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1 Johdanto  

 
Kymenlaakson maakunnallista yhteen sovitettua ikäihmisten palvelukokonaisuuden 
suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä I&O -kärkihankkeen muutosagentin ja maakunnan eri kuntien 

ikäihmisten palveluista vastaavien tahojen kanssa vuosien 2016 - 2018 aikana. Suunnitelma toimii 
pohjana vuoden 2019 alusta alkavan Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän 
(Kymsote) koti-, asumis- ja hoivapalveluiden palvelukokonaisuuden palveluiden järjestämisessä. 
Kuntayhtymää perustettaessa on myös huomioitu tulevan sote- ja maakuntauudistuksen rakenteet ja 
tavoitteet ja kyseistä suunnitelmaa voidaan hyödyntää myös maakunnan järjestämissuunnitelman 
laatimisessa. 
 
Kymenlaaksossa on muutosagenttityön lisäksi edistetty hallituksen I&O-kärkihankkeen tavoitteita 
luomalla maakunnallinen keskitetyn asiakasohjauksen malli I&O- kärkihankekokeiluihin kuuluneessa 
IkäOpastin-hankkeessa. Muutosagentti on työstänyt maakunnallisia toimintamalleja, palvelukuvauksia ja 
palvelusisältöjä kotihoidon-, omais- ja perhehoidon, asumispalveluiden ja varhaisen tuen palveluihin 
yhdessä maakunnan eri toimijoiden kanssa. Tämän lisäksi muutosagentti on järjestänyt seminaareja 
sekä muutostyöpajoja eri teemoihin liittyen. Muutosagentin työtä ovat tukeneet ja ohjanneet 
ikääntyneiden ohjaava ryhmä sekä maakunnan kuntien ikääntyneiden palveluiden johtajista koostunut 
maakunnan vanhusjohtoryhmä sekä maakunnan sote-projektiryhmä, jonka jäsenenä muutosagentti on 
toiminut.  Muita muutosagentin työn tukijoita ovat muun muassa olleet Kymenlaakson kuntien 
vanhuspalvelujen toimijat, julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto, yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimijat, järjestöt, seurakunnat sekä maakunnan vanhusneuvostot. 
 
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 5 § 
mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, 
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden 
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava 
kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Tässä suunnitelmassa tarkastellaan 
ikäihmisten palvelukokonaisuutta ensisijaisesti Kymenlaakson maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 
näkökulmasta, huomioiden osittain myös yhteistyö kuntien hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimijoiden 
kanssa. Suunnitelmaa voidaan hyödyntää myös kuntien sekä maakunnan hyvinvointisuunnitelmien 
laatimisen yhteydessä. 
 
Suunnitelmassa luodaan katsaus maakunnan ikääntymisen tilanteeseen sekä ikäihmisten 
palvelurakenteeseen. Tämän lisäksi suunnitelmassa on kuvattu palveluja, joilla Kymsotessa vastataan 
maakunnan ikäihmisten tarpeisiin. Suunnitelma sisältää myös kehittämisehdotuksia, joita on noussut 
esille valmistelutyön aikana tai jotka pohjautuvat muissa maakunnissa tehtyihin onnistuneisiin 
ratkaisuihin. Tarkoituksena on myös herätellä maakunnan eri tahoja huomioimaan maakunnan nopea 
ikääntymistahti ja sen laajat vaikutukset maakunnan tilaan ja tilanteeseen. Tämän vuoksi suunnitelma 
sisältää myös erilaisia yhteistyön vaateita sekä laskelmia palvelurakenteen muutoksen taloudellisista 
vaikutuksista.  
 
Kymenlaakson maakunnallisen yhteen sovitetun ikäihmisten palvelukokonaisuuden suunnitelman 
tavoitteena on myös tuoda esille maakunnassa jo aloitetut toimenpiteet palvelurakennemuutoksen 
hyväksi sekä ne uudet avaukset, jotka on tehty I&O-kärkihankkeen aikana. Ikäihmisten palveluissa on 
aina huomioitava että ne, jotka sairauden tai muun toimintakyvyn alenemisen vuoksi tarvitsevat 
intensiivistä hoitoa ja hoivaa, saavat sitä laadukkaasti ja oikein mitoitettuna. Muutoksen onnistumisen 
kannalta on kuitenkin tärkeintä löytää ne keinot, joilla ikääntyneiden tarve sosiaali- ja terveyspalveluille 
vähenee. Uudenlainen asiakasohjaus ja koko maakunnan alueella käyttöön otettavat ikääntyneiden 
varhaisen tuen palvelut ovatkin avainasemassa palvelurakenteen muutosprosessissa. Panostaminen 
ikääntyneiden omatoimisuuden-, terveyden- ja hyvinvoinnin tukemiseen varhaisessa vaiheessa viestii 
myös siitä että Kymenlaaksossa välitetään ikäihmisistä ja heitä arvostetaan. Aktiivinen ja hyvinvoiva 
ikäihminen on ehdottomasti myös voimavara ympäristölleen ja koko maakunnalle.    
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”Tässä samalla muuttuvat sekä tapa järjestää palveluja että tapa ajatella vanhuutta. 
Muutoksen kokevat kaikki yhteiskunnan rakenteet, kun korkea ikä ei enää olekaan poikkeus, 

vaan läsnä oleva normi.” 
 
 

Harriet Finne-Soveri LT, geriatrian dosentti, tutkimusprofessori 
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2 Ikääntyminen Kymenlaaksossa -strategia ja visio  

 

Kuva 1: Kymsoten strategia  

Vuonna 2019 aloittavassa Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä, Kymsotessa, tähdätään laadukkaisiin 

sote-palveluihin, jotka osaltaan tukevat asukkaiden hyvinvointia ja toimintakykyä. Tulevassa 

palvelurakenteessa halutaan myös panostaa ihmisten omatoimisuuden tukemiseen ja raskaamman tuen 

tarpeen ennaltaehkäisyyn. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että on panostettava myös sellaisiin tukitoimiin, 

jotka ehkäisevät ihmisten sote-palveluiden tarvetta. Samoin ajatellaan maakunnan ikääntyneiden 

palveluiden visiossa. Ikääntyneiden nähdään tarvitsevan ensisijaisesti kannustusta itsestä 

huolehtimiseen ja tätä varten on oltava omat toimenpiteensä. Jatkossa on myös tärkeää pystyä 

kehittymään asiakaskunnan mukana. Ikäihmisten määrän kasvaessa myös heidän tarpeensa 

moninaistuvat. Tukea tarvitsevien kohdalla meidän tulee tunnistaa tuen tarpeen syyt huolellisesti ja 

pystyä vastaamaan niihin mahdollisimman varhain ja oikeilla toimenpiteillä.  

 
Ikääntyneiden palveluiden visio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Kymenlaaksossa on eri toimijoiden kanssa yhteen sovitettu palvelukokonaisuus, joka 
tarjoaa hyvän elämän mahdollisuudet kaikenlaisissa elämäntilanteissa eläville ikäihmisille.  
Tuen ja palveluiden tarve arvioidaan tasapuolisin menetelmin, oikea-aikaisesti, laaja-
alaisesti ja yhdessä avun tarvitsijan kanssa.  
Palvelurakenteessa merkittävässä roolissa ovat ennaltaehkäisevät-, kotona asumista 
tukevat- ja kuntoutusta tarjoavat palvelut.  
Ikääntyneitä kannustetaan ja tuetaan huolehtimaan omasta terveydestään ja 
hyvinvoinnistaan.  
Paljon tukea ja apua tarvitsevat asiakkaat ovat helposti tunnistettavissa ja heidän 
tilanteeseen etsitään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten yhteisenä 
työnä.  
Toimintaympäristö on digitalisaation lävistämä, ja se mahdollistaa työprosessien 
tehostamisen ja läpinäkyvyyden sekä uudenlaisten palveluiden kehittämisen.  

 
Kymenlaakso näyttäytyy ikäystävällisenä maakuntana 

(Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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3. Ikäihmiset Kymenlaaksossa   

 
Kymenlaakson sote-valmistelussa olevien kuntien (Kouvola, Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, 

Virolahti) väkiluku vuoden 2018 alussa oli 168631. Maakunnan kunnista Iitti kytkeytyy sote-

valmistelussaan Päijät-Hämeeseen. Tilastojen (Sotkanet.fi) mukaan 65 -vuotta täyttäneiden osuus 

Kymenlaaksossa on suhteellisesti suurempi (25 %) kuin koko maassa (20,5 %).  

 

 
 

Kuva 2. Muutokset kokonaisväestössä ja ikääntyneiden määrässä Kymenlaakson  

kunnissa 2017 - 2030 (Tilastokeskus 2018). 
 

  
Kymenlaakson väestörakenteen kehityssuunta on haastava. Ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti 

koko maakunnan alueella, kun samalla kokonaisväkimäärä vähenee. Tämä tarkoittaa huoltosuhteen 

kääntymistä negatiiviseen suuntaan. Väestötilastoja luettaessa on erityisesti huomioitava maakunnan 

kaksi suurinta väestökeskittymää Kouvola ja Kotka, joiden merkitys kokonaisuuden kannalta on suuri. 

Kouvolassa asuu lähes puolet maakunnan väestöstä ja yli 75-vuotiaiden suhteellisen määrän 

kasvamisen lisäksi Kouvolan väkimäärän ennustetaan vähenevän noin kuusi prosenttia vuoteen 2030 

mennessä. Kotkassa kokonaisväkimäärä laskee hieman Kouvolaa maltillisemmin, mutta toisaalta yli 75-

vuotiaiden suhteellinen määrä lisääntyy Kouvolaa voimakkaammin.  

 
 

 
Kuva 3. Ikäihmisten määrän kasvuennuste Kymenlaaksossa. (Sotkanet 2016) 
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Väestöennusteen (Sotkanet 2016) mukaan yli 75-vuotiaiden määrä lisääntyy 33 prosenttia nykyhetkestä 

vuoteen 2025. Ikäihmisten määrän kasvu jatkuu myös vuoden 2025 jälkeen ja vuonna 2040 olemme 

tilanteessa, jossa lähes joka kolmas kymenlaaksolainen on yli 65-vuotias. 75-vuotiaiden ja sitä 

vanhempien suhteellinen määrä jatkaa myös kasvamistaan.  

Ikääntymisen lisäksi maakunnan haasteina ovat muun muassa koko maan keskiarvoja selkeästi 

korkeampi työttömyys ja suurempi sairastavuus. Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 

maakunnista toiseksi matalimmalla tasolla (173) Pohjois-Karjalan jälkeen. Nykyisellä palvelurakenteella 

on jatkossa mahdotonta vastata lisääntyvään hoidon- ja hoivan tarpeeseen. Maakunnassa onkin kiire 

kehittää ikäihmisten palvelujärjestelmää suuntaan, jossa ihmisten omatoiminen kotona asuminen 

mahdollistuu nykyistä pidempään.  
 

Kuva 4. Yli 75-vuotiaiden asuminen Kymenlaaksossa (Kymenlaakson Liitto). 
 

 
 
Verrattaessa nuorempiin ikäluokkiin yli 75-vuotiaiden kohdalla on näkyvissä lievää muuttoliikennettä 

lähemmäs kaupunki- ja kyläkeskuksia. Silti on huomioitava, että iäkkäitä asuu edelleen lähes jokaisessa 
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maakunnan kolkassa (Kuva 4.).  Muuttamalla yhdyskuntarakenteita ikäihmisten näkökulmasta 

toimivimmiksi voimme jatkossa ohjailla muuttovirtaa jonkin verran haluttuun suuntaan. Samalla on 

kuitenkin muistettava että suurin osa ikäihmisistä haluaa asua nykyisessä asunnossaan mahdollisimman 

pitkään, vaikka asunto sijaitsisikin asuinkeskusten ulkopuolella (ympäristöministeriö 2015). On siis 

mietittävä miten eri alueita kehitetään ikäihmisten näkökulmasta. Tämä mietintä vaatii tiivistä yhteistyötä 

muun muassa kuntien kaavoituksen ja teknisen suunnittelun sekä alueiden eri toimijoiden kanssa.  

 

3.1 Ikääntyneen väestön terveys ja hyvinvointi Kymenlaaksossa 

 

THL:n sairastavuusindeksi kuvaa suomalaisten kuntien ja alueiden väestön sairastavuutta suhteessa 

koko maan tasoon. Indeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri 

painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, 

aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja dementia. 

Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. sairausryhmän 

merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja terveydenhuollon kustannusten 

kannalta. Tarkasteltaessa ikävakioimatonta sairastavuusindeksiä vuosilta 2013 - 2015 Kymenlaakso on 

maakuntien vertailussa hieman keskivälin huonommalla puolella. Dementiaindeksi sekä tuki- ja 

liikuntaelinsairausindeksi näyttäytyvät maakunnassamme korkeina ja näissä olemmekin maakuntien 

vertailussa heikompien joukossa (THL 2018). 
 

 
 

 
  
 

 Kuva 5. Sairastavuusindeksi 2013 - 2015 ikävakioimaton. Korkein Pohjois-Savo 137,4 matalin 
Uusimaa 76,7 Kymenlaakso 113,4 (THL 2018). 

 

 

Suomessa on arviolta 200 000 henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt (MCI), jopa 
100 000 henkilöä, joilla on lievä muistisairaus ja 93 000, joilla on keskivaikea ja vaikea muistisairaus. 
Vuosittain noin 14 500 henkilöä sairastuu muistisairauteen. Merkittävä osa muistisairauksista jää 
diagnosoimatta (Suomen muistiasiantuntijat ry). Koska ikä on tärkeä muistisairauden riskitekijä, väestön 
ikääntyessä etenevää muistisairautta sairastavien henkilöiden kokonaismäärä nousee vuosittain. (SUMU 
2018) Ikääntyvässä Kymenlaaksossa myös muistisairauksien määrä kasvaa vauhdilla.  
 
TAULUKKO 1. Ennuste muistisairaiden määrästä Kymenlaaksossa. 
 

  

KESKIVAIKEASTI JA VAIKEASTI MUISTISAIRAIDEN OSUUS 
IKÄLUOKITTAIN       

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025 2030 2035 2040 

65-74 1 021 1 025 1 066 1 087 1 099 1 093 1 014 978 922 834 

75-84 1 552 1 611 1 596 1 623 1 662 1 760 2 260 2 456 2 341 2 310 

85- 1958 2023 2055 2071 2098 2127 2350 2834 3837 4238 

  4 530 4 660 4 718 4 781 4 859 4 979 5 624 6 267 7 100 7 383 
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Sairastavuusindeksien tuloksien vastapainoksi maakunnan ikääntyneen väestön toimintakyky on 
Kymenlaaksossa maan keskiarvoa parempi. Suuria vaikeuksia arkiaskareissa oli 75 vuotta täyttäneistä 
22,3 prosentilla (koko maa 25 %). Ikäryhmästä kotona asui 89 prosenttia, vähiten koko maassa (koko 
maan vaihteluväli 89,0–93,3 %) (THL 2018). 
 
 

3.2 Ikääntyneiden erityispiirteitä Kymenlaaksossa 
 
Tietyillä hyvinvointimittareilla tarkasteltaessa tupakointi, alkoholin liikakäyttö sekä liikunnan 
harrastamisen puute näyttelevät suurta roolia verrattuna kyseisiä ilmiöitä muihin maakuntiin. Toisaalta 
Kymenlaakson ikäihmiset kokevat muun muassa asuinalueidensa turvallisuuden ja elämänlaatunsa 
keskimäärin parempina maakunnallisessa vertailussa.  
 
Tietynlaisena vahvuutena yhä digitalisoituvassa maailmassa voidaan pitää valtakunnallisessa vertailussa 
kymenlaaksolaisten keskimääräistä suurempaa joukkoa, jotka käyttävät internetiä asioimiseensa.  
Yksinasuvien ikäihmisten suuri määrä luo palvelujärjestelmälle haasteen. Yksin asuminen ei sinällään 
aiheuta ikäihmiselle ongelmia vaan siitä mahdollisesti seuraava yksinäisyyden tunne. Yksinasuvilta 
ikäihmiseltä puuttuu luonnollinen läheisten muodostama tukiverkosto, ja avun tarpeen kasvaessa ja he 
tarvitsevat usein enemmän niin sanottua virallista tukea elämäänsä kuin jonkun kanssa yhdessä asuvat 
ikäihmiset.  
 

 

 
 
Kuva 6. Ikäihmisten hyvinvointimittareita Kymenlaaksossa verrattuna muihin maakuntiin  
             (Sotkanet, ATH-tutkimus 2013 - 2017). 
 
 

 
4. Kymenlaakso ja ikääntyneiden palvelurakenne 
  
Valtakunnallinen tavoite on keventää iäkkäiden palvelurakennetta. Rakennemuutoksen etenemistä 
voidaan kuvata muun muassa sillä, kuinka usein paljon hoivapalvelua tarvitseva iäkäs henkilö asuu 
kotona.  
 
Intensiivinen kotihoito tarkoittaa sitä, että asiakkaille tarjotaan vähintään 60 käyntiä/ kuukausi. 

Intensiivisen kotihoidon prosentuaalinen määrä näyttää osaltaan sen, kuinka suuri määrä kotihoidon 

asiakkaista tarvitsee paljon ja säännöllisesti apua kotona asumisensa tueksi. Tällä mittarilla mitattuna 

Kymenlaaksossa kotihoidon asiakaskunnasta vajaa kolmannes on intensiivisen kotihoidon tarpeessa. 

Esimerkkinä Pohjois-Savossa hieman vajaa puolet kotihoidon asiakkuuksista tarvitsee intensiivistä tukea 

kotihoidolta.  
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Kuva 7. Intensiivisen kotihoidon (vähintään 60 käyntiä/kk) määrä 2016 (THL 2018). 

 
 

 

Paljon palveluja tarvitsevien osuus 75 vuotta täyttäneistä oli Kymenlaaksossa 14 prosenttia (koko maa 

13 %). Heistä oli kotihoidossa 19 prosenttia, mikä oli pienin osuus maakunnista (30 %, vaihtelu 19,5–

42,9 %). Kotihoidossa oli paljon asiakkaita, joiden palvelutarve oli vähäinen. Säännöllisen kotihoidon 

asiakkaista yli kolmannes (36,7 %) sai käyntejä kerran tai kaksi viikossa eli 1–9 kertaa kuukaudessa 

(koko maa 24,8–46,7 %). Omaishoidon kattavuus oli 4,7 prosenttia 75 vuotta täyttäneillä, mikä alitti 

valtakunnallisen tavoitetason (5 %). Iäkkäiden palvelujen kokonaishenkilöstöstä noin neljännes (26 %) oli 

kohdennettu kotihoitoon (koko maa 35 %, vaihtelu 26–50 %). Tarkastelussa olivat mukana sekä julkiset 

että yksityiset palvelujen tuottajat. (THL 2018) 

 

Kymenlaaksossa on maakunnista eniten ympärivuorikautista hoiva-asumista suhteutettuna yli 75-

vuotiaiden määrään (Kuva 7). Tehostetun palveluasumisen ja laitosasumisen peittävyys edellä 

mainitussa ikäluokassa vuoden 2016 lopussa yhteensä 10,9 % kun parhaimmat maakunnat ovat 

päässeet 6 - 7 prosentin tasoon.  

 

 
 
Kuva 7. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat, 75 vuotta täyttäneet 2012 - 2016 (Sotkanet 2017). 

 
 

Kymenlaaksossa osa ympärivuorokautisen hoivan ikääntyneistä asiakkaista asuu vanhainkodissa tai 

muussa laitosahoidoksi verrattavassa asumisyksikössä. Laitosasumista löytyy vielä vuonna 2018 

pienimuotoisesti Kouvolasta, Haminasta ja Kaakon-Kaksikon alueelta. Pitkäaikaisen laitoshoidon 

purkaminen kokonaisuudessaan tulee olla tavoitteena mahdollisimman nopealla aikataululla.   
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Kuva 8. Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat Kymenlaaksossa 
(THL 2018). 
 
Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vähentäminen on mahdollista ennakoimalla maakunnan 

ikäihmisten palvelun- ja tuen tarpeita. Jatkossa ikäihmisten palvelutarpeen arviointi ja tukimuotojen 

suunnittelu ja toteutus tehdään asiakasohjausyksikössä. Asiakasohjauksen tuleekin löytää oikein 

kohdennettu ja oikea-aikainen tuki kunkin asiakkaan tilanteeseen. Asumista vaikeuttavia asioita tulee 

löytää ennakoivasti ja tarjota asiakkaille monipuolisia ratkaisuvaihtoehtoja. Monelle ikäihmiselle 

esimerkiksi yhteisöllinen asumismuoto voi antaa tarvittavan tuen ja olla näin ollen vaihtoehto 

ympärivuorokautiselle asumispalvelulle (NHG 2018).  

 
 

 
 

Kuva 9. Asiakasohjaus ja ympärivuorokautinen hoito (THL 2018). 

 
 
Kymenlaakson ikäihmisille suunnatuissa palveluissa on keskityttävä tulevaisuudessa palvelumuotoihin, 

jotka tukevat asiakkaita varhaisessa vaiheessa. Ikäihmiset tulee nähdä mahdollisimman aktiivisina ja 

omatoimisina toimijoina, jotka käyttävät ensisijaisesti kuntien tarjoamaa hyvinvointia ja terveyttä 

edistävää toimintaa oman toimintakykynsä ylläpitämiseksi. Vain pienelle osalle on tarvetta tarjota 

säännöllisiä sosiaali- ja terveyspalveluita. Ikäihmisille tarjottavien palveluiden on oltava luonteeltaan 

kuntouttavia ja niiden on pystyttävä reagoimaan ikäihmisten yhä moninaisempiin tarpeisiin. Palveluiden 

ja tukimuotojen toteuttamisessa on oltava mahdollista hyödyntää joustavasti koko palvelujärjestelmän 

valikkoa ja siihen kytkeytyviä toimijoita.  
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Tämän suunnitelman sivulla 49 on kuvattu Kymenlaakson ikääntyneiden palveluiden peittävyydet yli 75-

vuotiaiden osalta vuoden 2016 lopulla sekä niihin liittyvät tavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Taulukkoon 

kuvatut tavoitteet ovat linjassa valtakunnallisesti muissa maakunnissa asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

Tavoitteiden toteutuminen vaatii paljon muutoksia Kymenlaakson palvelurakenteeseen, sillä 

valtakunnallisessa vertailussa Kymenlaaksossa on muita maakuntia raskaampi ikäihmisten 

palvelurakenne. Meidän on tehtävä sen muuttamiseksi nopeitakin ratkaisuja, mikä tarkoittaa esimerkiksi 

ympärivuorokautisen hoiva-asumisen vähentämistä nykyisestään useita satoja asiakaspaikkoja. 

Kymenlaaksossa täytyy kuitenkin ajatella, että rahat ovat tällä hetkellä kiinni raskaimpien palveluiden 

tuottamisessa ja jatkossa on mahdollista vapauttaa näitä rahavaroja varhaisempien kotona asumista 

tukevien toimenpiteiden kehittämiseen.  

 

Ilman panostusta asiakasohjauksen-, ikääntyneiden varhaisen tuen palveluiden ja kotihoidon ja muiden 

kotona asumista tukevien palveluiden resursointiin ja jatkuvaan kehittämiseen, ei Kymenlaaksossa 

pystytä vähentämään ikäihmisten tarvetta ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen tai 

sairaalapalveluihin.   
 

KUVA 10. Ikäihmisten palvelukokonaisuus I&O-kärkihankkeessa (STM 2018). 
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Yhteenveto:  

- Ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti Kymenlaaksossa.  

- Muistisairaudet sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yleisiä Kymenlaakson 
ikäihmisillä. 

- Kymenlaaksossa on paljon yksinasuvia ikäihmisiä.  

- Alkoholia liikaa käyttävien ikäihmisten määrä on valtakunnan suurin. 

- Ikäihmiset kokevat Kymenlaakson turvallisena asuinympäristönä. 

- Ympärivuorikautisen hoiva-asumisen määrää voidaan vähentää panostamalla 
asiakasohjaukseen, ikääntyneiden varhaiseen tukeen sekä kotona asumisen 
tukemisen monipuolistamiseen.  

 
5. Ikääntyneiden hyvinvoinnin- ja terveyden edistäminen Kymenlaaksossa 
 
Iäkäs ihminen on aina, omien voimavarojensa mukaisesti, osallistuja ja toimija. Hän asettaa itse omat 

tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen kohteensa ja toimintatapansa sekä arvioi omaa toimintaansa. 

(Ikäihmisten laatusuositus 2017 - 2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanhuspalvelulain (2012/980) 4§:n mukaan kunnan on määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön 

hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle 

tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Kuntalain mukaan kunnan tai kuntayhtymän 

tulee puolestaan pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä (Kuntalaki 

410/2015).  

 

Ikäihmisten maakunnallista palvelukokonaisuutta on rakennettu ajatuksella, että asukas on aktiivinen 

toimija, joka huolehtii ja vastaa ensisijaisesti itse omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kunta/ 

maakunta luo mahdollisuudet itsestä huolehtimiseen muun muassa tarjoamalla viestintää ja neuvontaa 

sekä kehittämällä sähköisiä ”itsehoito- ja -asiointipalveluja”.  Kunta/ maakunta mahdollistavat 

hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan leviämisen koko maakunnan alueelle ja jokaisen 

maakuntalaisen ulottuville. 

Kymenlaaksossa ikääntyneet huolehtivat mahdollisuuksiensa mukaan itse omasta 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan.  

Tavoitteet ja keinot 

 Asukkaille tuotetaan ja jaetaan monipuolisesti terveyttä ja hyvinvointia tukevaa tietoa. 

 Oma-/itsehoitopalveluita on yhä enemmän käytössä eri palveluissa.  

 Huomioidaan asiakkaan omavastuu ja asiakkaan voimavarat laadittaessa asiakas- ja 

hoitosuunnitelmia.   

 Huomioidaan läheisverkoston mahdollistava tuki. 

 

Mahdollistetaan ikääntyneiden verkostoituminen ja vertaistuki. 
(Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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Maakunnallista Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on valmisteltu tammikuusta 2017 

alkaen monialaisessa asiantuntijatyöryhmässä. Valmistelutyössä lähtökohtana on ollut, että hyvinvoinnin 

ja terveyden edistäminen on kuntien ja maakunnan yhteinen tehtävä yhteisten asukkaiden hyväksi. 

 

Kulttuuri, taide ja liikunta nivoutuvat vahvasti niin palvelujen kehittämiseen kuin asuinympäristöjen 

kehittämiseen. Yhteistyö tulee huomioida muun muassa uudenlaisten asiakastarpeisiin perustuvien 

palveluiden suunnittelussa, kuten yhteisöllisen asumisen valmistelussa. 

 

Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet löytyvät Hyvinvoiva Kymenlaakso 

-raportista.  Painopistealueiden valinta perustuu asukkaiden hyvinvointi- ja terveyden tilatietoihin sekä 

laaja-alaisen ryhmän asiantuntijoiden yhteisiin keskusteluihin. 

 

 
Kuva 11. Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet. 

 
Kymenlaakson hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen pääperiaatteet kaikissa painopisteissä ovat:  

hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen näkökulma, ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen työ- 

ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja edistämiseksi, asukaslähtöisyys sekä järjestötoimijoiden huomiointi. 

 

Hyte valmistelua jatketaan osana maakuntavalmistelua sote-koordinaattorin johdolla. Valmistelevat 

työryhmät ovat:  

1. Hyte-järjestäjän tehtäviä valmisteleva ryhmä  

2. Kuntien ja maakunnan hyvinvointikoordinaattoreiden ryhmä  

3. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön ryhmä  

4. Hyvinvoiva Kymenlaakso -verkosto  

 

Koti-, asumis- ja hoivapalveluiden kokonaisuudessa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen kytkeytyy erityisesti varhaisen tuen palveluiden kokonaisuuteen, joissa maakunnan eri 

osissa lähipalvelupisteinä toimivat hyvinvointiasemat tarjoavat terveyttä ja hyvinvointia edistävää tietoa ja 

toimintaa alueidensa ikäihmisille. Jatkossa on myös tärkeää varmistaa, että Ikäopastimen 

asiakasohjauksessa on jatkuvasti viimeisin tieto maakunnan hyte-tarjonnasta. Tämä mahdollistaa 

esimerkiksi liikunnan ja kulttuurin eri muotojen huomioimisen asiakasneuvonnassa sekä ikäihmisille 

laadittavissa asiakassuunnitelmissa. 

 

Maakunnan ikääntyneiden hyte-toimintaa tulee kehittää yhteistyössä kuntien, kuntayhtymän sote-

palveluiden ja sote- ja maakuntauudistuksen kanssa. Lisäksi kehittämistyössä on oltava mukana 

asukasnäkökulma ja muut hyteen liittyvät toimijat, kuten järjestöjen edustajat sekä alueella toimivat 

hankkeet. Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamassa Kulttuurisote-hankkeessa kehitetään mallia jossa 

kulttuuritoiminta mahdollistetaan hyödynnettäviksi sote-palveluiden eri asiakassegmenttien tarpeisiin. 
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Mallia voidaan hyödyntää esimerkiksi ikäihmisten kohdalla niin, että omatoimisille ja aktiivisille asukkaille 

on tarjolla heidän tarpeidensa mukaista kulttuuritoimintaa ja puolestaan asumis- ja muiden 

hoivapalveluiden asiakkaiden osallistuminen kulttuuriseen toimintaan varmistetaan heidän 

lähtökohdistaan. I&O -kärkihanke on ollut mukana myös maakunnan Järjestö 2.0 -hankkeen 

järjestöagentin koordinoimassa maakunnallisessa kumppanuusohjelman rakentamisessa. Tällä 

yhteistyöllä on huolehdittu siitä, että ikääntymisen ja ikäihmisten näkökulma huomioidaan myös 

maakunnan, maakunnan kuntien ja alueella toimivien järjestöjen yhteistyömallissa. 

Yhteenveto: 

- Ikääntyneiden omatoimisuutta ja aktiivisuutta tuetaan tarjoamalla heille 
hyvinvointia ja terveyttä edistävää tietoa ja toimintaa. 

- Asiakasohjaus ja varhaisen tuen palvelut mahdollistavat terveyttä- ja hyvinvointia 
edistävän toiminnan jalkauttamisen maakunnan ikäihmisten arkeen.  

- Hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kehittämisessä tulee aina huomioida 
asiakasnäkökulma sekä monitoimijainen verkosto. 

 
6. Keskitetty asiakasohjaus 

 
Ikääntyneiden palvelujärjestelmä on pirstaleinen. Palvelun tarvitsijat ja palvelut eivät aina kohtaa. 

Erityisesti palveluiden kohtaamisongelmaa on havaittavissa paljon erilaisia palveluita tarvitsevien 

kohdalla. (STM/ I&O-kärkihanke) 

 

 

Kuva 12. Palvelujärjestelmä omaishoitoperheen silmin. 
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6.1 Asiakasohjaus Kymenlaaksossa 

Kymenlaaksossa keskitettyä asiakasohjausta on kehitetty sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa 

IkäOpastin-hankkeessa. Asiakasohjauksen kehittäminen on tarkoittanut sitä, että Kymenlaakson 

maakunnan alueelle on luotu yhtenäistä asiakasohjauksen toimintamallia, joka varmistaa että asiakas 

saa tarvitsemansa tuen helposti yhden yhteydenoton kautta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. IkäOpastin-asiakasohjauksen visio, tavoitteet ja arvot (IkäOpastin-hanke 2018).  

 

6.2 Keskitetyn asiakasohjauksen palvelu 
 
Keskitetyn asiakasohjauksen asiakasneuvonta toteuttaa sosiaalihuoltolain 6§:n ja vanhuspalvelulain 

12§:n mukaista neuvontaa ja ohjausta yhteen sovittaen sitä muun sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakasneuvonnan ja -ohjauksen kanssa.  

 

Asiakasohjauksen palvelu on asiakaslähtöistä, luotettavaa ja yksilöllistä. Tukea/palvelua hakeva henkilö 

voi tulla keskitettyyn asiakasohjaukseen useita eri väyliä pitkin: omasta tai omaisten aloitteesta, sosiaali- 

tai terveydenhuollon ammattihenkilöstön, naapurien tai viranomaisten yhteydenotosta.  
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Kuva 14. IkäOpastin palvelun kuvaus asiakkaille (IkäOpastin-hanke 2018). 

Asiakasohjauksessa ensivaiheen yhteydenotot ohjautuvat asiakasneuvontaan. Asiakasneuvonta tekee 

yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa (muun muassa järjestöt, vapaaehtoistoimijat, yksityiset 

palveluntuottajat) ja sinne kertyvän tiedon avulla asiakasta voidaan neuvoa ja ohjata hänelle sopivan 

tuen tai palvelun äärelle. Mikäli ilmenee, että asiakkaan tilanne vaatii syvempää tarkastelua, asiakkaan 

palvelutarve selvitetään monialaisesti ja luotettavia menetelmiä käyttäen palvelutarpeen arvioinnissa. 

Arvioinnissa saadun tiedon perusteella tehdään päätökset mahdollisesti tarvittavista tuista ja/tai 

palveluista.  

 

Kuva 15. Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen Kaapo-malli (STM 2017). 

 

Palvelu-/ tukikokonaisuutta rakennettaessa asiakasohjaus tekee tiivistä yhteistyötä järjestöjen, 

seurakuntien, kuntien eri sektoreiden, kuten liikunta, kulttuuri, sivistystoimi, asuminen sekä 

perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon palveluntuottajien kanssa.  

Maakunnallinen numero 
tulossa vuonna 2019 
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Iäkkäiden kohdalla on myös huomioitava erilaisten siirtymien (kotoa palveluihin, palvelusta kotiin, 

palvelusta toiseen) kriittinen merkitys asiakkaan kokonaistilanteen kannalta. Asiakkuuksia 

ryhmittelemällä ja erilaisten asiakasryhmien kohdennettuja palvelukokonaisuuksia tavoitteellisesti 

johtamalla voidaan varmistaa iäkkään asiakkaan arkea tukeva, sujuva sekä taloudellinen 

palvelukokonaisuus. Erityisesti muisti- ja monisairaat, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, vammaiset 

iäkkäät sekä sotaveteraanit ovat tärkeitä asiakasryhmiä, jotka hyötyvät palveluiden koordinaatiosta.  

Sosiaalihuoltolain 1301/2014 39§:n mukaan palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle 

laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai muulla vastaavalla suunnitelmalla. Keskitetyllä asiakasohjauksella 

on päävastuu kokoavan asiakassuunnitelman laatimisesta ja toteutumisen seurannasta. 

Keskitetyn asiakasohjauksen toiminnassa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä, joiden avulla saadaan 

jatkuvasi ajantasaista tietoa asiakkuuksista sekä palveluiden ja muiden tukimuotojen toimivuudesta. 

Saadun tiedon avulla voidaan myös kehittää palvelu- ja työprosesseja, seurata kustannuksia sekä 

kehittää palvelujärjestelmää.  

Asiakasohjauksessa työskentelee asiakas-/palveluohjaajia, jotka ovat sosiaali- tai terveydenhuollon 

ammattihenkilöitä, ja joilla on tehtävän vaatima laaja-alainen osaaminen (Kettunen 2018). 

6.3 Asiakasohjauksen kehittäminen Kymenlaaksossa 

IkäOpastin-hankkeessa on tehty erinomainen pohjatyö asiakasohjauksen mallintamisessa vuosien 2016 

- 2018 aikana. Hankkeessa kehitetty keskitetyn asiakasohjauksen toimintamalli perustuu iäkkäiden 

palvelutehtävän mukaiseen sosiaalihuollon palveluprosessiin (kuva 16), jonka eri osa-alueet on 

mallinnettu ja kuvattu hankkeen aikana. IkäOpastin hankkeessa kehitettyä palvelutarpeen arvioinnin 

mallia on alettu toteuttaa 1.7.2018 alkaen Kymenlaakson kunnissa. (Kettunen 2018) 

 

Kuva 16. Iäkkäiden palvelutehtävän mukainen palveluprosessi (THL 2017). 

Keskitetty asiakasohjaus vaatii työntekijöiltä hyvin laajaa ja jopa uudenlaista osaamista. IkäOpastin-

hankkeessa on kehitetty yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) sekä Kaakkois-

Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa (Socom) asiakasohjauksen osaamiskartta, jota on 

hyödynnetty asiakasohjauksen osaamisen kehittämisen suunnitelman laadinnassa. Jatkossa 

suunnitelmaa voidaan hyödyntää maakunnan asiakasohjauksen osaamisen kehittämisen työvälineenä. 

(Kettunen 2018)  
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Asiakasohjauksen työntekijöillä tulee olla käytössään kattavat ja asianmukaiset sähköiset työvälineet, 

jotka tukevat asiakkaan asian hoitamista ja sujuvaa asiakasohjauksen prosessia. Toimiva asiakasohjaus 

tarvitsee tuekseen muun muassa internetsivut, sähköisiä palveluhakemistoja, asiakkaan tilanteen ja 

toimintakyvyn arviointijärjestelmän ja prosessinohjausjärjestelmän. IkäOpastin-hankkeessa on kehitetty 

ja otettu käyttöön useita erilaisia sähköisiä työvälineitä ja -järjestelmiä sujuvasti toimivan 

asiakasohjauksen varmistamiseksi. Lisäksi järjestelmien kautta saadaan reaaliaikaista tietoa palveluiden 

johtamisen ja kehittämisen tueksi. Järjestelmät ja laiteratkaisut on kuvattu tarkemmin tämän dokumentin 

tietojärjestelmät -kokonaisarkkitehtuuri -osiossa. 

Keskitetty asiakasohjaus antaa paljon mahdollisuuksia palvelujärjestelmän kehittämiseen, kunhan sille 

itselleen vain annetaan mahdollisuus kehittyä. Asiakaslähtöisen integraation toteuttaminen asiakkaan 

tarpeisiin edellyttää toimivia palveluita. Asiakasohjaus ei korjaa palvelujärjestelmän puutteita, mutta voi 

antaa erinomaisia syötteitä järjestelmän parantamiseen. Oikein rakennettuna asiakasohjaukseen kertyy 

arvokasta tietoa muun muassa asiakkaista, palveluprosesseista, palveluista sekä eri toimijoista. Sen 

sisään voidaan rakentaa eritasoisia palautejärjestelmiä ja kaikki asiakasohjauksen sisältämä tieto on 

hyödynnettävissä reaaliaikaisesti. Kymenlaaksossa hyödynnetään IkäOpastin-hankkeen tekemää työtä 

geneerisen, eli kaikkiin sote-palveluihin ulottuvan asiakasohjauksen mallintamisessa. Geneerisen 

asiakasohjausrakenteen myötä asiakkaiden tilanteisiin on mahdollista vastata entistä kohdennetummin 

ja joustavammin.  

Yhteenveto: 
 

- Asiakasohjaus varmistaa, että maakunnan ikäihmiset saavat tarvitsemansa 
tiedon ja tuen yhden tahon ja yhteydenoton kautta. 
 
- Ikäihmisten palvelun tarpeen arviointi, -palveluiden suunnittelu ja -
palveluiden järjestäminen toteutetaan asiakasohjauksessa. 

 
- Asiakasohjaukseen kertyvän tiedon avulla organisaation on mahdollista 
kehittää toimintaansa asiakastarpeita vastaavaksi. 

 
- Ikäihmisten keskitettyä asiakasohjausmallia hyödynnetään maakunnan 
geneerisen asiakasohjauksen mallin suunnittelussa ja kehittämisessä.  
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7. Ikääntyneiden ennalta ehkäisevä ja varhainen tukeminen 

 
Suomessa on miljoona yli 65-vuotiasta. Heistä noin 90 % tarvitsee sosiaali- ja terveyspalveluita vain 

satunnaisesti. Euromääräisesti tarkasteltuna noin 10 prosenttia ikäihmisistä käyttää lähes 98 prosenttia 

ikäihmisten palveluihin nivoutuvista kustannuksista. Palvelurakenneuudistuksessa on tärkeää huomioida 

terveyttä ja hyvinvointia edistävän toiminnan tarjonta, jotta ikäihmiset pysyisivät toimintakykyisimpänä 

pidempään. (Ikäihmisten laatusuositus 2017 - 2019) 

 

Kuva 17. Säännöllisten palveluiden käyttäjät/ 65 -vuotta täyttänyt väestö 2015 (STM). 

7.1 Varhaisen tuen palvelut Kymenlaaksossa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Kymenlaaksossa ikäihminen saa mielekkääseen ja aktiiviseen elämään tukea ja hoitoa 
ennaltaehkäisevästi ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.  
  
Tavoitteet ja keinot 
 

Ennaltaehkäisevät ja varhaiset palvelut ovat kaikkien saatavilla. 

 Ikääntyneille on tarjolla terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa monipuolisesti koko 

maakunnan alueella.  

 Ikääntyneiden tarpeet on huomioitu myös kuntien palvelurakenteissa sekä terveyttä ja 

hyvinvointia edistävän toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  

 Erilaiset alueelliset toimijat ovat mukana tukemassa ikäihmisten aktiivista ja hyvää elämää 

(järjestöt, vapaaehtoistoimijat, yritykset, seurakunnat, vanhusneuvostot, kansalais-

/asiakasraadit ym.). 

 75-vuotiaille järjestetään hyvinvointia edistäviä ryhmätapaamisia. 

 

Riskiryhmät ovat helposti löydettävissä ja autettavissa. 

 Gerontologisen sosiaalityön, -hoitotyön ja geriatrian asiantuntemus ovat käytettävissä 

laajasti ikääntyneiden palveluissa.  

 Tunnistetaan toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivia riskitekijöitä (mm. yksinäisyys, 

kaatumiset, päihteiden liikakäyttö, pienituloisuus, mielenterveysongelmat, muistin 

heikkeneminen, aliravitsemus, runsas sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden käyttö, 

kaltoinkohtelu). Riskiryhmiin kuuluville on kohdennettu erilaisia tukitoimenpiteitä. 

 Varhaisen- sekä sosiaalisen kuntoutuksen eri muodot ovat tarvittaessa myös ikäihmisten 
saatavilla. (Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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Ennalta ehkäisevä ja varhainen tuki ovat tärkeitä palvelurakenteen muutoksen aikaan saamiseksi ja 

ikääntyneiden itsenäisyyden ja omatoimisuuden edistämiseksi. Korjaavaa työtä tehdään ja tarvetta on 

vielä paljon, mutta ongelmia ei kuitenkaan voida ratkaista keskittymällä vain ongelmiin vaan ennalta 

ehkäisevästi pitäisi päästä vaikuttamaan ongelmien taustalla oleviin ja vaikuttaviin seikkoihin kuten 

yhteiskunnallisiin ja rakenteellisiin tekijöihin, sukupuoleen ja tasa-arvoon sekä terveyseroihin ja 

syrjäytymistä aiheuttaviin seikkoihin liittyviin asioihin.  

 

Kasvavaan väestön ikääntymiseen varautuminen on tehtävä viimeistään nyt. Kymenlaaksossa tilanne 

tunnistetaan ja olemassa olevaan haasteeseen vastaa osaltaan ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut. 

Varhaisen tuen palveluihin lukeutuvat hyvinvointiasematoiminta, ikääntyneiden terveysneuvonta, 

hyvinvointia edistävät kotikäynnit, liikkumista tukevat palvelut, gerontologinen sosiaalityö- ja 

sosiaaliohjaus, sosiaalinen kuntoutus, kaiken ikäisten omais- ja perhehoito sekä geriatrinen- ja 

gerontologinen osaamiskeskus. Varhaisen tuen palvelut käynnistyvät edellä lueteltuna kokonaisuutena 

Varhaisen tuen palvelukokonaisuuden tehtäväkenttä on siis hyvin laaja lähtien asukkaille tarjottavasta 

hyvinvointia tukevasta viestinnästä ja päätyen ammattilaisen tarjoamaan vaikean vaiheen yli pääsemistä 

helpottavaan hetkittäiseen rinnalla kulkemiseen.   

 

Seuraavassa on avattu tarkemmin kokonaisuuteen sisältyviä palveluita ja toimintoja. 

 

Hyvinvointiasemat toimivat kynnyksettöminä kohtaamispaikkoina ikäihmisille eri puolella 

Kymenlaaksoa. Isommissa taajamissa hyvinvointiasemat sijoittuvat sinne missä ikäihmiset muutenkin 

asioivat. Pienemmissä taajamissa palvelua järjestetään alueen tarpeen mukaisesti.  Hyvinvointiasemilla 

on toimintaa, ohjelmaa ja mahdollisuus liikuntaan joko seniorikuntosalilla tai muuten järjestettynä.  

 

Senioriterveysneuvonnassa ikäihmisillä on mahdollisuus saada terveyteen ja sairaudenhoitoon 

liittyvää henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Senioriterveysneuvontaa annetaan muun muassa 

hyvinvointiasemilla, mutta se voi jalkautua myös tarpeen mukaan muihin maakunnan tiloihin ja 

tilaisuuksiin.  

 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit antavat ikäihmisille tietoa oman hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä ja tarjolla olevista palveluista. Niitä järjestetään ryhmätapaamisina - kunakin vuonna 75 

vuotta täyttäville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisten ikääntyneiden palvelujen piirissä. Niille jotka 

eivät osallistu ryhmätapaamiseen tarjotaan palvelua kotikäyntinä. Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä on 

mahdollisuus tarjota myös muutosvaiheessa oleville omaishoitajille, kotihoidon asiakkaiden puolisoille ja 

asumispalveluiden asiakkaiden puolisoille.  

 

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia 

liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja 

jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. 

Esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa 

järjestää kaikille soveltuva liikkuminen. Varhaisen tuen palveluiden tehtävänä on neuvoa ja tukea 

maakunnan ikäihmisiä käyttämään liikkumista tukevia palveluita sekä arvioida iäkkään henkilön kykyä 

käyttää joukkoliikennettä sekä kutsu- ja palveluliikennettä.  

 

Gerontologisen sosiaalityön asiakkaat ovat ikääntyneitä ihmisiä, joilla on erityisen tuen tarvetta 

vaikean elämäntilanteen kuten esim. sairauden, turvattomuuden, yksinäisyyden, kaltoin kohtelun, 

kriisitilanteen tai taloudellisten ongelmien vuoksi. Gerontologisen sosiaalityön tavoitteena on asiakkaan 

tukeminen hänen yksilöllisten tarpeidensa ja tilanteensa mukaan. Sosiaalityöntekijä hyödyntää työssään 

sosiaalityön periaatteita, gerontologista tietoa ja sosiaalityön asiantuntijuuttaan.  
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Sosiaaliohjaus neuvoo, ohjaa ja tukee ikäihmisiä palvelujen käytössä sekä eri tukimuotojen 

yhteensovittamisessa. Työ perustuu tunnistettuun tarpeeseen ja asiakkaan ja työntekijän yhdessä 

laatimaan suunnitelmaan. Tavoitteena on hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla 

asiakkaiden elämänhallintaa ja toimintakykyä. 

 

Sosiaalinen kuntoutus antaa tehostettua tukea ikääntyneen sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, 

syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalinen kuntoutus perustuu aina asiakkaan 

ja työntekijän yhdessä laatimiin tavoitteisiin ja sitä voidaan järjestää esimerkiksi erilaisena 

ryhmätoimintana. Toiminnalla muun muassa ennaltaehkäistään päihteiden ongelmakäyttöä sekä 

mielenterveydelle haitallisia tekijöitä.   

 

7.1.1 Varhaisen tuen palveluiden kehittäminen 

 

Kouvolassa ikääntyneiden varhaisen tuen palvelut ovat olleet omana palvelukokonaisuutena vuodesta 

2009 lähtien, ja muissa Kymenlaakson kunnissa kyseisiä palveluita on ollut eri tavoin muihin palveluihin, 

kuten esimerkiksi kotihoidon palveluun liitettyinä. Varhaisen tuen palvelukokonaisuuden kehittäminen ja 

sen sisällä olevien palveluiden tuottaminen on kuitenkin tehokkaampaa, kun niillä on oma johto ja 

henkilöstönsä. Varhaisen tuen palvelut tukevat ensisijaisesti kotona asuvia ikääntyneitä. Muun muassa 

I&O-kärkihankkeen ohjausryhmä on todennut Kymenlaakson suunnitelman hyväksi, koska se 

mahdollistaa hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan kehittämisen ikäihmisten näkökulmasta ja 

viemisen sinne missä ikäihmiset sitä arjessaan tarvitsevat.  

 

Maakuntaan tullaan rakentamaan hyvinvointiasemien verkosto. Hyvinvointiasematoiminta voidaan 

tuottaa joko kuntayhtymän omana toimintana, ostopalveluna tai eri toimijoiden yhteisesti järjestämänä. 

Hyvinvointiasematoiminnassa tulee huomioida kaikki ne alueelliset järjestö- ja vapaaehtois- sekä muut 

toimijat, joilla on mahdollisuuksia tukea alueen ikäihmisten hyvää, aktiivista ja omatoimista elämää. 

Yhteistyömallien rakentaminen ja ylläpitäminen eri toimijoiden kanssa on osa hyvinvointiaseman 

tehtävää.  

 

Varhaisen tuen kokonaisuudessa on myös palveluita niille, joiden elämäntilanne kaipaa hetkellisesti 

kohdennetumpaa ammattilaisen tukea. Esimerkiksi gerontologista sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tulee 

olla saatavissa koko maakunnan alueella tilanteisiin, joissa asiakkaalla on tuen tarvetta esimerkiksi 

taloudellisen tilanteen tai muun vaikean sosiaalisen tilanteen selvittämisessä.  

 

Koska asiakasohjauksen neuvontatasolta ohjataan ikäihmisiä muun muassa hyvinvointiasemille ja 

asiakasohjauksessa laaditaan asiakaskohtaiset asiakassuunnitelmat, on toimintamallien varhaisen tuen 

ja asiakasohjauksen välillä toimittava saumattomasti. Molemmilla on myös tärkeä rooli etsivän 

vanhustyön kehittämisessä sekä kuntien ja maakunnan rakenteisiin kytkeytyvän hyvinvointia ja terveyttä 

edistävän toiminnan liittämisessä maakunnan ikääntyneiden arkeen. On myös mietittävä miten 

esimerkiksi kotihoidon ja omaishoidon tuen asiakkaat voisivat hyötyä nykyistä paremmin varhaisen tuen 

palveluista. Geriatrinen- ja gerontologinen osaamiskeskus on tärkeä yhteistyökumppani kun tarvitaan 

ikääntymiseen ja ikääntyneiden hoitoon liittyvää erikoisosaamista tai tietoa.  

 

Yhteistyömalleja on rakennettava myös muiden toimijoiden kanssa. Osana varhaisen tuen palveluita 

tulee huomioida monipuolinen liikunta- ja kulttuuritarjonta ikäihmisille sekä liikkumista tukevien 

palveluiden kehittäminen. Yhteistyötä tulee olla myös kuntien teknisen suunnittelun ja kaavoituksen 

kanssa, jotta ikääntyneen väestön tarpeet kuten esimerkiksi esteettömyys ja joustavasti toimiva julkinen 

liikenne tulee huomioitua kaupunkisuunnittelussa.  
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Teknologiaa voidaan hyödyntää varhaisen tuen palveluissa muun muassa tarjoamalla ikäihmisten 

käyttöön erilaisia omatoimisuutta edistäviä sähköisiä palveluita, sekä opastusta näiden palveluiden 

käyttöön.  

 
Yhteenveto: 
 

- Varhaisen tuen palveluilla on merkittävä rooli ikäihmisten aktiivisuuden- ja 
osallistamisen sekä terveyden-, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn ylläpitäjänä ja 
edistäjänä. 

 
- Hyvinvointiasemilla ikäihmisten on mahdollista kohdata toisiaan sekä erilaisia 
alueellisia toimijoita sekä saada neuvoja omatoimiseen elämän tueksi.  

 
- Varhaisen tuen kokonaisuudessa on tarjolla kohdennettuja palveluita niille, joiden 
elämäntilanne kaipaa ammattilaisen tukea esimerkiksi vaikean sosiaalisen tilanteen 
vuoksi. 
 

 
7.2 Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus  
 
Koska iäkkäät henkilöt käyttävät monia eri sosiaali- ja terveyspalveluja, on niin sosiaali- ja 
perusterveydenhuollon kuin erikoissairaanhoidon palveluissakin turvattava riittävä geriatrinen ja 
gerontologinen osaaminen ja -konsultaatiomahdollisuudet. Osaaminen, sen oikea kohdentaminen ja 
osaava lähijohtaminen varmistavat iäkkäille asiakkaille selvitettyjen tarpeiden mukaisen hoidon ja 
huolenpidon sekä lisäävät asiakas- ja potilasturvallisuutta. (Ikäihmisten laatusuositus 2017 - 2019) 
 

 
 

Kuva 18. Geriatrinen  ja gerontologinen ikääntyneiden kokonaisuudessa (Harriet Finne-Soveri 2018). 

 
7.2.1 Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus Kymenlaaksossa  
 
Kymenlaaksossa geriatrista ja gerontologista osaamista halutaan saavuttaa sinne missä sen tarve 

asiakkaan näkökulmasta on merkittävintä. Mallia on työstetty useammassa moniammatillisessa 

työpajassa viimeisen vajaan kahden vuoden aikana. Työpajojen tuloksena on rakentunut geriatrisen ja 

gerontologisen osaamiskeskuksen malli geok. Mallia rakennettaessa on huomioitu koko se 

palvelujärjestelmä, joissa ikäihmisiä autetaan ja on etsitty jokaisesta palvelusta ne tyypilliset 

asiakasryhmät, jotka voisivat hyötyä geokin toiminnasta. Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus 
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toimii Kymenlaaksossa niin ennakoivan ja varhaisen tuen tuottajana kuin terveydentilansa ja fyysisen 

kuntonsa puolesta ”haurastumisvaarassa” olevien iäkkäiden tukimuotona.   

 

 

 
Kuva 19. Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus palveluiden tukena (Tommi Reiman 2018). 
 

 

Ennakointi ja varhainen tuki geriatrisen ja gerontologisen osaamiskeskuksen mallissa tarkoittaa niiden 

asiakkaiden tukemista jotka saavat tukea satunnaisesti tai säännöllisesti mahdollisimman itsenäisen 

kotona asumisen mahdollistamiseksi. Nämä ikäihmiset ovat muun muassa varhaisen tuen-, omaishoidon 

tuen-, kotihoidon- tai kuntoutuspalveluiden asiakkaita. Geok tuottaa kyseisten palveluiden työntekijöille 

muun muassa tietoa koulutusten ja konsultoinnin muodossa sekä auttaa tarvittaessa tunnistamaan 

asiakkaan syvemmän geriatrisen tuen tarpeen. Geokiin sisältyvän muistikoordinaattoritoiminnan avulla 

tuetaan muistisairautta sairastavan henkilön kotona asumista ja heidän läheistensä jaksamista. 

Muistikoordinaattoreiden asiakkaat ovat useimmiten yksin tai iäkkään puolison kanssa asuvia, erityistä 

tukea tarvitsevia muistisairaita ihmisiä. Asiakkaat ohjataan muistikoordinaattoreille sovituilla kriteereillä 

sosiaali- ja terveydenhuollon muista palveluista. 

 
 

Kuva 20. Kaatumisseulan toimintamalli Kotkassa. 
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Kaatumisseulatoiminta kytkeytyy osaksi geriatrista ja gerontologista osaamiskeskusta. 

Kaatumisseulonnassa etsitään aktiivisesti niitä yli 65-vuotiaita, joilla on kaatumisen riskitekijöitä, ja 

tuetaan heitä moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvan toimintamallin avulla. Kaatumisseulamallissa 

hyödynnetään niin sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- kuin kuntoutuksenkin ammattilaisia sekä muiden 

toimijoiden kuten esimerkiksi järjestötoimijoiden panosta. 

Iäkkään potilaan kokonaisvaltainen arviointi on kulmakivi, johon hoitotoimenpiteet sekä kuntoutus 

pohjautuvat. Vanhuksen ei pitäisi ainakaan virka-aikana joutua turvautumaan päivystykseen muuten kuin 

todellisissa akuuttitilanteissa. Geriatrisen ja gerontologisen osaamiskeskuksen rooli onkin merkittävä 

silloin kun, iäkkään yleistilan lasku on heikentynyt. Nämä asiakkaat ajautuvat helposti 

terveydenhuollon päivystyspalveluihin ja tätä kautta sairaalahoitoon. Sairaalassa iäkkäiden usein 

moniulotteisiin tarpeisiin ei aina pystytä vastaamaan asiankuuluvalla nopeudella ja toiminnalla, ja 

vaarana on asiakkaan kokonaistoimintakyvyn heikentymistä vauhdittavan hoitojakson alkaminen.  

Geokin tärkeänä tehtävänä onkin jatkossa mahdollistaa ”haurastumisvaarassa olevien” iäkkäiden 

asiakkaiden laaja-alainen geriatrinen arviointi, johon sisältyy moniammatillisesti suunniteltu 

toimintakyvyn tukeminen. Lisäksi tulee pyrkiä siihen että ikäihminen pystyy palautumaan 

mahdollisimman nopeasti omaan kotiinsa ja tarvittava hoito ja kuntoutus jatkuvat myös kotiympäristössä 

(Tikkanen 2015). Tämän varmistamiseksi geokin työntekijöiden tulee tehdä tiivistä yhteistyötä keskitetyn 

asiakasohjausyksikön kanssa. 

Muistisairaiden tukemiseen kotiolosuhteissa tulee panostaa Kymenlaaksossa (kuva 21). Geriatrinen ja 

gerontologinen osaamiskeskus huolehtii ikäihmisten muistitutkimuksista Kymenlaakson alueella. 

Muistipoliklinikan toiminnan tarkoituksena on selvittää 65 vuotta täyttäneiden potilaiden muistihäiriöiden 

syy mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Tutkimuksissa voidaan havaita hoidettavissa olevat syyt 

ennen kuin ne aiheuttavat merkittävää haittaa. Varsinaisten muistisairauksien hoito pyritään aloittamaan 

niin varhain, että sairaudesta johtuvaa toimintakyvyn laskua voidaan hidastaa. Geokin on mahdollista 

tukea kotihoitoa muistisairaiden asiakkaiden kohdalla muun muassa konsultoimalla hoidon ja lääkityksen 

toteuttamiseen liittyvissä asioissa sekä kouluttamalla henkilökuntaa muistisairaiden kohtaamiseen. 

Muistihäiriöisten ja muistisairaiden kotona asumien tukena voidaan hyödyntää myös 

muistikoordinaattoreita. Muistiyhdistyksen sekä muiden järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden roolia on 

myös tärkeää hyödyntää muistisairaiden tukemisessa.  

 

Kuva 21. Muistisairaat kotihoidossa (THL 2018). 
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Ikäihmisten määrän kasvaessa kokonaisvaltaisen geriatrisen arvioinnin tulee olla systemaattinen osa 

terveydenhuoltojärjestelmää sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa. Geriatrista ja 

gerontologista osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän myös päivystyspisteissä. Oikea-aikainen 

geriatrinen ja gerontologinen hoito ja -tieto mahdollistavat resurssien säästämisen koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon kokonaisuudessa.   

 
7.2.2 Osaamiskeskuksen kehittäminen Kymenlaaksossa 
 

Kymenlaakson geriatrisen ja gerontologisen osaamiskeskuksen mallia esiteltiin vuoden 2018 alussa 

geriatrian dosentti Harriet Finne-Soverille, joka piti mallia jopa niin hyvänä että se voisi toimia pohjana 

koko valtakunnan osaamiskeskusmallille. Kymenlaakson geok-malli rakentuu 1.1.2019 alkavan sote-

kuntayhtymän rakenteisiin ja tämän vuoksi osa siihen suunnitelluista toiminnoista mallinnetaan vasta 

tulevan vuoden aikana. Geriatrisen ja gerontologisen tiedon ja osaamisen hyödyntäminen koko 

maakunnan alueiden ikäihmisten tarpeisiin vaatii vahvaa teknologian hyödyntämistä. Esimerkiksi 

geriatrien kotikäyntejä ja konsultointipalveluja tulee pystyä toteuttamaan jatkossa myös etäpalveluina.   

 
Yhteenveto: 
 

- Geriatrinen ja gerontologinen osaamiskeskus tuottaa tietoa ja konsultaatioapua 
ikääntymisestä ja ikääntyvien sairauksien hoidosta.   

 
- Kaatumisseulamalli tunnistaa Iäkkäiden kaatumisen riskitekijöitä.  

 
- Yleistilan laskiessa iäkäs voidaan ohjata geriatrisen ja gerontologisen 
osaamiskeskuksen laaja-alaiseen arviointiin päivystyspalvelun sijaa. 

 
- Maakunnan ikäihmiset saavat tutkimuksen ja hoidon muistisairauksiin 
muistipoliklinikalta.  

 
7.3 Omais- ja perhehoito 

Omaishoidon tuen laajasta käytöstä huolimatta se toteutuu valtakunnassa alueellisesti vaihtelevasti, 

tukipalveluja tarjotaan liian vähän ja ne ovat yksipuolisia. Omaishoitajien vapaiden järjestäminen on 

puutteellista ja sijaisjärjestelyt eivät vastaa asiakkaiden tarpeita. Perhehoito ei ole vakiintunut osaksi 

palvelujärjestelmää, vaikka siinä on lisäyspotentiaalia erityisesti iäkkäiden osalta. I&O-kärkihankkeen 

tavoitteena on lisätä omais- ja perhehoidon määrää. Tämä on mahdollista panostamalla omais- ja 

perhehoitajien tukeen. (STM/I&O-kärkihanke) 

 

Kuva 22. Omais- ja perhehoidon malli I&O-kärkihankkeessa (STM 2017). 
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Omais- ja perhehoito Kymenlaaksossa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Laki omaishoidon tuesta (937/2005) määrittelee omaishoidon tuen kokonaisuudeksi, joka muodostuu 

hoidettavalle annettavista tarpeenmukaisista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta 

hoitopalkkiosta, vapaasta sekä omaishoitoa tukevista palveluista. 

 

Omais- ja perhehoidon tuki on tärkeä palanen ikääntyneiden palvelukokonaisuudessa. Ne mahdollistavat 

monelle ikäihmisille kotona asumisen pidempään ja raskaampien palveluiden siirtymisen 

myöhäisempään.   

 

Kymenlaaksossa yli 65-vuotiaita omaishoidettavia on yhteensä 1468 (vuosi 2017). Eniten ikääntyneitä 

omaishoidettavia on sekä määrällisesti että suhteellisesti laskettuna Kouvolassa (853).  Nostamalla muu 

maakunta Kouvolan asiakasmäärän tasolle, on Kymenlaaksossa mahdollista päästä lähelle 

valtakunnallisia peittävyystavoitteita ikäihmisten omaishoidon tuen palveluissa. Kymenlaakson 

omaishoidon tuen kokonaisuutta on työstetty viimeisen noin vuoden ajan suuntaan, jossa vuoden 2019 

alusta aloittavassa sote-kuntayhtymässä kaiken ikäisten omaishoidon tuen palvelut järjestetään koti-, 

asumis- ja hoivapalveluiden kokonaisuudessa. Järjestämisvastuun ohella on kuitenkin huomioitava, että 

Omais- ja perhehoidossa tuetaan kotona asumista asiakaslähtöisesti ja monipuolisesti 
huomioiden kaiken ikäisten hoidettavien ja hoitajien tarpeet. 
 

Tavoitteet ja keinot 
 • Omaishoidon ja perhehoidon määrän lisääminen.  
 • Kymenlaaksossa omais- ja perhehoito ovat arvostettuja hoitomuotoja.  
 • Omais- ja perhehoitajille tarjotaan tarpeellinen valmennus ja tuki 
tehtäväänsä.  
 • Mahdollistetaan työelämän tai opiskelun sovittaminen yhteen 

omaishoitajuuden kanssa. Huomioidaan myös työttömien työnhakijoiden 
mahdollisuus omaishoitajuuteen. 

 • Maakunnassa on yhteneväiset omaishoidon tuen myöntämisperusteet sekä 
hoitopalkkiot. 

 • Omais- ja perhehoidosta tiedotetaan aktiivisesti ja eri kanavia 
monipuolisesti hyödyntäen. 

 • Panostetaan omaishoitajan jaksamisen seurantaan ja tukemiseen.  
 • Omaishoitajille tarjotaan säännöllisesti terveys- ja hyvinvointitarkastuksia. 
 • Palvelunjärjestäjä seuraa omais- ja perhehoitajan ja hoidettavan 

terveydentilaa ja toimintakykyä säännöllisesti ja tukee hoitajan jaksamista 
ja hoidettavan toimintakyvyn ylläpitämistä tarpeen mukaan. 

 • Omaishoitajille on tarjolla monipuolisia vaihtoehtoja lakisääteisten ja 
muiden vapaiden järjestämiseen (mm. perhehoito, lyhytaikaishoito, 
omaishoidon lähihoitajat, ostopalvelut, omaishoitajan oma sijainen, 
päiväkeskus, yöhoito). 

 • Omaishoitajille ja omaishoidettaville tarjotaan monipuolisesti 
kuntoutuspalveluja. 

 • Omais- ja perhehoidon keskukset toimivat omais- ja perhehoitajien tukena 
ja omaishoitajuuteen liittyvän tiedon ja osaamisen kokoajina.   

 • Omaishoidon tukena hyödynnetään yhä enemmän teknologisia ratkaisuja 
kuten esimerkiksi etähoivapalveluja ja sähköisiä yhteydenpitojärjestelmiä. 

(Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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erityisesti omaishoidettavien lasten ja nuorten kohdalla asiakasperheet saavat tilanteisiinsa eri tavoin 

tukea usein myös lasten ja nuorten palveluista sekä tietyissä tapauksissa myös vammaispalveluista.  

 

 
 

Kuva 23. Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden aikana (THL 2018). 

 
Maakunnassa nähdään tarpeellisena monipuolistaa ja kehittää omaishoidon ja perhehoidon palveluita. 

Tavoitteena on myös omais- ja perhehoidon määrän lisääminen.  

 

Omaishoidon kokonaisuutta on työstetty teemaryhmässä, jossa on ollut edustajia maakunnan eri 

kunnista. Ryhmä on käynyt tutustumassa Etelä-Savon I&O-kärkihankekokeiluihin kuuluvaan omais- ja 

perhehoitoa kehittävään OSSI-hankkeen kehittämistyöhön. OSSI-hanke on antanut arvokasta tietoa siitä 

mihin suuntaan omais- ja perhehoitoa kehitetään valtakunnallisesti. Maakunnassa on määritelty ja otettu 

käyttöön yhteiset omaishoidon tuen myöntämisen perusteet, hoitoisuusluokat sekä hoitopalkkiot. 

Aikuisten omaishoidettavien kohdalla palvelutarpeen arvioinnissa hyödynnetään jatkossa RAI-

arviointijärjestelmää. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että hoitoisuusluokkien arvioinnissa ja 

määrittelyssä hyödynnetään luokkakohtaisesti asetettuja RAI-viitearvoja. Ikääntyneiden omaishoidon 

tuen palvelutarpeen arviointimallia on työstetty yhdessä Ikäopastin-hankkeen kanssa. Jatkossa kaikkien 

yli 65-vuotiaiden omaishoidon tuen palveluihin liittyvä ensi vaiheen arviointi tehdään keskitetyn 

asiakasohjauksen kautta ja syvempi omaishoidon tuen palvelun alkamiseen liittyvä arviointi ja 

päätöksenteko tehdään omaishoidon tuen palveluohjaajan toimesta. Muun ikäisten kohdalla 

palvelutarpeen arvioinnin malli on vielä kehitteillä. Syksyllä 2018 on päätetty kokeilla yhteistyömallia 

maakunnallisen omaishoitajille suunnatun ensitietopäivän ja sekä Omaishoitajat- ja läheiset ry:n 

järjestämän OVET-valmennuksen välillä. Tarkoituksena on rakentaa valmennus- ja infokokonaisuus, 

mikä palvelee parhaimmalla mahdollisella tavalla kymenlaaksolaisia omaishoitajia.  

 

Yli 65-vuotiaat 
omaishoidettavat 
Kymenlaaksossa (2017)    

Kouvola 853 

Kotka 353 

Hamina 180 

Miehikkälä ja Virolahti 40 

Pyhtää 42 
 

Taulukko 2. Yli 65-vuotiaat omaishoidettavat Kymenlaaksossa 2017.  
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Perhehoidossa olevien ikäihmisten määrä on toistaiseksi vähäinen Kymenlaaksossa. Perhehoidettavia 

ikäihmisiä on lähinnä Kouvolassa, missä lyhytaikaista perhehoitoa hyödynnetään omaishoitajien 

vapaapäivien ja lomien sijaistuksissa. Maakunnallinen työryhmä on työstänyt lyhytaikaisen perhehoidon 

toimintaohjetta, ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alusta osana Kymsoten palveluita. 

 
7.3.1 Omais- ja perhehoidon kehittäminen Kymenlaaksossa 
 
Omaishoidon palvelussa kehittäminen tulee keskittää erityisesti omaishoitajien monipuolisempaan 

tukemiseen (muun muassa vapaapäivien monipuolisemmat sijaistusvaihtoehdot ja hyvinvointi- ja 

terveystarkastusten tehokkaampi tarjoaminen, sekä valmennusten ja koulutusten monipuolistaminen). 

Lääkehoidon moniammatillisen kokonaisarvioinnin (ILMA) systemaattinen hyödyntäminen erityisesti 

ikääntyneiden omaishoitoperheiden kohdalla tulee olla tavoitteena myös Kymenlaaksossa. Ikäihmisten 

omais- ja perhehoidossa lääkäri- ja muut terveyspalvelut ovat usein merkittävässä roolissa ja niiden 

riittävän helppo saatavuus on taattava jokaiselle hoidettavalle sekä hoitajalle. Samoin on huolehdittava 

että omaishoitoperheen tilanteeseen on saatavilla tarvittava määrä kuntoutusta.  

 

Lyhytaikainen kiertävä perhehoito voi jatkossa olla yksi tukimuoto esimerkiksi sairaalasta kotiutettaessa. 

Myös pitkäaikaiselle ja ammatilliselle perhehoidolle nähdään maakunnassa tarvetta. Ne voivat toimia 

monelle ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelun vaihtoehtona. Perhehoidon kehittämisen 

kannalta on tärkeää, että kokonaisuuden koordinointi olisi jatkossa yhden henkilön vastuulla.   

 

 
 

Kuva 24. Perhehoidossa olleet vanhukset 2016 ja 2017 (THL). 

 
 
Omais- ja perhehoidon kokonaisuudessa tulee myös hyödyntää muita kuin julkisia toimijoita. Esimerkiksi 

eri järjestöjen kanssa tehtävä tiiviimpi yhteistyö luo mahdollisuuksia tukea laajemmin palveluiden 

asiakkaita sekä mahdollistaa monipuolisempien valmennusten järjestäminen. Ikääntyneiden 

omaishoidettavien kohdalla monipuolista tukea on mahdollista saada sekä asiakasohjausyksikön että 

hyvinvointiasemien kautta. Lasten ja nuorten kohdalla tuki keskittyy LAPE-keskusten muodostamaan 

verkostoon. Kaiken ikäisten omais- ja perhehoitokeskuksia tulee kehittää niin, että ne tarjoavat tukea niin 

asiakkaille kuin ammattilaisille sekä myös muille toimijoille koko maakunnan alueella.  

 

Omais- ja perhehoidon kokonaisuudessa on tärkeää päästä nopeasti kehittämään asiakkuuksien 

hallintaa tukevia sähköisiä järjestelmiä. Yhteydenottolomakkeiden, prosessinhallinnan ja vapaapäivien 
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sekä laskutusten seurannan sähköistäminen mahdollistaisi resurssien vapauttamisen muun muassa 

säännöllisten seurantakäyntien tehokkaampaan toteuttamiseen. Lisäksi asiakkuuksien hallinta, tilastointi 

ja raportointi helpottuisivat merkittävästi, ja tätä kautta myös kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen 

helpottuisi. Myös erilaista kotona asumista tukevaa teknologiaa, kuten etähoivapalvelua tulee jatkossa 

hyödyntää omais- ja perhehoidossa. 

 
 
Yhteenveto: 

- Kaiken ikäisten omais- ja perhehoidon määrää on pyrittävä lisäämään 

Kymenlaaksossa.  

- Omais- ja perhehoitajien tukea tulee vahvistaa ja monipuolistaa.  

- Erityisesti ikäihmisten perhehoitoa tulee monipuolistaa mahdollistamalla 

pitkäaikainen ja ammatillinen perhehoito sekä kehittämällä lyhytaikaista perhehoitoa. 
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8. Kotona asumisen tukeminen  

Ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat keskeisiä haasteita 

tuleville vuosille. Kun kotihoitoa lisätään ja ympärivuorokautiseen hoivaan pääsyä edelleen tiukennetaan, 

kotioloissa tullaan hoitamaan yhä enemmän hoitoa tarvitsevia asiakkaita. Asiakasohjauksen, kotihoidon 

toimintamallien ja prosessien kehittäminen on ensisijaisen tärkeää, jotta apua tarvitsevan ikäihmisen 

kotona asuminen on laadukasta ja turvallista. (STM/I&O-kärkihanke) 

 

Kuva 25. Kotihoidon kehittämisteemat I&O-kärkihankkeessa (STM 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8.1 Kotihoito Kymenlaaksossa 
 
Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja 

terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito tukee asiakkaan turvallista ja 

omatoimista kotona asumista. Kotihoitoa tarjotaan yksilöllisesti arvioidun tarpeen mukaisesti.  

 

Kymenlaaksossa kotihoidon palvelut käynnistyvät kahden viikon mittaisella arviointijaksolla. 

Arviointijakson aikana kartoitetaan ja arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja palvelujen tarve 

kokonaisvaltaisesti RAI -toimintakykyarviointia hyödyntäen. Asiakkaalle nimetään jakson ajalle 

Ikäihmisten on mahdollista saada yhä monipuolisemmin tukea ja hoivaa kotiinsa. 

 Asiakkaan saama palvelu perustuu IkäOpastimessa tehtyyn laaja-alaiseen palvelutarpeen 

arviointiin. 

 Sairaalasta kotiutuminen on joustavaa, turvallista ja suunnitelmallista. 

 Asiakkaan kuntoutus toimii saumattomana ja kokonaisvaltaisena jatkumona. Perustana on 

asiakkaan, ammattilaisten ja mahdollisen läheisverkoston yhdessä laatima 

kuntoutumissuunnitelma. 

 Tehostettua kotihoitoa on saatavilla oikea-aikaisesti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti.  

 Lääkäriresurssit on kohdennettu oikein ja lääkäripalveluita on saatavilla tarpeiden mukaan 

myös kotiin (huom. etälääkärimallit).  

 Saattohoitoa on mahdollista järjestää myös asiakkaan kotiin.  
(Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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vastuuhoitaja ja tarvittaessa arviointiin osallistuu kuntoutuksen- tai muita asiantuntijoita. Jakson jälkeen 

sovitaan mahdollisista kotihoidon palvelujen jatkumisesta ja määrästä. Arviointijakson aikana tulee 

tunnistaa erityisesti ne henkilöt joiden palveluntarve on vähäistä (RAI/ MAPLE 1-2) ja joilla ei ole 

kotihoidon palvelun tarvetta. Tällöin asiakas ohjataan asiakasohjausyksikön kautta muiden tukien tai 

palveluiden piiriin.  

 

Arviointijakson perusteella asiakkaalla voi alkaa kotihoito joko säännöllisenä tai tilapäisenä palveluna. 

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat ovat pitkäaikaisesti hoitoa, hoivaa ja/tai huolenpitoa tarvitsevia 

henkilöitä, joiden avun tarve on vähintään kerran viikossa. Tilapäisessä kotihoidossa asiakkaan palvelun 

tarve on harvemmin kuin kerran viikossa / tai jatkuu enintään 2 kuukautta. Tilapäinen tarve voi esiintyä 

esimerkiksi sairaalasta kotiutumisen jälkeen, jolloin asiakas tarvitsee hoito-/hoivapalveluja ja hän ei 

kykene käyttämään avoterveydenhuollon palveluja. 

 

Kymenlaaksossa kotihoidon asiakkailla on hyvä mahdollisuus saada tukea tarvittaessa 

ympärivuorokautisesti (Kuva 26). Sote-kuntayhtymään luodaan parhaillaan mallia, joka mahdollistaa 

ympärivuorokautisen kotihoidon toteuttamisen mahdollisimman laajasti koko maakunnan alueella.  

Ympärivuorokautisen kotihoidon kehittämisessä on tärkeää huomioida, että asiakkaan luokse tehtävät 

mahdolliset yökäynnit tukevat asiakkaan kokonaistilannetta (yöpartion on tunnettava asiakas 

kokonaisuudessaan). Ympärivuorokautista kotihoitoa kehitettäessä on huomioitava myös muun muassa 

virtuaalisten etäkotikäyntien mahdollisuus. 

 
 

 
 

Kuva 26. 24/7 kotihoidon saanti toimintayksikössä 2016  (THL 2018). 

 
      

8.1.1 Intensiivinen kotihoito 

 
Intensiivisen kotihoidon tarjoaminen mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan pidempään ja tällä on 

suora vähentävä vaikutus ympärivuorokautisen hoivan tarvitsijoiden määrään. Intensiivisen kotihoito 

määritellään siten, että asiakkaalla käy kotihoito yli 60 kertaa kuukaudessa. Kymenlaaksossa kotihoidon 

asiakkuuksista vuonna 2016 oli intensiivisiä 28,3 prosenttia, kun parhaimmillaan maakunnissa on päästy 

lähelle 50 prosentin osuutta (Kuva 27).   
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Kuva 27. Intensiivisen kotihoidon asiakkaat, yli 60 käyntiä kuukaudessa 2017 (THL 2018). 

 
 
Alla näkyvässä kuvassa on verrattu Päijät-Hämeen säännöllisen kotihoidon asiakkaiden käyntien 

jakautumista asiakkaiden hoivan tarpeen ja käyntien intensiteetin mukaan. Päijät-Hämeessä kotihoitoa 

tarjotaan heikompikuntoisille huomattavasti enemmän kuin meidän maakunnassamme. Tämä on yksi 

syy siihen miten naapurimaakuntamme on saanut nostettua kotona asuvien ikäihmisten määrää 

huomattavasti viimeisten vuosien aikana.  

 
 

Kuva 28. Säännöllisten kotihoidon asiakkaiden käyntien jakautuminen hoivan tarpeen ja käyntien 

intensiteetin mukaan 2017 (THL). 

 
 
 
 
Kymenlaaksossa kotihoidon asiakkuuksien tarkastelua on jo tehty, ja esimerkiksi vähäisen 

palveluntarpeen asiakkaita on ohjattu muiden kuin kotihoidon palveluiden ja tukimuotojen piiriin. 

Palveluntarpeen tunnistamisessa on hyödynnetty muun muassa RAI-järjestelmää. Intensiivisen 

kotihoidon määrän kasvattamisessa on keskeistä asiakasohjauksen kehittäminen. IkäOpastimen 

asiakasohjausmalli mahdollistaa jatkossa nykyistä paremman asiakkaiden tarpeiden segmentoinnin ja 

samalla se auttaa kohdentamaan palveluita yhä paremmin asiakkaiden todellisten tarpeiden mukaan. 

Intensiivisen kotihoidon määrän kasvattaminen ei kuitenkaan onnistu ellei samalla panosteta, 

henkilöstön osaamisen vahvistamiseen sekä kotihoidon toimintamallien kehittämiseen.  Myös 

teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen tulee olla kehitystyössä vahvasti mukana.  
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Kuva 29. Kotona asuvat 75 ja 85 vuotta täyttäneet (THL 2018). 

8.1.2 Akuuttitilanteet 

 

Akuuteiksi voidaan ikääntyneen väestön näkökulmasta määritellä niitä tilanteita joissa avun tarve on 

kiireellistä tai välitöntä. Näitä tilanteita voivat olla muun muassa äkillinen terveydentilan heikentyminen tai 

sosiaalinen kriisitilanne. Edellä mainittujen syiden taustalla voi olla esimerkiksi onnettomuus tai 

hoitamaton taloudellinen tilanne. Apua tässä mainittuihin tilanteisiin maakunnan ikäihmisille tarjoavat 

terveydenhuollon päivystyspalvelut, sosiaali- ja kriisipäivystys sekä gerontologinen sosiaalityö. 

Kouvolassa on ollut sosiaali- ja kriisipäivystyksen ja ikääntyneiden palveluiden kanssa sujuva 

yhteistyömalli, jossa ikäihmisten akuuttiin sosiaalityön tarpeeseen on vastattu virka-aikana 

gerontologisesta sosiaalityöstä ja virka-ajan jälkeen yhteydenotot on ohjattu sosiaali- ja 

kriisipäivystykseen. Samankaltaisesta toimintamallista on keskusteltu myös kuntayhtymäsuunnittelussa. 

 

 
 

Kuva 30. Ikääntyneen asiakkaan yleistilan lasku ja ”pyöröovi-ilmiön” estäminen ja pysäyttäminen 

(Tommi Reiman 2018). 



 

34 
 

 

Kotihoidon toimintaympäristössä akuuttitilanteiksi lasketaan myös niin sanotut kotiutustilanteet. 

Kotiutustilanteet syntyvät kun asiakas joutuu esimerkiksi äkillisesti heikentyneen yleistilan laskun vuoksi 

turvautumaan perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon päivystyspalveluihin. Ikäihmisten kohdalla 

terveydellisiä syitä voi olla useita, ja niiden selvittäminen vaatii usein monipuolista ja laajaa tutkimusta. 

Laajan tutkimuksen toteuttaminen ei ole aina mahdollista päivystyspalveluissa ja ikäihmisen kohdalla 

tämä tarkoittaa usein sairaala- tai laitosjakson alkamista. Ikäihmisen kohdalla noin kahden viikon 

hoitaminen sängyssä, voi johtaa peruuttamattomaan fyysisen toimintakyvyn laskuun. On siis 

huolehdittava että kotikuntoutus ulottuu myös sairaalaympäristöön. Tämän lisäksi on tunnistettava 

entistä tehokkaammin ne tilanteet, joissa ikäihmisen hoitoa ja kuntoutumista voidaan jatkaa 

kotiolosuhteissa sairaala- tai laitoshoidon sijaan.   

 

Ikäihmisten sairaala- ja laitosjaksojen ennaltaehkäisyyn ja lyhentämiseen on panostettava. 

Kymenlaaksossa on otettu käyttöön niin sanottu yhden numeron kotiutuspalvelu muun muassa Kotkassa 

ja Kouvolassa. Kotiutusten koordinointi yhdelle taholle mahdollistaa yhteistyön sujuvuuden 

sairaalapalveluiden ja kotiin annettavien tukipalveluiden, kuten kotihoidon välillä. Jatkossa kotiutusten 

koordinoinnin kehittäminen on helpompaa, kun koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisuuden tuottaa Kymenlaakson sote-kuntayhtymä ja esimerkiksi keskussairaalan kotiutuksiin 

liittyvät yhteydenotot voidaan ohjata koko maakunnan yhteiseen kotihoidon puhelinnumeroon tai 

sähköiseen yhteydenottokanavaan. Täällä kotihoidon ”koordinaatiokeskuksessa” voidaan 

kotiutustilanteet suunnitella yhteistyössä lähettävän yksikön/palvelun kanssa ja näin voidaan varmistaa 

hoidon jatkuminen asiakkaan tarpeen mukaisesti myös kotiolosuhteissa. Kotiutustilanteen jälkeen on 

myös tärkeää varmistaa asiakkaan tarvitsema muu tuki IkäOpastimen asiakasohjauksen avustuksella.  

 

Lääkäripalveluiden kohdentaminen ikääntyneiden palveluiden asiakkaille mahdollistaa terveydentilan ja 

sairauksien paremman ennakoinnin, mikä vähentää myös päivystyskäyntien määrää merkittävästi. 

Kotihoidon ja hoiva-asumisen vastuulääkärimalleista on olemassa hyviä kokemuksia Kymenlaaksossa ja 

Kymsoten myötä mallia voidaan kehittää ja levittää koko maakunnan alueelle.   

 

Geriatrisen- ja gerontologisen osaamiskeskuksen rooli haurastumisvaarassa olevien iäkkäiden 

tilanteiden tukena on jatkossa merkittävä. Monen kohdalla laajempi terveydentilan, lääkityksen ja 

kuntoutumisen mahdollisuuksien selvittäminen voi mahdollistaa omaan kotiympäristöön palaamisen 

sairaala- tai laitosjakson alkamisen sijaan. Laaja-alainen asiakkaan tilanteen selvittämättä jättäminen 

nostaa myös huomattavasti pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen hoivaan joutumisen riskiä.  

 
8.2 Kotikuntoutus 
 
Koko ikääntyneestä väestöstä on yhtenäisellä tavalla tunnistettava suuret palvelujen tarvitsijaryhmät. 

Erityisesti on kehitettävä kuntoutusta. Kuntoutuksen kokonaisuuteen kuuluu sekä terveydenhuollon että 

sosiaalihuollon palveluita, mutta myös esimerkiksi liikuntatoimen ja järjestöjen tuottamia palveluita. 

Kuntoutujan omalla ja hänen läheistensä toiminnalla on kuntoutuksessa ja kuntoutumisessa keskeinen 

osuus. (Ikäihmisten laatusuositus 2017 - 2019) 

 

Kotikuntoutuksen tarkoituksena on ylläpitää ja lisätä Kymenlaaksolaisten toimintakykyä. 

Ennaltaehkäisevä ja varhainen kotikuntoutus on ihmisen omaan aktiivisuuteen vastuuseen 

perustuvaa kunnon ylläpitämistä ja kohottamista. Ammattilaisten roolina on mahdollistaa tämä 

omatoiminen ”kuntoutuminen” tarjoamalla esimerkiksi ryhmäliikuntaa sekä tietoa kunnon ylläpitämisestä. 

Ikääntyneiden palveluissa ennaltaehkäisevä ja varhainen kuntoutus kytkeytyy selkeimmin 

asiakasneuvonnan toimintoon sekä varhaisen tuen palveluihin. Esimerkiksi hyvinvointiasemilla tarjotaan 

tietoa alueellisesta toimintakykyä ylläpitävästä ja kuntouttavasta toiminnasta. Hyvinvointiasemilla 
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voidaan myös tarjota liikuntaa joko ryhmämuotoisena tai tarjoamalla mahdollisuus omatoimiseen 

harjoitteluun aseman liikuntatiloissa.  

 

 

 
 

Kuva 31. Kymenlaakson kolmetasoinen kotikuntoutusmalli (Katri Idström ja Tommi Reiman 2018). 

 
Arkikotikuntoutus tarkoittaa liikunta- tai muun kuntoutumista edistävän suunnitelman liittämistä 

asiakkaan kokonaispalvelusuunnitelmaan. Esimerkiksi kaikilla kotihoidon asiakkailla tulisi olla tällainen 

suunnitelma. Suunnitelman tulee olla niin konkreettinen ja asiakkaan tilanteeseen sopiva, että 

suunnitelma myös todella toteutuu.  Arkikuntoutussuunnitelma on tärkeää laatia myös ns. kevyempien 

palveluiden asiakkaille (esim. kotihoidon tukipalvelut), koska tällöin kuntoutumisen mahdollisuudet ovat 

vielä yleensä hyvät. 

 

Kotikuntoutuksen kolmas taso on teho- ja intensiivinen kuntoutus. Kyseinen kotikuntoutuksen taso voi 

kiinnittyä esimerkiksi kotihoidon- tai SAS -arviointijaksoihin. Tässä tasossa suunnitelmallisuus ja 

ammattilaisten mukana olo ovat edellisiä tasoja merkittävämmässä roolissa. Teho- ja intensiivinen 

kuntoutus toimivat interventioina, kun on tunnistettu asiakkaan toimintakyvyn lasku ja nähdään tämän 

kuntoutumisen potentiaali. Arviointijakson tarve ja siihen liittyvät tavoitteet on johdettavissa RAI -

järjestelmästä saatavan toimintakykytiedon avulla.  

 

Kuntoutuksen tukena tulee hyödyntää teknologisia ja digitaalisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat muun 

muassa kuntoutuksen ohjaamisen etäpalveluna asiakkaan olohuoneeseen.  

 

Kotikuntoutuksen työryhmä on työstänyt maakunnallista kotikuntoutuksen mallia työpajatyönä. 

Työpajojen tuotosten pohjalta muodostetaan Kymenlaakson kotikuntoutuksen käsikirja. 
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8.3 Teknologian hyödyntäminen kotihoidossa 
 
Kymenlaakson kuntien kotihoidossa hyödynnetään erilaisia teknologisia ratkaisuja. Asiakkaiden kotona 

asumista tuetaan muun muassa etähoivapalvelulla, automaattisella lääkeannostelijalla sekä erilaisilla 

turvarannekeratkaisuilla. Kotihoidon työntekijöiden työtä puolestaan helpottavat muun muassa 

toiminnanohjausjärjestelmä, mobiilikirjaus sekä sähkölukkojärjestelmä. Vuoden 2019 alusta kuntien 

käyttämät ratkaisut yhdenmukaistetaan ja niiden hyödyntäminen on mahdollista koko maakunnan 

alueella. Kotona asumista tukeva teknologia kehittyy vauhdilla ja maakunnan on pysyttävä 

kehitysvauhdissa mukana. Kehitystyössä on huomioiva asiakkaiden kyky käyttää erilaisia etäpalveluita 

omatoimisesti tai avustettuna kotiympäristöstä käsin. Samalla on myös edistettävä etähoivan ja -

valvonnan mahdollistavan teknologian hyödyntämistä esimerkiksi muistisairaiden kotona asumisen 

tukemisessa. 

 

 
 

Kuva 32. Teknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ikäihmisten kotona asumisen tukena (Tommi 

Reiman 2018). 
 

Kotihoidolla tulee olla jatkossa selkeämmin määritelty tehtävä ikäihmisten palvelukokonaisuudessa. 

Asiakkaan kokonaistilanne ja -tarve tulee tunnistaa nykyistä paremmin ja asiakastarpeisiin vastataan 

oikeanlaisilla tukimuodoilla ja palveluilla. Aina asiakkaan tarpeisiin ei voida vastata pelkästään kotihoidon 

palvelulla. Tämän vuoksi on tärkeää että asiakkaan ensi vaiheen palveluntarve arvioidaan 

asiakasohjausyksikössä ja siellä asiakkaan tilanteeseen kytketään ne tahot ja toimijat jotka voivat auttaa 

tunnistetuissa tarpeissa. Näitä tahoja voivat olla esimerkiksi gerontologinen sosiaalityö, erilaiset 

vapaaehtoistoimijat, järjestötoimijat tai yksityiset palveluntuottajat. Yksityiset palveluntuottajat voivat 

myös tuottaa kotihoidon palvelun. Kotihoidon palvelutuotannossa hyödynnetään jatkossa myös entistä 

enemmän teknologisia ratkaisuja kuten etähoivapalvelua. Kotikuntoutuksen rooli on merkittävä 

asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa. Kotihoidon kehittämiseen on mahdollista 

vapauttaa resursseja ympärivuorokautisen hoivan vähentämisestä saavutettavista säästöistä. 
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Yhteenveto: 
 

- Kymenlaaksossa iäkkäitä asuu kotona muita maakuntia vähemmän. 
 

- Intensiivisen kotihoidon (yli 60 käyntiä/ kk) määrää tulee lisätä. 
 

- Ikäihmisten akuutteihin tuen tarpeen tilanteisiin (ml. kotiutustilanteet) tulee 
panostaa kehittämällä ennakointia, asiakkaiden tilanteen tunnistamista sekä 
eri toimijoiden välistä yhteistyötä. 

 
- Kotikuntoutus tukee ikäihmisten toimintakykyä kolmella eri tasolla: 
ennakoivasti, arjessa ja tehostetusti. 

 
- Teknologiaa tulee hyödyntää niin asiakkaiden kotona asumisen tukena kuin 
työprosessien tehostamisessa. 
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9. Asuminen ja palvelut  

 

Iäkkäiden ihmisten tarpeet otetaan huomioon asuntokannan korjaamisen edistämisessä ja 

asuinympäristöjen suunnittelussa ja ylläpidossa. Asuinympäristöjä kehitetään esteettömiksi ja turvallisiksi 

sekä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukeviksi. Tämä edellyttää kunnassa eri hallintokuntien ja muiden 

toimijoiden sekä jatkossa kunnan ja maakunnanvälistä yhteistyötä. Asumisen ja palvelujen ratkaisuja 

suunniteltaessa noudatetaan normaaliuden periaatetta niin, että iäkkäiden asunnot ovat mahdollisimman 

usein tavanomaisessa asuntokannassa. Asumisen ja palvelujen toimivaksi yhteensovittamiseksi 

kehitetään myös uudenlaisia esteettömiä, turvallisuutta sekä itsemääräämistä tukevia yhteisöllisiä 

ratkaisuja, jotka huomioivat toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset. Nämä ratkaisut rakennetaan 

paikallisiin olosuhteisiin sopiviksi. (Ikäihmisten laatusuositus 2017 -2019) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asumispalveluja järjestetään henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai 

asumisensa järjestämisessä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia suhteessa palveluihin, jotka 

edellyttävät muuttamista ja sisältävät sekä asumisen että palvelut. Tilapäistä asumista järjestetään 

henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka 

tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Tehostettua palveluasumista järjestetään 

henkilöille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). 

 

Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito 

ensisijaisesti hänen kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Palvelut on 

sovitettava sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita.  

Kunta voi vastata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on 

lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. 

(Vanhuspalvelulaki 2014/1351) 

 
9.1 Ikääntyneiden asuminen Kymenlaaksossa 
 
Ikäihmisten asumisen keskusteluissa puhe kääntyy usein ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen ja sen 

määrään sekä laatuun. On kuitenkin muistettava että noin 90 prosenttia maakunnan yli 75-vuotiasta 

asuu itsenäisesti ja aktiivisesti omassa kodissaan, ja pieni osa heistä tarvitsee säännöllisesti edes 

kotihoidon palveluita tuekseen. Kotona asumisen tueksi maakunnassa kehitetään ikääntyneiden 

varhaisen tuen palveluita sekä kotihoidon palvelua, jotta ikäihmisten tutussa ympäristössä asuminen 

mahdollistuisi pidempään. Ikääntyneille on tarjolla Kymenlaaksossa myös tavallista palveluasumista 

Kymenlaaksossa ikäihmisille on tarjolla riittävästi tarpeisiin oikea-aikaisesti vastaavia kotiin 
annettavia palveluita sekä asumisratkaisuja.  
  
Alatavoitteet ja keinot 

  
 Kotona asumisen tukena on erilaisia asiakaslähtöisiä asumisratkaisuja. Palvelut liikkuvat 

ihmisten tarpeiden ja sijainnin mukaisesti. 

 Nykyisten asumismuotojen lisäksi Ikäihmisille on tarjolla myös uusia yhteisöllisyyttä ja 

omatoimisuutta tukevia asumisratkaisuja. 

 Ikääntyneiden palveluiden henkilöstön osaaminen ja määrä tukevat asiakastarpeita. 

 Kevyt- ja ympärivuorokautista hoito- ja hoivapalvelua on saatavissa kotiin arvioidun tarpeen 

mukaisesti. 

 Kotiin annettavissa palveluissa otetaan käyttöön asiakkaan omahoitoa, asiointia ja 

palveluiden järjestämistä sekä hoitoa ja hoivaa tukevia sähköisiä palveluita. 
(Kymenlaakso Sote-ikääntyneiden palvelut, Ohjaava ryhmä 11.5.2017) 
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sekä yhteisöllistä asumista ja senioriasumista. Näitä Ikäihmisille suunnattuja yhteisöllisyyttä tarjoavia 

asumismuotoja on Kymenlaaksossa tarjolla noin 900. Kotona asumisen tukemisen ja niin sanottujen 

kevyempien asumismuotojen tarjonnan avulla ympärivuorokautisen hoivan tarvetta on saatu 

vähennettyä, mutta jotta pääsisimme valtakunnallisiin tavoitesuosituksiin, on palvelurakennetta 

muutettava vielä nopeammin kevyempään suuntaan.  

 
 
 

Ikäihmisten asuminen Kymenlaaksossa 2018 

 
 

Taulukko 3. Ikäihmisten asuminen Kymenlaaksossa 2018. 
 
 
Kymenlaaksossa ikääntyneiden asumispalvelurakenne on ympärivuorokautispainotteisin verrattuna 

muihin Suomen maakuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että kymenlaaksolaisille ikäihmisille tarjotaan hoitoa ja 

hoivaa asumispalveluympäristössä varhaisemmin kuin muissa maakunnissa. Samalla se tarkoittaa myös 

sitä, että ikäihmisten palvelukokonaisuuden kuluista suurin osa on kiinnittynyt hoiva-asumisen 

kokonaisuuteen.   

 

Noin puolet Kymenlaakson ikäihmisille suunnatuista ympärivuorokautisista asumispalveluista tuottaa 

yksityinen palveluntuottaja joko ostopalveluna tai asiakkaalle annettavalla palvelusetelillä. 

Ympärivuorokautisia asumispalvelupaikkoja on maakunnassa yhteensä 2407, johon on laskettu myös 

kotiutuspaikat ja lyhytaikaishoitopaikat. Pyhtäällä kaikki asumispalvelut tuottaa yksityinen 

palveluntuottaja.  

 
9.2 Ikääntyneiden asumisen kehittäminen Kymenlaaksossa 
 
Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikkojen tarpeen vähentäminen lähtee hyvästä ennakoinnista. Kun 

ihminen on toimintakykyinen, hän ei tarvitse säännöllisiä hoivapalveluja. Ikäihmisten hyvinvointia, 

terveyttä ja omatoimisuutta tuetaan maakunnassa varhaisen tuen palveluilla, ja niiden sisältö on kuvattu 

jo aikaisemmin tässä suunnitelmassa. Myös dokumentissa aiemmin kuvatut kotona asumisen 

tukimuodot tulee saada toimiviksi, jotta ympärivuorokautisen hoivan tarvetta saadaan maakunnassamme 

vähennettyä.  Tällä hetkellä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen asiakasrakenne on maakunnassamme 

valtakunnan keskiarvoa parempikuntoisempaa (Kuva 9). Vaikuttaa siis siltä, että asiakkaat ohjautuvat 

asumispalveluun on liian helposti ja kotona asumista tukevia palveluita tulee edelleen kehittää. 

ASUMISMUOTO Kouvola Kotka Hamina Mivi Pyhtää Yhteensä

Tehostettu palveluasuminen/ oma 541 250 150 91 1032

Tehostettu palveluasuminen/ osto 397 345 81 4 46 873

Tehostettu palvelusuminen/ p-seteli 88 69 55 212

Tehostettu palveluasuminen/ lyhytaikainen 60 11 71

Laitoshoito (ikäänt.) 41 24 18 83

Kotiutusyksikkö/ -osasto 93 43 136

Yhteisöllinen asuminen/ oma 13 79 79 171

Yhteisöllinen asuminen/ yksityinen 0

Tavallinen palveluasuminen/ yksityinen 310 229 16 555

Yhteisöllinen asuminen/ muut

Senioriasuminen/ oma

Senioriasuminen/ yksit. 147 147

Muu ikääntyneille järjestetty asumismuoto/ mikä?

Ikääntyneiden asuminen yhteensä/ Kymenlaakso 3280

Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen 2407

Muut 873
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Kuva 33. Ikäystävällinen koti (THL 2018). 

 
 

 
 

 
9.2.1 Asumisen ja palvelun yhdistämisen kehittäminen 

 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan ikäystävällinen koti muodostuu esteettömyydestä, 

turvallisuudesta, palveluihin ja liikenteeseen pääsyn varmistamisesta sekä naapuruston muodostamasta 

yhteisöllisyydestä. Näitä kaikkia edellä mainittuja asioita on mahdollista edistää teknologian avulla. 

Kymenlaaksossa tulee myös varmistaa että ikäystävällisen kodin eri elementit toteutuvat ja 

mahdollistavat kotona asumisen nykyistä pidempään. 

 

Selvitysten mukaan toimintaympäristön puutteet (esim. esteellisyys) sekä liikkumisen vaikeudet ovat 

usein ensimmäisiä ”oireita” jotka aktivoivat kotihoidon tarpeen. Edellä mainitut asiat tulee tunnistaa ja 

poistaa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kymenlaaksossa IkäOpastimen asiakasohjauksessa 

tunnistetaan jatkossa systemaattisesti asumisen erilaisia riskitekijöitä niin asiakkaan toimintakyvyn 

alenemisen kuin asuinympäristön toimimattomuuden näkökulmasta. 

  

Asiakasohjauksessa mietitään myös erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen yhdessä asiakkaan 

kanssa. Näitä ratkaisuvaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi asunnonmuutostöiden toteuttaminen tai 

asiakkaalle sopivamman asunnon etsiminen.  Asiakasohjaukseen kertyy jatkossa tietoa muun muassa 

eri asuinalueiden esteellisistä ympäristöistä tai tarpeellisten palveluiden puutteista. Asiakasohjauksen 

tärkeänä roolina on viestiä näitä epäkohtia esimerkiksi kuntien kaupunkisuunnittelusta ja kaavoituksesta 

vastaaville tahoille. Palveluiden alueellisesta tarpeesta voidaan keskustella esimerkiksi yksityisen 

palvelutuotannon tai järjestötoimijoiden kanssa, jotka voivat tuottaa tarvitun palvelun alueelle.  

Ikäihmisten tarpeellinen liikkuminen palveluiden ja aktiviteettien pariin tulee suunnitella puolestaan 

yhdessä kuntien logistiikkapalveluista vastaavien tahojen kanssa. (Valtioneuvosto 2018)  

  

Liian moni ikäihminen kärsii yksinäisyydestä. Pitkään jatkunut yksinäisyys voi olla päihde- ja 

mielenterveysongelmien taustalla. Maakunnassa on tarpeen kehittää ja ottaa käyttöön yhä enemmän 

erityyppisiä yhteisöllisen asumisen muotoja, joissa asunnon lähellä olevat palvelut ja sosiaalinen 

vertaistuki nivoutuvat ikäihmisen tarpeisiin vastaavaksi kokonaisuudeksi.  Yhteisöllisessä asumisessa 

alueella asuvien ihmisten on mahdollista saada seuraa tai muuta tukea naapureiltaan. Muut palvelut, 
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kuten esimerkiksi hoivapalvelut tuotetaan alueen asukkaille yksilökohtaisen tarpeen mukaisesti. 

Muuttaminen oikeassa vaiheessa yhteisölliseen asumismuotoon voi siirtää tai poistaa monen ikäihmisen 

kohdalla ympärivuorokautisen hoiva-asumisen tarvetta. Yhteisöllistä asumista voidaan kehittää myös 

nykyisille asuinalueille. Esimerkiksi Kotkassa toteutetussa Ikäinstituutin koordinoimassa Yhdessä 

Kotikulmilla hankkeessa yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa kehitetään alueille joissa asuu jo valmiiksi 

ikäihmisiä. Valtakunnallisesti kiinnostava yhteisöllisen asumisen muoto, Kouvolan Virkkulankylä 

konsepti, esitellään ensimmäisenä Suomessa Kouvolan Asuntomessuilla kesällä 2019. 

 

 
 
Kuva 34. Porrastettu asuminen vs. kerralla pysyvä asunto (ARA 2018). 

 
Ympäristöministeriön koordinoimassa ja rahoittamassa Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmassa 

vuosina 2013 - 2017 ajatuksena on ollut ageing-in-place, eli paikoillaan ikääntyminen 

(ympäristöministeriö 2015). Tämä tarkoittaa, että Ikääntyneiden asumisen kehittämisessä tulee luoda 

ratkaisuja joilla tuetaan ikääntyneiden mahdollisuuksia asua tutussa asunnossaan tai vähintäänkin 

tutussa ympäristössä, ilman tarvetta muuttaa vaikka palveluntarve lisääntyisi. Tarkoituksena on perustaa 

asuinkortteleita, joissa voidaan tarjota palveluasumista/muistisairaiden ryhmäasumista, yhteisöllistä ja 

muuta asumista sekä erilaisia palveluja, toimintoja ja kokoontumispaikkoja asukkaiden tarpeiden 

mukaisesti. Kymenlaaksossa tämäntyylistä asuinaluetta on rakennettu Valkealan entisen vanhainkodin 

alueelle. Alueella on tarjolla niin tehostettua palveluasumista kuin yhteisöllistä asumista ikäihmisille. 

Tämän lisäksi alue toimii kohtaamispaikkana tarjoamalla tiloja, palveluja ja ohjelmaa lähialueen 

asukkaille.  

 
Kuva 35. Valkealan palvelualuemalli - Valtionvarainministeriön kuntakokeilukohde vuosina 2015 - 2016.  

(kuva: Juha Takala) 
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Kotkansaaren City-koti tarjoaa puolestaan eri asiakasryhmille asumista aivan kaupungin keskustassa. 

Kyseisen ratkaisun vahvuus on erityisesti siinä, että kaupungin tarjoamat ”luonnolliset” palvelut ovat 

helposti asukkaiden käytössä. Jatkossa Kymenlaaksoon tarvitaan yhä enemmän Valkealan ja City-kodin 

kaltaisia ratkaisuja, joissa asumista ja palveluita voidaan yhdistää alueen asukkaiden yksilöllisten 

tarpeiden mukaisesti ja alueen asukkaat voivat jatkaa asumistaan alueella vaikka heidän 

toimintakykynsä heikkenisi. Teknologian antamia mahdollisuuksia, kuten etähoiva- ja 

etävalvontaratkaisuja, tulee myös ottaa käyttöön rohkeasti erilaisten asumisratkaisujen tukena. 

Maakunnan kaupunkikeskusten ulkopuolella on alueita, joissa väki vähenee, ja niihin asumaan jäävät 

ovat usein ikääntyneitä. Maakunnan sisällä onkin käytävä keskustelua siitä, miten näihin alueisiin 

halutaan jatkossa panostaa.  

 
9.2.2 Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen kehittäminen 
 
Tulevassa Kymenlaakson sote-kuntayhtymässä jatketaan maakunnan kuntien jo aikaisemmin 

valitsemalla linjalla: ympärivuorokautinen hoiva-asuminen tulee ajankohtaiseksi vain, mikäli yksityiskotiin 

järjestettävät sosiaali- ja terveyspalvelut sekä muut tukipalvelut todetaan riittämättömiksi ja asiakkaan 

avun tarve edellyttää hoitohenkilöstön läsnäoloa ympärivuorokautisesti.  

Kuntayhtymässä asiakasohjaus myös ympärivuorokautiseen hoiva-asumiseen tehdään keskitetysti. 

Tämä tarkoittaa entistä yhdenmukaisempaa asiakkaiden toimintakyvyn ja -tilanteen arviointia sekä 

kuntoutumisen mahdollisuuksien etsimistä. Työvälineitä edellä mainittujen asioiden toteuttamiseen ovat 

muun muassa RAI-arviointijärjestelmä, kotikuntoutus sekä SAS-arviointijakso.    

SAS-arviointijakso. Mikäli asiakkaalle, omaiselle/läheiselle tai asiakasta hoitavalle taholle herää huoli 

asiakkaan kotona pärjäämisestä nykyisten apujen turvin, ohjataan heidät ottamaan yhteyttä 

asiakasohjaukseen, josta asiakasohjaaja järjestää asiakkaan luokse arviointikäynnin tilanteen 

kartoittamiseksi. Arviointikäynnille kutsutaan mukaan kaikki asiakkaan tarpeen mukaiset tahot. Mukaan 

tarvittavat ammattilaiset määrittyvät asiakkaan RAI-arvioinnin perusteella havaituista tuen tarpeista.  

SAS-arviointijakson tavoitteena on löytää asiakkaan voimavarat, palveluntarve ja kohdennetut 

auttamiskeinot kotona asumisen tukemiseen.  Arviointijakson ensisijainen toteutuspaikka on aina 

asiakkaan koti.  

  

Kuva 36. Muistisairaat eri palveluissa 2009 - 2015 (Sotkanet). 
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Laskelmien mukaan ikääntyneiden määrän nopea kasvun myötä ympärivuorokautisen hoiva-asumisen 

yksiköt täyttyvät muistisairaista vuoteen 2030 mennessä (Kuva 36). Kymenlaaksossa tavoitellaan 

ympärivuorokautisen hoivan määrän merkittävää vähentämistä, mikä merkitsee että kotona asuu 

jatkossa yhä enemmän toimintakyvyltään huonokuntoisempia ikäihmisiä. Tehostetun palveluasumisen 

yksiköissä tulee siis panostaa yhä enenevissä määrin muistisairaille sopivan ja mielekkään ympäristön 

luomiseen. Tämä tarkoittaa henkilöstön systemaattista kouluttamista muistisairaiden kohtaamiseen sekä 

tilojen ja toiminnan kehittämistä sellaisiksi, että ne vastaavat muistisairaiden asukkaiden yksilöllisiin 

tarpeisiin. Mallia muistisairaille rakennetuista asuinympäristöistä voidaan ottaa esimerkiksi Hollannin 

Hogeweykistä, joissa asukkaat voivat kulkea turvallisesti eksymättä kylän kaduilla ja osallistua 

mielenkiintonsa mukaan erilaisiin toiminnallisiin klubeihin. Klubien teemoina ovat muun muassa matkailu, 

musiikki, ruoka ja verstastyöt.  

 

 

Kuva 37. Hollannissa sijaitsevassa Hogeweykin muistisairaille rakennetussa kylässä asukkaat voivat 

kulkea turvallisesti kylän raitilla ja poiketa halutessaan esimerkiksi ravintolaan tai kauppaostoksille.  
(kuva: Tommi Reiman) 
 
 

Yhteenveto. 

- Asiakasohjauksessa ja asukasviestinnässä tulee panostaa ikääntyneiden asumisen 
ennakoinnin toimenpiteisiin.  

- Yksinäisyyttä voidaan vähentää muodostamalla yhteisöllisen asumisen alueita tai 
edistämällä yhteisöllisyyttä nykyisillä asuinalueilla. 

- Yhteistyö kuntien kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen kanssa on tärkeää 
mietittäessä ikäihmisten asumisympäristöjä ja asuinalueita.  

- Teknologiaa tulee hyödyntää yhä monipuolisemmin kotona asumisen tukemisessa. 

- Ympärivuorokautisen hoiva-asumisen palvelut tulee kohden entistä tarkemmin 
niistä hyötyville. 
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10. Sairaala – perusterveydenhuolto ja saattohoito 
 

Sairaalapalvelut tuotetaan Kymenlaaksolaisille tällä hetkellä Pohjois-Kymen sairaalassa Kouvolassa 

sekä Kymenlaakson keskussairaalassa Kotkassa. Leikkaustoiminta ja erikoissairaanhoidon 

vuodeosastotoiminta on keskitetty keskussairaalaan, jonne on keskitetty myös tehostettua valvontaa 

vaativat potilaat. Keskussairaalassa toimii myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon 

yhteispäivystys. 

Vuonna 2021 Pohjois-Kymen sairaala korvautuu uudella Ratamokeskuksella. Ratamokeskus tulee 

valmistuttuaan olemaan olennainen osa Kymenlaakson sote-palveluverkkoa. Ratamossa aletaan tuottaa 

myös nykyisen Kouvolan Marjoniemen terveysaseman ja Korian terveysaseman perusterveydenhuollon 

palvelut. Sosiaalihuollon palvelusta rakennukseen sijoittuvat toiminnot, joiden tuottamisesta fyysisesti 

samassa rakennuksessa arvioidaan olevan asiakkaille eniten hyötyä.  

Kymenlaakson psykiatrinen sairaala sijaitsee Kouvolassa Pohjois-Kymen sairaalan vieressä. Kymen 

hoito ja kuntoutuskeskus Hoiku Oy tarjoaa kuntoutusosaamista Kymenlaakson asukkaille Haminassa. 

Karhulan terveyskeskussairaalan toimintoihin kuuluvat vuodeosastot, poliklinikka, erikoislääkärijohtoinen 

muistipoliklinikka ja kotisairaala. (Carea) 

Vuoden 2019 alusta kaikki perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalipalvelut siirtyvät 

maakunnan sote-kuntayhtymän eli Kymsoten alaisuuteen. Tämä mahdollistaa entistä paremmin 

asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin integroitujen palvelukokonaisuuksien rakentamisen. Tämä on erityisen 

merkittävää ikäihmisten näkökulmasta, koska he ovat näiden palveluiden suurimpia käyttäjiä.  

 

Taulukko 4. 70 vuotta täyttäneiden Tamperelaisten yhteispäivystykseen ohjautuminen 2011 - 2012. (Kuntaliitto) 

Ikäryhmittäin vertailtaessa sairaala- sekä päivystyspalveluissa on eniten iäkkäitä asiakkaita. 

Kymenlaakson keskussairaalassa oli vuonna 2017 yhteensä 54 687 päivystyskäyntiä, joista yli 75-

vuotiaiden käyntejä oli 22 prosenttia ja yli 65-vuotiaiden käyntejä 37 prosenttia. Kotkan terveysasemien 

asiakkaista yli 75-vuotiaiden osuus kaikista asiakaskäynneistä oli vuonna 2017 noin 22 prosenttia, 

asiakkaista noin 17 prosenttia oli 75 vuotta täyttäneitä. Ikäihmisten määrän kasvu vaikuttaa siis 

merkittävästi myös maakunnan terveyspalveluihin ja nykyisellä palvelujärjestelmällä jatkettaessa on 

huomioitava että esimerkiksi sairaalapalveluiden tarve kasvaa merkittävästi tulevina vuosina. Suurin osa 

päivystykseen tulevista iäkkäistä asiakkaista (Taulukko 4) tulee kotiympäristöstä (koti tai 

palveluasuminen) ja noin puolet heistä palaa päivystyksestä takaisin kotiin. On tietysti hyvä että 

päivystyksestä saadaan monelle akuutti apu, mutta voisiko iäkkäiden päivystyskäyntien tarvetta saada 

vähennettyä tarjoamalla riskiryhmille terveydenhuollon palveluita yhä enemmän ennakoivasti? 

Esimerkiksi ympärivuorikautisen hoiva-asumisen ja kotihoidon asiakkaiden päivystyskäyntien määrää on 

saatu vähennettyä palveluihin liitetyn vastuulääkärimallin avulla. Myös geriatrisen ja gerontologisen 
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osaamiskeskuksen rooli ja tehtävä on jalostettava sellaiseksi, että ”haurastumisvaarassa olevien” 

iäkkäiden asiakkaiden laaja-alainen geriatrinen arviointi ja moniammatillisesti suunniteltu toimintakyvyn 

tukeminen voidaan toteuttaa päivystyspalveluiden sijaan osaamiskeskuksen geriatrisella poliklinikalla. 

 

Kuva 38. Päivystyskäynnit erikoissairaanhoidossa 75 vuotta täyttäneillä, Kymenlaakso 2016 (THL). 

Vuosien 2013 - 2014 aikana Kouvolassa toteutetussa RISTO-hankkeen osakokonaisuudessa (Riskien 

tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn) pilotoitiin yhteistyömallia ikääntyneiden varhaisen tuen 

palveluiden ja terveysasemien välillä. Tavoitteena oli tunnistaa terveysasemien kävijöistä ne ikääntyneet 

asiakkaat, joilla erilaisia sosiaalisen tuen tarpeita, ja ohjata heidät palveluohjaajan luokse tarkempaan 

tilannekartoitukseen. Edellä mainittu toimintamalli on otettu hankkeen jälkeen sovellettuna käyttöön eri 

terveysasemilla Kouvolan alueella. Terveysasemat toimivat edelleen monelle ikäihmiselle paikkoina, 

joista haetaan apua muihinkin kuin terveydellisen tuen tarpeisiin. Kymenlaaksoon luotu 

asiakasohjauksen yhden yhteydenoton malli auttaa jatkossa myös terveysasemien työntekijöitä 

ohjaamaan ikäihmisiä entistä helpommin asiakasohjauksen neuvontaan sekä palvelutarpeen arviointiin. 

(RISTO-hankeraportti)    

Palliatiivisen- ja saattohoidon toteuttamista on valmisteltu Kymenlaaksossa Sosiaali- ja 

terveysministeriön järjestämissuunnitelman mukaisesti. Lähtökohtana on että lääkärien, sairaanhoitajien 

ja lähihoitajien peruskoulutukseen kuuluu jatkossa palliatiivisen- ja saattohoidon opetusta 

valtakunnallisen suunnitelman mukaisesti. Nykyisten jo työssä olevien terveydenhuollon ammattilaisten 

täydennyskoulutus on suunniteltava ja järjestettävä erikseen. Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon 

yksiköissä tulee olla valmius toteuttaa perustason (A-taso) palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. 

Erityistason palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osaamista (B-taso) tarvitaan maakunnan palliatiivisella 

poliklinikalla, kotisairaalatoiminnassa sekä palliatiivista ja saattohoitoa tarjoavilla osastoilla. Vaativan 

erityistason (C-taso) palliatiivisesta ja saattohoidosta vastaavat jatkossa yliopistosairaanhoitopiirien 

palliatiiviset keskukset ja nämä keskukset myös koordinoivat oman erityisvastuualueensa palliatiivista 

hoitoa ja saattohoitoa. Kymenlaakson kohdalla tämä tarkoittaa yhteistyömallin rakentamista Helsingin 

kanssa.   

Tulevassa sote-kuntayhtymässä palliatiivinen- ja saattohoito järjestetään sairaalapalveluissa. Vielä ei ole 

päätetty onko kyseessä palliatiivinen yksikkö vai -keskus, mutta on tärkeää varmistaa että palvelua on 

tarjolla sekä Etelä- että Pohjois-Kymenlaaksossa. 

Sairaala-, perusterveydenhuollon- ja ikääntyneiden palveluiden yhteisenä tehtävänä on pystyä 

vastaamaan ikääntyneiden määrän voimakkaan kasvun tarjoamiin haasteisiin Kymenlaaksossa. 
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Yhteistyötä haittaavina tekijöinä on koettu esimerkiksi eri ammattikuntien väliset ajoittaiset näkemyserot, 

yhtenäisten toimintamallien puutteellisuus tai toimimattomuus sekä asiakkaan tilaan ja tilanteeseen 

liittyvän tiedon siirtymisen ongelmat. Havaittuja epäkohtia on helpompi ratkoa tulevassa 

kuntayhtymämallissa, kun kaikki toimijat ovat saman organisaation alaisuudessa ja käytössä on yhteiset 

sähköiset järjestelmät. Yhteiset rakenteet mahdollistavat asiakkaan kokonaistarpeisiin perustuvien 

palveluprosessien sujuvamman rakentamisen.   

 
11. Monitoimijainen yhteistyö 
 

Ikääntyneiden palveluissa tarvitaan jatkossa paljon erityyppistä ja eritasoista yhteistyötä. Sote-

kuntayhtymässä tavoitellaan seinättömiä palvelukokonaisuuksia, mikä tarkoittaa yhteistyömallien 

hiomista eri palvelujen sekä palveluketjujen ja -kokonaisuuksien välillä. Koti-, asumis- ja 

hoivapalveluiden kokonaisuudessa merkittävää on saada yhteistyömallit sujuviksi erityisesti 

terveydenhuollon kanssa, mutta ihan yhtä tärkeää on suunnitella yhteisiä toimintamalleja muiden 

sosiaalipalveluiden välillä. Myös esimerkiksi kuntoutuspalvelut ja vammaispalvelut ovat merkittävässä 

roolissa monen ikäihmisen arjessa, ja yhteistyö näiden tahojen kanssa on oltava tiiviistä. Teknologian ja 

digitalisaation yleistyessä on myös tärkeää, että ikääntyneille tarkoitetuissa palveluissa käydään jatkuvaa 

vuorovaikutusta maakunnallisten ja valtakunnallisten ict-toimijoiden ja sähköisten palveluiden 

asiantuntijoiden kanssa.  

Kymenlaaksossa on paljon erilaisia eläkeläisjärjestöjä sekä muita järjestö- ja vapaaehtoistyötoimijoita, 

jotka tulee huomioida palveluita järjestettäessä tai ikäihmisiin liittyviä asioita käsiteltäessä. Myös 

seurakunnat tulee huomioida tärkeinä yhteistyötahoina. I&O-kärkihanke järjesti yhteistyössä maakunnan 

järjestöagentin kanssa työpajapäivän, jossa maakunnan eri järjestö- ja vapaaehtoistoimijat saivat tuoda 

esille näkemyksiään maakuntasuunnitteluun omasta näkökulmastaan. Samassa tilaisuudessa haettiin 

myös vastauksia ja ratkaisuja paikallaolijoiden kysymyksiin. Tilaisuuden ehkä tärkeimpänä antina oli, että 

julkiset toimijat ja muut toimijat tunnistivat omat vastuutehtävänsä yhteistyön mahdollistamisessa ja eri 

toimijoiden välisessä yhteistyössä voidaan maakunnallisessa mallissa päästä jopa täysin uudelle tasolle.  

Vanhusneuvostot ovat merkittäviä ikääntyneiden asianajajia myös tulevaisuudessa. Sote-palveluiden 

siirtyessä kuntayhtymän tuotettavaksi vanhusneuvostoilla on tärkeä rooli toimia sanansaattajina 

kuntapäättäjille esimerkiksi esteettömän ympäristön varmistamisessa, sekä ikäihmisten 

palvelurakennemuutosta tukevien yhteisöllisten asuinalueiden kehittämisessä. Kymenlaaksossa on jo 

jonkin aikaa tehty yhteistyötä maakunnan kuntien vanhusneuvostojen välillä järjestämällä yhteisiä 

tapaamisia. Maakunnan ikäihmisten tasapuolisen hyvinvoinnin varmistamiseksi on näitä yhteistyöelimiä 

tärkeä ylläpitää myös jatkossa.  

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Socom) on tärkeä toimija maakunnan sosiaalialan 

asiantuntemuksen, -tutkimuksen, -koulutuksen sekä -työelämän kehittäjänä. I&O-kärkihanke on tehnyt 

Socomin kanssa yhteistyötä hankkeen aikana esimerkiksi sosiaalihuollon määrämuotoisen kirjaamisen 

ja erilaisten ikäihmisille kohdennettujen hankkeiden osalta. I&O-kärkihankkeen tavoitteista ja 

toimenpiteistä on myös keskusteltu maakunnan eri oppilaitosten kanssa. Muutosagentti on muun 

muassa esitellyt I&O-tavoitteita valtakunnallisessa geronomiopettajien tapaamisessa Kouvolassa, jossa 

suunniteltiin samalla geronomien valtakunnallista opinto-ohjelmaa. Myös jatkossa ikääntyneiden 

palveluissa on tärkeää pitää yllä ja kehittää oppilaitos-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä maakunnan 

sekä valtakunnan eri tasoilla.     

Koska väestön ikääntyminen näkyy ja vaikuttaa yhä enemmän koko yhteiskunnan rakenteissa on 

gerontologista tietämystä levitettävä mahdollisimman laajalle. Kuntien on yhä vahvemmin huomioitava 

ikääntyneiden tarpeet kaupunkistrategioissaan. Eri viranomaistahot tulevat jatkossa kohtaamaan yhä 
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enemmän ikäihmisiä työssään. Siksi on tärkeää luoda yhteistyömalleja esimerkiksi pelastuslaitosten ja 

poliisin kanssa. IkäOpastin-hankkeen ja Kelan kanssa on aloitettu yhteistyö ikääntyneiden 

asiakasohjauksen ja Kelan yhteisen toimintamallin osalta. Yhteistyön tavoitteena on muun muassa 

sujuvoittaa asiakasohjauksen toimintaa Kelan suuntaan sekä opettaa Kelan työntekijöitä tunnistamaan 

tilanteita, jolloin asiakas kannattaa ohjata maakunnan keskitetyn asiakasohjauksen palveluun.  

12. Tietojärjestelmät – kokonaisarkkitehtuuri  

 
Kymenlaakson ikääntyneiden palveluiden ICT-arkkitehtuuri muuttuu monelta osin sote-kuntayhtymän 

aloittaessa toimintansa vuoden 2019 alusta. Suurin muutos tapahtuu, kun maakunnassa otetaan 

käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen asiakas- ja potilastietojärjestelmä Effica Lifecare. Tämä 

tarkoittaa samalla sitä, että eri kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterit siirtyvät yhdelle 

rekisterinpitäjälle eli Kymsotelle.   

 

IkäOpastin-hankkeen aikana kehitetyt tai käyttöönotetut ratkaisut tukevat ja vahvistavat 

asiakasohjauksen lisäksi myös koko ikääntyneiden palveluiden sähköistä kokonaisjärjestelmää. 

Kehittämisen ratkaisut on pyritty sovittamaan valtakunnalliseen sote ICT arkkitehtuuriin sekä maakunnan 

ja sote-kuntayhtymän ratkaisuihin ja ne on laadittu maakunnan ICT-työryhmän tai ICT asiantuntijoiden 

ohjauksessa.  

 

 
 

Kuva 39. IkäOpastimen keskitetyn asiakasohjauksen tietojärjestelmät (Niina Ollanketo 2018). 

Asiakasohjaus ja koko ikääntyneiden palvelujärjestelmä tarvitsee tuekseen monipuoliset ja selkeät 

verkkosivut, joista asiakkailla on mahdollista saada tarvitsemansa tieto mihin vuorokauden aikaan 

tahansa. IkäOpastin-hankkeessa on kehitetty www.kymenlaaksonopastin.fi verkkosivuja yhdessä 

asiakkaiden kanssa. Sivustoja kehitetään edelleen ja verkkosivut säilyvät Kymenlaakson sote-

kuntayhtymään siirryttäessä ikääntyvien tiedonhaun, neuvonnan ja ohjauksen välineenä. 

Kuntayhtymässä sähköisen asioinnin ratkaisut toteutetaan yhteisellä e-alustalla. E-alusta mahdollistaa 

myös omahoidon ja itsearvioinnin ratkaisut sekä sähköisen ajanvarauksen. 

Jotta asiakasohjauksessa voidaan toteuttaa yhden puhelinnumeron mallia, on oltava maakunnallisesti 

yhdenmukainen puhelinjärjestelmä. IkäOpastin-hankkeessa asiakasneuvonnan puhelinjärjestelmän 

kehittämisessä on hyödynnetty Telian Kontakti XL-palvelua, jonka kautta muun muassa jonotustilanteen 
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ja vastaajaringin hallinta sekä soiton siirrot toimivat entistä paremmin. Palvelun avulla myös puheluiden 

seuranta ja raportointi mahdollistuvat uudella tavalla. IkäOpastin SBM/Serena asiakasohjaussovellusta 

on kehitetty asiakasohjauksen tarpeisiin. Sovellus mahdollistaa asiakastietojen koonnin, anonyymien ja 

tunnistettujen asiakkaiden kirjaamisen sekä yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointien välittämisen 

eteenpäin. Sovellus toimii myös prosessinohjausjärjestelmänä, joka sujuvoittaa asiakkaan 

palveluprosessin hoitamista sekä mahdollistaa asiakasohjaajien työn paremman jäsentämisen. 

Järjestelmä palvelee erinomaisesti myös organisaation johtoa tuottamalla tietoa muun muassa 

asiakkuuksista sekä palvelujärjestelmän kehittämisen tarpeista. Sovellusta voidaan hyödyntää myös 

muiden palveluiden prosessien mallintamisen ja -ohjaamisen tukena. 

Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa työn paremman suunnittelun, organisoinnin ja 

johtamisen. Kymenlaaksossa käytetään toiminnanohjauksessa jatkossa yhteistä Hilkka-järjestelmää. 

RAI-arviointijärjestelmä on otettu käyttöön koko maakunnan vanhuspalveluissa vuoden 2018 aikana. 

Järjestelmä on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito- kuntoutus- ja 

palvelusuunnitelman laatimiseen. Lisäksi sitä on hyödynnetty esimerkiksi palveluiden 

myöntämisperusteiden yhdenmukaistamisessa. Kymenlaakson palvelutarpeen arvioinnin 

toimintamallissa käytetään palvelutarpeiden selvittämiseen, kartoitukseen ja palveluohjaukseen 

suunniteltua interRAI-CA välinettä (Contact Assessment), jonka käyttöönotto on toteutettu IkäOpastin-

hankkeessa. Ensi vaiheen palvelutarpeen arvioinnin jälkeen eri palveluissa hyödynnetään asiakkaan 

tilanteen ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI HC välinettä (Home Care).  

Sähköiset palveluhakemistot palvelevat sekä kuntalaisia että ammattilaisia. Yksityisten 

palveluntuottajien rekisteri (voidaan hyödyntää myös palveluhakemistona) muodostuu Kymenlaaksossa 

kuntien ja Kuntien Tiera Oy:n yhteistyössä kehittämä palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän sisälle. 

Järjestelmän avulla asiakas voi vertailla ja valita yksityisen palveluntuottajien palveluita. PSOP-

järjestelmää hyödynnetään jatkossa koko maakunnan alueella myös palvelusetelien ja ostopalveluiden 

hallintajärjestelmänä. Yhdistysten tarjoamien palveluiden löytämisessä asiakasohjaus käyttää apunaan 

yhdistysinfo.fi sivustoa jonne on kerätty kattavasti kymenlaakson alueella toimivat yhdistykset. 

Asiakasohjaussovellukseen on myös kehitetty SBM Mobile eli mobiilisovellus, joka tarjoaa 

yhteydenottojen ja palvelutarpeen arviointi käyntien hallinnalle vaihtoehtoisen mobiilikäyttöliittymän. 

Sovelluksessa voi lisätä uusia yhteydenottoja, päivittää olemassa olevia yhteydenoton tai palvelutarpeen 

arviointikäynnin tietoja tai kuitata käynnin suoritetuksi 

 
 

 

Kuva 40. Kymsoten ICT-arkkitehtuuri. 
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13. Palvelurakenteen muutos, seuranta, arviointi ja kustannusvaikuttavuus  

 
Tässä suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet toimivat pohjana tulevalla palvelurakennemuutokselle 

Kymenlaakson koti-, asumis- ja hoivapalveluissa. Muutostavoitteet seuraavat valtakunnallisia ikäihmisten 

palveluiden tavoitteita ja ne on sovitettu Kymenlaaksoon huomioiden maakunnan ikäihmisten 

erityispiirteet, väestörakenteen kehittyminen, toimintaympäristö sekä eri toimijat. Ikäihmisten palveluiden 

tarvetta kuvattaessa käytetään yleisesti vertailutietona yli 75-vuotiaiden määrää, ja Kymenlaaksossa 

tämän ikäryhmän määrä kasvaa vuoteen 2025 mennessä 33 prosenttia. Alla näkyvissä kuvissa on 

laskettu palvelurakenteen ja kustannusten vuosittainen kehittyminen nykyrakenteella vuoteen 2025 

mennessä sekä palvelurakennemuutoksen myötä saavutettu kustannusten kasvun hillitseminen vuonna 

2025. Alla olevat laskelmat korostavat palvelurakennemuutosten kiireellistä toteuttamista.  

 
Kuva 41. Kustannusten nousu vuositasolla nykyisellä palvelurakenteella vuonna 2025 
 

 

Kuva 42. Palvelurakennemuutoksen avulla saavutettu vuosittainen kustannusten nousun taso vuonna 
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Nykyisellä palvelurakenteella jatkettaessa maakunnan ikäihmisten palveluiden kustannukset nousevat 

ikäihmisten määrän kasvaessa vuosittain, ja ne ovat vuonna 2025 noin 50 miljoonaa euroa kalliimpia 

kuin vuonna 2017. Palvelurakenneuudistuksen myötä kustannusten kasvu on mahdollista puolittaa. 

Kustannusskenaario on suuntaa antava ja perustuu vuoden 2017 hintatasoon, palvelujärjestelmään sekä 

toimintamalleihin. Lisäksi siinä on huomioitu ikääntyneiden määrän nopea kasvu Kymenlaaksossa, sekä 

maakunnan palveluiden tavoitepeittävyydet vuoteen 2025 mennessä. Kustannukset ovat 

nettokustannuksia, eli niistä on vähennetty asiakasmaksujen osuus.   

Kustannusskenaarion tärkeimpänä tehtävänä on osoittaa, että erityisesti ympärivuorokautisen hoivan 

määrän suhteellinen vähentäminen on elinehto kustannustason hillitsemisessä. Samalla kun 

ympärivuorokautisen hoivan määrää vähennetään, on huolehdittava siitä että kehitetään asiakaslähtöisiä 

asumisen ja palveluiden yhdistäviä asumismuotoja sekä panostetaan asiakasohjaukseen ja 

varhaisempien palveluiden ja tukimuotojen kehittämiseen. On myös huomioitava, että hyvinvointia ja 

terveyttä edistävään toimintaan panostaminen vähentää sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta.   

Kustannussäästöt voivat olla myös tätä laskelmaa suurempia, mikäli palveluprosessien tehostamisessa 

ja teknologian hyödyntämisessä tehdään oikeanlaisia toimenpiteitä. Palvelurakennemuutoksella pyritään 

vähentämään myös ikäihmisten tarvetta terveydenhuollon palveluihin. Sairaala-, päivystys- ja 

terveysasemapalveluita suunniteltaessa tulee kuitenkin huomioida, että ikäihmiset ovat niissä 

suurimpana käyttäjäryhmänä ja ikäihmisten määrän kasvu merkitsee auttamatta myös kasvua näiden 

palveluiden kustannuksiin.   

Kymenlaakson ikäihmisten palveluiden peittävyystavoitteet 

yli 75-vuotiaat 2016 Tavoite (vuosi 2025) 

Kotona asuvat 89,1 % 94 % 

Ympärivuorokautinen hoiva-
asuminen 11 % 6 % 

Omaishoidettavat 4,7 % 6 % 

Säännöllisen kh:n asiakkaat 9,3 % 14 %  

 
       Taulukko 5. Kymenlaakson koti-, asumis- ja hoivapalveluiden peittävyystavoitteet 2016 ja 2025. 

Palveluiden peittävyystavoitteiden seurannan lisäksi maakunnan palvelurakenteen muutosta ja 

kehittymistä seurataan useiden eri mittareiden ja järjestelmien avulla. Koko maakunnan alueella 

ikääntyneiden palveluissa on otettu käyttöön hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnin seurantajärjestelmä 

RAI, jonka avulla voidaan arvioida ja seurata yksittäisten asiakkaiden hoidon ja palveluntarvetta. 

Asiakaskohtaisista arvioinneista koostettujen tietojen perusteella saadaan seurattua myös palveluiden 

laatua, kohdentumista ja kustannusvaikuttavuutta niin palveluyksikkö- kuin organisaatiotasolla. 

Asiakasohjausyksikössä otetaan käyttöön Ikäopastin SBM/Serena -järjestelmä joka mahdollistaa muun 

muassa asiakkuuksien seurannan uudenlaisella tavalla. Serena-järjestelmään kertyvän tiedon avulla 

voidaan esimerkiksi kehittää uudenlaisia asiakastarpeista lähteviä ja kustannustehokkaampia palvelu- ja 

tukimuotoja nykyisten palveluiden tilalle tai rinnalle. Sote-kuntayhtymässä otetaan käyttöön myös monia 

muita maakunnallisia sähköisiä ratkaisuja, joiden avulla tieto saadaan entistä paremmin hyötykäyttöön ja 

palvelurakenteen kehittämisen työkaluksi. Eri järjestelmien tarkempi hyödyntäminen ja seurattavat 

mittarit koti-, asumis- ja hoivapalvelurakenteen seurannassa, kehittämisessä ja johtamisessa 

määritellään kuntayhtymän aloittaessa toimintansa. 
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14. Viestintästrategia väestölle  
 

Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän toiminnasta on tiedotettava asukkaille, palvelujen käyttäjille, 

järjestöille ja muille yhteisöille. Kunnan tulee antaa riittävästi tietoja kunnan järjestämistä palveluista, 

taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niitä koskevista suunnitelmista, asioiden 

käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista. Kunnan on tiedotettava, millä tavoin 

päätösten valmisteluun voi osallistua ja vaikuttaa. Viestinnässä on käytettävä selkeää ja ymmärrettävää 

kieltä ja otettava huomioon kunnan eri asukasryhmien tarpeet. (Kuntalaki 410/2015).  

 

Ikäihmisiin liittyvän viestinnän on oltava monitasoista ja monipuolista. Tärkein viestinnän kohde ovat 

maakunnan ikäihmiset. Heillä on oltava mahdollisuus saada tietoa monikanavaisesti muun muassa 

terveyteen ja hyvinvointiin sekä palveluihin liittyvissä asioissa. Helpoiten ikäihminen saa tarvitsemansa 

tiedon Kymenlaakson opastin -internetsivuilta tai olemalla yhteydessä asiakasohjauksen 

asiakasneuvontaan. Ikäihmisille kohdennetussa viestinnässä hyödynnetään myös painettua mediaa 

kuten maakunnan sanomalehtiä tai kuntien asukaslehtiä sekä hyödynnetään erilaisia paikallisia 

toimijoita, kuten järjestöjä.  

 

Muita ikäihmisten asioista viestitettäviä tahoja ovat muun muassa kunta- ja maakuntapäättäjät, eri 

viranomaistahot, yhdistystoimijat, seurakunnat, palveluntuottajat, media, seurat sekä oppilaitokset. Sote-

kuntayhtymän viestintästrategia valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä, ja siinä linjataan tarkemmin 

maakunnan asukasviestinnän kanavista ja periaatteista. 
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