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Saate 
 
Laki1 ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista (980/2012) astui voimaan vuonna 2013. Tämä laki mm velvoittaa kunnat laatimaan 
suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asu-
mista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.  
 
Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi ovat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Suomen 
Kuntaliitto julkaisseet Laatusuosituksia hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen pa-
rantamiseksi. Viimeisin laatusuositus2 ilmestyi kesällä 2017.  
 
Hallituksen kärkihankeen3 ’Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten 
omaishoitoa’ eli I&O kärkihankkeen tavoitteena on ollut juurruttaa pysyviä uudistuksia 3-vuoti-
sen investoinnin turvin. Kärkihankkeen toteutus on vuosina 2016-2018.  
 
I&O kärkihankkeen tavoitteena on  
 

 lisätä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja, monialaista kun-
toutusta ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja 

 kehittää iäkkäidenihmisten kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä 

 kehittää asiakas- ja palveluohjausta 

 lisätä ikäihmisten perhehoitoa 

 juurruttaa omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevia käytäntöjä 

 lisätä ikääntyneen väestön osallisuutta 
 

 
 
 
 

                                            
1 https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980  
2 https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8  
3 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75191/STM_RAPORTTI.pdf?sequence=1  

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://stm.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-00-3960-8
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75191/STM_RAPORTTI.pdf?sequence=1
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I&O kärkihankkeessa kaikkiin maakuntiin nimettiin muutosagentit. Muutosagenttien tehtävänä 
on ollut: 

 alueellisen iäkkäiden yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden rakentaminen ja juurrut-
taminen  

 muutokseen innostaminen  

 tietoon perustuva ohjaus muutoksen läpiviemiseksi  

 asiakas- ja palveluohjauksen ja kotihoidon tuki 

 asumisen ja omais- ja perhehoidon tukeminen 

 kotiutuksen ja kuntoutuksen mallit 

 iäkkään väestön osallistaminen suunnitteluun 
 
Keski-Suomen muutosagenttina on toiminut YTM Tuija Koivisto. Muutosagentin työn tulok-
sena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma iäkkäiden elämisen 
ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman toteutumisen 
seurannan (vrt. VaPL 980/2012, 5§). 
 
I&O kärkihankkeen etenemisestä Keski-Suomessa on vastannut muutosagentin lisäksi Ku-
koistava kotihoito –hanke, jonka tulokset ja saavutukset on julkaistu omana raporttinaan4. 
 
Keski-Suomen kunnat ovat olleet 2000 luvulla mukana useissa vanhuspalveluja kehittävissä 
hankkeissa. Keski-Suomen SOTE 2020 hankkeessa oli oma kehittämisprosessi ikäihmisten 
palveluille. Hankkeessa koottiin ensimmäinen ehdotus maakunnallisesta ikäihmisten palvelu-
jen järjestämissuunnitelmaksi5.  
 
Keski-Suomen maakunta- ja sote valmisteluun liittyen laadittu jo kaksi luonnosta Keski-Suo-
men järjestämissuunnitelmaksi6. Keski-Suomen järjestämissuunnitelmassa ja sen liitteenä 
olevissa tehtävä- ja palvelukuvauksissa määritellään, miten maakunnan järjestämisvastuulla 
olevat tehtävät ja palvelut järjestetään ja toimeenpannaan. Samalla linjataan, kuinka paljon 
maakunnan valtiolta saamista rahoista kohdennetaan millekin tehtävällä ja palvelulle. Lisäksi 
päätetään maakunnan järjestämisvastuulla olevien tehtävien ja palveluiden tuottamistavoista, 
asetetaan palveluntuottajille hyväksymiskriteerit ja määritellään tuottajille maksettavat kor-
vaukset. Ikäihmisten palvelut on järjestämissuunnitelmassa määritelty pääasiassa hoito- ja 
hoivapalveluiden kokonaisuudessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf  
5 https://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/82192_val-
mis_Tuija_Ehdotus_Keski-Suomen_vanhuspalvelujen_jarjestamissuunnitelmasta.pdf 
6 http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf  

http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf
http://www.ks2020.fi/wp-content/uploads/2018/04/jarjestamissuunnitelma_versio2_09042018.pdf
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Johdanto 
 
Keski-Suomen väestö ikääntyy, 65 vuotta täyttäneiden sekä absoluuttinen että suhteellinen 
määrä kasvaa tulevien kahden vuosikymmenen aikana reippaasti. Kun vuonna 2017 oli 65 
vuotta täytteitä noin 61.700, on vuonna 2035 heitä jo 76.000. Lähde: Tilastokeskus 
 

 
 
 

 
 
Huomattavaa on, että erityisesti iäkkäimpien osuus kasvaa eniten, 85 vuotta täyttäneiden 
määrä kasvaa vuodesta 2016 vuoteen 2040 +130%. Samaan aikaan työikäisen väestön 
määrä Keski-Suomessa vähenee -5%. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole 
kyse vain iäkkäiden määrän kasvussa, vaan koko väestörakenteen muutoksesta. 
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Tällä hetkellä 65 -vuotta täyttänyttä väestöä Keski-Suomessa on 61 700. Heistä suurin osa, 
yli 53 000, elää arkeaan itsenäisesti. Säännöllisiä kotiin annettavia palveluita saa noin 5 500 
henkilöä (säännöllistä kotihoitoa tai omaishoidon tukea); muualla kuin yksityiskodissa hoitoa 
ja huolenpitoa ympärivuorokauden (tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa tai 
terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa) saa noin 3 000 henkilöä.  
 
Ikääntyvät ovat yhteiskuntamme merkittävä voimavara. He tuottavat huomattavan määrän 
epävirallisesta hoivasta huolehtien lastenlapsistaan, puolisoistaan ja vielä iäkkäämmistä van-
hemmistaan. Ikääntyneet ovat aktiivisia järjestötoimijoita ja he tekevät paljon vapaaehtois-
työtä. Monet myös ovat ajoittain palkkatyössä vielä eläkkeelle siirtymisen jälkeenkin toimien 
esimerkiksi sijaisuuksissa tai yrittäjänä. He ovat veronmaksajia ja pitävät osaltaan ostoillaan 
ja hankinnoillaan talouden rattaat pyörimässä.  
 
Tätä suunnitelmaa kirjoittaessa ei maakunta- ja soteuudistuksen vaatima lainsäädäntö ole 
ollut vielä eduskunnan käsittelyssä. Hoito-hoiva palvelujen sisältö on kuvattuna Keski-Suo-
men järjestämissuunnitelma luonnoksessa ja sen palvelukuvausliitteissä. Julkisten sosiaali- 
ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä kunnilta ja kuntayhtymiltä itsehal-
lintoalueille, maakunnille, vuoden 2021 alusta. Tavoitteena on sosiaali- ja terveyspalvelujen 
yhdistäminen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja peruspalveluja vahvistaminen. 
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Nykytila ja ennusteet 
 
Keski-Suomea on pidetty 5 %:n maakuntana, sillä Suomen väestöstä 5% on keskisuomala-
sia. Maan 75 vuotta täyttäneistä 5,3% asuu Keski-Suomessa. Keski-Suomessa vanhuspalve-
lujen palvelurakenne on ollut ympärivuorokautiseen hoivaan painottuva, mikä näkyy esim 
siinä, että tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon kustannukset Keski-Suomessa ovat 
5,6% koko maan kustannuksista, sen sijaan kotihoidon kustannukset ovat vain 5,1% koko 
maan kotihoidon kustannuksista.  
 
Vuoden 2016 vanhuspalvelulain seurantakyselyn mukaan Keski-Suomessa kotihoidon henki-
löstömäärä oli 1000 työntekijää ja säännöllisen kotihoidon piirissä oli noin 3000 asiakasta. 
Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaisuudesta oli 23%. Ympärivuoro-kautisessa hoi-
dossa (tehostettu palveluasuminen + laitoshoito) työskenteli 2310 työntekijää, asiakkaita oli 
3064. Yksityisen palvelutuotannon osuus oli 38%. Vanhuspalvelulain seurantakysely vuo-
delta 2016 osoitti myös, että varsinaisten kuntoutushenkilöiden osuus kotihoidossa oli noin 
1,5% ja ympärivuorokautisessa hoidossa 1% kokonaishenkilöstö-määrästä. Vuonna 2018 
tehdyssä vanhuspalvelulain seurantakyselyssä vastauskattavuus Keski-Suomessa jäi valitet-
tavasti vajaaksi, joten saatuja tuloksia ei voi verrata aikaisempiin seurantakyselyihin. 

 
Keski-Suomen kuntien välillä on merkittäviä eroja väestörakenteessa, palvelurakenteessa, 
ikäihmisten terveysindikaattoreissa, palvelujen käytössä sekä toimintakulttuureissa.  
 
Väestöllisesti7 

 Keski-Suomessa on 23 kuntaa, niissä asukkaita yhteensä 276 000 

 suurin kunta on Jyväskylä, jossa 139 150 asukasta (puolet maakunnan väestöstä) 

 pienin kunta on Luhanka, jossa 724 asukasta 

 suurin väestötiheys on Jyväskylässä, jossa 118,5 as/km² 

 harvaan asutuin on Multia, jossa 2,6 as/km² 

 vanhusvoittoisimpia kuntia ovat Kuhmoinen ja Luhanka, jossa 42-43% väestöstä on 65 
vuotta täyttäneitä 

 nuorekkain kunta on Muurame, jossa 65 vuotta täyttäneitä väestöstä on 17% 

 nopeimmin kuitenkin ikääntyy Muurame, jossa 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa 
141% tulevien kahden vuosikymmenen aikana; myös Jyväskylässä ja Laukaassa 75 
vuotta täyttäneiden määrä kaksinkertaistuu 

 pienimpiä kuntia lukuun ottamatta reilusti yli puolet Keski-Suomen väestöstä asuu taaja-
missa 

 Liitteen 2– karttakuvat osoittavat, että suurin osa 85 vuotta täyttäneestä väestöstä asuu 
taajamissa 

 vain Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Uuraisilla syntyvyys ylittää kuolleisuuden 

 väestöllisesti suurin ikäluokka Keski-Suomessa on 65-69 vuotiaat 

 ruotsia äidinkielenään puhuvia on vain noin 0,1% väestöstä, 65 vuotta täyttäneistä noin 
120 henkilöä 

 vieraskielisiä on 8940, suurin kieliryhmä venäjä 25%, 65 vuotta täyttäneistä vieraskielisiä 
noin 430 

 viittomakieltä äidinkielenä käyttäviä ikääntyneitä on Keski-Suomessa noin 80 
 
 
 

 

                                            
7 www.tilastokeskus.fi 
 

http://www.tilastokeskus.fi/
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Vanhuspalvelulain seurantaindikaattorien8 mukaan Keski-Suomessa palvelurakenne on pai-
nottunut ympärivuorokautiseen hoivaan pääosin tehostettuun palveluasumiseen. Keski-Suo-
messa kotona asuu 75 vuotta täyttäneistä asuun vain 90%, mikä on neljänneksi vähiten maa-
kuntien vertailussa. 
 

 
 
Laitoshoidon osuus Keski-Suomessa on pienentynyt, mutta korvautunut tehostetulla palvelu-
asumisella. Sekä kotihoidon että omaishoidon osuutta on perusteltua lisätä. 

                                            
8 www.sotkanet.fi  

http://www.sotkanet.fi/
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THL:n ikävakioidun sairastavuusindeksin mukaan sairastavinta väki on Kivijärvellä ja ter-
veintä Muuramessa. Keski-Suomessa sairastetaan muuta maata jossain määrin enemmän. 
THL:n ikävakioidun sairastavuusindeksin mukaan keskisuomalaisten sairastavuus on jonkin 
verran muuta maata korkeampaa. Ikävakioitu sairastavuus indeksi kuvaa alueiden väestön 
sairastavuutta suhteessa koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri 
sairausryhmää ja neljä eri painotusnäkökulmaa, joista sairauksien merkitystä arvioidaan. In-
deksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, aivoverisuonisairaudet, tuki- 
ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. Indeksissä kun-
kin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän merki-
tys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannus-
ten kannalta.  

Keski-Suomessa mielenterveyden ongelmat ja tapaturmat nostavat sairastavuusindeksiä. 
Syöpäsairauksien indeksi on Keski-Suomessa maan alhaisin. Liite 1  
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Tällä hetkellä Keski-Suomessa ikäihmisten palveluita koskevat päätökset ja linjaukset teh-
dään maakunnan kunnissa ja kuntayhtymissä. Sote-rakenteet vuonna 2018 ovat: 
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Kukoistava kotihoito –hankkeen aloittaessa tehtiin maakunnan kuntien järjestämän kotihoi-
don osalta mittava lähtötilannekartoitus9. Tässä kartoituksessa todettiin mm., että eri kun-
nissa kotihoito alkoi ja päättyi varsin erilaisilla tuntimäärillä. Keski-Suomessa on 18 eri koti-
hoito-organisaatiota, joiden toimintakäytännöt ja kulttuurit ovat muotoutuneet erilaisiksi. Ku-
koistava kotihoito –hankkeen tavoitteena on ollut yhtenäistää toimintamallit ja käytännöt 
Keski-Suomen kotihoidoksi. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
9 NHG 
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Keski-Suomessa muistisairaita väestötiedon10 perusteella arvioituna on noin 6 500. THL:n si-
mulointiraportissa11 todetaan: ”Keski-Suomessa säännöllisistä kotihoidon asiakkaista 14 pro-
sentilla oli muistisairausdiagnoosi, (koko maassa 20 %). Vaikuttaisi siltä, että Keski-Suo-
messa on kehitettävää muuta maata enemmän muistisairauksien tunnistamiseen 
kotihoidossa. Keski-Suomessa myös muistikoordinaattoreiden määrä on riittämätön.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
10 http://www.muistiasiantuntijat.fi/tuemme.php?udpview=suomalaisen-tutkimuksen-mukaan  
11 http://www.julkari.fi/handle/10024/136034  
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Ikääntyvien odotukset maakunnalliselle suunnitelmalle 
 
I&O kärkihankkeen muutosagenttina kysyin ikääntyviltä itseltään, millaisia odotuksia heillä on 
maakunnallisen suunnitelman suhteen. Kysely toteutettiin webropol -kyselynä, jonka pyysin 
kuntien vanhusneuvostojen sihteereitä toimittamaan vanhusneuvostojen jäsenille. Keski-Suo-
men järjestöagentti välitti kyselyä myös järjestökentälle.  
 
Ensimmäisessä osassa pyydetiin vastaajaa asettumaan eläkkeellä olevan itsenäisesti pärjää-
vän ikääntyvän (65+) asemaan ja miettimään, mitkä asiat tai palvelut ovat merkityksellisiä, 
jotta arki on mahdollisimman sujuvaa? Tässä tilanteessa vastaajat pitivät erittäin tärkeänä 

 että tietää jonkun jonka puoleen kääntyä, kun tarvitsee apua 

 että on hyvät välit läheisiin ja ystäviin 

 että pääsee liikkumaan kotinsa ulkopuolella helposti 

 että mahdollinen pitkäaikaissairaus on hyvässä hoitotasapainossa  

 että lääkäriin pääsee akuutissa sairaustilanteessa helposti 
 

Muina tärkeinä asioina pidettiin 

 seurakunnan palveluja, hengellistä tukea 

 että voi vaihtaa sujuvasti asumismuotoa 

 että saa tuntea itsensä tarpeelliseksi 

 että saa apua arkisiin askareisiin kuten siivoukseen ja pihatöihin 

 että tarpeellisen avun saa edullisesti, ettei rahan puute esteenä ottaa apua vas-
taan 

 että saa apua peliriippuvuuteen 

 kulttuuripalveluja ja kirjastoa  

 eri sukupolvien kohtaamista 
 
Kysymykseen, että mikä voisi nousta esteeksi sujuvalle arjelle vastaajat listasivat 
 

 elämäntilanteen muutos, leskeytyminen 

 kognitiivisen toimintakyvyn menetys (muistisairaus) 

 jos palvelut siirtyvät kauas 

 taloudelliset toimeentulon vaikeudet 

 ajo-oikeuden menetys / kuljetuspalvelujen puute 

 jos jää asuntonsa ”vangiksi” 

 omaishoitajana jaksaminen 

 sairastuminen 

 jos ei pääse riittävän ajoissa/helposti tarvitsemaansa hoitoon 

 liikkumiskyvyn menetys 
 
Toisessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin asetumaan sellaisen kotona asuvan ikääntyvän 
asemaan, jolla eri syistä johtuva toimintakyvyn aleneminen vaikeuttaa arjessa pärjäämistä.  
Mitkä asiat tai palvelut ovat merkityksellisiä, jotta arkesi on tässä tilanteessa mahdollisimman 
sujuvaa?  
 
Tässä tilanteessa vastaajat pitivät erityisen tärkeänä: 
 

 että saa tarvitsemaansa kuntoutusta 

 että saa käyttöönsä apuvälineitä 

 että pääsee edelleen liikkumaan kotinsa ulkopuolella 

 että lääkehoidon kokonaisuus arvioidaan 

 että on päivittäin mahdollisuus monipuoliseen ruokailuun 
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 että saa neuvoja arjen sujumiseen mahdollisen muistisairauden kanssa 

 että saa tukea jäljellä olevien voimavarojen käyttöön 
 
Muina tärkeinä asioina pidettiin 

 puhekaveria ja virkistystä 

 korostettiin hyvää ravitsemusta  

 henkilöstön pysyvyyttä 

 osallistumismahdollisuuksia, että pääsee liikkumaan 
 
Kysymykseen, että mikä voisi nousta esteeksi sujuvalle arjelle vastaajat listasivat 

 palvelujen hinta 

 muistiongelmat 

 yksinäisyys; elämän halun katoaminen 

 jos ympäristö ei ole esteetön; ’saanko alakerran oven auki’ 

 jos asunto ei ole esteetön 

 kuljetuspalvelujen puute 

 henkilöstömitoitus; kiire 
 
Kolmannessa kysymyksessä vastaajaa pyydettiin laittamaan ensisijaisuusjärjestykseen eri 
palvelumuodot tilanteessa, jossa ikääntyvällä on 24/7 avun tarve. Vastauksissa ykkösvaihto-
ehtona pidettiin omaishoitoa, kotihoitoa ja tehostettua palveluasumista, joka sai eniten kanna-
tusta. Ehdottoman viimesijaisena vaihtoehtona pidettiin laitoshoitoa. Perhehoitoa ei ehkä 
vielä kovin hyvin tunneta vaihtoehtona, vaikkakin se jonkin verran sai kannatusta.  
 
Perusteluina ensisijaiselle vaihtoehdolle mainittiin: 

 koti on paras paikka asua (kotihoito) 

 haluan asua turvallisessa ympäristössä, rasittamatta omaisiani (tehostettu pal-
veluasuminen) 

 perhehoidossa ei jää yksin (perhehoito) 

 saan vaikuttaa syömisiin ja omiin tapoihini (omaishoito) 
 

Perusteluna viimesijaiselle vaihtoehdolle todettiin: 

 onko sairaalan sängyssä makaaminen enää elämää? (laitoshoito) 

 kaikessa toisen ihmisen määrättävänä (laitoshoito) 

 ei voi velvoittaa omaisia hoitamaan 24/7 (omaishoito) 

 hoito liian kiireistä, ei huomioi riittävästi (kotihoito)   
 
Lisäksi vastaajia pyydettiin kommentoimaan kyselyä, vastauksia mm: 

 koetaan hyvänä, että mielipidettä kysytään 

 paljon kuitenkin epäilyä, ettei vastaaminen johda mihinkään 

 suunnitelmat yleensä hyviä, miten toteutuminen 

 vanhustenhoidossa kysymys asenteista ei niinkään resursseista 

 kysely sai pohtimaan oman sujuvan arjen asioita 

 pitää ymmärtää, että elämä on erilaista sivukylällä kuin kirkonkylässä 
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Toimintasuunnitelma 
 

Asiakasohjaus 
 
Tällä hetkellä asiakas- ja palveluohjaus toteutuu Keski-Suomen eri kunnissa eri tavoin. Lä-
hinnä I&O kärkihankkeen kokeilujen hakujulistuksessa12 kuvattua KAAPO mallia on Jyväsky-
län OIVA-keskus. Osassa kuntia on perustettu palveluohjaajan virkoja, osassa kuntia asia-
kasohjaus sisältyy muuhun vanhuspalvelun tehtävään. 
 
Keski-Suomen maakunnallista KAAPO-mallia on kehitetty Kukoistava kotihoito –hankkeessa. 
Mallin tarkempi kuvaus ja suunnitelma toimeenpanosta on esitetty hankkeen loppurapor-
tissa13.  
 
Keski-Suomen KAAPO-mallissa keskitetty asiakas- ja palveluohjaus järjestetään maakunnal-
lisena ja monialaisena toimintana, johon sisältyvät  
 

 neuvonta ja ohjaus, myönnettyjen palveluiden järjestäminen sekä niiden laadun 
ja toteutuksen seuranta  

 palvelutarpeen selvittäminen käyttäen luotettavia, yhtenäisiä ja vertailukelpoisia 
arvioinnin välineitä, hyödyntäen eri ammattilaisten osaamista  

 asiakkaalle yksi yhteinen asiakassuunnitelma, joka laaditaan yhdessä asiak-
kaan, hänen läheistensä ja palveluun osallistuvien palveluntuottajien kanssa  

 palvelupäätösten tekeminen käyttäen yhtenäisiä asiakkaiden palvelutarpeeseen 
perustuvia myöntämisperusteita  

 asiakkaiden osallisuuden ja valintojen tukemisen turvaaminen. 
 
Asiakas ohjataan KAAPOon, jos kunnan yleinen viestintä ja neuvonta tai sote-keskuksen to-
teuttama sosiaaliohjaus eivät riitä tukemaan riittävästi asiakkaan omatoimista kotona asu-
mista. Keski-Suomen KAAPO sisältää matalan kynnyksen neuvontaa ja ohjausta, jossa asia-
kas saa ajantasaista tietoa ja tukea oikea-aikaisesti ja ratkaisukeskeisesti, omien yksilöllisten 
toiveiden ja tarpeiden pohjalta. Hankkeessa on valmisteltu sekä neuvonnan ja ohjauksen että 
asiakasohjauksen vaiheeseen selkeät asiakasprosessit.  
 
Neuvonta- ja ohjausvaiheessa voidaan tehdä alustava palvelutarpeen arviointi ja ohjata asia-
kas tarvittaessa alueelliseen asiakasohjaukseen laajempaan moniammatilliseen palvelutar-
peen selvittämiseen ja toimintakyvyn arvioitiin. Asiakkaalle järjestetään näiden pohjalta räätä-
löidyt palvelut ja tuki arjen sujumisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen tueksi.  
 
Jos asiakkaalla on laaja palveluntarve, ja hän tarvitsee paljon tukea asioidensa hoitamisessa, 
hänelle voidaan nimetä asiakasvastaava, joka toimii asiakkaan rinnalla kulkijana ja antaa tar-
peen mukaan intensiivisempää ohjausta. Asiakasohjaus toimii asiakkaan tukena tarpeen mu-
kaisesti palvelutarpeen arvioinnissa, valinnanvapauden toteutumisessa, palveluiden järjestä-
misen ja toimintakyvyn tukemisen varmistamisessa sekä seurannassa ja laadun valvonnan 
toteutumisessa. Asiakasohjauksesta varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut, 
valitsemansa palveluntuottajan toteuttamana. 
 
Sekä neuvonnassa ja ohjauksessa että asiakasohjauksessa on selkeät, maakunnallisesti val-
mistellut työnkuvat ja yhtenäiset ammattinimikkeet. Tarvittavan osaamisen vahvistaminen ja 
kehittäminen voidaan varmistaa hyödyntämällä Kukoistava kotihoito hankkeessa tehtyä, kun-

                                            
12 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1  
13 http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf  

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74908/Rap_2016_32.pdf?sequence=1
http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf
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tien asiakas- ja palveluohjaustyötä tekevien osaamiskartoituksen tuloksia, josta selviää osaa-
misen nykytila ja kehittämisalueet. Asiakasohjaaja tarvitsee neuvonnassa ja ohjauksessa, 
palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakasvastaavan roolissa vahvaa osaamista arvioida asiak-
kaan palveluntarvetta, hyödyntää moniammatillisuutta asiakkaan tarpeiden mukaisesti sekä 
etsiä voimavaralähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti ratkaisuja asiakkaan tilanteeseen. Lisäksi 
asiakasohjaajan täytyy osata hyödyntää maakunnallisesti yksityisten palveluntuottajien ja kol-
mannen sektorin palveluja, toimia asiakkaan valinnanvapauden tukena ja rinnalla kulkijana 
asiakkaan eri elämäntilanteissa. KAAPO-mallissa asiakasohjaajilta vaaditaan AMK-tasoista 
tutkintoa. 
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Kotihoito 
 
Kotihoidon palvelujen järjestämisen tavoitteena on vahvistaa kansalaisten luottamusta ja 
mahdollisuuksia kotona pärjäämiseen myös toimintakyvyn ja terveyden heikentyessä sekä 
yllättävissä elämäntilanteiden muutoksissa.  
 
Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotona asumista tukevia kotiin järjestettäviä sosiaali- ja ter-
veyspalveluja. Ne sisältävät asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti apua, hoivaa ja hoi-
toa, toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä sekä ohjausta. Kotihoidon palvelujen tavoit-
teena on tukea moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä. 
 
Keski-Suomen kuntien kotihoidoissa säännöllisten käyntien piirissä keväällä 2018 oli noin 
3700 asiakasta. Heistä 1100:lla eli lähes kolmasosalla palvelutunnit olivat alle viisi tuntia kuu-
kaudessa. Noin 8%:lla eli 300 asiakkaalla palveluaika oli yli 40 tuntia kuukaudessa. Noin 10% 
asiakkaista oli käyntejä myös yöllä klo 22-06 välillä.  
 
Keski-Suomessa kotihoitoa toteutetaan kuntien / kuntayhtymän omana toimintana, ostopalve-
luna ja palvelusetelillä. Yksityisen palvelutuotannon osuus kokonaisuudesta oli vuonna 2016 
noin 23%. Kotihoidon palveluksessa on runsaat 1000 työntekijää 
 

Kotihoidon palveluaika kuukaudessa, ke-
vät 2018 

     

Kotihoito 
-yksikkö 

<2,5 2,5-5 5-10 10-20 20-30 30-40 40-60 60+ Yh-
teensä 

Hankasalmi 32 24 28 32 26 7 6 5 160 

Joutsa 22 12 21 34 15 8 9 1 122 

Jyväskylä 113 137 235 366 238 164 120 30 1403 

Jämsä 50 66 79 86 69 29 33 5 417 

Keuruu 54 21 25 30 14 8 5 3 160 

Konnevesi 7 8 11 21 6 1 7 1 62 

Laukaa 64 61 65 50 29 18 14 2 303 

Luhanka 14 7 6 4 0 1 0 0 32 

Multia 14 6 4 10 8 5 2 1 50 

Muurame 29 17 18 9 3 4 0 0 80 

Petäjävesi 23 14 16 19 6 4 6 3 91 

Pihtipudas 18 23 20 31 12 9 4 2 119 

Saarikka 97 53 52 58 22 14 12 1 309 

Toivakka 21 6 10 18 6 4 0 0 65 

Uurainen 4 6 9 12 4 4 3 1 43 

Viitasaari 9 7 15 42 15 8 8 1 105 

Äänekoski 29 35 62 60 29 11 12 2 240 

Yhteensä 600 503 676 882 502 299 241 58 3699 
Selvitys NHG 
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Maakunnallinen kotihoito 
 
Keski-Suomessa kotihoidon palvelut järjestetään yhdenvertaisesti koko maakunnan alueella, 
palvelutarpeisiin vastataan yksilöllisesti räätälöidyillä oikea-aikaisilla palveluilla ja palveluko-
konaisuuksilla niin, että niillä voidaan vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä sekä 
myöhentää ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalveluiden sekä muiden raskaampien 
palveluiden tarvetta. 
 
Kotihoidon palvelut myönnetään maakunnan liikelaitoksen asiakasohjausyksikön tekemään 
palvelutarpeen arviointiin perustuen. Ehdotus kotihoidon ja tukipalvelujen maakunnalliseksi 
toimintaohjeeksi ja myöntämisperusteiksi on laadittu kuntien toimijoiden, Kukoistava kotihoito 
hankkeen ja muutosagentin yhteistyönä. Liite 5.  
 
Keski-Suomessa on sovittu, että säännöllisen kotihoidon myöntämistä edeltää pääsääntöi-
sesti aina kuntouttava arviointijakso.  
 
Kuntouttava arviointijakso on mallinnettu Kukoistava kotihoito hankkeessa. 

 
 
Kotihoidon palvelut tuotetaan asiakassetelillä. Palveluntuottajina voivat toimia asiakasseteli-
palveluja tuottava maakunnan tuotanto-organisaatio tai maakunnan hyväksymät muut palve-
luntuottajat asiakkaiden tekemien valintojen mukaisesti.  
 
Kotihoito toteutetaan Keski-Suomen maakunnassa seuraavien periaatteiden mukaisesti 
 

 kotihoitoa saatavissa koko maakunnan alueella 24/7 

 kotiutuminen sairaalahoidosta on mahdollista seitsemänä päivänä viikossa 

 palveluntuottajan tulee aloittaa uuden asiakkaan palvelut viimeistään kahden arkipäi-
vän sisällä palvelupäätöksestä 

 asiakkaana jo olevan muuttuneeseen palvelutarpeeseen vastataan viipymättä 

 asiakassuunnitelma ja toteutus ovat yhteismitalliset => asiakkaalle myönnetty palvelu-
aika ei alitu 

 hoitotyön jatkuvuus turvataan siten, että asiakkaalle viisi tutuinta hoitajaa tekevät pää-
osan käynneistä 

 kotihoito turvaa hyvän palliatiivisen ja muun hoidon elämän loppuvaiheessa 
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 hyödynnetään teknologian suomat mahdollisuudet asiakkaiden hyvinvoinnin, asiakas-
turvallisuuden ja lääketurvallisuuden lisäämiseksi Laatusuosituksen ohjeiden mukai-
sesti 

 toteutetaan systemaattisesti etäkäyntejä, etäkuntoutusta ja etähoivaa aina kun se asi-
akkaan tilanteen kannalta on mahdollista 

 johtamisen tehostamiseksi hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmiä ja otetaan käyt-
töön Kukoistava kotihoito hankkeessa mallinnetut tietojohtamisen välineet 

 kotihoidon henkilöstön osaaminen varmistetaan tehtäväkuvin ja täydennyskoulutuksin; 
mallinnettu Kukoistava kotihoito hankkeessa 

 kotihoidon laatua arvioidaan säännöllisellä asiakaspalautteen keräämisellä 
 
Hyvä ja arvokas kotihoito on kiireetöntä. Asiakas saa itse vaikuttaa palvelun sisältöön ja ajan-
kohtaan. Kotihoito on toimintakykyä tukevaa ja sen jatkuvuus on turvattua. Se huomioi myös 
omaiset ja läheiset. 
 
Integraation näkökulmasta kotihoidon asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvat asiakkaan 
valitseman sote-keskuksen palvelut (yleislääketieteen lääkäri- ja hoitajavastaanotot; laborato-
rio ja kuvantamispalvelut) sekä asiakkaan valitseman suunterveydenhuollon yksikön palvelut 
ja maakunnan liikelaitoksen tuottamat erityistason kuten geriatrian palvelut. Kotihoidon palve-
lukokonaisuuden onnistumisen kannalta huomio tulee kiinnittää kotihoitoon siirtymisen ja ko-
toa muuhun palveluun siirtymisen prosesseihin kuten kotiutumiseen osastohoidon jälkeen. 
Tarvittaessa kotihoidon asiakkaiden hoidon tarvetta voidaan arvioida ja tarvittava hoito aloit-
taa myös kotipäivystys –toiminnalla, joka mallinnettu Kukoistava kotihoito hankkeessa. 
 
Maakunta varautuu järjestämään kotihoidon palvelut vuonna 2021 noin 5000 asiakkaalle, 
joista säännöllistä kotihoitoa 4200:lle ja tilapäistä 800:lle. 
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Tehostettu kotikuntoutus 
 
Tehostettu kotikuntoutus on Kukoistava kotihoito hankkeessa mallinnettu. Kotihoidon palvelu-
jen piirissä tai kuntouttavalla arviointijaksolla olevalle asiakkaalle voidaan myöntää tehostetun 
kotikuntoutuksen jakso, mikäli hänen tilanteensa vaatii aikaisempaa intensiivisempää toimin-
takyvyn tukemista. Jakson aikana kuntoutuksen ammattilainen (esim. fysio- tai toimintatera-
peutti) huolehtii yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa tehostetusti asiakkaan väliaikai-
sesti alentuneen toimintakyvyn palauttamisesta optimaaliselle tasolle. Jakson tavoitteena on 
palauttaa asiakkaan toimintakyky sairastumista edeltävälle tasolle kotihoidon ja kuntoutus-
työntekijöiden yhteistyönä.  
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Kotihoidon tukipalvelut 
 
Kotihoidon tukipalveluilla tuetaan eri-ikäisten asiakkaiden, pääsääntöisesti ikääntyneiden, ko-
tona asumista ja ehkäistään toimintakyvyn heikentymistä. Kotihoidon tukipalvelut mahdollis-
tavat osaltaan itsenäistä kotona asumista. Palvelu voi olla myös määräaikaista esim. tilapäis-
ten toimintakyvyn muutosten vuoksi. 
 
Kotihoidon tukipalvelujen tarve selvitetään asiakasohjauksessa ja tukipalvelut myönnetään 
osana kotihoidon palvelujen myöntämisen prosessia. Kotihoidon tukipalvelut merkitään asiak-
kaan asiakassuunnitelmaan. 
 
Kuntouttava päivätoiminta 
 
Kuntouttavan päivätoiminnan tarkoituksena on asiakkaan sosiaalisen, fyysisen, kognitiivisen 
tai psyykkisen toimintakyvyn tavoitteellinen tukeminen ennaltaehkäisevästi ja kuntouttaen. 
 
Kuntouttava päivätoiminta koostuu kuntoutussuunnitelmaan perustuvasta toimintakyvyn tuke-
misesta, hoidosta, tukipalveluista, ohjatusta toiminnasta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä. 
Tavoitteena on tukea asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutu-
mista ja osallisuutta. Palvelulla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista. 
 
Kuntouttava päivätoiminta sisältää mahdollisuuden osallistua yhteiseen ruokailuun ja virkis-
tystoimintaan. Lisäksi palveluun kuuluu elämäntilanteen kartoitusta, ohjausta, tukea, aktivi-
teetteja ja sosiaalisia kontakteja. Päivätoiminta on tavoitteellista kokonaisvaltaista hyvinvoin-
tia, terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävää toimintaa, henkilökohtaista hoivaa, osallistavaa toi-
minnallista tekemistä sekä yhdessäoloa. Päivätoiminta toteutetaan asiakkaan omia voimava-
roja hyödyntäen. Myös tarvittaessa kuljetus päivätoimintaan sisältyy palveluun.  
 
Kuntouttavassa päivätoiminnassa asiakassuunnitelma perustuu asiakasohjauksessa tehtyyn 
palvelutarpeen selvittämiseen. Asiakassuunnitelmaan kirjataan asiakkaan omat tavoitteet 
sekä yhdessä sovitut keinot ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. 
 
Maakunnassa kuntouttava päivätoiminta järjestetään enintään 45 minuutin ajomatkan päässä 
asiakkaan kotoa ja sitä varaudutaan vuonna 2021 järjestämään noin 2800 asiakkaalle.  
 
Turvapalvelut 
 
Turvapalvelua ovat turvapuhelinpalvelu, ja siihen liittyvät lisälaitteet, esim. kulunvalvonta asi-
akkaan oveen asennettuna. Erilaisten teknologisten laitteiden avulla lisätään asiakkaan ko-
tona asumisen mahdollisuuksia ja turvallisuutta. Turvapuhelin on hyvä apuväline asiakkaille, 
joilla sairaus tai toimintakyvyn vajaus voi aiheuttaa äkillisen avun tarpeen, esim. kaatumisti-
lanteessa. Kulunvalvonta sopii muistisairaille, joilla on suuri riski lähteä kotoaan minä vuoro-
kauden aikana tahansa ja eksyminen tutussa asuinympäristössä on hyvin todennäköistä.  
 
Palvelussa turvalaite ohjelmoidaan ja viedään asiakkaan luokse kotiin. Käyntiin sisältyy käy-
tön opetus ja laitteeseen perehdyttäminen. Hälytys yhdistyy omaisen tai turvakeskuksen nu-
meroon, josta välitetään tehtävä pyyntö sovituille turva-auttajille, mikäli tarvetta ei voida hoi-
taa puhelimen välityksellä. 
 
Maakunnassa turvahälytyskeskus on syytä liittää yhteiseen tilannekeskukseen. Palvelun 
käyttäjien määrä vuonna 2021 noin 4000.  
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Ateriapalvelut 
 
Ateriapalvelu on tarkoitettu kotona asuville asiakkaille, jotka eivät kykene sairauden tai alen-
tuneen toimintakyvyn vuoksi valmistamaan aterioitaan, eivätkä kykene myöskään ruokaile-
maan kodin ulkopuolisissa ruokailupaikoissa.  
 
Ateria sisältää pääruuan, tuoreosan tai leikkeleen ja jälkiruuan. Ateriat ovat lämpimiä tai ate-
riat toimitetaan jäähdytettyinä tai ateria on saatavilla ateria-automaatista. Ateriat ovat ravitse-
mussuosituksen mukaisia. 
 
Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen 
on tehnyt palvelutarpeen selvittämisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
 
Kotiin kuljetetun aterian tuottamistavat voivat vaihdella maakunnan eri osissa. Maakunnan 
järjestämisvastuulla ateriapalvelu kotiin tuotetaan noin 6000 asiakkaalle. 
 
Kotiin kuljetun aterian ohella tulee lisätä ikäihmisten mahdollisuutta ruokailla päiväkeskuk-
sissa, kouluilla, päiväkodeissa ja työpaikkaruokaloissa.  
 
Kylvetyspalvelu 
 
Kylvetyspalvelulla tarkoitetaan asiakkaan kylpyapua oman kodin ulkopuolella esim. asumis-
yksikössä tai päiväkeskuksessa. Kodin ulkopuolisen kylvetyksentarpeen saattaa aiheuttaa 
kodissa olevat esteet tai puutteelliset peseytymistilat. Kylvetys voi sisältää myös kuljetuksen. 
Kylvetys voi olla myös osana päiväkeskuksen palvelupakettia, joka sisältää myös aamupa-
lan, lounaan, päiväkahvin ja monipuolisen virkistystoiminnan. 
 
Palvelun myöntämisen edellytyksenä on, että sosiaali- ja/tai terveydenhuollon ammattilainen 
on tehnyt palvelutarpeen selvittämisen yhteistyössä asiakkaan kanssa. 
 
Kuljetuspalvelu (SHL) 
 
Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen kotihoidon tukipalvelu. Kuljetuspalvelu on tarkoitettu 
tukemaan asiakkaan omatoimista asioiden hoitamista ja sosiaalisen elämän ylläpitämistä. 
Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät pysty käyttä-
mään julkisia kulkuvälineitä, mutta jotka eivät ole oikeutettuja vammaispalvelulain mukaisen 
vammaisten kuljetuspalveluun. 
Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne ml. kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa 
järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Jos asiakkaan palvelutarpeeseen pystytään vastaa-
maan palveluliikenteellä, ei perustetta kuljetuspalveluun synny.  
 
Saattajapalvelu 
 
Ensisijaisesti saattajapalvelun tulee järjestyä omaisten, lähipiirin tai vapaaehtoistyön turvin.  
Kotihoidon asiakkaalle tilannekohtaisesti arvioituna voidaan järjestää saattajapalvelu esim 
lääkärikäyntiin, mikäli taksin saattaja-apu ei ole riittävä. 
 
Asiakkaan kanssa palvelussa käytetään taksia tai julkista liikennettä, jonka asiakas maksaa.   
 
Siivous- ja pyykkipalvelu sekä kauppa- ja asiointipalvelu 
 
Maakunnan järjestämisvastuu osalta vielä määrittelemättä. Asiakasohjauksessa neuvotaan 
asiakasta tarvittaessa palvelun hankkimiseen ja kotitalousvähennyksen hyödyntämiseen. 
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Omaishoito 
 
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpi-
don järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omais-
hoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palve-
luista sekä omaishoitajille annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista 
palveluista. Omaishoidon tuki palkkiot maksetaan talousarvioon varatun määrärahan puit-
teissa ja kohdennetaan eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. 
 
Omaishoidon tuki perustuu omaishoidon tuesta annettuun lakiin ja sosiaalihuoltolakiin.  
 

Omaishoidontuen saa-
jat 2016 0-17 18-64 65-74 75-84 85- 
Keski-Suomi   354 358 390 690 501 
Hankasalmi 11 5 10 17 13 
Joutsa 3 7 9 24 12 
Jyväskylä 199 151 149 238 173 
Jämsä 18 10 38 69 54 
Kannonkoski 0 3 9 7 3 
Karstula 4 13 11 13 23 
Keuruu 11 15 20 25 20 
Kinnula 3 5 8 9 8 
Kivijärvi 0 3 3 8 5 
Konnevesi 6 3 0 6 2 
Kyyjärvi 1 5 7 6 6 
Laukaa 34 38 34 64 36 
Luhanka 0 2 1 8 7 
Multia 2 1 3 10 11 
Muurame 7 7 12 8 5 
Petäjävesi 3 11 7 12 5 
Pihtipudas 5 10 7 12 14 
Saarijärvi 14 16 9 43 26 
Toivakka 3 4 5 5 8 
Uurainen           
Viitasaari 5 19 7 40 20 
Äänekoski 25 30 41 66 50 

 
Omaishoidon tuesta on Keski-Suomessa tällä hetkellä 17 erilaista kunta / kuntayhtymä koh-
taista toimintaohjetta. Omaishoidon tuen käytännöt ja palkkiot vaihtelevat kunnittain hyvinkin 
paljon. 
 
Omaishoito maakunnassa  
 
Omaishoidon tukeen on laadittu I&O kärkihankkeen muutosagentin ja kuntien omaishoidon 
tuen vastuuviranhaltijoiden ja omaishoitajia edustavien järjestötoimijoiden kanssa ehdotus 
maakunnalliseksi omaishoidon tuen toimintaohjeeksi ja myöntämisperusteiksi. Liite 6. Tämä 
toimintaohje on tarkoitus ottaa käyttöön ja tarkistaa siinä vaiheessa, kun omaishoidon järjes-
tämisvastuu siirtyy maakunnalle. 
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Omaishoidon tukea kehitetään Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman mukaisesti. 
Omaishoidon kehittämiseksi hyödynnetään myös OSSI-hankkeen mallinnukset. 
 

 tavoitteena, että 5 % 75 vuotta täyttäneistä hoidetaan omaishoidon tuella  

 omaishoitajien tukemisen tavat ja mahdollisuudet otetaan erityisen kehittämisen koh-
teeksi 

 omaishoitajien valmennus on maakunnan KAAPO yksikön tuottamisvastuulla; valmen-
nus voidaan toteuttaa osittain tai kokonaan myös sähköisesti 

 omaishoitajien terveystarkastukset toteutetaan sote-keskuksissa  

 omaishoitajien lakisääteisten vapaiden ja virkistysvapaiden toteuttamiseksi haetaan 
omaishoitoperheen tilanteeseen sopiva sijaistusvaihtoehto lyhytaikaishoito asumispal-
velussa, kotihoito, perhehoito, kiertävä perhehoito, kuntouttava päivätoiminta, henkilö-
kohtainen budjetti, sijaisomaishoitajasopimukset   

 omaishoidossa olevien kotikuntoutus toteutetaan osana kotihoitoa tehostetun kotikun-
toutuksen mallinnuksen mukaisesti 

 
Keski-Suomeen ei perusteta erillistä omaishoidon keskusta, vaan omaishoidon kokonaisuus 
järjestetään osana Keski-Suomen KAAPOa.  
 
Vuonna 2021 maakunta varautuu siihen, että omaishoidon piirissä on noin 2.400 hoidettavaa. 
 

Perhehoito 
 
Perhehoito on maakunnan (kunnan tai kuntayhtymän) järjestämä palvelu, josta säädetään 
perhehoitolaissa (263/2015). Perhehoidolla tarkoitetaan hoidon, kasvatuksen tain muun osa-
tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidetta-
van kotona toimeksiantosuhteella. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhtytaikaista tai osavuo-
rokautista. Kiertävä perhehoitaja voi mennä hoidettavan kotiin esimerkiksi omaishoitajan va-
paan järjestämiseksi. 
 
Ammatillinen perhekotitoiminta on luvanvaraista perhehoitoa. Ammatilliset perhekodit sijoittu-
vat perhehoidon ja laitoksen väliin. Ne toimivat lähtökohdiltaan kuten toimeksiantosuhteiset 
perhekodit. Niiltä edellytetään vahvempaa osaamista kuin toimeksiantosuhteisilta perheko-
deilta, mikä mahdollistaa myös erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien henkilöiden sijoitta-
misen perhehoitoon. 
 
Perhehoidossa ikäihmisillä on mahdollisuus saada kodinomaista hoitoa, hoivaa ja huolenpi-
toa sekä läheisiä ihmissuhteita ja osallistua tavoitteidensa tai voimavarjojensa mukaan kodin-
omaiseen arkeen. Perhehoito perustuu yksilölliseen asiakassuunnitelmaan. Perhehoidon tu-
lee vastata hoidettavan tarpeisiin ja edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia suh-
teita. Ikäihmisten perhehoito voi olla jatkuvaa (pitkäaikaista), jolloin ikäihmisen saa tarvitse-
mansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito antaa esi-
merkiksi omaishoitajalle mahdollisuuden vapaapäivien pitämisen. Perhehoidossa noudate-
taan asiakkaan kotona kuntoutumisen suunnitelmaa tavoitteiden ja toteutuksen osalta. Per-
hehoito sopii erityisesti ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sai-
raus tai iän tuoma hauraus tai turvattomuuden tunne. 
 
Keski-Suomessa on ollut maakunnallinen perhehoidon pilotti vuodesta 2015. Sen myötä on 
yhtenäistetty ja keskitetty perhehoidon käytäntöjä ja laadittu maakunnallinen toimintaohje14 

                                            
14 https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintaohje_2018_.pdf  

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/toimintaohje_2018_.pdf
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perhehoitoon. Jyväskylän kaupunki hallinnoi perhehoidon maakunnallista koordinointia ja pi-
lotissa ovat mukana Keski-Suomen kunnat Jämsän yhteistoiminta-aluetta lukuun ottamatta. 
Iäkkäiden perhehoidossa on ollut vuosittain keskimäärin 100 asiakasta. Perhekoteja on noin 
20. Huomioitava kuitenkin, että vain alle puolessa Keski-Suomen kuntia (9) on perhehoito 
iäkkäille ollut tähän asti mahdollista. 
 
Tavoitteena siis edelleen lisätä ikääntyvien perhehoitoa siten, että se osana palveluvalikkoa 
koko maakunnan alueella. Erityisesti kiertävät perhehoitajat on mm. OSSI-hankkeessa to-
dettu merkittäväksi osaksi omaishoitajien lakisääteisen vapaan toteuttamistapana. 
Vuonna 2021 maakunnan alueella iäkkäiden perhehoidon piirissä on noin 200 asukasta. 
 

Asumispalvelut 
 
Asumispalvelulla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain mukaista vuokrasopimukseen perustuvaa 
asumispalvelua, jossa asukas saa hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua selviytyäkseen 
päivittäisistä toiminnoista. 
 
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea 
asumisessa tai asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suh-
teessa palveluihin, jotka edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. 
Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. 
 

2016 Ikääntyneiden ta-
vallinen palvelu-
asumisen asiak-
kaat 31.12. 

Ikääntyneiden te-
hostetun palvelu-
asumisen asiakkaat 
31.12. 

Vanhainko-
tien asukkaat 
31.12. 

Keski-Suomi 281 2584 411 

Hankasalmi 
 

89 17 

Joutsa 0 64 17 

Jyväskylä 13 1055 132 

Jämsä 23 259 
 

Kannonkoski 8 29 0 

Karstula 11 19 
 

Keuruu 63 109 22 

Kinnula 6 33 
 

Kivijärvi 
 

29 0 

Konnevesi 0 60 16 

Kuhmoinen 6 20 0 

Kyyjärvi 0 20 0 

Laukaa 0 191 56 

Luhanka 0 
 

17 

Multia 0 44 
 

Muurame 0 74 0 

Petäjävesi 58 0 0 

Pihtipudas 9 37 16 

Saarijärvi 40 143 
 

Toivakka 0 29 18 

Uurainen 
 

29 5 

Viitasaari 0 93 24 

Äänekoski 36 155 62 
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Asumispalvelut maakunnassa  
 
Ehdotus Keski-Suomen maakunnan ikääntyvien asumispalvelujen toimintaohje ja myöntämi-
sen perusteiksi on laadittu muutosagentin ja Keski-Suomen kuntien asumispalveluista vas-
taavien toimijoiden yhteistyönä. Liite 7. Maakunnan järjestämät asumispalvelut tuotetaan asia-
kasseteleillä. Asiakassetelipalveluiden tuottajina toimivat maakunnan oma asiakassetelipal-
veluita tuottava tuotanto-organisaatio sekä muut maakunnan hyväksymät asiakassetelipalve-
luiden tuottajat kansalaisten tekemien valintojen mukaisesti. 
 
Ikäihmisten asumispalveluja on saatavissa päivittäistavaroiden asiointialueilla niin, että ne 
ovat valtaosalla asiakkaista enimmillään noin puolen tunnin päässä heidän tutusta arkiympä-
ristöistään. 
 
Asumispalvelut järjestetään asukaslähtöisesti niin, että asunnot ovat asukkaiden näköisiä, 
persoonallisia koteja. Kodit ovat tiloiltaan ja sijainniltaan sellaisia, että ne tukevat asukkaiden 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja vahvistumista, mahdollistavat puolisoiden yhdessä asumista 
sekä ystävien ja sukulaisten vierailuja ja kannustavat muutoinkin asukkaita osallistumaan ar-
kiympäristönsä normaaliin arkeen. 
 
Asumispalveluissa toteutuu asiakaslähtöisyys, asiakkaan oikeudet ja itsemääräämisoikeus. 
Asiakas ja hänen yksilölliset tarpeensa huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Asiakas osallistuu 
häntä koskevan palvelun suunnitteluun ja häntä kuullaan itseään koskevassa päätöksente-
ossa. 
 
Asiakkaalla on mahdollisuus asua toimintayksikössä elämänsä loppuun saakka ja saada 
muuttuvia tarpeitaan vastaavaa hoitoa ja hoivaa. Palvelussa toteutuvat asiakkaan, hänen 
omaistensa ja henkilökunnan välinen yhteistyö, palvelujen sujuvuus ja hallittavuus sekä huo-
lenpidon kokonaisvaltaisuus. Palvelun suunnittelussa ja menettelytavoissa asiakkaan tarpei-
den huomioiminen ja asiakkaan kuuleminen ovat ensisijaisia. 
 
Palveluun sisältyy asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä 
ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja 
sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut. 
 
Yksikössä on asiakkaiden elämää rytmittävä virkistyspalvelujen suunnitelma, jossa on huomi-
oitu asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Asiakkaille järjestetään säännöllisesti suunniteltua ja oh-
jattua toimintaa. Ulkoilumahdollisuus järjestetään jokaiselle asiakkaalle. 
 
Strategisen linjauksen mukaisesti vuonna 2020 omassa kodissa 75 vuotta täyttäneistä asuu 
92 %, joten laskennallisesti ympärivuorokautisen hoidon paikkoja ei tarvita lisää nykytilantee-
seen nähden. Olemassa olevaa ympärivuorokautisen hoidon kiinteistökantaa tulee kuitenkin 
fyysisten puitteiden osalta voida tarkastella, miten hyvin se täyttää ikäihmisten ympärivuoro-
kautiselle hoidolle asetetut laatuvaatimukset. 
 
Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköt vuonna 2021: 

 Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja on yhteensä noin 2300, näistä noin 200 paikkaa 
on varattu alle 75 -vuotiaille  

 Asukashuoneet, käytävät, yhteistilat sekä piha-alueet ovat esteettömiä ja turvallisia 

 Kahden hengen huoneita on enintään 15 % ympärivuorokautisen hoidon huoneistoista 

 Pariskunnilla on mahdollisuus asua yhdessä 

 Tilojen mitoituksen on oltava riittävä asumisen laadun, tilojen joustavan ja muunnelta-
vissa olevan käytön ja hoitohenkilökunnan työskentelyn kannalta 

 Asukkaiden ulkoilumahdollisuus turvataan myös turvallisella piha-alueella 
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 Ympärivuorokautisen hoidon toteuttamiseen tarvitaan noin 1 250 sosiaali- ja terveys 
ammattihenkilöä; toteutunut henkilöstömitoitus ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä 
on vähintään 0.5. 

 
Integraation näkökulmasta asumispalvelujen asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvat asi-
akkaan valitseman sote-keskuksen palvelut (yleislääketieteen lääkäri- ja hoitajavastaanotot; 
laboratorio ja kuvantamispalvelut) sekä asiakkaan valitseman suunterveydenhuollon yksikön 
palvelut ja maakunnan liikelaitoksen tuottamat erityistason kuten geriatrian palvelut. 
 
Laitoshoito 
 
Vanhuspalvelulain 14a§:n mukaan iäkkään henkilön palveluntarpeeseen voidaan vastata pit-
käaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuu-
teen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Useita samanaikaisia sairauksia, jotka edel-
lyttävät vaativia, usein toistuvia ja ennakoimattomia lääketieteellisiä hoitoja. Vaikeasti liikutel-
tava, vaikeasti järjestettävissä oleva tai erityisosaamista vaativa hoito ja/tai hoitovälineistö. 
Sairaan oman tai muiden ihmisten vakava terveyden tai turvallisuuden vaarantuminen. 
 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 
 
Ikäneuvolapalvelut 
 
Ikäneuvolapalveluihin sisältyy matalankynnyksen vastaanottopalveluja, elämäntapaohjausta 
ja terveystarkastukset 65-vuotiaiden ikäryhmälle. Kohdennettujen terveystarkastusten avulla 
tunnistetaan varhaisen vaiheen riskitekijöitä sekä tuetaan ikääntyviä huolehtimaan omasta 
terveydestään. Tarvittaessa ohjataan riskiryhmiin kuuluvia tarkemman seurannan ja yksilölli-
semmän tuen piiriin.  
 
Ikäneuvolaa voidaan toteuttaa myös ryhmätoimintana ja koota eri teemojen mukaisia ryhmiä 
esimerkiksi IKINÄ15 tai FINGER16 mallin mukaisesti. Ikäneuvola toteuttaa myös kohdennetut 
hyvinvointia edistävät kotikäynnit esim. 80 vuotta täyttäville. IKINÄ ja FINGER toimintamal-
leissa sekä HEHKO käyneillä hyödynnetään THL:n kehittämiä aineistoja17. Ikäneuvolan tulee 
tuottaa tietoa väestön tilasta sekä kuntien hyvinvointia- ja terveyttä edistävien palvelujen, että 
sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisuuden kehittämiseen. 
 
Kohderyhmä 65 -vuotta täyttäneet omassa kodissaan asuvat kuntalaiset. Paino-pisteenä ris-
kiryhmien varhainen tunnistaminen: muistin alenema, päihteiden käyttö, yksinäisyys/ turvatto-
muus, kuulo -näköongelmat, korkean verenpaineen, ylipainon, verensokerin riskitekijät. Ter-
veystarkastuksesta jää asiakkaalle selkeä kuva-omasta terveydentilasta ja omasta vastuusta 
oman terveyden ylläpitämisessä.  
 
Ikäneuvola palvelun tuottaa sote-keskus. 65-vuotistarkastukset järjestetään jokaiselle, henki-
lön itsensä halutessa noin kuukauden kuluessa 65- vuotispäivästä. Myös sähköiset itsearvi-
ointi ja arviointimenetelmät ovat käytössä. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 80 
vuotta täyttävälle, joka ei ole säännöllisten palvelujen piirissä. Kaatumistapaturmien ehkäisyn 
ja tavoitteellisen elintapaohjauksen ryhmiä aloitetaan säännöllisesti ja niihin ohjataan ikäneu-
volan vastaanotolta.  
 
Maakunta varautuu järjestämään ikäneuvolapalveluja vuonna 2021 noin 15.000 asiakkaalle. 

                                            
15 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
16 http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136880/THL_TT_Finger_julkariin.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
17 http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2013/12/19/TOIMIA_suositus_toimintakyvyn_arvioin-
nista_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavien_palveluiden_yhteydessa_20131219.pdf  

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/79998/THL_Opas_16_verkko.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/136880/THL_TT_Finger_julkariin.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2013/12/19/TOIMIA_suositus_toimintakyvyn_arvioinnista_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavien_palveluiden_yhteydessa_20131219.pdf
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/media/files/suositus/2013/12/19/TOIMIA_suositus_toimintakyvyn_arvioinnista_iakkaan_vaeston_hyvinvointia_edistavien_palveluiden_yhteydessa_20131219.pdf
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Sairaala – perusterveydenhuolto 
 
Tätä kirjoitettaessa maakunta- ja sote-uudistuksen edellyttämä lainsäädäntö ei ole vielä ollut 
eduskunnan käsittelyssä. Alustavasti sote-keskusten ja sairaala NOVAn roolit on hahmoteltu 
maakunnan järjestämissuunnitelmaluonnoksissa.  
 
Ikääntynyt on hoidettava aina viivyttelemättä. Varhainen ja riittävän nopea taudinmääritys ja 
hoidon aloitus ovat tärkeitä, koska ikääntyneellä on usein monta sairautta ja toimintakyky hei-
kentyy nopeasti. Akuutissa vaiheessa selvitetään välttämättömät osa-alueet kuten potilaan 
yleistila ja toimintakyky. Lääkehoidon ja liikkumisen apuvälinetarpeen selvittäminen on tär-
keää. Kuntoutus on aloitettava heti ja sen jatkuttava keskeytymättömästi.  
 
Kotipäivystysmalli ja kotiuttamisprosessit on kuvattu Kukoistava kotihoito hankkeen loppura-
portissa18. 
 
Suun terveydenhuolto 
 
Ikäihmisten määrän kasvaessa myös suun terveydenhuollon tarve kasvaa, etenkin koska 
hampaallisten ikäihmisten määrä nousee jyrkästi. Kun vielä vuonna 2000 Keski-Suomessa 
65 vuotta täyttäneillä oli noin 360.000 hoidettavaa omaa hammasta, on hoidettavia hampaita 
vuonna 2020 lähes neljä kertaa enemmän eli 1,5 miljoonaa. 
 
Terve ja puhdas suu parantaa hyvinvointia ja elämänlaatua, edistää sosiaalista kanssakäy-
mistä, mahdollistaa terveellisen ravitsemuksen ja ruuasta nauttimisen, tukee toimintakyvyn ja 
yleisterveyden säilyttämistä sekä ehkäisee suusairauksia. Huono suun terveys on riskitekijä 
monissa pitkäaikaissairauksissa ja akuuttihoidon tilanteissa.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2015:619 Toimintamalleja muuttaen parempaan suun 
terveyteen ikääntyneillä, sisältää hyvät ja yksityiskohtaiset toimintamallit suun terveydenhuol-
lon palvelujen suunnittelemiseksi vastaamaan iäkkäiden palvelutarvetta sekä edistämään toi-
minnan integroitumista palvelukokonaisuuteen. 
 
Muistisairaiden erityispalvelut 
 
Muistiasiakkaiden palveluilla tarkoitetaan muistipotilaan kokonaisvaltaisen hoidon koordinoin-
tia sekä ongelmien ennakointia ja niiden ratkaisemista. Palveluihin sisältyy muistisairauksien 
varhainen tunnistaminen ja diagnostiikka, muistitestit, laboratoriotutkimukset, kuvantamiset, 
geriatrin vastaanotto sekä omaisten ohjaus, tuen ja tiedon antaminen sekä ajoterveyden seu-
ranta. 
 
Muistiasiakkaiden varhaisen vaiheen tukipalvelut sisältyvät suoran valinnan palveluihin. Pal-
veluiden tuottajina toimivat maakunnan sote-keskuspalveluja tuottava tuotanto-organisaatio 
ja muut maakunnan hyväksymät sote-keskuspalvelutuottajat kansalaisten tekemien valinto-
jen mukaisesti. Sote-keskuksissa tulee olla muistihoitajia, joilla tarkoitetaan etenevien muisti-
sairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Muistihoitaja toimiin 
lääkärin työparina muistisairauksien tunnistamisessa, taudinmäärityksessä, hoidossa, oh-
jauksessa ja seurannassa.  
 

                                            
18 http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf  
19 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74697/STM_Toimintamalleja_muuttaen_parem-
paan%20suun.pdf  

http://www.ks2021.fi/wp-content/uploads/2018/10/Kukoistava-kotihoito-on-tahdon-asia.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74697/STM_Toimintamalleja_muuttaen_parempaan%20suun.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/74697/STM_Toimintamalleja_muuttaen_parempaan%20suun.pdf
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Muistisairaidenkuntoutus, ohjaus ja tuki sisältyvät ei-valinnanvapauden piirissä olevia palve-
luja tuottava maakunnan liikelaitoksen geriatrisiin palveluihin. Muistikoordinaattori on etene-
vien muistisairauksien hoitoon perehtynyt terveyden- tai sosiaalihuollon ammattihenkilö, 
jonka vastuulla on muistipotilaan kokonaisvaltainen hoidon koordinointi sekä ongelmien en-
nakointi ja ratkaiseminen yhdessä asiakkaan ja tämän läheisten kanssa kotona asumisen eri-
vaiheissa. Muistikoordinaattori tukee muistisairaan kotona pärjäämistä ja elämänlaatua sekä 
omaisten jaksamista ja räätälöi palvelut asiakkaiden tarpeisiin yhteistyössä asiakkaan, lääkä-
rityöparin ja muun palvelujärjestelmän kanssa. Muistikoordinaattori tukee työllään omaishoi-
tajia ja muita asiakkaan kanssa työskenteleviä.   Muistikoordinaattori seuraa muistisairaan 
vointia ja lääkityksen tehoa säännöllisesti 6-12 kuukauden välein. Muistikoordinaattori vastaa 
ensitietopäivien järjestämisestä.  
 
Maakunta varautuu järjestämään muistikoordinaattoripalvelut noin 2400 muistisairaalle ja hei-
dän perheilleen vuonna 2021. Muistihoitajan palveluja järjestetään noin 600 muistihuoliasiak-
kaalle. 
 
Tätä suunnitelmaa kirjoitettaessa Keski-Suomessa vallitsee ristiriitainen näkemys siitä, miten 
muistisairauksien diagnosoinnit tulee tulevaisuudessa toteuttaa. Toisen näkemyksen mukaan 
kaiken diagnosoinnin tulisi tapahtua sairaala NOVAssa Toisen näkemyksen mukaan diagno-
sointi toteutuisi lähipalveluna sote-keskuksissa, joissa siis muistihoitajien ja geriatrien vas-
taanotot. Muutosagenttina olen jälkimmäisen mallin kannalla. 
 
Päihde- ja mielenterveyspalvelut 
 
Suomessa keskimäärin joka toinen päivä ikäihminen päätyy itsemurhaan. Uhkia ikääntyneen 
mielenterveydelle ovat menetykset, kipu ja pitkäaikaissairaudet, syrjäytyminen, yksinäisyys, 
köyhyys, toimintakyvyn vajeet sekä päihdeongelmat. 
 
Sotkanetin tilastojen mukaan Keski-Suomessa 65 vuotta täyttäneistä liikaa alkoholia käyttä-
viä on lähes joka kymmenes eli 9,7 %. Ikäihmisten päihteiden tai päihdepalvelujen käytöstä 
ei juuri muuta tilastoitua tietoa ole saatavissa.  
 
Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdeongelmien ennaltaehkäiseminen koostuu samoista asi-
oista kuin mitä hyvän toimintakyvyn ylläpitäminen edellyttää. Osallisuus, sosiaaliset suhteet, 
terveelliset elämäntavat (etenkin hyvä ravitsemus ja liikunta), mahdollisuus oppimiseen ja 
luovaan toimintaan ja koettu turvallisuus ja ikäystävällisyys edistävät mielenterveyttä ja vä-
hentävät päihteiden riskikäyttöä. 
 
Päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestäminen kuvataan maakunnan järjestämissuunnitel-
maluonnoksissa. 
 
Vähemmistöihin kuuluvat ikääntyneet palveluissa 
 
Vähemmistöillä on Suomen laissa erikseen mainittu asema. Yhdenvertaisuudesta ja syrjimät-
tömyydestä säädetään Suomen perustuslaissa, yhdenvertaisuuslaissa ja rikoslaissa sekä eri 
elämänalueita koskevassa lainsäädännössä. Lait potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta- ja oikeuksista velvoittavat syrjimättömyyteen, yksityisyyden kunnioittamiseen sekä va-
kaumuksen, uskonnon ja kulttuuritaustan huomioimiseen hoitoa toteutettaessa. 
 
Vähemmistöt hyötyvät etsivästä vanhustyöstä, jota KAAPO-keskuksen tulee toteuttaa vä-
hemmistöryhmiä edustavien järjestöjen kanssa.  
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Seksuaalivähemmistöt 
 
Seta ry:n seniorityössä on tuotettu erityisesti ammattilaisille suunnattua materiaalia ja tutki-
mustietoa. Seniorityön20 omilla verkkosivuilla esitellään laajemmin sateenkaari-ihmisten 
ikääntymiseen, palveluntarpeisiin ja ammattilaisten tiedontarpeisiin vastaavaa materiaalia.  
 
Romaniväestö 
 
Kulttuurisensitiiviset palvelut huomioivat romanivanhusten kulttuurin, historian, elämäntilan-
teen ja palvelutarpeet. Suomen Romaniyhdistys ry ja Helsingin kaupunki kehittävät romani-
vanhusten palveluita Baȟtalo phuuriba –Onnellinen vanhuus -hankeessa 2016-202121. Sosi-
aali- ja terveyspalvelujen kehittämistä romanivanhuksille tukee myös Keski-Suomen osaa-
miskeskuksen osaksi esitetty Romaniasioiden koordinaatioyksikkö ROMKE. 
 
Ikääntyneet vammaiset 
 
Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäai-
kaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vanhusväestöön 
kuuluva henkilö voi täyttää vaikeavammaisuuden kriteerit.  
 
Kehitysvammaisten henkilöiden keskimääräinen elinaika on noussut viime vuosikymmeninä, 
ja ikääntyviä kehitysvammaisia henkilöitä on aiempaa enemmän. He muodostavat kasvavan 
osan kehitysvammapalveluiden käyttäjistä. 
 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen uudesta vammaispalvelulaista22. Lakiesityksessä 
vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki yhdistetään yhdeksi vammaisten henkilöiden erityis-
palveluja koskevaksi laiksi, joka koskee kaikkia vammaisia henkilöitä yhdenvertaisesti. Ikä ei 
ole este vammaispalvelujen saamiselle, jos yleiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia. 
 
Viittomakieltä käyttävät ikääntyneet 
 
Viittomakielisillä on yhdenvertainen oikeus saada arvio mahdollisista palvelutarpeistaan. Sii-
hen velvoittaa viittomakielilaki, joka edellyttää viranomaisia edistämään toiminnassaan viitto-
makielisten mahdollisuuksia käyttää ja saada tietoa omalla kielellään. Kuurojen Liitto ry on 
toimittanut julkaisun 23 Viittomakielisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisopas.  
 
Ikääntyneet maahanmuuttajat 
 
Ikä määritellään eri kulttuureissa eri tavoin. Joissakin kulttuureissa ikä määrittyy kronologi-
suuden sijaan toiminnallisten tekijöiden kautta. Ihmisen kulttuuritausta vaikuttaa osaltaan sii-
hen, kuinka hän suhtautuu omaan ikääntymiseensä tai kuinka perhe ja muu yhteisö suhtautu-
vat häneen. Esimerkiksi somalikulttuurissa 55-vuotias on jo iäkäs. 
 

                                            
20 https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/seniorityo/  
21 http://suomenromaniyhdistys.fi/?page_id=25#Bahtalo  
22 https://stm.fi/vammaispalvelulaki  
23 file:///C:/Users/koivistu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FVT031UW/viittomakielisten-ikaih-
misten-hyvinvoinnin-edistamisopas.pdf  

https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/seniorityo/
http://suomenromaniyhdistys.fi/?page_id=25#Bahtalo
https://stm.fi/vammaispalvelulaki
file:///C:/Users/koivistu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FVT031UW/viittomakielisten-ikaihmisten-hyvinvoinnin-edistamisopas.pdf
file:///C:/Users/koivistu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FVT031UW/viittomakielisten-ikaihmisten-hyvinvoinnin-edistamisopas.pdf
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Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ry on kehittänyt Omaisneuvo-maahanmuuttajatyötä 24. 
Suomen Muistiasiantuntijat ovat kehittäneet internetistä ladattavaa materiaalia Kulttuurisensi-
tiiviseen muistityöhön 25. Keski-Suomessa Monikko ry hallinnoi Paloma -toimintaa. Paloma -
toiminta on tarkoitettu ikäihmisille (55+), maahanmuuttajille ja kantaväestölle.26 
 
Äidinkieleltään ruotsinkieliset 
 
Keski-Suomen kunnat ovat yksikielisiä. Kielilaki turvaa kuitenkin jokaiselle oikeuden käyttää 
omaa kieltään ja tulla kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta vireille tulevassa 
asiassa, joka välittömästi kohdistuu hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin tai joka 
koskee viranomaisen hänelle asettamaa velvoitetta. Ruotsi on Suomen virallinen kieli, joten 
valtakunnallisesti ikääntyvien palveluista ja oikeuksista on saatavissa tietoa myös ruotsiksi. 
 
 
 

 HYTE & Palvelurakenne 
 
Hyvinvointi kattaa sekä yksilön että yhteisötason hyvinvoinnin. Hyvinvoinnin ulottuvuudet voi-
daan jakaa terveyteen, materiaaliseen hyvinvointiin sekä koettuun hyvinvointiin tai elämän-
laatuun. Hyvinvointiin vaikuttavat oleellisesti lähiympäristö, hyvinvointipolitiikka, palvelujärjes-
telmän toimivuus sekä kansalaisten osallistumismahdollisuudet. 
 
Terveyden edistäminen on prosessi, joka tarjoaa yksilöille ja yhteisöille paremmat mahdolli-
suudet hallita terveyttään ja siihen liittyviä tekijöitä. Terveyden edistäminen sisältää toimenpi-
teitä, joilla tuetaan terveyttä ja toimintakykyä, vaikutetaan sairauksien ja terveysongelmien 
vähenemiseen sekä terveyserojen kaventamiseen. Työ vaatii kaikkien hallinnonalojen yhteis-
työtä sekä vaikuttamista terveyden taustatekijöihin ja se huomioidaan johtamisessa ja strate-
gisessa päätöksenteossa. Asukkaiden omaehtoiset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
toimet ovat avainasemassa. 
 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä yhteistyö on kuvattu maakunnan järjestämis-
suunnitelmaluonnoksissa.  
 
Kuntia tullaan kannustamaan erityisin HYTE-kertoimin hyvinvoinnin ja terveydenedistämis 
työssä. Toiminnallisista indikaattoreista ikäihmisten kohdalla seurataan ’kaatumisiin ja pu-
toamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä verrattuna 10 000 vastaavan 
ikäiseen henkilöön’ -indikaattoria. 
 
 
Kansalaisen vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 
 
Niin kunnissa kuin KAAPOssa tulee olla saatavissa neuvontaa, ohjausta ja tukea ikääntyville 
omaehtoiseen varautumiseen ja siihen, miten voi itse tehdä hyvinvointia ja terveyttä edistäviä 
valintoja arjessaan. Ikääntyvän on hyvä viimeistään eläkkeelle jäätyään tehdä oman ikäänty-
misensä suunnitelma, jossa mietittynä: 
 

 Miten turvaan omalta osaltani osallistumisen ja osallisuuden? Lähdenkö mukaan oma-
ehtoiseen kansalaistoimintaan tai vapaaehtoistyöhön? 

 Miten osaltani huolehdin suhteistani läheisiini ja ystäviini? 

                                            
24 http://www.polli.fi/other-languages/omaisneuvo-maahanmuuttajatyo/#more-870  
25 http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja  
26 https://www.monikkoyhdistys.com/  

http://www.polli.fi/other-languages/omaisneuvo-maahanmuuttajatyo/#more-870
http://www.muistiasiantuntijat.fi/lomakkeet.php?udpview=lataa-julkaisuja
https://www.monikkoyhdistys.com/
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 Mikä on itselle tulevaisuuden kannalta paras asumisratkaisu? Tukeeko nykyisen kodin 
sijainti tai esteettömyys itsenäistä ja omaehtoista elämää ja osallisuutta myös toiminta-
kyvyn alentuessa? Miten osaltani kannan vastuuta siitä, että kotini luo edellytykset ko-
tiin annettavalle avulle ja hoidolle? Millä tavoin etenen asumisratkaisuni osalta? 

 Miten ylläpidän ja parannan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista toimintakykyäni? Liikunko 
tarpeeksi, syönkö oikein, onko alkoholinkäyttöni kohtuullista, olenko yksinäinen, harjoi-
tutanko muistiani riittävästi, ovatko sairauteni hyvässä hoitoseurannassa, onko kotini 
ja lähiympäristöni turvallinen, pitäisikö vielä opetella jotain uusia taitoja esim. sähköi-
sen asioinnin osalta? 

 Otan selvää, miten laaditaan hoitotahto ja edunvalvonnanvaltuutus. 
 

 
Kuntien vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä  

 
Kuntalain mukaan kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia. Ikäihmisten sujuvan arjen kan-
nalta monet muut palvelut kuin sosiaali- ja terveyspalvelut, ovat tärkeitä ja keskeisiä. Kuntien 
hyvinvointikertomuksessa tuleekin linjata nykyistä pidemmällä aikajänteellä: 
 

 Miten ikäihmisten arkea helpottavat lähipalvelut - kauppa, pankki, apteekki – palvelut 
turvataan ja ovat saatavissa ja saavutettavissa? 

 Miten turvataan kulttuuri-, koulutus-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut kaiken ikäisille; mi-
ten lähiliikuntapaikkojen ja seniorikunto- ja liikuntasalien määrää ja niissä tapahtuvaa 
ryhmäohjausta lisätään? 
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 Kuinka ikäihmisten osallisuutta, osallistumista ja kokoontumista edesautetaan sekä 
joukkoliikennepalveluin että esteettömin tilaratkaisuin? 

 Miten ikäihmisille tärkeitä järjestötoimijoita tuetaan esim. tarjoamalla toimintaan ja ko-
koontumisiin sopivia tiloja, tai miten vapaaehtoistoiminnan rakenteita tuetaan aktiivi-
sesti? 

 Miten edesautetaan hyvinvoinnin perustaa eli hyvää ravitsemusta – yhteisöruokailuin 
tai resurssiviisaasti koulujen ja muiden valmistuskeittiöiden ruoka hyödyntäen? 

 Miten kaavoituksella ja liikennejärjestelyillä luodaan edellytykset ikäystävälliselle yh-
teiskunnalle? 

 
Asuminen 
 
Ageing in place -periaate korostaa mahdollisuutta ikääntyä itselle tutussa asuin- ja 
elinympäristössä, silloinkin kun toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarpeet lisääntyvät. 
Keskeistä on tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista laajasta, koko asuinalueen 
huomioon ottavasta näkökulmasta. Asuinalueet tulee suunnitella sellaisiksi, 
ettei niistä tarvitse ikääntymisen vuoksi muuttaa pois. Riittävien palvelujen ohella 
tarvitaan yhteisöllistä tukea ja mahdollisuuksia osallisuuteen. 
 
Oma työiässä hankittu koti voi kääntyä myös ensimmäiseksi haasteeksi toimintakyvyn alentu-
essa. Omassa talossa tai osakehuoneistossa saattaa olla elämäntilanteeseen ja asumisen 
tarpeisiin nähden liikaa tilaa, liikaa työtä, liikaa kustannuksia. Asunnossa saattaa olla moni 
esteitä ja se saattaa sijaita hankalien yhteyksien päässä palveluista. Ongelmana saattaa olla 
myös, ettei asuntovarallisuus ole välttämättä kovin ligvidiä; asunnon myynnistä saatavalla ra-
halla ei useinkaan ole mahdollista ostaa uutta tai sopivampaa. 
 
Ikääntyneelle asukkaalle sopiva koti ja asuinympäristö27: 
 

 Muuntuu tarpeiden mukaan. Ikääntyessä ihmisen arkiselviytyminen heikkenee. Tarvi-
taan apuvälineitä ja uutta tekniikkaa. Monessa kodissa portaat ovat edelleen ylittämä-
tön este. Usein kotihoito käykin juuri hissittömissä taloyhtiöissä. 

 Iäkkään koti ei saa olla liian pieni. Kodin pesutiloihin pitäisi mahtua avustajan kanssa 
ja sängyn vieressä pitäisi olla riittävästi tilaa. Kodin muunneltavuus vähentää tarvetta 
muuttaa toiseen asuntoon ja palveluasumiseen. 

 Taipuu teknologisiin tarpeisiin. Osa palveluista toimii etäyhteydellä. Jo nyt kotiin voi 
saada etäkuntoutusta, jolloin asiakas saa yksilöllisiä ohjeita suoraan kotiin tai etäkoti-
hoitoa, jolloin vaikkapa lääkkeet otetaan valvotusti. Turvateknologia voi muistuttaa, oh-
jata ja valvoa muistisairasta. Etäyhteys läheisiin voi luoda turvallisuutta ja auttaa yksi-
näisyyteen. 

 On tarvittaessa yhteisöllinen. Moni iäkkäistä toivoo yhteisöllisyyttä asumiseensa. 
Asuinalueilla yhteisöllisyyttä voidaan edistää monin tavoin. Palveluita voidaan sijoittaa 
tukemaan yhteisöllisyyttä. Tarvitaan ryhmätoimintaan kannustavia, helposti saavutet-
tavia tiloja. Pihojen, kulkureittien ja viheralueiden tulee houkutella liikkumaan ja leväh-
tämään. 

 Ei ”vanhuskortteleita”. Iäkkäiden asumiskeskittymät eivät ole haluttuja. Harva haluaa 
muuttaa asuinyhteisöön, jossa asuu pelkästään ikääntyneitä. Tarvitaan avoimia yhtei-
söjä, jotka kuitenkin huomioivat asukkaidensa erityistarpeita. Suomeenkin voitaisiin 
suunnitella muistikyliä ja sukupolvien kortteleita, jotka ovat palveluineen avoimia kai-
kille. On myös kiinnostavia kokeiluja opiskelijoiden ja vanhusten naapuriavusta. 

 

                                            
27 https://thl.fi/en/web/ikaantyminen/kotona-asumisen-ratkaisuja/asunnot-ja-ymparistot-esteettomiksi  

https://thl.fi/en/web/ikaantyminen/kotona-asumisen-ratkaisuja/asunnot-ja-ymparistot-esteettomiksi
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Kuntien tulee pikimmiten etsiä uusia ratkaisuja ikäasumisen ja palvelujen yhdistämiseen. 
Edullista vuokra-asumista tulee olla tarjolla mieluiten kuntien keskustoissa lähellä (rollatori-
matkan etäisyydellä) palveluja. Kasvukeskuksissa vuokra-asumisen lisäksi toimiva ratkaisu 
voi olla asumisoikeustalot kuten Jyväskylän JASOn28  talot.  
 
Ympäristöministeriö tukee asuntokannan parantamista ja asuinympäristöjen kehittämistä 
ikääntyneiden tarpeiden näkökulmasta sekä kuntien toimintaa näissä kysymyksissä.  
 

 Asuinalueen kehittäminen naapurusto- ja palvelualuemalleja hyödyntäen29 

 Ikäystävällinen kaupunkisuunnittelu30 

 Hissirakentaminen31 

 Muisti- ja ikäystävällinen asuminen32 
 
Kansalaiset voivat saada apua asumisensa suunnitteluun niin KAAPOn asiakasohjauksesta, 
kuntien rakennustarkastajilta tai Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojilta33. 
 
Joukkoliikenne 
 
Ikääntymisen myötä halu liikkua ulkopuolella ei vähene, mutta mahdollisuudet liikkumiseen ja 
osallistumiseen saattavat huveta ajo-oikeuden menettämisen tai puuttuvien liikenneyhteyk-
sien myötä.  
 
Kaupungeissa joukko- ja palveluliikenteen kehittäminen on ollut keskeistä ja siinä on onnis-
tuttukin. Harvaan asutuilla seuduilla taasen mahdollisuudet joukkoliikenteen toteuttamiseen 
kannattavasti ovat rajalliset.  
 
Sosiaalihuoltolain 23§:n mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien 
kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. 
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttä-
mään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä 
alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elä-
mään kuuluvan tarpeen vuoksi. 
Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisi-
jainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. 
 
Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttä-
mään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä 
alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elä-
mään kuuluvan tarpeen vuoksi. 
 
Kunnissa tulee olla ikääntyvät kuntalaiset huomioiva suunnitelma joukko- ja palveluliikenteen 
kehittämiseksi. Taksikortti ei saa olla ainoa vaihtoehto liikkumisen tukemiseen.  
 
 
 

                                            
28 https://www.jasoasunnot.com/  
29 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA06FDB5B-0C58-4F7C-BD68-DCB528C33639%7D/129187  
30 http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3EB1D152-BD19-4064-B1DD-F88B7B71E867%7D/107817  
31 http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Esteettomyys_ja_asuntojen_korjaami-
nen/Hissirakentamisen_edistaminen_ja_hissiavustus  
32 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161060  
33 http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/  

https://www.jasoasunnot.com/
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BA06FDB5B-0C58-4F7C-BD68-DCB528C33639%7D/129187
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3EB1D152-BD19-4064-B1DD-F88B7B71E867%7D/107817
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Esteettomyys_ja_asuntojen_korjaaminen/Hissirakentamisen_edistaminen_ja_hissiavustus
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Esteettomyys_ja_asuntojen_korjaaminen/Hissirakentamisen_edistaminen_ja_hissiavustus
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161060
http://www.vtkl.fi/fin/toimimme/korjausneuvonta/korjausneuvojien_yhteystiedot/
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Toimeenpanosuunnitelma ja resursointi 
 
Tämän suunnitelman toimeenpanon vastuu on järjestäjän maakuntahallinnolla. Tätä kirjoitta-
essa ei maakuntien perustamiseen tarvittavia lakeja ei ole eduskunnassa käsitelty / hyväk-
sytty. Maakuntavaalien aikataulu on avoin.  
 
Alla on laskennalliset arviot asiakas- ja henkilöstömääristä ja taloudellisista vaikutuksista 
Keski-Suomessa vuonna 2021, mikäli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu on siir-
tynyt maakunnille. Arviot koskevat ikäihmisten osalta heidän tarvitsemiaan peruspalveluita. 
Laskelmissa siis ei ole mukana ei-valinnanvapauden palvelut eivätkä palveluihin liittyvät tuki-
palvelut eikä hallinto. 
 

Palvelu Asiakasmäärät n. Henkilöstö tarve n. Kustannukset/€ n. 

Ennaltaehkäisevät soten 
yksilö ja ryhmä palvelut 15000 60 2,5m€ 

Asiakasohjaus ja vastuu-
työntekijä 3000 75-100 4m€ 

Kotikuntoutus 500 65 3,5m€ 

Kuntoutusyksiköt 1500 100 7,5m€   

Kotihoito 
3500 
700 

1000 
100 

51m€ 
4,8m€ 

Päivätoiminta 2500 50 2m€ 

Muistihoitaja /-koordinaat-
torit 2500 30 1,5m€ 

Geriatrinen erityisyksikkö 20 22 1,2m€ 

Ympärivuorokautinen pit-
käaikaishoito 2300 1250 115m€ 

Ympärivuorokautinen tila-
päishoito 250 150 12,5m€   

Akuutti vuodeosastohoito / 
yleislääketiede 530 425 40m€ 

Yleislääkärit / geriatrit  60 11m€ 

Tukipalvelut ja hallinto ei arviota ei arviota ei arviota 
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Rakennetavoitteet 
 
Keski-Suomessa tavoiteltava palvelurakenne on, että 75 vuotiaista kotona asuu 92% vuonna 
2020 ja 93% vuonna 2025. Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisevässä työssä, kuntoutuk-
sessa, voimavaralähtöisessä palvelutarpeen arvioinnissa, asumisen monimuotoistamisessa 
ja perustason(SOTE-keskusten) palvelujen vahvistamisessa. 
 

Keski-Suomi  2016 2020 2025 2030 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % vastaa-
van ikäisestä väestöstä 90,1 % 92,0 % 93,0 % 95,0 % 

 henkilöinä 24 300 26 400 33 600 39 000 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyt-
täneet asiakkaat, % vastaavan ikäisestä väes-
töstä 11,3 %  14 %  14 % 14 %  

 henkilöinä 3 000 4 000 5 000 5 700 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidet-
tavat vuoden aikana, % vastaavan ikäisestä vä-
estöstä 4,6 % 5 % 5% 5% 

 henkilöinä 1 230 1 440 1 800 2 050 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ja 
laitoshoidon 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vas-
taavan ikäisestä väestöstä 9,9% 8% 7% 5% 

 henkilöinä  2 650 2 300 2 530 2 060 

 
 
Palvelurakenteen keventäminen nykyisestä on välttämätöntä.  
 

 
 
Yllä oleva kuva osoittaa, että mikäli palvelurakenne pidetään nykyisellään, eli että joka kym-
menes 75 vuotta täyttänyt on ympärivuorokautisessa hoidossa, tarvitaan jo vuoteen 2025 
mennessä vähintään 100 miljoonan euron lisäinvestoinnit sekä vuosi tasolla henkilöstöme-
noihin noin 50 miljoonaa euroa lisää. Mikäli vuonna 2025 omassa kodissa asuu 93 % 75 
vuotta täyttäneistä, nykyiset ympärivuorokautisen hoidon paikat riittävät tulevat kymmen 
vuotta.  
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Monitoimijainen yhteistyö 
 
Maakunnan järjestämisvastuulla olevia tehtäviä ja palveluja määriteltäessä kiinnitetään eri-
tyistä huomiota siihen, että tehtävät ja asiakkaiden kulloinkin tarvitsevat palvelut muodostavat 
palveluista ja niiden tuottajista riippumatta aina asiakkaan näkökulmasta mahdollisimman ko-
konaisvaltaisen ja sujuvan palvelukokonaisuuden. 
 
Integraation varmistamiseksi määritellään keskeiset palvelu- ja hoitoketjut sekä niihin liittyvät 
eri toimijoiden roolit. Integraation toteutumista edistetään myös palveluntuottajille asetettavilla 
hyväksymiskriteereillä sekä yhteistyötä määrittelevillä ja velvoittavilla toimintaohjeilla. 
 
Asiakaskohtaisen integraation varmistamiseksi määritellään asiakassuunnitelman sisältöä ja 
sen laatimista, päivittämistä ja toteutumisen seurantaa koskevat toimintamallit. Asiakassuun-
nitelmalla sovitetaan yhteen maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita. Samalla 
määritellään eri palvelutuottajien roolit ja vastuut asiakkaan palvelu- ja hoitoketjuissa. Roolit 
ja vastuut sisällytetään palveluiden sääntökirjoihin tai sopimuksiin. 
 
Useita eri palveluja tarvitseville asiakkaille nimetään henkilökohtainen vastuuhenkilö, joka 
vastaa asiakassuunnitelman tekemisestä, sen ylläpitämisestä ja toteuttamisen seurannasta. 
Vastuuhenkilö auttaa myös palveluissa ohjautumisessa sekä varmistaa asiakaskohtaisen in-
tegroidun palvelukoko-naisuuden toteutumisen. 
 
Kukoistava kotihoito –hankkeessa asiakkaan polku on kuvattu liitteessä 3. 
 
 

Tietojärjestelmät – Kokonaisarkkitehtuuri  
 
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hankkii uuden ja kattavan sosiaali- ja terveydenhuollon asia-
kas- ja potilastietojärjestelmän (APTJ), joka tulee palvelemaan vuonna 2020 Jyväskylään val-
mistuvaa Sairaala Novaa sekä tulevaa Keski-Suomen maakuntaa. Uusi asiakas- ja potilastie-
tojärjestelmä parantaa asiakkaille ja potilaille suunnattuja sähköisiä palveluita sekä vahvistaa 
asiakkaiden omahoidon mahdollisuuksia. Samalla tietoturva paranee. Uuden järjestelmän 
avulla on myös mahdollista luoda tehokkaampia hoitoprosesseja ja parantaa palvelujen laa-
tua. Järjestelmän hankinnassa, suunnittelussa ja kehittämisessä huomioidaan koko maakun-
nan alueen julkisen terveydenhuollon ja siihen kiinteästi liittyvän sosiaalitoimen tarpeet. 
 
 

Seuranta ja arviointi (Kustannus- vaikuttavuus) 
 
Osana sote-uudistusta valtakunnallisesti valmistellaan yhtenäistä mittaristoa ja indikaattoreita  

• väestön hyvinvoinnin ja palvelutarpeiden arviointiin sekä 
• palvelujen laadun, vaikuttavuuden, kustannusten ja tehokkuuden seuraami-
seen.  

 
KUVA-mittariston (kustannus-vaikuttavuus) tarkoitus on palvella erityisesti valtakunnallisen 
ohjauksen tarpeita.  
 
Sotkanet-palveluun on koottu nykyisestä tietotuotannosta muodostettavissa olevia KUVA-mit-
tareita. Useita tietoja on mahdollista tarkastella hallituksen esityksen mukaisella uudella maa-
kuntajaotuksella ja osalle mittareista voidaan muodostaa arvot myös maakuntien sisällä ole-
vien kuntien tasolle.  
 
Hoito-hoiva-tietopaketin mukaiset KUVA-indikaattorit liitteenä 4. 
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Viestintästrategia väestölle 
 
Iäkkään väestön tietoisuus tulevista uudistuksista lisääntyy vain, jos heille tarjotaan selkokie-
listä tietoa sekä mahdollisuuksia keskustella heräävistä kysymyksistä. Maakunnan ja kuntien 
vanhusneuvostot ovat keskeisessä roolissa tiedon välittämisessä, joten heidän kauttaan kan-
nattaa toimia. Osa iäkkäistä toimii myös hyvin aktiivisesti erilaisissa järjestöissä mm. eläkejär-
jestöissä ja heidän kauttaan tieto siirtyy muillekin. Myös tulevassa maakunnassa SOTE-kes-
kuksen ja maakunnan liikelaitoksen asiakasohjauksen rooli on viestinnän näkökulmasta kes-
keinen. 
 
Tällä hetkellä myös sote-henkilöstö on keskeisessä roolissa oikean tiedon välittämisessä ja 
sen vuoksi täytyisikin varmistaa, että he saavat käyttöönsä ajantasaista tietoa valmistelun 
etenemisestä ja mahdollisuuden keskustella. 
 
Maakunnallinen vanhusneuvosto 
 
Maakuntien on asetettava maakunnalliset vanhusneuvostot ikääntyvien osallistumis- ja vai-
kuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi. 
 
Maakuntalain mukaan maakuntahallituksen on asetettava maakunnallinen vanhusneuvosto. 
Sen jäsenet valitaan kunnallisten vanhusneuvostojen jäsenistä. Kustakin kunnallisesta neu-
vostosta tulee olla vähintään yksi edustaja. Maakunnan on huolehdittava asettamansa neu-
voston toimintaedellytyksistä. Vaikka vastuu vanhuspalvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta 
ja seurannasta on päättäjillä ja virkamiehillä, vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus 
vaikuttaa maakunnan toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä vanhusten ja heidän tarvitsemiensa palveluiden kannalta. Vai-
kuttamistoimielimet otetaan mukaan osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen maakun-
nassa. 
 
 

Liitteet 
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