiakasohjaajan työtä. 
Asiakasohjauksessa selvitetään asiakkaan henkilökohtai-
sia tarpeita ja toiveita sekä etsitään sopivimmat tukikei-
not yhdessä hänen kanssaan. Siinä muodostuu asiakkuus 
ja tehdään palveluja koskevia viranhaltijapäätöksiä.

Asiakasohjaaja kohdentaa viranhaltijapäätösten kautta 
palvelujen järjestäjän taloudellisia resursseja. Siinä roo-
lissa asiakasohjaus pystyy osaltaan vaikuttamaan ikään-
tyneiden palvelujen kokonaiskustannuksiin ja kustan-
nusrakenteeseen.
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Sosiaalihuoltolaki (42§, 1301/2014) edellyttää oma-
työntekijän nimeämistä asiakkaalle viimeistään palvelu-
tarpeen arvioinnin jälkeen. Omatyöntekijällä on oltava 
palvelukokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukainen 
sosiaalihuollon koulutus. Jos iäkkäällä asiakkaalla on jo 
vastuutyöntekijä esim. vanhuspalvelu- tai vammaispal-
velulain perusteella, omatyöntekijää ei tarvitse erikseen 
nimetä.

Omatyöntekijä/vastuutyöntekijä vastaa tehtävässään 
asiakkaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoavasta asia-

kas-/palvelusuunnitelmasta sekä tekee sosiaalihuollon 
palveluissa tarvittavat viranhaltijapäätökset. Hän huo-
lehtii, että asiakkaan palvelukokonaisuus on ajantasai-
nen eikä sisällä päällekkäisyyksiä.

Omatyöntekijän/vastuutyöntekijän nimeäminen turvaa 
asiakkaalle sen, että asiakkaalla on tarpeensa mukaises-
ti käytettävissä henkilö, johon ottaa yhteyttä. Hän auttaa 
laittamaan asioita vireille, tukee niiden hoitamisessa ja 
seuraa palvelujen toteutumista.

Kuvio 5. Palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelujen suunnittelu asiakasohjauksessa15

15	 Kuvio	ja	grafiikka,	NHG
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3 Väestöön liittyvät  
muutokset Suomessa

Ikärakenteen muutos ja ikääntyneiden osuuden voima-
kas kasvu koskettaa Suomea muiden Euroopan maiden 
tavoin. EU:n väestöstä 65 vuotta täyttäneiden osuus on 

nyt 19,2 % ja nousee kaikissa jäsenvaltioissa. Myös hyvin 
iäkkäiden ihmisten määrä on kaikkialla nousussa. 

Vuoteen 2070 saakka Suomen kokonaisväkiluvun arvi-
oidaan kasvavan vain hieman nykyisestä. Syntyvyys on 
ollut meillä laskussa jo muutaman vuoden ajan ja näin 
jatkuessaan se muuttaa ikärakennetta entistä epäedul-
lisemmaksi.  Vuoteen 2070 ulottuvalla ajanjaksolla yli 
65-vuotiaiden osuuden on arvioitu nousevan Suomessa 
nykyisestä 21%:sta 29%:iin.16

EU-maissa vanhushuoltosuhde on nyt keskimäärin 
29,3%, Suomessa vastaava luku on 32,4%.17 Sen lisäksi, 

että koko väestöstä ikääntyy nopeasti, myös alueelliset 
erot Suomessa kasvavat. Huoltosuhde maakunnissa poik-
keaa merkittävästi toisistaan. Pirkanmaan maakunnan 
tilanne on vielä melko hyvä, toiseksi parhain Uudenmaan 
jälkeen. Itäosissa Suomea tilanne on jo vaikeutunut.

Ikärakenteen muutos on tuonut lisää rahoituspaineita 
ikääntyneiden palvelujen järjestämiseen. Terveyden- ja 
hyvinvoinnin laitoksen tekemien selvitysten18 mukaan 
vuonna 2016 Suomen sosiaaliturvan menot olivat 69,1 
miljardia euroa. Asukasta kohden menot olivat 12 548 
euroa. Sosiaaliturvan kaikista menoista noin 40,1 pro-
senttia (27,7 miljardia euroa) kohdistui ikääntyneiden 
eläkkeisiin ja palveluihin. Menojen reaalikasvu edellis-
vuodesta oli 4,9 prosenttia. Eläkemenot on kasvaneet no-
peammin suhteessa palveluihin liittyviin menoihin.

16	 The	2018	Ageing	Report.	Underlying	Assumptions	&	Projection	Methodologies.	Institutional	Paper	065/November	2017.	
European Commission.

17 Väestörakenne ja ikääntyminen. Eurostat-julkaisut. Verkkojulkaisu. Päivitetty 25.6.2018.  
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/fi.

18 Sosiaaliturvan menot ja rahoitus 2016. Tilastoraportti 13/2018. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos.

Kuvio 6. Ikärakenteen muutos ikäryhmissä 65–74 v., 75–84 v. ja 85 v. täyttäneet Suomessa aikavälillä vuodet 2018, 
2025, 2030, 2035 ja 2040
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3.1 Ikääntyvä väestö Pirkanmaalla
Pirkanmaa ikääntyy muun Suomen mukana, vaikka 
kuuluukin vertailuissa vielä väestökasvun alueisiin. 
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maakuntia 
koskevassa asiantuntija-arvioinnissa20 todetaan, että 
Pirkanmaa on 23 kunnan muodostamana maakuntana 
asukasluvultaan maan toiseksi suurin. Kasvu keskittyy 
Tampereen alueelle. Vuoden 2017 lopulla Pirkanmaalla 
oli 514 483 asukasta.

Pirkanmaan kunnissa 65 vuotta täyttäneiden osuus vaih-
telee tällä hetkellä välillä 15,6% – 33.7%. Vuoteen 2040 
mennessä 65 vuotta täyttäneiden osuus Pirkanmaalla 
nousee eri kunnissa 21,6% – 41.4% välille. Ikääntyneen 
väestön keskuudessa myös hyvin korkea iän saavuttanei-
den määrä kasvaa. Vuonna 2017 Pirkanmaalla oli 90–109 
vuotiaita yhteensä 4757 henkilöä.

19a,b Tilastokeskus. Väestöennusteet. FinStat-tilastotietokanta ja Sotkanet-tietokanta.
20 Sosiaali- ja terveyspalvelut Pirkanmaa. Tiedosta arviointiin – tavoitteena paremmat palvelut. THL:n asiantuntijaryhmä. 

28.9.2018.

Kuvio 9. Pirkanmaan kotona asuvien 75 v. täyttäneiden %-osuus vastaavan ikäisestä väestöstä vuosina 2015 ja 201619b

Kunta 2015 2016
Akaa 91,8 90,2
Hämeenkyrö 87,5 88,2
Ikaalinen 87,2 87
Juupajoki 91,7 92,8
Kangasala 92,3 92,5
Kihniö 90,2 98,9
Kuhmoinen 93 93,9
Lempäälä 90,4 93,5
Mänttä-Vilppula 90,4 93,2
Nokia 91,9 91,1
Orivesi 91,6 91,4
Parkano 90,6 90,4
Pirkkala 92,3 92,9
Punkalaidun 89,9 89,9
Pälkäne 90,4 90,4
Ruovesi 91,3 91,3
Sastamala 92 93
Tampere 90,8 91,4
Urjala 89,6 89,6
Valkeakoski 93 92,6
Vesilahti 88,1 89,4
Virrat 91,1 90,5
Ylöjärvi 90,7 91,2
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3.2 75 vuotta täyttäneet  
 maakunnan alueella 
Pirkanmaalla oli vuonna 2017 noin 47 000 ikääntynyt-
tä, 75 vuotta täyttänyttä henkilöä ja vuoden 2025 väes-
tösuunnitelaskelman mukaan ikäryhmän koko kasvaisi 
yhteensä 67 000:een. Vuonna 2040 heitä ennustetaan 

olevan jo yli 85 000. Pirkanmaalla 75 vuotta täyttäneiden 
ikäihmisten osuus koko väestöstä oli vuonna 2017 noin 
9,1%. Iältään 90 vuotta täyttäneitä ikäihmisiä on Pirkan-
maalla ollut vuonna 2017 yhteensä 4 738. Osuus koko 
maakunnan väestöstä oli vuonna 2017 vajaa 1%. Vuoteen 
2040 mennessä heidän määränsä arvioidaan nousevan 
yli 13 000:een.

Kuvio 10 a/b. Iäkkäiden määrän muutos vuodesta 2017 vuoteen 2040 mennessä 75v. ja 90v. täyttäneet21



19

Suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa

Kunta 70–79 v. 80–89 v. 90–99 v. 100–109 v. Yht. kunnassa
Akaa 1512 767 171 2 2452
Hämeenkyrö 1045 482 111 1 1639
Ikaalinen 898 419 101 3 1421
Juupajoki 231 119 34 1 385
Kangasala 2781 1200 192 5 4178
Kihniö 243 141 36 1 421
Kuhmoinen 404 239 49 0 692
Lempäälä 1569 668 121 3 2361
Mänttä-Vilppula 1405 761 161 3 2330
Nokia 2807 1349 231 2 4389
Orivesi 1179 582 134 1 1896
Parkano 871 432 82 1 1386
Pirkkala 1586 567 90 0 2243
Punkalaidun 376 271 55 2 704
Pälkäne 796 411 93 2 1302
Ruovesi 669 378 77 1 1125
Sastamala 2845 1564 354 6 4769
Tampere 19243 9388 1965 40 30636
Urjala 650 353 66 1 1070
Valkeakoski 2392 1115 240 3 3750
Vesilahti 313 187 29 2 531
Virrat 959 581 124 1 1665
Ylöjärvi 2570 1065 159 1 3795
Yht. ikäryhmässä 47344 23039 4675 82 75140

Kuviot 11. Ikääntyneet Pirkanmaan kunnissa vuoden 2017 lopussa, jaoteltuna ikäryhmissä 70–109 vuotiaat22

Kuviot 12a. Pirkanmaan 75 v. täyttäneiden muutos% alueilla v. 2017–202523a

21 Tilastokeskus. Väestöennusteet. FinStat-tilastotietokanta ja Sotkanet-tietokanta.
22		 http://www.tilastokeskus.fi	Finstat-tilastot.	Väestöennuste.
23a,b  Pirkanmaan liitto. Väestöennusteet.
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Pirkanmaan kaupunkiseudut ikääntyvät ja maakunnan 
reuna-alueilla ollaan jo iäkkäitä. Väestötietojen mukaan 
koko Pirkanmaan väestöstä 88% asuu taajamissa ja kes-
kittyminen on maan toiseksi tiheintä. Ikääntynyttä väes-
töä asuu melko kattavasti koko maakunnan alueella.

Pohjois-Pirkanmaalla ikääntyneitä asuu paljon erillis-
taloissa haja-asutusalueilla pitkienkin matkojen päässä 
palveluista. Kaupunkiseuduilla kerrostaloasuminen on 
etusijalla. Ympäristöministeriön24 viimeisten tutkimus-
ten mukaan ikääntyneistä 70% haluaa asua kerrostalossa 
ja 60% heistä asuu jo näin.

12 256

17 224
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931
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75 vuotiaiden asumismuodot 
Pirkanmaalla v. 2017

Kuvio 13.  Pirkanmaan 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnat talotyypeittäin, määrät vuonna 201725a

Kuviot 12b. Pirkanmaan 75 vuotta täyttäneiden määrä maakunnassa v. 202523b
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Kuvio 14. Yhden hengen asuntokunnat 75 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisten asuntokunnista25b

24  Sari Hosionaho. Ympäristöministeriö. Puheenvuoro 
Tampereen asumisen seminaarissa 7.11.2018.

25a, b http://www.tilastokeskus.fi	Stat	Fin-tilastot.	Asunto-
kunnat koon, vanhimman iän ja sukupuolen sekä talo-
tyypin	mukaan	2005‒2017	ja	yhden	hengen	taloudet.

26 Yksin osana elinkaarta. Valtion tutkimus- ja selvitystoi-
minta. 66/2018.

27 	 FinSote	2017–2018.	THL.	www.thl.fi
28	 www.tilastokeskus.fi.	Tulonjakotilasto.
29	 Kela,	perustoimeentulotuen	saajat.	http://www.kela.fi/

tilastotietokanta-kelasto_sisallysluettelo#Toimeentulo-
tuki

Ikääntyneistä pirkanmaalaisista noin puolet asuu yhden 
henkilön taloudessa. Määrä on pysynyt melko samana 
vuosien 2015–2017 aikana ikäihmisten asuinpaikasta 
riippumatta.

3.3 Ikääntyneiden palvelutarve  
 Pirkanmaalla
Ikäihmisten terveys ja hyvinvointi, taloudellinen tilanne, 
elinolot sekä mahdollisuudet saavuttaa palveluja ovat 
keskeisiä tietoja palvelutarve-ennusteiden tekemisessä. 
Ikääntymisen näkymien kannalta positiivista on, että Pir-
kanmaalla ikäihmisten sairastavuus ja hyvinvointi ovat 
kohtuullisella tasolla verrattuna muuhun maahan.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä keskeistä on 
tunnistaa eri riskiryhmiä. Muistisairaudet ja yksinäisyys 
ovat merkityksellisiä riskitekijöitä. Pirkanmaalla muisti-
sairaiden osuus kotihoidon piirissä olevista asiakkaista 
on noin 22,7%, tavallisessa palveluasumisessa 31,3% ja 
tehostetussa palveluasumisessa 58% (viimeisimmät ti-
lastotiedot Sotkanetistä vuodelta 2015).

Ikäihmisille sosiaaliset verkostot ja läheisten antama apu 
ovat tärkeä tuki omassa kodissa pärjäämiseen. Yksin asu-
minen voi tuottaa ongelmia sairastumistilanteissa. Pir-
kanmaalla ikääntyneitä asuu melko paljon maakunnan 
reuna-alueilla pientaloissa ja kaukana peruspalveluista.

Yksin asuvien osuus on koko maan väestössä 36 %. Yk-
sin asuvien osuus kasvaa vanhusväestössä selvästi iän 
mukaan, ja esimerkiksi 80 vuotta täyttäneistä lähes 70 
% asui yksin26. Enemmistö yksin asuvista oli naisia. Pir-
kanmaalla yksin asuvien ikäihmisten määrä vaihtelee 
kunnittain 48.7%–62,3% välillä. Positiivista on, että elä-
mänlaatunsa hyväksi tuntevien osuus pirkanmaalaisten 
ikääntyneiden keskuudessa on kasvussa.

Kaatumisriski voi olla yksi taustatekijä sairaalakiertee-
seen joutumiselle. Finterveys2017 ja FinSote27 (aiemmin 
ATH) tutkimuksista selviää, että esimerkiksi sillä YTA yh-
teistoiminta-alueella johon Pirkanmaa kuuluu, 75 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmään kuuluvista 36,6%:lle oli tapah-
tunut kaatumistapaturma vuoden aikana.

Ikääntyneiden taloudellinen tilanne vaihtelee kuten muul-
lakin väestöllä. Jos otetaan huomioon toimeentulotuen 
saanti, ikäihmiset nousevat ryhmänä esille. Tilastokes-
kuksen28 mukaan suurin osa pienituloisista on eläkeläi-
siä. Suomessa heitä on kaikkiaan 28%. Pirkanmaalla elä-
keiän saavuttaneita (65 v täyttäneitä) toimeentulotuen 
saajia oli vuonna 1,3% väestöstä, kun vastaava luku koko 
Suomessa oli 1,2%.29 Tulojen niukkuus on riskitekijä 
mm. siihen, hakevatko ikäihmiset toimintakyvyn heike-
tessä tarvitsemiaan palveluja.
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Kotona asumisen tukeminen edistyy Pirkanmaalla. Thl:n 
arviointiraporttien mukaan kotona asuvien ikäihmisten 
määrä on vastannut pääsääntöisesti valtakunnan tavoi-
tetasoa, 75 vuotta täyttäneistä pirkanmaalaisista 91,5 
prosentin asuessa kotona (v. 2017 koko maa 89,0–93,3 
%). Kotihoidon kohdentamisessa maakunnassa on on-
nistuttu hyvin, mutta edelleen asiakasohjausta ja pal-
veluvalikoimaa kehittämällä voidaan löytää kotihoitoa 
korvaavia palveluvaihtoehtoja matalan palvelutarpeen 
asiakkaille ja siirtää resursseja paljon palveluja tarvitse-
ville. Omaishoidon kattavuus ei ole Pirkanmaalla täyttä-
nyt kansallisia suosituksia, vaikka on parantunut viime 
vuosien aikana. Omaishoidon tuen saajia oli 75 vuotta 
täyttäneiden joukossa 4,1% v. 2017.

Kotisairaalatoimintaa sekä kotona asumista ympärivuoro-
kautisesti tukevia palveluja tarvitaan lisää, jotta tuleviin 
yöaikaisiin hoidontarpeisiin maakunnan alueella voidaan 
vastata, kotiutukset onnistuvat ja saattohoito kotona to-
teutuu. Yöaikaista hoitoa ei muutamaa kuntaa lukuun 
ottamatta ole vielä ollut kovin paljoa, mutta kotiutusten 
ja kevyemmän asumisen yhteyteen niitä tullaan jatkos-
sa tarvitsemaan. Ratkaisuja näihin kysymyksiin haetaan 
mobiilihoitaja-malleista ja muista liikkuvista palveluista.

Runsas iäkkäiden päivystyskäyntien määrä on palve-
lujärjestelmän laatuongelma. Vaatii selvittelyä, miksi 
ikäihmisiä ohjautuu runsaasti päivystykseen. Pirkan-
maalla tavallisia terveydenhuollon käyntejä on ollut 
keskimääräisesti muuhun Suomeen verrattuna. Vuonna 
2017 Pirkanmaalla oli 75 vuotta täyttäneiden perus-
terveydenhuollon käyntejä vajaa 5000 käyntiä/ 1000 
vastaavan ikäistä kohti. Sairaalahoitojaksoja30 75 vuot-

ta täyttäneillä oli vajaat 20 000 jaksoa /1000 vastaavan 
ikäistä kohti.

Asumispalveluissa on Pirkanmaalla tehty valtakunnallis-
ten tavoitteiden mukaisia rakenteellisia muutoksia, mutta 
niihin on haettava lisää uusia ratkaisuja. Myös laitoshoi-
to vaatii edelleen tarkastelua. Kunnat ovat ratkaisevassa 
asemassa kevyempien asumisratkaisujen kehittämisessä 
ja selvittämisessä yhdessä, myös maakuntatasolla. Ikään-
tyneiden asumisen odotetaan kiinnittyvän entistä enem-
män muun väestön asumiseen.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ARAn asun-
tomarkkinakatsauksessa31 todetaan, että vuonna 2017 
voimaan tullut investointiavustuslain muutos toi mah-
dollisuuden avata sen rahoittamien ikääntyneiden pal-
veluyksiköiden yhteisiä tiloja myös lähialueella asuvien 
käyttöön. Selvityksestä käy ilmi, että tavallisessa ympä-
ristössä olevien esteettömien kerrostaloasuntojen kysyn-
tä kasvaa, samoin kuin yhteisöasumisen, palvelukortte-
lien ja monisukupolviasumisen ratkaisujen kysyntä.

Tehostetun palveluasumisen tilanne on haasteellinen. 
Tarjontaa on liikaa koko Suomessa. ARAn selvityksessä 
erityisryhmien vapaarahoitteisista ja ARA-rahoitteisista 
asuntomarkkinoista käy ilmi, että Pirkanmaan maakun-
nassa on tehostetun asumisen paikkoja tyhjillään ja ne 
ylittävät laskennallisen tarpeen. Selvityksen mukaan te-
hostetun palveluasumisen nykyinen ylitarjonta ja suunni-
teltu tarjonnan lisäys pitää suhdeluvun vuoden 2015 ta-
solla. Esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa on 
ollut suunnitteilla tai rakenteilla yli 40 % lisäys nykyiseen 
ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen tarjontaan.

Taulukko 1. Tehostetun palveluasumisen kysyntä ja tarjonta suhteessa yli 75-vuotiaiden määrään (poiminta ARAn 
selvitys 2017)

Maakunta Valmiita asun
toja

Suunnitteilla
tai

rakenteilla

Teh. palv.
asunnoissa 
asuvia 2015

Käyttöaste 
2016

Tyhjiä asunto
ja 2017

Yli 75-vuotiai
ta 2020

Teh. palv.
asunnoissa 

2020 *

Pirkanmaa 2 205 1 011 6,1 % 85 % 92 50 884 6,3 %

Koko maa 
yhteensä 26 752 7 408 7,1 % 82 % 1 572 549 025 6,2 %

*) Taulukossa kyseessä on laskennallinen suhdeluku, joka saadaan valmiiden (ml. tällä hetkellä tyhjien asuntojen) sekä rakenteilla 
ja suunnitteilla olevien asuntojen lukumäärän ja yli 75-vuotiaiden määrän suhteesta, ts. kuinka moni 75-vuotias tai vanhempi olisi 
tehostetussa palveluasumisessa, jos kaikki nämä paikat olisivat täynnä.
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Jotta palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan, Pirkan-
maalla on varauduttava osaamisen vahvistamiseen perus- 
ja erityispalveluissa eri toimialueilla.  Yhteistyötä alan 
oppilaitoksiin ja tutkimussektorille on tarve tiivistää en-
tisestään. Pirkanmaan koulutuskeskittymät antavat tähän 
hyvän mahdollisuuden. Osaamisen vaade koskee kaikkia 
palvelualueita.

Päivitettyä tietoa tarvitaan, kun sosiaalipalveluissa palve-
luvalikoimat laajenevat ja uusia vaihtoehtoja ikäihmisille 
tulee tarjolle julkisella, yksityisellä ja kolmannella sek-
torilla. Palveluihin ohjaamiseen ja neuvontaan tarvitaan 
pohjaksi laaja-alaista tietämystä. Hyvin iäkkäiden mää-
rän noustessa on väistämätöntä, että myös perehtymistä 
heidän tarpeisiinsa tarvitaan kaikissa perus- ja erikoista-
son terveyspalveluissa. Asiakkaista yhä suurempi osa on 
ikäihmisiä.

3.4. Ikääntyneen väestön 
 hyvinvoinnin tila
Finterveys2017 tutkimuksen mukaan ikääntyneiden toi-
mintakyky ja terveys ovat pitkään jatkuneen hyvän kehi-
tyksen jälkeen kääntyneet loivasti laskusuuntaiseksi32. 
Tarve elintapaohjaukseen on kasvanut. Pirkanmaan lii-
ton tekemän palvelutilannekuvan33 mukaan ikääntyneen 
väestön hyvinvointi on ollut kohtuullisella tasolla verrat-
tuna muuhun maahan.

Pirkanmaalla yksinäisyyttä koetaan keskimääräistä har-
vemmin ja toimintakyky koetaan riittäväksi keskimää-
räistä useammin. Toimeentulossa on eroavuuksia ja on-
gelmia. Muistisairaita asiakkaita hoidetaan Pirkanmaalla 
selvästi muuta maata yleisemmin vanhainkodeissa kuin 
pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksissa. 

THL:n arviointiraportin (2018) mukaan ikäihmisten 
päihteiden käyttö on maakunnassa hieman keskimää-
räistä suurempaa muuhun Suomeen verrattuna. Pirkan-
maalla ikäryhmässä 65 vuotta täyttäneet on psykiatrisia 
laitoshoidettavia ikäryhmään suhteutettuna eniten koko 
maassa.

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017– 
202034 on strateginen alueellinen asiakirja, joka mää-
rittelee alueellisen terveyden edistämisen koordinaati-
on painopisteet ja niiden toimeenpanon. Ikääntynyttä 
väestöä koskevat indikaattorit ovat olleet muun muassa 
palvelujen käyttöä, tapaturmien ehkäisyä, terveystarkas-
tuksia, neuvontapalveluja, toimintakyvyn arviointia, lii-
kuntaa, kulttuuria ja ravitsemusta koskevat indikaattorit. 
Indikaattoreita uudistetaan parhaillaan.

Terveydenedistämisaktiivisuuden TEA-viisarin35 indi-
kaattoripoiminnan avulla muodostetaan kuvaa toimista 
väestöryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi.  
Sähköisen työkalun avulla voidaan verrata esimerkiksi 
kuntia ja maakuntia, miten ne toteuttavat tätä tehtävää. 

30	 www.sotkanet.fi.	Tilasto-	ja	indikaattoritietokannat.	THL.
31 Erityisryhmien asuntomarkkinakatsaus. ARA. 2018.
32  Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa. Finterveys2017 tutkimus. Koskinen (toim.) ym. Raportti 4/2018. THL.
33	 Palvelutilannekuva.	Pirkanmaan	liitto.	www.pirkanmaa.fi.
34	 Antero	Saksala	ja	Maarit	Varjonen-Toivonen.	Pirkanmaan	alueellinen	hyvinvointikertomus	2017	–	2020.	https://www.tays.

fi/fi-fi/sairaanhoitopiiri/alueellinen_yhteistyo/Hyvinvoinnin_ja_terveyden_edistaminen/Alueellinen_hyvinvointikertomus
35	 TEA-viisari.	THL.	https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
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Neuvonnan ja ohjauksen osalta hajonta on vielä suurta, 
muun muassa omaishoidon neuvonnassa. Läheisapua 
saadaan pääsääntöisesti omasta perhepiiristä, vapaaeh-
toistyön tukea tai muuta vastaavaa tarvittaisiin enem-
män.

Esimerkki TEA-viisarin käytöstä ja tuloksista: 
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Pirkanmaan ikääntyneiden palvelujen uudistamista 
tehdään valtakunnallisten ohjelmien, kärkihanke 
I&O:ssa määriteltyjen tavoitteiden ja sote-uudis-

tuksen mukaisin periaattein. Pirkanmaan kuva ikäänty-
neiden palvelujen yhteensovitetusta kokonaisuudesta 
on muodostunut maakunnan valmistelijoiden ja laajan 
verkoston toimijoiden yhteistyönä. Päällimmäisenä ta-
voitteena on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uu-
distukselle asetetut tavoitteet eli lisätä palvelujen asia-
kaslähtöisyyttä, edistää integraatiota ja tuottaa uusien 
rakenteiden ja toimintamallien avulla kustannussäästöjä.

Maakunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
valmistelua on tehty laaja-alaisessa yhteistyössä kuntien, 
järjestöjen, Kelan, maakunta- ja soteuudistuksen valmis-
telun, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon, 
kokemusasiantuntijoiden sekä yritysten edustajien kans-
sa. Ikäihmisten palvelukokonaisuutta on rakennettu työ-
pajoissa. Ikäneuvo-kärkihankkeen toimijoiden tuottama 
näkemys ikäihmisten palvelukokonaisuudesta on työryh-
mien ja muutosagenttityön kautta liitetty kiinteäksi osak-
si maakunnan sote-palvelujen valmistelua. 

Ikääntyneiden palveluihin on perustettu oma asiantun-
tijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmässä ovat olleet mukana 
Pirkanmaan 23 kunnan ikääntyneiden palvelujen johdon 
edustajat. Vanhusneuvostojen kanssa on käsitelty erityi-
sesti osallisuuden ja osallistumisen teemoja. Ikäihmisten 
palveluihin perustettu kokemusasiantuntijaryhmä mm. 
arvioi ikääntyneiden yhteensovitetun palvelukokonai-
suuden suunnitelman. Ikääntyneiden asumisen uudis-
tamisessa muutosagentin yhteistyökumppanina työryh-
mien ohella on ollut Tampereen kaupunki ja Tampere on 
myös tuonut kokemuspohjansa käyttöön Ikäneuvo-hank-
keen neuvonnan, asiakasohjauksen ja Lähitori-toiminnan 
eteenpäin viemisessä.

Pirkanmaan valmistelussa ikääntyneiden palvelujen 
suunnitelmista on pääosin vastannut työryhmä ”Ikään-

tyneiden ja vammaisten palvelut” alatyöryhmineen. 
Alaryhmiä ovat vuosina 2017–2019 olleet ikäihmisten 
palvelujen, vammaisten palvelujen, omaishoidon, erityis-
ryhmien asumisen sekä ikääntyneiden lääkäripalvelujen 
työryhmät. Yhdyspinnat eri valmisteluryhmiin ovat olleet 
lukuisat. 

Tarkastelussa on maakunnallisen omaishoidon keskuk-
sen ja henkilökohtaisen avun keskuksen käynnistämi-
nen. Perhehoidon keskus maakunnassa on jo toiminnas-
sa, mukana on 17 (17/23) kuntaa. Asumisen palvelujen 
ja lyhytaikaishoidon paikkojen keskitetty koordinointi 
on myös työn alla.  Lisäksi on tehty suunnitelmat asun-
nonmuutostöiden keskitetystä ohjaamisesta. Sosiaali- ja 
vammaispalvelulakien mukaisten kuljetuspalvelujen jär-
jestämistä maakuntatasoisena on valmisteltu joukko- ja 
henkilöliikenteen työryhmässä.

Lääkäripalvelujen työryhmässä valmistuu ikääntyneiden 
perustason lääkäripalvelujen ja geriatripalvelujen kon-
sultaatiomalli. Alueellisessa kuntoutuksen koordinaa-
tioryhmässä on käsitelty ikääntyneiden kuntoutuksen 
kysymyksiä. Terveyskeskustyöryhmässä on luotu malli 
kotisairaalalle ja linjattu alustavasti, miten nykyiset ter-
veyskeskussairaaloiden akuuttiosastot liittyvät tulevassa 
rakenteessa ikääntyneiden palvelukokonaisuuden yhtey-
teen. Apuvälikeskuksesta ja hoitotarvikejakelusta on ole-
massa myös toimeenpanosuunnitelmat.

Kaikkien eri ryhmien työn pohjalta on muodostettu kuva 
ikääntyneiden yhteensovitetusta palvelukokonaisuudes-
ta ja maakunnallisesta ikääntyneiden palvelujen suunni-
telmasta. Ikääntyneiden palvelujen tavoitteita ja toteu-
tusta linjattaessa asiantuntijaryhmässä on nostettu esille 
keskeisimmät toimenpiteet, joilla yhteensovitettua pal-
velukokonaisuutta viedään käytäntöön seuraavina vuosi-
na. (Liite 1. Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit, koosteena 
suunnitelma-asiakirjan lopussa).

4 Pirkanmaan ikääntyneiden 
palvelujen uudistaminen
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sekä 
maakuntavalmistelussa vuosina 2017–2019 hyvin-
vointi- ja osallisuustyöryhmät ovat luoneet toimin-

tamallia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle sekä 
osallistumiselle.  Ikääntyneet on yhtenä ryhmän huomi-
oitu näissä valmisteluissa. 

Osallisuus tukee hyvinvointia. Julkisilla toimijoilla on lain-
säädännön nojalla velvollisuus tukea erilaisia osallistu-
mis- ja vaikuttamistapoja. Osallisuuden toimintamuotoja 

voivat olla asukas- ja asiakasraadit, palvelujen käyttäjien 
edustajuus toimielimissä sekä yhteiskehittämisryhmät 
palvelujen käyttäjien kanssa. Osallisuuden edistämisen 
keinoihin kuuluu myös yhteistyö kolmannen sektorin toi-
mijoiden kanssa. 

Vanhusneuvostot ovat merkittävä vaikutuskanava ikään-
tyneiden osallistumisessa sekä kunta- että maakuntata-
solla.

5 Iäkkäiden hyvinvoinnin  
ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuuluvat myös 
maakuntien ja kuntien yhdyspinnassa olevat palvelut, ku-
ten erilaiset kohtaamispaikat ja Lähitorit. Näihin liittyvää 
suunnitteluyhteistyötä on tehty Ikäneuvo-kärkihank-
keen tulosten pohjalta mm. maakunnan yhteistyömallit- 
työryhmässä. Palveluverkon valmistelijoiden ohella ryh-
mässä ovat olleet mukana palvelukokonaisuuksien ja 
Ikäneuvon edustajat sekä Kelan ja järjestöjen toimijat.

Pirkanmaan alueellisessa kuntoutuksen työryhmässä 
ikääntyneiden kuntoutusta on käsitelty yhtenä kokonai-

suutena. Tämän valmistelun tulosten ja Ikäneuvossa ke-
hitettyjen kotikuntoutusmallien avulla pystytään jatkos-
sa paremmin edistämään ikääntyneiden toimintakykyä 
ja pärjäämistä kotiympäristössä. Ikääntyneiden kuntou-
tuksen toteutuksessa hyödynnetään kaikki sosiaalisen, 
fyysisen, psyykkisen ja kognitiivisen kuntoutuksen mah-
dollisuudet ja ohjataan asiakkaita näihin palveluihin sekä 
toimintoihin.

Kuvio 15. Osallisuuden roolien muutos (Anne Heusala ja Soile Ridanpää-Vuolle 2018, Pirkanmaa2021)
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Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa ikään-
tyneiden palveluja on viety eteenpäin yhdessä 
muiden substanssialueiden kanssa. Asiakaslähtöi-

syydessä keskeistä on asiakkaiden henkilökohtaisten tar-
peiden kuuleminen ja tukeminen. Asiakasohjauksella on 
tässä tärkeä rooli.

Palvelutarpeiden tunnistaminen yhdessä asiakkaan 
kanssa on osa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasläh-
töistä ammattityötä. Tavoitteena on löytää asiakkaalle 
oikea-aikaiset ja soveltuvat palvelut. Tarpeiden tunnis-
tamisessa auttaa osaltaan asiakkuuksien ryhmittely ns. 
segmentointi.

6 Asiakaslähtöiset  
palvelut

neuvon kriteerityöskentelyyn osallistuneiden kuntien ja 
järjestöjen edustajia. 

Asiakas-/palveluseteli	 ja	 henkilökohtainen	 budjetti ovat 
keinoja edistää asiakkaiden valinnan mahdollisuuksia. 
Setelillä voi hankkia palveluja valitsemaltaan yksityi-
seltä palveluntuottajalta, joka on hyväksytty tuottajaksi 
alueelle. Jos asiakas ei halua seteliä, palvelujen järjestä-
misvastuussa oleva taho tarjoaa palvelut itse tai hankkii 
ostopalveluna.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen lakiluonnok-
seen vuonna 2018 oli kirjattuna, että asiakasseteliä voi-
daan tarjota muun muassa kotihoitoon, asumispalve-
luihin, sosiaaliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen ja 
hammasproteesihoitoihin (www.alueuudistus.fi). Osaan 
näistä palveluista on jo nykyisellään käytössä palveluse-
teli.
Yhteensovitetut tietojärjestelmät tukevat asiakaslähtöis-
ten palvelujen järjestämistä. Pirkanmaalla ICT-toiminto-
jen uudistaminen on alkanut mm. AluePegasoksen käyt-
töönoton valmisteluilla. Lisäksi  RAI-toimintakykyarviota 
viedään entistä laajemmin osaksi ikääntyneiden palvelu-
ja. RAI-toimintakykymittarin käytön laajentaminen tu-
kee säännöllisissä palveluissa olevien asiakkaiden palve-
lutarpeen arvioinnin ja seurannan yhdenmukaisuutta ja 
tasavertaisuutta.

Keskeiset ikääntyneiden  
palveluiden asiakassegmentit

• Omatoimiasiakas 
• Tukipalveluasiakas
• Henkilökohtaisen hoivan ja  

hoidon asiakas 
• Ympärivuorokautisen  

kokonaishuolenpidon asiakas

Asiakasohjauksen kokonaismallia on valmisteltu yhdessä 
ikääntyneiden, vammaispalvelujen sekä päihde- ja mie-
lenterveyspalvelujen kanssa. Myös lapsi- ja perhe-pal-
velut ovat mukana tässä keskustelussa. Tavoitteena on 
tuottaa asiakasohjaukselle mahdollisimman yhteinen 
geneerinen malli.  Kunnissa ikääntyneiden asiakasoh-
jauksessa sovelletaan nyt Ikäneuvossa kehitettyä toimin-
tatapaa. Se viimeistellään myöhemmin yhteensopivaksi 
muun asiakasohjauksen kanssa.

Kotihoidolle ja omaishoidolle on laadittu Pirkanmaan 
yhteiset kriteerit -esitys Ikäneuvo-hankkeen yhteydessä 
kokoontuneissa työpajoissa. Yhteisten kriteerien avulla 
varmistettaisiin asiakkaiden yhdenmukainen kohtelu eri 
puolilla maakuntaa, samanlaisissa palveluissa. Yhteisten 
kriteerien loppuunsaattamista on jatkettu vuonna 2018–
2019 työryhmissä. Ryhmissä on ollut mukana myös Ikä-
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Rakenneuudistuksen aikaansaamiseksi 
ensisijaisia ovat:
• toimiva asiakasohjaus keskeisenä kustannusten 

hillinnän vaikuttajana
• kotiin vietävät / annettavat palvelut
• laitoshoidosta luopuminen
• tehostettu palveluasuminen enemmän  

tavanomaisen suuntaan
• tehostetun palveluasumisen tilalle enemmän 

tavallisen asumisen ratkaisuja
• kotihoidon ja asumisen välimuotoisia ratkaisuja
• yöaikaisen kotihoidon palvelutarpeeseen  

vastaaminen
• yhteys terveyspalveluihin, väljemmät aukioloajat
• hyvällä tavalla mallia markkinaehtoisesta  

palvelusektorista
• palvelujen muotoutuminen enemmän asiakkaan 

tarpeen mukaan
• uudenlaiset asumisen ja asumisen tuen ratkaisut

Pirkanmaan ikääntyneiden yhteensovitettuun pal-
velukokonaisuuteen sisältyvät voimassa olevan 
lainsäädännön mukaiset ikäihmisten palvelut sekä 

matalan kynnyksen toiminta ja digitaaliset palvelut. Pal-
velurakenteen painotusta siirretään ohjauksen ja neu-
vonnan avulla entistä enemmän matalan kynnyksen pal-
veluverkostoon. Kasvava tietämys palveluvaihtoehdoista 
ja uusista tuotteista edistävät asiakkaiden valinnanmah-
dollisuuksia.36

7 Palvelurakenne

Hyvän ikääntymisen laatusuosituksen seurantaindikaattorit Tavoite 2017 2018 
eteenpäin

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä 91,0 – 92, 0 nousee

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat,  
% vastaavan ikäisestä väestöstä 13,0 – 14,0 nousee

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana,  
% vastaavan ikäisestä väestöstä 6,0 – 7,0 saavuttaa

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12.,  
% vastaavan ikäisestä väestöstä 6,0 – 7,0 laskee

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta 
täyttäneet 31.12., % vastaavan ikäisestä väestöstä 2,0 – 3,0 laskee  

nopeasti
Terveyskeskusten 75 vuotta täyttäneet pitkäaikaisasiakkaat 31.12.,  
% vastaavan ikäisestä väestöstä

Ei tavoite  
prosenttia poistuu

Taulukko 2. Ikääntyneiden palvelujen rakenneindikaattorit 2018 lähtien (Sotkanet)

36 Terhi Tevameri. Toimialaraportti. Sosiaali- ja terveys-
palvelualan yritykset– epävarmoista tulevaisuuden 
näkymistä hyvinvoinnin kasvuun? Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön	julkaisuja	38/2018.	TEM

37	 https://alueuudistus.fi/tietojohtaminen

Ikääntyneiden palvelurakenteen indikaattoreiksi on valit-
tu toistaiseksi ne, joita käytetään perustietona Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen ”vanhuspalvelujen tila”-seuran-
taindikaattoreissa. Indikaattorivalikoima täydentyy ja 
päivitetään siinä vaiheessa, kun uudet KUVA-indikaatto-
rit37 tulevat käyttöön.
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen  
järjestämisen tehtäväala

• Perusteveydenhuolto ja  
suun terveydenhuollon palvelut

• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
• Ikääntyneiden palvelut
• Mielenterveys- ja päihdepalvelut  

sekä työikäisten sosiaalipalvelut
• Vammaisten palvelut
• Yliopistosairaala- ja  

erikoissairaanhoidon palvelut

8 Toimeenpano ja resurssointi 

Kuvio 16. Palvelujen järjestäjän näkökulma palvelukokonaisuuksista Pirkanmaa2021-suunnittelussa, esimerkki38a

Alueen kehittäminen ja  
kokonaisturvallisuus  
-järjestämisen tehtäväala

• Elinympäristöpalvelut
• Elinkeinojen kehittämisen palvelut
• Kokonaisturvallisuus

Pirkanmaalla on tuotettu kärkihankkeen ja sote-uudis-
tuksen tuotoksina ikääntyneiden palvelujen suunnitel-
man lisäksi mm. yhteiset esitykset sosiaalihuollon lain-
säädännön mukaisten palvelujen myöntämiselle, kuten 
omaishoidon ja kotihoidon kriteerit. Erityisryhmien asu-
mispalveluihin luotiin palvelukuvaukset.

Suunnitelmat omaishoidon keskuksen ja henkilökoh-
taisen avun keskuksen malleiksi ovat valmistumassa. 

Keskusmallista on jo kokemusta kehitysvammaisten ja 
ikäihmisten perhehoidon yksikössä, johon kuuluu täl-
lä hetkellä 17 Pirkanmaan kuntaa. Ikääntyneiden lää-
käripalvelujen suunnitelma on tehty koko Pirkanmaan 
osalta.  Ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
voimaantuloa Pirkanmaan kunnat arvioivat miten näitä 
tuotoksia ja suunnitelmia voitaisiin viedä yhdessä käy-
täntöön.

Ikääntyneiden palvelujen toimeenpano etenee lainsää-
dännön sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen 
aikarajoissa. Järjestäjän toiminnassa ikääntyneiden 

palveluja tarkastellaan kokonaisuutena. Järjestäjä seuraa 
palvelujen talous- ja asiakastoteumaa myös tarpeenmu-
kaisesti osa-alueittain.
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Ikääntyneiden palvelukokonaisuuden toimintakatteen 
on arvioitu olevan 396,7 milj. euroa vuonna 2021. Pal-
velutarpeen voimakas kasvu Pirkanmaan ikääntymisen 
myötä näkyy merkittävänä palvelukokonaisuuden netto-
menojen kasvuna. Nykyrakenteen mukaiset muut ikään-

tyneiden palvelut on jaettu arvion perusteella seuraaville 
toiminnoille: asiakas- ja palveluohjaus, iäkkäiden hyvin-
voinnin ja terveyden edistäminen, omaishoidon tuki sekä 
avohoito ja avopalvelut.

Taulukko 3. Ikääntyneiden palvelujen osuus Pirkanmaan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteenlasketussa kokonais-
budjetissa v. 2017 (nettomenot, ikääntyneiden palvelut toiseksi suurin kokonaisuus)38b

Sote nettomenojen jakauma

Perusterveydenhuolto ja suun terveydenhuollon palvelut

Ikääntyneiden palvelut

Vammaisten palvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut

Mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä työikäisten sosiaalipalvelut

Yliopistosairaala- ja erikoissairaanhoidon palvelut

Yliopistosairaala- ja  
erikoissairaanhoidon palvelut

Ikääntyneiden  
palvelut

Lasten, nuorten 
ja perheiden 
palvelut

Perusterveydenhuolto 
ja suun terveyden-
huollon palvelut

Mielenterveys- ja 
päihdepalvelut 
sekä työikäisten 
sosiaalipalvelut

Vammaisten  
palvelut

41,7 19,7 11,2

10,1

9,5

7,8

Ikääntyneiden palvelut (1000 euroa) TA 2021 TS 2022 TS 2023

Toimintatulot 81 105 82 123 83 160

Toimintamenot -477 832 -516 968 -556 484

Toimintakate -396 726 -434 845 -473 325

Pirkanmaalaisten ikääntyneiden 75 v. täyttäneiden palveluiden käyttö38c

Kevyet ja tai peruspalvelut 

Tehostettu palveluasuminen 

Säännöllinen kotihoito 

Tavallinen palveluasuminen 

Omaishoidon tuki  
77,0 %

6,7 %

0,7 % 4,1 %

11,5 %

38a,b,c Pirkanmaan liitto, Pirkanmaa2021. Valmisteluaineistoa
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9 Monitoimijainen yhteistyö

Toimivien palvelupolkujen ja hoitoketjujen varmis-
tamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa 
on tehtävä laajasti moniammatillista yhteistyötä. 

Yhteistyötarve koskettaa muitakin palveluja, kuten hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintoja. 

Nykyinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö 
pitää sisällään vaatimukset hoito- ja palvelusuunnitel-
mien laatimisesta säännöllisten palvelujen asiakkaille. 
Suunnitelmien laatimisessa ja toteutumisen seurannas-
sa ikäihmistä auttaa nimetty oma- tai vastuutyöntekijä. 
Asiakkaan suunnitelma olisi laadittava yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa.

Asiakasohjaaja kulkee asiakkaan rinnalla ja toimii asiakkaan äänenä

1. Yhteydenotto 2. Palvelutarpeen 
 arviointi

3. Tarvittavien  
 palvelujen  
 käynnistäminen

4. Asiakassuunnitelman 
     seuranta ja arviointi

As
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a

•	 Minulla tai läheiselläni on 
hyvinvointiin, terveyteen 
tai palveluihin liittyvä asia, 
johon tarvitsen apua

•	 Tiedän kuka asiaani hoitaa

•	 Tulen kuulluksi ja  
ymmärretyksi 

•	 Luotan asiakasohjaajaan
•	 Saan tietoa, jonka pohjalta 

voin tehdä valintoja itsel-
leni sopivista palvelurat-
kaisuista

•	 Osallistun palvelukokonai-
suuteni suunnitteluun

•	 Saan tietää, miten  
asiaani hoidetaan

•	 Yhteydenotto ja ohjauk-
sen saaminen on minulle 
helppoa. Jos tilanteessani 
tapahtuu muutoksia, voin 
aina kääntyä yhteyshenki-
löni puoleen

•	 Saan kannustusta ja tukea
•	 Tiedän, miten tilannettani 

seurataan
•	 Tiedän oman tehtäväni 

hyvinvointini ja toimintaky-
vyn edistämisessä

•	 Saan asiantuntevaa apua 
aina kun sitä tarvitsen

As
ia

ka
so
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ks
en

 n
äk

ök
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m
a •	 Asiakkaan tilanteen jatku-

va arviointi suunnitelmaan 
ja tavoitteisiin nähden 
palveluntuottajan toimesta 

•	 Jatkosuunnitelman teko 
sekä asiakassuunnitelman 
päivittäminen  
tarvittaessa yhteistyössä

•	 Palveluntuottajan kirjaus-
ten sekä RAI-arviointien 
hyödyntäminen

•	 Asiakassuunnitelman laa-
timinen ja päätöksenteko

•	 Seurannasta sopiminen 
palveluntuottajan kanssa

•	 Palvelun toteuttaminen 
asiakassuunnitelman 
mukaisesti (tuottaja laa-
tii tarkemman hoito- ja 
palvelusuunnitelman 
osaltaan)

•	 Palvelutarpeen selvittämi-
nen laaja-alaisesti (asiakas-
lähtöisyys,  
ratkaisukeskeisyys,  
yhteinen toimintatapa 
ja kriteerit, moniamma-
tillisuus) 

•	 Tavoitteiden määrittely 
yhdessä asiakkaan kanssa 

•	 Ohjaus eri vaihtoehdoista
•	 Omatyöntekijän nimeämi-

nen tarvittaessa

•	 Neuvontapuhelin
•	 Lähitori
•	 Sote-/terveyskeskus
•	 Sähköiset itsearviointivä-

lineet 
 Kotikäynnistä sopi-
minen asiak kaan kanssa 
puhelimitse

Palvelutarpeen selvittäminen ja tarvittavien palveluiden käynnistäminen ja arviointi

Esimerkki asiakasohjauksen palvelupolusta39a

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esityksiin on 
kirjattu, että Kanta-palvelun kautta asiakassuunnitelma 
voisi olla näkyvissä kaikille palveluntuottajille. Palvelu-
tuottaja  ohjaisi ikäihmisen aina tarkempaan selvittelyyn 
asiakasohjaukseen, kun hänellä on paljon erilaisia sosiaa-
li- ja terveydenhuollon palvelutarpeita, jotka edellyttävät 
laaja-alaista yhteensovittamista.

Ikääntyneiden palveluissa tarvitaan monialaista yhteis-
työtä. Yli sektorirajojen ulottuva yhteistyö kestää  käy-
tännössä koko asiakkuuden ajan, erityisesti niiden koh-
dalla, jotka käyttävät monia sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja.

39a,b,c Ikäneuvohanke 2016–2018
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1. Yhteydenotto 2. Palvelutarpeen 
 arviointi

3.  Kotihoidon  
 palvelun 
 käynnistäminen* 

4. Asiakassuunnitelman 
     seuranta ja arviointi
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•	 Minulla tai läheiselläni on 
hyvinvointiin, terveyteen 
tai palveluihin liittyvä asia, 
johon tarvitsen apua

•	 Tiedän kenen kanssa  
kotikäynti on sovittu

•	 Tulen kuulluksi ja  
ymmärretyksi. Luotan 
asiakasohjaajaan

•	 Saan tietoa, jonka pohjalta 
voin tehdä valintoja itsel-
leni sopivista palvelurat-
kaisuista

•	 Osallistun palvelukokonai-
suuteni suunnitteluun

•	 Saan tietää miten asiaani 
hoidetaan ja milloin palve-
luni alkavat

•	 Yhteydenotto ja ohjauk-
sen saaminen on minulle 
helppoa. Jos tilanteessani 
tapahtuu muutoksia, voin 
aina kääntyä yhteyshenki-
löni puoleen

•	 Toiveeni ja tarpeeni  
tulevat huomioiduiksi

•	 Saan kannustusta ja tukea
•	 Tiedän, miten tilannettani 

seurataan ja tulen kuul-
luksi palvelumuutoksia 
tehtäessä 

•	 Tiedän oman tehtäväni 
hyvinvointini ja toimintaky-
vyn edistämisessä

•	 Saan asiantuntevaa apua 
aina kun sitä tarvitsen

•	 Kotihoito on tukena  
asiakkaan arjessa

•	 Kotihoito kirjaa asiakkaan 
päivittäistä tilannetta, te-
kee sovitut arvioinnit (RAI) 
sekä viestii tapahtuvista 
muutoksista 

•	 Asiakkaan tilanteen 
arviointi ja asiakassuun-
nitelman päivittäminen 
tarvittaessa yhteistyössä 
asiakas ohjaajan kanssa 
(yhteinen keskustelu esim. 
kuntouttavan arviointijak-
son päättyessä ja toimin-
takyvyn/palvelutarpeen 
oleellisissa muutoksissa)

•	 Asiakasohjaaja laatii asia-
kassuunnitelman ja tekee 
päätökset

•	 Ilmoitus uudesta asiak-
kaasta kotihoitoon

•	 Kotihoito laatii tarkem-
man hoito- ja palvelu- ja/
tai kuntoutussuunnitel-
man kotihoidon palvelu-
jen osalta

•	 Asiakasohjaaja selvittää 
palvelutarpeen laaja-alai-
sesti (asiakaslähtöisyys, 
ratkaisukeskeisyys, 
yhteinen toimintatapa, 
kriteerit) 

•	 Tavoitteiden määrittely 
yhdessä asiakkaan kanssa

•	 Asiakasohjaaja sopii koti-
käynnistä asiakkaan kans-
sa puhelimitse
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Palvelutarpeen selvittäminen ja tarvittavien palveluiden käynnistäminen ja arviointi

* Kuntouttava arviointijakso uusille asiakkaille aina ennen säännöllisen kotihoidon käynnistämistä.

Esimerkki kotikuntoutuksen palvelupolusta39b
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1. Asiakkaan tarpeen
 tunnistaminen 2. Yhteydenottokanava

3. Alustava palvelu  
 tarpeen selvittäminen  
 ja neuvonta

4. Jatkosta sopiminen

As
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•	 Minulla tai läheiselläni on 
hyvinvointiin, terveyteen 
tai palveluihin liittyvä asia, 
johon tarvitsen apua

•	 Löydän tiedon ja yhtey-
denottokanavan vaivat-
tomasti

•	 Asiani hoidetaan eteen-
päin yhden yhteydenotto-
kerran perusteella ja saan 
tietoa asiani etenemisestä

•	 Tulen kuulluksi ja koen, 
että asiani on tärkeä

•	 Saan tarvettani vastaavaa 
tietoa ja ohjausta

•	 Tiedän että minuun ote-
taan asiakasohjauksesta 
yhteyttä, mikäli tilanteeni 
vaatii tarkempaa selvit-
tämistä

•	 Tiedän mitä itse voin 
tehdä, saan tietoa muista 
palveluista ja yhteistyöta-
hoista, joihin voin tarvit-
taessa olla yhteydessä

•	 Tiedän mitä palvelua saan 
ja miten asiani etenee 
ja kenen kanssa jatkossa 
asioin

•	 Voin luottaa siihen, että 
asiani on hoidossa

•	 Palvelutarve ratkeaa neu-
vonnalla ja ohjauksella 
TAI

•	 Asiakkaan tilanne vaatii 
laajempaa palvelutarpeen 
selvittelyä  
 yhteydenottopyyntö 
asiakas ohjaajalle

•	 Ikäneuvon neuvonta
•	 Hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää neuvontaa ja 
ohjausta 

•	 Ensiarvioinnin tekeminen
•	 Kevyimmän palvelun peri-

aate, laaja palveluvalikko 
käytössä

•	 Asiakkaan kysymyksiin ja 
tarpeisiin vastaaminen

•	 Digitaalinen
•	 Puhelin
•	 Lähitori
•	 Hakemus / kirje
•	 Henkilökohtainen tapaa-

minen
•	 Etsivä/Lähityö

•	  Yhteydenotto sähköisiin 
palveluihin, neuvontapu-
helimeen tai lähitorille

•	 Asiakas itse
•	 Omainen, läheinen 
•	 Viranomainen,  

muu taho
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Ikäihmisten neuvonnan tarpeisiin vastaaminen sekä riskiryhmien etsiminen ja tunnistaminen

Esimerkki lähitorin yhteistyöverkoston palvelupolusta39c

LISÄ

TUKI

YDIN

www @

Kuvio 17. Asiakaskokemus on kokonaisuus. (Marika Järvinen, Pirkanmaa2021)
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10 Tietojärjestelmät ja 
kokonaisarkkitehtuuri 

Sosiaali- ja terveysministeriö on määritellyt yhdessä 
sidosryhmien kanssa sosiaali- ja terveydenhuollon 
tiedonhallinnalle vuoteen 2020 ulottuvan strate-

gian. Sote-uudistuksen toimeenpanon tukena on koko-
naisarkkitehtuurimenetelmä. Kokonaisarkkitehtuuri on 
suunnittelun työväline, jonka avulla ohjataan ja kehite-
tään organisaatioiden ja palveluiden välistä yhteen toimi-
vuutta40.

Arkkitehtuurikuvausten avulla muodostetaan yhteinen 
käsitys palveluiden, niitä toteuttavien prosessien sekä 
organisaatiorajat ylittävien prosessien ja rajapintojen 
tavoitetilasta. Pirkanmaan maakuntavalmistelussa v. 
2017–2019 kokonaisarkkitehtuurityössä suun  niteltiin ja 
kuvattiin käynnistysvaiheen toimintamallit ja käytännöt. 

40		 https://vm.fi/julkisen-hallinnon-yhteinen-kokonaisarkkitehtuuri

Kuvio 18. Esimerkkikuva: mitä maakunnassa tapahtuu ennen kuin se näkyy palveluna asiakkaalle
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11 Arviointi, seuranta ja riskit

Arviointi, seuranta ja suunnitelma riskien hallitse-
miseksi ovat osa toiminnan laadun hallintaa. Asi-
akkaan näkökulmasta tämä tarkoittaa, että seura-

taan ikäihmiselle suunniteltujen palvelujen toteutumista 
ja että hän saa palvelut sisällöltään ja laadultaan asian-
mukaisesti sellaisena kuin on sovittu.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen toimeenpanoon 
liittyviä mahdollisia riskejä ovat mm. ennakoimattoman 
tiukka aikataulu muutosten käynnistämiseen kunnissa, 
uusien toimintamallien käytäntöön viemisen haasteet ja 
vähäinen sitoutuminen. Puutteelliset resurssit voivat olla 
hidastava tekijä muutosten toteuttamisessa. Valmistelun 
laatu, viestintä ja teknologian integrointi ovat riskialuei-
ta, joita pitää myös seurata.

Asiakkuuksien siirtäminen kuntatasolta suurempaan jär-
jestämiskokonaisuuteen esimerkiksi maakuntaan tai muu-
hun suurempaan yksikköön, edellyttää erittäin huolellista 
valmistautumista jo ennen uudistuksen voimaantuloa. 
Asiakkaille myönnettyjä palveluja koskevat viranhaltija-
päätökset olisi tehtävä ajoissa yhteisillä uusilla, hyväksy-
tyillä myöntämiskriteereillä. Hoidon ja palvelujen pitää 
jatkua saumattomasti. Palvelujen saannin jatkumisesta 

sekä asiakkaita koskevasta tiedonsiirrosta ja tietosuojas-
ta on pidettävä huolta kaikissa vaiheissa.

Henkilöstöriskit uudistuksessa ja suurempiin palvelujen 
järjestämisen alueisiin liittyvät henkilöstön sitoutumi-
seen, riittävään tietoon uudistuksen tavoitteista ja toi-
minnasta sekä rohkeuteen uudistua. Ikääntyneiden pal-
velujen henkilöstön ja esimiesten valmentaminen uuteen 
on aloitettava kattavalla ja säännöllisellä viestinnällä. 
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12 Valvonta 

V alvonta pitää sisällään viranomaistason valvon-
nan sekä oman toiminnan valvonnan. Palvelujen 
järjestämisvastuussa oleva taho huolehtii asuk-

kaan laissa säädettyjen oikeuksien toteutumisesta ja pal-
velukokonaisuuksien yhteensovittamisesta, palvelujen ja 
muiden toimenpiteiden yhdenvertaisesta saatavuudesta, 
tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä, tuottamis-
tavasta, tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta sekä vi-
ranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä. 

Asiakkaiden palveluja koskevat tavoitteet asetetaan lain-
säädännössä, palvelun järjestäjän strategiassa sekä pal-
velulupauksissa. Järjestämisen toteutumista voidaan ar-
vioida laatuohjelman sekä omavalvontaohjelman avulla.

Laadunvarmistamisessa on keskeistä toiminnan sään-
nöllinen ja johdonmukainen itsearviointi. Tavoitteena 
on, että palvelujen järjestäjä kehittää ja parantaa toimin-
taansa jatkuvasti arvioinnin tulosten perusteella. Laa-
tuohjelmassa painotetaan erityisesti asiakaslähtöisyyttä, 
suoritus- ja toimintakykyisyyttä, innovaatioita, etiikkaa, 
yhteistyökykyä ja sosiaalista vastuuta.

Arviointi on osa toiminnan suunnittelua ja johtamista 
sekä strategisella että operatiivisella tasolla. Sillä taataan 
asiakas- ja henkilöstöpalautteiden käsittelyn ja päätök-
senteon laadukkuus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa valvontavelvoite liittyy 
myös yritystoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä eri 
alueiden substanssilainsäädäntöön. Yksityisillä, julkisilla 
ja kolmannen sektorin toimijoilla on velvollisuus omaval-
vontaan palvelujen tuotannossa. 

Valvontaviranomaisilla on velvollisuuksia suhteessa 
palvelutuotannon lupa- ja ilmoitusmenettelyn toteutta-
miseen ja tuottajien rekisteröintiin. Valvontavelvoitteet 
ovat jakautuneet kuntien, Valviran ja Avin välille erikseen 
säädetyillä tavoilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudis-
tuksen valmistelussa on varauduttu myös valvontatoi-
minnan uudistamiseen.41

41		 https://alueuudistus.fi/luova
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13 Viestintä

S osiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta  pitää 
viestiä monipuolisesti ja vuorovaikutteisesti. Ta-
voitteena on, että maakuntien ja kuntien toimijoil-

la ja muilla sidosryhmillä on tarvittava, oikea-aikainen ja 
riittävä tieto valmistelun ja toimeenpanon etenemisestä.

Viestintä tukee valmistelun avoimuutta, hyvien käytäntö-
jen jakamista sekä asiakkaiden ja henkilöstön osallistu-
mista. Sillä varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuol-
lon palvelujen järjestäjän henkilöstöllä on tarvittava tieto 
muutoksista, perusteluista sekä niiden vaikutuksista ja 
henkilöstö osaa toimia uusien käytäntöjen mukaisesti.

Viestinnässä huolehditaan, että kuntien asukkailla on 
tarvittava tieto siitä, miten muutos vaikuttaa heidän pal-
veluihinsa ja oikeuksiinsa. Varmistetaan myös, että vies-
tintä on asiakaslähtöistä ja ymmärrettävää.

Ikääntyneiden palveluissa alueellisesta viestinnästä ovat 
vastanneet I&O kärkihankkeen osapuolet omien taus-
taorganisaatioidensa kautta ja yhdessä heidän kanssaan 
muutosagentti. Muutosagenttien verkosto on viestinyt 
myös valtakunnallisella tasolla, kärkihankkeessa asetet-
tuja tavoitteita on korostettu viestinnässä ja vuorovaiku-
tuksessa säännöllisesti.

Pirkanmaalla Ikäneuvon tulosten juurruttaminen ja 
ikääntyneiden yhteensovitetun palvelukokonaisuuden 

eteenpäin vieminen jatkuu. Kärkihankkeen aikana I&O 
muutosagentti /  ikääntyneiden palvelujen projektipääl-
likkö on toiminut yhdyshenkilönä kuntien ja maakunnan 
työryhmien sekä valmisteluorganisaation välillä.

Kunnat ovat sitoutuneet yhdessä viemään eteenpäin mm. 
neuvontapuhelimen, asiakasohjauksen ja Lähitorien toi-
mintamalleja sekä yhteisiä kriteerejä asiakasohjauksen 
yhteydessä. Juurruttamisen vastuista ja toimintatavoista 
vuosille 2019–2020 on jo sovittu.
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Liitteet

Liite 1. Ikääntyneiden yhteensovitettu palvelukokonaisuus. Suunnitelman toimeenpano.  
 Palvelukohtaiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Osallisuus •	 Vanhusneuvostot toimivat asian-
tuntijoina 

•	 Tiedotus on monipuolista
•	 Ikääntyneet ovat mukana palvelu-

jen suunnittelussa ja arvioinnissa
•	 Asiakassuunnitelmat ovat tehtynä

•	 Järjestetään tapaamisia vanhusneuvos-
tojen kanssa

•	 Lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa
•	 Käytetään tiedottamiseen sähköisiä 

alustoja, oppaita, puhelinneuvontaa, 
tietoiskuja

•	 Tarjotaan ikäihmisille neuvontaa puheli-
mitse (mm. Ikäneuvo p. 040 733 3949)

•	 Lähitorit tarjoavat neuvontaa, toimintaa 
ja palveluja

•	 Sähköiseen asiointiin annetaan ohjausta 
mm. Lähitoreilla / neuvontapisteissä

•	 Maakunnassa toimii asiakasraateja, 
kehittäjätiimejä, kokemusasiantuntija-
verkostoja 

•	 Ikäihmiset läheisineen osallistuvat 
henkilökohtaisten palvelujensa suunnit-
teluun

•	 Asiakas saa asiakassuunnitelman suulli-
sesti ja kirjallisesti (ymmärrettävästi)

•	 Asiakaslähtöisyyttä noudatetaan kaikissa 
ikääntyneiden palveluissa

•	 Ohjataan asiakkaita oman terveyden ja 
hyvinvoinnin seurantaan

•	 Miten toimenpiteet 
ovat toteutuneet  
tarkastelukaudella  
(määrä, laatu ja  
tarpeisiin vastaavuus)

•	 Miten osallisuus suun-
nittelussa ja päätöksen-
teossa näkyvät  
(palaute, vaikuttavuus) 

•	 Miten asiakkaat ovat 
osallistuneet henkilö-
kohtaisten palvelujen 
suunnitteluun  
(kirjaukset, palautteet)

•	 Muut asiakaspalautteet

Yhden- 
vertaisuus

•	 Palvelut toteutuvat tarvearvioin-
nin perusteella yhdenvertaisesti ja 
samoilla perusteilla

•	 Palveluverkko mahdollistaa pal-
veluiden järjestämisen yhdenver-
taisesti

•	 Asiakkaiden saamat palvelut täyt-
tävät palvelulupauksen

•	 Yhdenmukaiset palveluiden kriteerit ja 
maksuperusteet viedään käytäntöön

•	 Keskeiset palveluprosessit kuvataan/on 
kuvattu ja niitä noudatetaan

•	 Palveluverkkojen suunnittelussa huomi-
oidaan alueellinen yhdenvertaisuus 

•	 Palveluiden laatukriteerit määritetään, 
laatua seurataan ja valvontaan

•	 Yhteiset maakunnalli-
set palvelujen kriteerit 
ovat käytössä

•	 Ikäihmisten palvelujen 
johtoryhmä (23 kunnan 
edustajat) seuraa kri-
teerien toteutusta

•	 Ikäneuvon tulosten 
juurruttaminen vuosina 
2019–2020 toteutuu 
em ryhmän johdolla

•	 Asiakaspalaute palvelu-
jen toteutumisesta
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Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Toiminta
kykyisyys

•	 Tutkimus- ja innovaatiotoimintaa 
seurataan ja hyödynnetään 

•	 Aktiivinen yhteistyö maakuntien  
ja kuntien välillä

•	 Uuden teknologiaa otetaan käyt-
töön 

•	 Maakunnan alueella otetaan käyt-
töön uusia kotona asumisen mah-
dollistavia ratkaisuja

•	 Ikääntyneet ovat toimijoita ja 
johtavat omia verkostojaan 

•	 Asuminen ja elinympäristö palve-
luineen tukevat itsenäistä selviy-
tymistä

•	 Palveluasenne on avoin ja  
se lisää asiakkaiden luottamusta

•	 Fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen 
ja kognitiivinen kuntoutus on osa 
palveluja

•	 Vahvistetaan ammattilaisten osaamista 
ikääntymiseen liittyvissä asioissa 

•	 Tunnistetaan palveluverkoston mahdolli-
suudet ja ohjataan asiakkaita aktiivisesti 
palveluihin

•	 Edistetään maakunnan ja kuntien yhteis-
työtä yhteisillä tapaamisilla ja suunnit-
telulla (hyte-työ: kohtaamispaikat, asu-
minen, kaavoitus, liikenne, ympäristö, 
sivistys, kulttuuri)

•	 Elinympäristön ja asumisen ratkaisuja 
suunnitellaan palveluverkon näkökul-
masta

•	 Ikääntyneiden hyvinvoinnin tilaa seura-
taan ja muutoksiin reagoidaan

•	 Uusien asumisratkai-
sujen käyttöönotto 
maakunnassa, yhteis-
työmallit

•	 Hyvinvointi-indikaat-
torit, TEA-viisari, THL 
seurantakyselyt, FinSo-
te-tulokset

•	 Tutkimusten tulokset 
(tutkimuslaitosten sel-
vitykset, tutkimukset)

Matalan 
kynnyksen 

palvelut

•	 Maakunta ja kunnat toimivat yh-
dessä matalan kynnyksen toimin-
nan kehittäjinä

•	 Matalan kynnyksen neuvontaa, 
ohjausta j palveluja järjestävät 
useat toimijat

•	 Matalan kynnyksen kohtaamis-
paikkoja on yhteisesti ja eri-ikäi-
sille

•	 Kohtaamispaikkatoiminta laajenee
•	 Verkostomaiset yhteistyötavat 

lisääntyvät
•	 Neuvonta ja ohjaus on osaavaa
•	 Sähköiset järjestelmät tukevat 

neuvonnan ja ohjauksen työtä
•	 Ikäneuvopuhelimen käyttö kasvaa 

(vuoden 2018 tasosta vähintään 
40%)

•	 Lähitorien kävijämäärät nousevat 
(vuoden 2018 tasosta vähintään 
20%)

•	 Lähitorit ovat helposti saavutetta-
vissa ajallisesti ja liikenteellisesti

•	 Perustetaan kehittämisfoorumeita mata-
lan kynnyksen toiminnan tueksi

•	 Lisätään järjestöyhteistyötä ja verkostoi-
dutaan

•	 Haetaan yrityskontakteja ja rakennetaan 
yhteistyömalleja

•	 Toimitaan aktiivisesti myös yksityisten ja 
kolmannen sektorin palvelun tuottajien 
saamiseksi ja lisäämiseksi, turvaamaan 
asiakassetelipohjaista palvelutarjontaan 
myös maakunnan reuna-alueille

•	 Lisätään yhteistyötä Kelan ja muiden so-
siaaliturvasektorilla toimijoiden kanssa

•	 Tiedotetaan lehdissä, sähköisissä kana-
vissa, tapahtumissa, palvelupisteissä 

•	 Päivitetään aktiivisesti tietoa olemassa 
olevasta matalan kynnyksen toiminnasta 

•	 Kehitetään maakunnan neuvonnan ja 
ohjauksen välineitä 

•	 Kehittämisyhteistyön 
määrä

•	 Verkostotyön tulokset, 
miten paljon yhteistyö 
tuottaa toimijoille 
win-win-hyötyjä

•	 Neuvonnan ja ohjauk-
sen asiakasmäärät  
(tiedonkeruumenetel-
mät ovat olemassa)

•	 Kohtaamispaikkojen 
kävijämäärät (tiedon-
keruumenetelmät ovat 
olemassa)

Sähköiset 
palvelut

•	 Digitaalisten palveluratkaisujen 
kehittämiseen ja kokeiluihin osal-
listuminen

•	 Ikäihmisten neuvonta ja opastusta 
digipalvelujen käyttöön

•	 Etäpalvelujen käyttöä (etälääkäri-
palvelut, nettihoitaja jne.)

•	 Sähköisten palvelujen käyttäjäläh-
töisyyden kartoitus

•	 Yhteistyössä vapaaehtoistyön/ 
muiden toimijoiden kanssa luo-
daan malli, jossa  ikääntyneet 
saavat yhteyshenkilön myös tieto-
koneen käyttöön liittyviin asioihin

•	 Panostetaan sähköisten palveluiden 
positiiviseen markkinointiin ikäihmisille

•	 Kartoitetaan työkaluja ja verkostoidu-
taan palvelumuotoilun ja käyttäjäläh-
töisyys-tutkimuksen kanssa (TaY, AMK, 
tutkimuslaitokset jne.)

•	 Otetaan etälääkärikonsultaatiot ja net-
tihoitajapalvelut osaksi koti- ja asumis-
palveluja

•	 Kokeillaan hoito- ja hoivapalveluissa 
uutta tekniikkaa (virtuaalilasit, robotit, 
lääkejakoautomaatit jne.)

•	 Informoidaan ja ohjataan asiakkaita 
sähköisten oma-arviointien käyttöön 
(OmaOlo, Terveyskylä, Chatti ym)

•	 Teknologisten ja  
sähköisten ratkaisujen 
kokeilut ja käyttöön-
otot

•	 Digitaalisiin palveluihin 
liittyvän ohjauksen ja 
neuvonnan määrä 

•	 Etäpalvelujen määrä ja 
laatu omassa toimin-
nassa
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Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Palvelu-
ohjaus  

•	 Palveluohjausta on saatavilla  
riittävässä laajuudessa

•	 Pirkanmaan kuntien Ikäneuvo 
puhelin ja kunnissa olevat Lähitorit 
tekevät palveluohjausta

•	 Maakunnan ja kuntien yhteistyö 
palveluohjauksessa toteutuu  
(Sote-keskukset, HYTE)

•	 Ikäneuvon ohjauksen ja neuvon-
nan toimintamalleja sovelletaan 
maakunnassa myös muuhun toi-
mintaan

•	 Palveluohjaus on osaavien ammat-
tilaisten työtä

•	 Palveluohjauksessa asiakasta neu-
votaan erilaisten palvelujen piiriin 
(julkinen, yksityinen, kolmas sek-
tori, seurakunnat, vapaaehtoistyö 
jne.)

•	 Asiakkaita ohjataan myös oma-
rahoitteisten palvelujen käytössä

•	 Palveluohjauksessa hallitaan 
asiakasmaksulainsäädäntö ja sitä 
sovelletaan ohjauksessa

•	 Palveluohjauksessa tunnetaan 
sosiaaliturvalainsäädäntö (ohjauk-
sen ammattitaidon ja tietopohjan 
varmistaminen)

•	 Tuotetaan palveluohjausta eri asiakas-
ryhmille

•	 Laajennetaan ja vahvistetaan Ikäneuvo-
puhelimen ja Lähitorien toimintaa  
maakunnan alueella

•	 Viedään palveluohjausta myös sähköisiin 
alustoihin ja lähipalveluihin koko  
maakunnassa

•	 Tehdään maakunta–kunta-yhteistyötä 
palveluohjauksen sisällön varmistami-
seksi

•	 Tuotetaan tietoa palveluohjauksessa tar-
vittavien järjestelmien hankintaa varten 
(ICMT-yhteistyö)

•	 Valmistellaan ICMT-hankintaa tai hyö-
dynnetään yhteistyömahdollisuuksia, 
jotta palveluohjauksella on käytettävissä 
sähköinen palvelutarjotin-tietojärjestel-
mä (palvelutuottajat voivat viedä sinne 
suoraan tietonsa vrt. Tampereen asumis-
palveluissa käytössä oleva järjestelmä)

•	 Tiedotetaan palveluohjauksen yhteydes-
sä asiakkaille myös palvelumaksuista ja 
tulosidonnaisista maksuista sekä maksu-
jen määräytymisperusteista (ohjausväli-
neenä, asiakkaan oikeusturva)

•	 Tiedotetaan eri mahdollisuuksista palve-
lujen saamisessa

•	 Osallistutaan ja järjestetään ohjaustyön 
edellyttämää koulutusta henkilöstölle

•	 Palveluohjauksen  
asiakasmäärät

•	 Ohjauksen kattavuus 
väestössä, alueilla

•	 Palveluohjauksesta 
asiakasohjaukseen 
edenneiden asiakkai-
den määrät

•	 Asiakkaiden ohjautu-
minen eri palveluihin 
(syyt ja määrät:  
julkinen, yksityinen, 
järjestöt, ym)

•	 Palveluohjauksen 
tietopohja, miten 
ohjaustyötä tekevien 
täydennyskoulutukset 
on järjestetty

Asiakas
ohjaus

•	 Asiakasohjaus toimii keskitetysti ja 
jalkautuu alueille

•	 Asiakkaat saavat asiakasohjauk-
sesta tarvitsemansa neuvonnan 
ja avun

•	 Asiakaan palvelukokonaisuus 
tukee pärjäämistä kevyemmillä 
palveluilla

•	 Oikea ajoitus (mm kuntoutus) 
ennaltaehkäisee toimintakyvyn 
heikentymistä

•	 Asiakkaat saavat tarvitessa laa-
ja-alaisen moniammatillisen toi-
mintakyvyn arvioinnin

•	 Palvelut ovat saatavissa ja yhteen-
sovitettuna

•	 Asiakkaiden yhdenvertaisuus to-
teutuu

•	 Paljon palveluja tarvitsevalla 
ikäihmisellä on omatyöntekijänä 
asiakasohjaaja

•	 Asiakasohjauksen toiminnanoh-
jausjärjestelmä hankitaan

•	 Asiakasohjauksessa hallitaan 
asiakasmaksulainsäädäntö ja sitä 
sovelletaan ohjauksessa

•	 Asiakasohjauksessa tunnetaan 
sosiaaliturvalainsäädäntö  
(ohjauksen ammattitaidon ja  
tietopohjan varmistaminen)

•	 Tiedotetaan ikäihmisille palvelu- ja  
asiakasohjauksesta

•	 Tiedotetaan, mistä tavoittaa palveluoh-
jaajan, asiakasohjaajan tai omatyönteki-
jän ja saa tietoa heidän palveluistaan

•	 Asiakasohjaus organisoidaan keskitetyn 
mallin periaatteilla, toimii yhtenäisenä 
kokonaisuutena

•	 CGA, RAI ovat käytössä asiakasohjauksen 
työkaluina

•	 Asiakasohjauksen prosessi on vakioituna 
käytössä (asiakasohjauksen käsikirja) 

•	 Noudatetaan yhteisesti sovittuja  
kirjaamiskäytäntöjä 

•	 tuotetaan tietoa järjestelmien hankintaa 
varten (ICMT-yhteistyö)

•	 Osallistutaan ja järjestetään ohjaustyön 
edellyttämää koulutusta henkilöstölle

•	 Otetaan käyttöön tiedolla johtamisen 
työkaluja

•	 Asiakaspalaute
•	 RAI:n laadinta, %-osuus 

asiakasohjauksen  
asiakkaista

•	 CGA:n laadinta, 
%-osuus asiakas-
ohjauksen asiakkaista

•	 Prosessin toiminta, 
onko palvelupolku 
toiminut aukottomasti 
(asiakaspalaute)
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Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Kotihoito •	 Kotihoito turvaa asiakkaan kotona 
asumisen mahdollisuuksia

•	 Maakunnassa ovat yhteiset  
kotihoidon palvelukuvaukset ja 
myöntämiskriteerit

•	 Kotihoidon piirissä on nykyistä 
enemmän useiden käyntien  
asiakkaita

•	 Ympärivuorokautista kotihoitoa on 
tarvittaessa saatavissa koko  
maakunnassa

•	 Kotihoidossa on käytössä  
kattavasti RAI-järjestelmä

•	 Kuntien/ maakunnan kotihoidossa 
on käytössä AluePegasos (samoin 
asumispalveluissa)

•	 Kotihoidossa resursoidaan  
toiminnanohjaukseen ja  
mobiiliteknologiaan

•	 Välittömän asiakastyön osuus 
kotihoidossa on valtakunnallisten 
tavoitetasojen mukainen,  
tarvittaessa sen osuutta lisätään 

•	 Kotihoidossa on etäpalveluja 
(esim. nettilähihoitaja, Videovisit, 
etähoitopalvelu)

•	 Kotihoidossa työskentelee osaavia 
ammattilaisia ja henkilöstön  
saamisesta huolehditaan

•	 Henkilöstön hyvinvoinnista  
huolehditaan

•	 Kotihoidossa kehitetään työtä, 
mukana kokemusasiantuntijoita

•	 Kotihoitotyön vetovoimaa lisätään
•	 Kotihoito tekee moniammatillista 

yhteistyötä ja verkostoituu
•	 Otetaan kaikilla alueilla käyttöön 

sähköinen huoli-ilmoitus (shl:n 
ja vanhuspalvelulain mukainen 
ilmoitus)

•	 Osallistumista ja vaikuttamista 
tuetaan erilaisin keinoin  
(asukkaat, henkilöstö, omaiset, 
lähiympäristö)

•	 Kehitetään kotihoidon toiminta-
käytänteitä, työvälineitä ja osaamista

•	 Edistetään yritysyhteistyössä ja muilla 
tavoilla sitä, että ikäihmisten kauppa-
palveluihin saadaan lisää toimijoita

•	 Vastataan kotihoidon palveluilla  
asiakkaiden tarpeisiin

•	 Tarkistetaan kotihoidon prosessit  
moniammatillisessa yhteistyössä  
(I&O mallit)

•	 Kehitetään asiakkaiden kotihoitoa  
hyödyntämällä teknologisia ratkaisuja

•	 Sujuvoitetaan kotihoidon työtä  
teknologisten ratkaisujen avulla  
(henkilöstö ja johto)

•	 Suunnitellaan kotihoidon alueellista 
työtä asiakkaiden tarve ja resurssi-
periaatteella

•	 Turvataan ja järjestetään kotisairaalan, 
omaishoidon ja saattohoidon toteutu-
minen rinnakkain, organisoidaan niitä 
yhtenä kokonaisuutena 

•	 Mallinnetaan/ organisoidaan säännöl-
listen koti- ja asumispalvelujen lääkäri-
palvelut, sovitettuna perustason lääkäri-
palveluihin

•	 Luodaan selkeät yhteydet kotiutuksen ja  
kuntoutusosastojen/ kuntoutusyksiköi-
den välille, lisätään resursseja tällä  
sektorilla (yksiköitä ja välivaiheen  
palveluja ennen kotiutumista)

•	 Hyödynnetään kotihoidon tutkimus-
tietoa käytännön työssä

•	 Kotihoidossa käytetään AluePegasosta
•	 Noudatetaan yhteisiä, sovittuja kirjaus-

käytäntöjä (rakenteisen kirjaamisen  
periaatteet, yhteenvetojen ja suunnitel-
mien laadinta, huoli-ilmoitukset jne.)

•	 Laaditaan yhteiset/ työyksikkökohtaiset 
henkilöstön työhyvinvointia edistävät 
suunnitelmat (virkistystoiminnat, hyte, 
kehittämispäivät, benchmarking-käynnit 
jne.)

•	 Asiakastyytyväisyys
•	 Muut palautteet
•	 Työtyytyväisyys
•	 HaiPro-ilmoitukset
•	 Prosessipalautteet, 

muistutukset ja  
valitukset

•	 Henkilöstön hyvinvoin-
tia tukevien toimenpi-
teiden sisältö ja määrä
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Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Asumisen ja 
palvelujen 

yhdistä-
minen

•	 Käytössä on uusia, ahtaat rajat ylittäviä 
asumisen malleja

•	 Yhteisöasuminen, senioriasuminen, 
korttelikodit, sukupolviasunnot yleis-
tyvät

•	 Palveluasumisen kiinteistöjen  
yhteydessä on ryhmä- ja päivä- 
toiminnan palveluja

•	 Iäkkäät asukkaat ovat mukana  
asuinympäristöjen kehittämisessä 

•	 Maakunnan ja kuntien yhteistyö  
ikääntyneiden asumisen suunnittelussa 
tiivistyy

•	 Maakunnassa ja kunnissa osallistutaan 
asumisen kehittämishankkeisiin 

•	 Tehostettu palveluasuminen korvautuu 
osittain palvelutalon kotihoito -yhdis-
telmällä

•	 Lyhytaikaisen asumisen ja palvelu-
asumisen koordinointi keskittyy

•	 Asumisen koordinointiin on käytössä 
teknisiä sovelluksia  
(mm. Tampereen malli)

•	 Laitoshoito vähenee ja loppuu  
kokonaan vuoteen 2030 mennessä

•	 Osallistumista ja vaikuttamista tuetaan 
erilaisin keinoin (asukkaat, henkilöstö, 
omaiset, lähiympäristö)

•	 Asumisen palveluverkon arviointi  
(kapasiteetin tarkistus, alkukartoitus 
tehtynä v. 2019 alussa)

•	 Huomioidaan asiakkaiden yksilölliset 
tarpeet asumisvalintoja tehtäessä

•	 Otetaan elinkaariasuminen yhdeksi 
suunnittelukohteeksi

•	 Tiedotetaan korjausremonttiavustuk-
sista ja muista asumisen avustuksista

•	 Kartoitetaan millaiset asiakkaat hyöty-
vät yöaikaisista käynneistä

•	 Käytetään etäyhteyksiä asumis-
palvelujen tukena/ palvelujen osana  
(mm. yöaika)

•	 Käytetään uutta teknologiaa asumi-
sessa

•	 Arvioidaan omassa kodissa asumisen ja 
palveluasumisen raja/ siirtymät

•	 Järjestetään ja tuetaan asukkaiden 
omaehtoista toimintaa, tilaisuuksia, 
virkistysmahdollisuuksia ja uusia  
ideoita osallistumiseen

•	 Käynnistetään toimet palvelurakenteen 
muuttamiseksi (mm. laitoshoidon  
vaiheittainen purkaminen, suunnitelma 
ja toimeenpanoaikataulut)

•	 Tehdään ylätason palvelutarvearviot 
asumisen palveluista (palveluverkon 
arviointi, kattavuus, tarvelaskenta jne.)

•	 Vanhusneuvostojen 
osallisuus asuin-
ympäristöjen  
suunnittelussa

•	 Ikäihmisten osal-
listumiset asumis-
ratkaisujen yhteis-
arviointeihin

•	 Kaupunginosien ja 
kuntien ympäristö-
katselmukset, ikä- 
ihmisten palautteet

•	 Asukastyytyväisyys 
palveluasumisessa

•	 Asukkaiden  
elämänsisällön  
rikkaus asumis-
palveluissa, kartoi-
tukset ja palaute

•	 Asukkaiden osallis-
tuminen asumisen-
sa kehittämiseen 
asumispalveluissa

•	 Asumisen palvelu-
verkko – kartoitus/ 
arviointi/ tarkistuk-
set/ tarvemitoitus-
laskelmat

Omais ja 
perhehoito

•	 Omaishoidon keskus ja henkilökohtai-
sen avun keskukset aloittavat

•	 Keskukset muodostavat yhteisen  
kokonaisuuden maakunnassa

•	 Henkilökohtaisen avun rooli asiakkaan 
palvelukokonaisuudessa selkiytyy

•	 Omaishoidon vapaapäivien  
järjestämistä koordinoidaan  
keskitetysti

•	 Oh-vapaiden järjestämisen tueksi on 
käytettävissä ohjelmistoja  
(mm. paikkavarausjärjestelmä)

•	 Omaishoito lisääntyy, myös raskaiden 
siirtymävaiheiden palveluna

•	 Perhehoito lisääntyy omaishoidon 
vapaiden ja päiväaikaisen toiminnan 
palveluna

•	 Pitkäaikainen perhehoito lisääntyy 
jonkin verran

•	 Yhteistyö omais- ja perhehoidon  
järjestöjen kanssa tiivistyy 

•	 Omaishoidon keskus toimii asiakas- 
ohjaajien tukena  
(vrt. samoin kuin Keipe)

•	 Ikäihmisten palveluissa asiakasohjaaja 
säilyy pääsääntöisesti lähityönteki-
jänä myös omaishoidontukiperheille 
(huomioiden sosiaalihuoltolain ehdot 
erityisen tuen tarpeessa olevien oma-
työntekijästä)

•	 Viimeistellään ja otetaan käyttöön 
omaishoidon ja henkilökohtaisen avun 
keskus-toimintamallit

•	 Linkitetään uudet keskukset perhe-
hoidon keskukseen

•	 Käynnistetään omaishoidon vapaiden / 
lyhytaikaisen hoidon koordinointi 

•	 Selvitetään ohjelmistoratkaisut kes-
kusten palvelujen koordinointia ym. 
varten

•	 Suunnitellaan yhteinen toiminta 
omais- ja perhehoidon järjestöjen 
kanssa

•	 Osallistutaan järjestöjen kanssa tilai-
suuksiin ja työpajoihin

•	 Omaishoidon ja 
henkilökohtaisen 
avun keskusten 
käynnistyminen

•	 Yhteistyörakenteen 
muodostaminen 
KeiPen kanssa 

•	 Keskusten asiak-
kuudet (määrät, 
asiakasryhmät) ja 
toimenpiteet

•	 Järjestöyhteistyön 
tavat, säännöllisyys 
ja määrä
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Teema/ 
palvelu Tavoitteet Toimenpiteet Mittarit

Kuntoutus •	 Kotikuntoutus laajenee ja on  
vaikuttavaa

•	 Kotikuntoutusta toteutetaan kotihoi-
dossa ja asumispalveluissa laajasti

•	 Kuntoutus on osa säännöllisiä palvelu-
ja, sitä edellytetään kaikilta toimijoilta 
(y/j/j)

•	 Kuntoutusyhteistyö tiivistyy
•	 Kuntoutuksen yhteistyöprosessit arvi-

oidaan ja viedään käytäntöön
•	 Ikääntyneiden kuntoutusta kehitetään 

maakunnassa geriatrien johdolla
•	 Erilaisia kuntoutusmalleja otetaan 

käyttöön (mm. kinestetiikka)
•	 Henkilöstöä koulutetaan  

kotikuntoutuksen teemoissa
•	 Kuntoutuksessa hyödynnetään uutta 

tutkimusta ja TKI-yhteistyötä

•	 Hyödynnetään kotikuntoutuksessa Ikä-
neuvossa kehitettyjä kuntoutusmalleja

•	 Ohjataan asiakkaita avoimiin liikunta-
ryhmiin, keskusteluryhmiin ym. toimin-
toihin

•	 Ohjataan asiakkaita liikunta-, kulttuuri- 
ja sivistyspalvelujen käyttöön

•	 Käynnistetään maakunnassa erilaisia 
liikuntakampanjoita ikääntyneille

•	 Järjestetään omaehtoisesta kuntou-
tuksesta yleisötilaisuuksia ja esittelyjä

•	 Verkostoidutaan liikunta- ja kulttuuri-
alan toimijoiden kanssa, järjestetään 
yhteistilaisuuksia

•	 Aktiivisesti erilaisiin 
matalan kynnyksen 
ryhmiin osallistu-
vien määrä

•	 Liikuntapalvelujen 
suorittamat mit-
taukset, kuntoryh-
mien interventiot

•	 Verkostotyön  
laajuus

•	 Hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämi-
sen indikaattorien 
kertoma tilanne

Terveyden
huollon 
palvelut

•	 Ikääntyneiden lääkäripalvelujen malli 
on valmis ja otetaan käyttöön

•	 Geriatripalveluja konsultaatiota on 
saatavissa koko maakunnan alueella

•	 Ikääntyneiden erikoissairaanhoidon 
käyttö kanavoituu oikein

•	 Kotiutusprosessit esh – pth – koti  
toimivat sovitusti ja suunnitellusti

•	 Kotiutuksen tukena on siirtymävaiheen 
palveluja (mm. aspa-tilapäispaikat)

•	 Kotiutuksen tukena on kotitiimi- ja 
mobiilihoitajapalveluja

•	 Kotisairaalatoiminta toimii maakun-
nassa

•	 Kotiutusten ohjeistus on käytössä esh:n 
ja kotihoidon välillä (Ikäneuvon malli)

•	 Terveydenhuollon ja sosiaalihuollon 
yhdyspinnan palveluja kehitetään

•	 Seurataan ikääntyneiden lääkäri-
palvelujen käyttöä sotetoimijoiden 
yhteistyössä

•	 Sovitaan yhdessä koti- ja asumis-
palvelujen lääkärikonsultaatioista ja 
prosesseista

•	 Järjestetään palveluprosessit niin,  
että siirtymät sairaalasta kuntoutus-
osastojen kautta kotiin sujuvat hyvin, 
paikkoja on tarpeeksi

•	 Turvataan oikea-aikaiset terveyden-
huollon palvelut ikäihmisillä, diagnos-
tiikka

•	 Ohjataan yksityisen sosiaalihuollon  
palvelujen toimintaa, prosessit teh-
dään tutuiksi

•	 Seurataan säännöllisissä koti- ja  
asumispalveluissa olevien asiakkaiden 
terveydenhuollon käyttöä yhdessä 
terveydenhuollon edustajien kanssa, 
yhteisillä indikaattoreilla

•	 Esh:n akuuttihoidon 
käyttötilastot

•	 Säännöllisten koti- 
ja asumispalvelujen 
asiakkaiden esh/
ptaku käyttötilastot

•	 Ikäihmisten sairaa-
lan paluut viimeis-
tään yhden kk sisäl-
lä kotiutumisesta, 
huolimittarit

•	 RAI-mittaritulokset
•	 prosessien arviointi

Tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit ovat koottuna tässä asiakirjassa. 
Vastuunjako tehdään ja kirjataan, kun ikääntyneiden palvelujen yhteensovitetun palvelukokonaisuuden suunnitelma 
otetaan käyttöön.

Liite 2. Asiakasohjauksen käsikirja. Ikäneuvo.

 https://pirkanmaa2021.fi/pirkanmaasta-hyva-paikka-ikaantyneille-elaa-ja-asua/
 (Pirkanmaa2021 -verkkosivustolla)

 https://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/organisaatio/hyvinvoinnin-palvelualue/avo-ja-
 asumispalvelut/projektit/ikaneuvo.html
 (Tampereen kaupungin verkkosivustolla)
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