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Johdanto 
 

Pohjois-Pohjanmaalla hallituksen kärkihanketta: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan 

kaikenikäisten omaishoitoa (I&O-kärkihanke) on toteutettu maakuntaliiton hallinnoimana ja 

muutosagentin toimesta lokakuusta 2016 alkaen. 

Pohjois-Pohjanmaa on pinta-alaltaan toiseksi suurin maakunta. Ennusteen mukaan maakunnan väkiluku 

kasvaa vuoteen 2030 mennessä n. 6 %, mutta kasvua on vain seitsemässä kunnassa. Väestö vähenee eniten 

Koillismaalla ja maakunnan eteläkärjessä. Väestö keskittyy kasvukeskuksiin ja oululaisten osuus väestöstä 

kasvaa yli puoleen. Vuonna 2030 yli 65-vuotiaita on yli 30 000 enemmän kuin tällä hetkellä. Maakunnassa 

on tällä hetkellä 19 sote-organisaatiota, joista kuusi järjestää palveluita sote-kuntayhtymänä tai 

vastuukuntamallin mukaisena yhteistoiminta-alueena. Yhdeksän kuntaa tuottaa sosiaali- ja 

terveyspalvelunsa pääosin itse, ja kolmessa kunnassa palvelutuotanto on ulkoistettu yksityiselle 

palveluntuottajalle. Alueen asukkaiden tarvitsemasta erikoissairaanhoidosta vastaa pääosin Pohjois-

Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Raahen seudulla erikoissairaanhoitoa tuottaa myös Raahen sairaala, ja 

Kuusamossa on ulkoistettua peruserikoissairaanhoidon palvelua. Myös Oulun kaupungilla on omaa 

erikoissairaanhoidon tuotantoa. 

Pohjois-Pohjanmaalla tehtiin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta maakunnallisesti PoPSTer-

esiselvityshankkeen avulla, kun hallituksen kärkihanke (I&O) alkoi. Useissa PoPSTer-hankkeen työryhmissä 

käsiteltiin ikääntyvän väestön palvelutarpeita. Ikäihmisten PoPSTer-työryhmä halusi erityisesti painottaa 

ikääntyneiden kuntalaisten oman näköistä elämää, jota yhteiskunta tukee ennaltaehkäisevillä ja kuntien 

hyvinvointi-/teknisillä sekä logistisilla palveluilla. Tämän katsottiin tukevan myös yhteisöllisyyttä sekä 

kotona asumisen ja toimintakyvyn säilymisen mahdollisuuksia. PoPSTerin esittämissä kokonaisratkaisuissa 

”resepteissä” kotona asumisen tuki ja arjessa pärjäämistä turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisvaltaisella kehittämisellä ja luomalla toimintakulttuuria, jossa ihmisten tarpeisiin vastataan 

varhaisessa vaiheessa siellä missä he elävät arkeaan.  

Vuonna 2018 monialaisen maakunnan ja sote-uudistuksen valmistelua on jatkettu maakunta- ja sote—

uudistuksen muutosjohtajan johdolla ja sote-valmistelijan tueksi on rekrytoitu sote-projektipäälliköitä ja 

asiantuntijoita valmistelemaan Pohjois-Pohjanmaan muutosohjelmaa. Lisäksi maakunnallista 

järjestötoimintaa kehitetään Pohjois-Pohjanmaan järjestörakennehankkeessa sekä henkilöstön, esimiesten 

ja johdon tukena toimii myös POP muutoksen tuki- hanke ns. kärkihankkeiden lisäksi. 

Pohjois-Pohjanmaalla I&O-kärkihankkeen muutoksen ja kehittämisen painopisteet ovat olleet asiakas- ja 

palveluohjauksessa, kotiin annettavissa palveluissa, asumisessa sekä omais- ja perhehoidossa. Kehittämisen 

tuloksina ovat olleet kuvaukset hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalleista, asiakas- ja 

palveluohjauksen menetelmistä, kuntouttavan ja toimivan kotihoidon uudistamisesta sekä omais- ja 

perhehoidon yhtenäisistä toimintamalleista. Kehittämistyötä on tehty yhdessä monialaisesti ja osallistaen. 

Pohjois-Pohjanmaan muutosagentti on koonnut työskentelyyn mukaan kaikkien palveluita järjestävien 

kuntien ja kuntayhtymien vanhuspalveluiden asiantuntijat sekä käynyt palvelusuunnitelman sisällöistä 

yhteistä keskustelua Pohjois-Pohjanmaan kuntien vanhusneuvostojen, alan järjestöjen, koulutuksen 

toimijoiden sekä muiden palveluntuottajien kanssa.  

Iäkkäiden yhteen sovitettujen palvelujen kokonaisuus on muodostunut yhteistyössä I&O -kärkihankkeen 

muutosagentin, maakunnallisen kehittämisverkoston sekä maakunnan valmisteluhenkilöstön kanssa. Tätä 

ikäihmisten palveluiden suunnitelmaa voidaan hyödyntää Pohjois-Pohjanmaan maakunnan strategisessa 

suunnittelussa sekä kuntien ja kuntayhtymien palveluiden kehittämisessä vuoteen 2021.  
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Strategiataso 

1. Tavoite ja visio 
 

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa Pohjois-Pohjanmaan 

toimintasuunnitelman tavoitteeksi asetettiin luoda kotona asumista tukeva, yhteen sovitettu iäkkäiden 

palvelukokonaisuus periaatteella:  

” Pohjoispohjalainen ikäihminen asuu kotona oman näköistä elämää tarvitsemansa tuen ja palvelujen 

turvin” (PoPSTer ikäihmisten työryhmä 2017) 

Maakunnallisen I&O-kärkihankkeen toimintasuunnitelman osatavoitteet olivat: 

1. Alueellisen palvelukokonaisuuden ja keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin 

muodostaminen, 

2. tuen ja palvelujen sisällön, erityisesti kotihoidon uudistaminen ja palvelurakenteen keveneminen 

3. omais- ja perhehoidon vahvistaminen 

Toimintasuunnitelman tavoitteet jakaantuivat myös pienempiin osakokonaisuuksiin ja toimenpiteisiin. 1 

 

Rakennetavoitteet 

 
Ikäihmisten PoPSTer-työryhmän esittämän tavoitteen mukaan vuoteen 2030 mennessä vähintään 94 % yli 

75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti, omaishoidon tai perhehoidon turvin. Kotona asumista tuetaan 

kehittämällä moniammatillista kuntoutumista edistävää kotiin annettavaa apua ja tukea sekä toimivaa 

avohoitoa. Korkeintaan 6 % yli 75-vuotiaista asuu pitkäaikaisesti ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä. 

Näistä korkeintaan 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja korkeintaan 1 % pitkäaikaisessa 

sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan vain vanhuspalvelulain 

mukaisilla lääketieteellisissä, asiakas- tai potilasturvallisuuden erityisperusteilla. (PoPSTer-ikäihmisten 

työryhmä 2017) 

 

2. Nykytila ja ennusteet  
 

Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa on 30 kuntaa. Alueen väestöpohja on 411 856 henkilöä (2017), joista 

lähes puolet asuvat Oulussa. Väkiluvun ennustetaan kasvavan maakunnassa 7,8 % vuoteen 2040 mennessä. 

Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on 18,6 %. Vuonna 2025 yli 65-vuotiaiden osuuden ennuste on 22 %. Yli 

75-vuotiaiden osuus vaihtelee kunnittain Vaalan 16%:sta Limingan 4%:iin. 

 

                                                           
1 I&O-kärkihankkeen toimintasuunnitelma Pohjois-Pohjanmaalla 
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Kuvio 1. Ikääntyneiden osuudet väestöstä vuosina 2016-2040  

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vuonna 2040 arvioidaan yli 75-vuotaiden osuuden olevan 14,7 % 

kokonaisväestöstä. 75-vuotta täyttäneitä on tuolloin jo yli 65000. Suuret kuntakohtaiset vaihtelut 

tarkoittavat mm. sitä, että joissakin kunnissa kuten Kempele, Hailuoto, Raahe ja Oulu väestön ikärakenteen 

muutos on nopea ja suuri, kun taas toisissa kuten Merijärvi, Siikajoki, Muhos, Haapavesi ja Utajärvi muutos 

on maltillisempi nykytilaan verrattuna. 

Pitkäaikaisen ja säännöllisen palveluiden käytön suunnittelun pohjaksi tulee tarkastella myös yli 85-
vuotaiden määrän kehittymistä. Vuoteen 2030 mennessä tässä ikäluokassa kasvua on n. 60 %, joka on 5292 
henkilöä. Tällä hetkellä (2017) yli 85-vuotiaista asuu kotona edelleen lähes 80 %, ja heistä lähes puolet (42,1 
%) ovat saaneet kodinhoitoapua Pohjois-Pohjanmaalla. (lähde: SOTKANET) 

Pohjois-Pohjanmaa on maantieteellisesti pitkä ja asuin- ja elinympäristöiltään heterogeeninen. Taajama-

aste Pohjois-Pohjanmaalla on maakuntavertailun keskiarvoa. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna suurimmassa 

osassa se on keskimääräistä matalampi. Harvaan asutut alueet ja pitkät välimatkat haastavat 

palvelujärjestelmää kehittämään toimintojaan jotta palvelut kotiin voidaan turvata tavoitteiden mukaisesti. 

Yli 75-vuotaiden asuinpaikkatietojen mukaan 97 % asuu kuitenkin 30 min saavutettavuusvyöhykkeellä 

kuntien palvelukeskittymistä ja 84 % saavutetaan jopa 15 minuutissa (kuvio 2). 
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Kuvio 2. Kuntakeskuksen/palveluiden saavutettavuus yli 75-vuotailla (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2018) 

 

Väestöllinen huoltosuhde Pohjois-Pohjanmaalla on valtakunnan keskiarvoa korkeampi (62,7). 

Kuntakohtainen vaihtelu on Oulun 51.stä Hailuodon 95:een. Taloudellinen huoltosuhde on 

maakuntavertailun korkeimpia ja suurin osa kunnista on yli huoltosuhteen keskiarvon. Työllisten osuus 

väestöstä oli vuonna 2016 hieman pienempi kuin maassa keskimäärin (38,5 %). Maakunnan alueen 

pienituloisuusaste (14,3 %) on korkeampi kuin maassa keskimäärin. 
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Kuva1. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin Pohjois-Pohjanmaalla. Lähde: Popmaakunta-valmistelu 

Pohjois-Pohjanmaan vakioitu kansantauti-indeksi on maakuntavertailun korkein (135) vaikkakin kehitys on 

kymmenen vuoden aikana ollut myönteinen. Niin ikään Thl:n ikävakioidun sairastavuusindeksi (121,7) on 

maakuntavertailussa toiseksi korkein. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin on siten myös 

keskimääräistä korkeampi (1,04). Tämän lisäksi noin 66 % yli 75-vuotiaista kokee terveytensä 

keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Pohjois-Pohjanmaan alueen palvelutarve on keskimääräistä 

suurempi. Sosiaali –ja terveyspalveluiden järjestämisen haasteet nousevat pohjoispohjalaisen väestön 

pitkäaikaissairauksista, sosioekonomisista haasteista: kuten työttömyys ja pienituloisuus sekä 

maantieteellisesti laajasta, osin harvaan asutuista seuduista. 

Muistisairaiden määrän ennustetaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä yli 5500 henkilöllä. Näistä alle 65-

vuotiaita on 450 ja valtaosa, lähes 5000 yli 85-vuotaita. (ks. liite1) Thl:n tutkimusten (2018) mukaan 

tehokkain muistisairauksien hoito on ennaltaehkäisy, mm. FINGER-toimintamalli ikääntyvien muisti- ja 

ajattelutoimintojen tukemiseksi. Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn voidaan vaikuttaa mm. 

ravitsemuksella (Lehtisalo ym. 2018). Tukitoimet arjessa selviytymiseen tulee suunnitella eri 

elämänvaiheessa oleville muistisairaille ja heidän perheilleen kohdennetusti. Myös sairauden eri vaiheisiin 

tulee kehittää erilaisia kuntouttavia toimia ja palveluita. Muistisairaiden määräennusteen myötä sosiaali- ja 

terveydenhuollon tulee osallistua aktiivisesti muisti- ja ikäystävälliseen yhdyskuntasuunnitteluun Pohjois-

Pohjanmaan kuntien kanssa.  

Tiivistäen: 

 Pohjois-Pohjanmaa on yksi nopeimmin ikääntyvistä maakunnista 

 Pohjois-Pohjanmaan maakunta on maantieteellisesti pitkä, asuin- ja elinympäristöiltään 

heterogeeninen 

 Pohjois-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon tarvekerroin on keskimääräistä korkeampi 

 Pohjois-Pohjanmaalla tulee panostaa sekä ennaltaehkäisyyn että kuntouttaviin palveluihin 

hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamiseksi 
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3. Toimintasuunnitelma:  
 

Suunnitelmaa ikääntyneiden palveluista tehdään tilanteessa, jossa Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja 

terveydenhuollon esivalmisteluvaihe PoPSTer päättyi 2017 ja valmistelutyötä on jatkettu monialaisen 

maakunnan muutosjohtajan ja sote-valmistelijan johdolla. Valmisteluun on rekrytoitu osa-aikaisia 

projektipäälliköitä ja työskentelyä on jatkettu erilaisissa verkostoissa ja alueellisissa työryhmissä. Syksyllä 

2018 on käynnistynyt Pohjois-Pohjanmaan maakunnallisten strategioiden valmistelu, joihin ikääntyneiden 

yhteen sovitettu palveluiden kokonaisuuden kuvausta voidaan hyödyntää. 

Kärkihankkeen Pohjois-Pohjanmaan toimintasuunnitelmassa kirjattiin tavoitteeksi kuvata 

palvelujärjestelmän kokonaissuunnitelma, joka sisältää eri palvelutasojen ja –muotojen 

kehittämissuunnitelman. Palveluiden määrittelyä tehdään osana palveluiden järjestämisen suunnitelman 

valmistelua. Pohjois-Pohjanmaan maakunta ja sote-uudistuksen valmistelu etenee valmisteluaikataulun ja 

päivittyvän työsuunnitelman mukaisesti.  

Maakunnan strategiatyö on aloitettu keväällä 2018 arvokeskustelulla, josta työ etenee palvelulupauksen ja 

järjestämisohjelman suunnitteluun. Keväällä aloitettiin myös ns. aluetyöskentely neljällä nimetyllä alueella: 

Koillismaan, Oulu ja ympäristön, Rannikon sekä Jokilaaksojen alueilla. Työskentely sitouttaa, verkostoi eri 

toimijat sekä mahdollistaa tiedonvaihdon yhteistyössä. Lähtökohtana työskentelyssä on vahvistaa 

alueellisesti sosiaali- ja terveydenhuollon integroivaa toimintaa. Painopisteeksi työskentelyssä syksyllä 2018 

on asetettu mm. ns. Kotoa kotiin- prosessin tarkastelu, jossa ikäihmisten käyttämät sosiaali- ja 

terveyspalvelut ja toimijoiden yhteistyö ovat keskiössä. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

Pohjois-Pohjanmaalla 27 alueen kunnassa on valtuustossa hyväksytty hyvinvointikertomus. 24 kunnassa on 

joko oma (21) tai useamman kunnan yhteinen (3) hyvinvointikoordinaattori tai -suunnittelija. Pohjois-

Pohjanmaan maakuntaliiton koordinoima hyvinvoinnin yhteistyöverkoston rooli ja vuosien mittainen työ 

kuntien ja eri toimijoiden kanssa on hyvä pohja maakunnalliselle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiselle. 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntauudistuksen tavoitteena on uudistaa hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

kunnalliset ja maakunnalliset rakenteet, joiden kautta hyvinvointityö voidaan kytkeä jatkossa osaksi 

strategista johtamista ja hyödyntää monipuolisesti vuorovaikutteisia yhteistoimintakäytänteitä (PoPSTer 

2017). I&O-kärkihankkeen aikana on tunnistettu Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointia edistävien toimijoiden 

verkostoja ja hyödynnetty niitä yhteisessä vuoropuhelussa. Keskusteluja on käyty mm. kuntatoimijoiden ja 

vanhusneuvostojen kanssa. Lisäksi kansallinen laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi on ollut vanhusneuvostojen kanssa käydyn keskustelun pohjana. 

Pohjois-Pohjanmaalla vanhusneuvostot ovat tunnistaneet kuntiensa toimintamalleja, joilla ikääntyneiden 

hyvinvointia ja terveyttä edistetään. Tärkeänä on pidetty osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, 

erityisesti kuntien vanhusneuvoston asemaa, myös muuttuvassa rakenteessa. Tiedon kulku päättäjille on 

koettu haasteena tälläkin hetkellä. Kunnilta odotetaan tukea järjestötoimintaan vuosi- ja kohdeavustuksin 

sekä tilojen käyttömahdollisuuksia erilaisiin tarkoituksiin.  Monipuolista kulttuuri- ja liikuntatarjontaa sekä 

edullisia ruokailumahdollisuuksia on pidetty tärkeänä. Vanhusneuvostot arvostavat kuntien 

hyvinvointikoordinaattorin resurssia. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilta toivotaan nykyistä 

parempaa toimivuutta, erityisesti lähipalveluna tuotettuna. Palveluohjausta on pidetty tärkeänä 

kehittämisen kohteena. Ennaltaehkäisevään ja etsivään vanhustyöhön on toivottu lisää panostusta. Lukuisia 
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yhteistyökumppanuuksia sekä toimintaa kehittäviä hankkeita on kunnittain tunnistettu nykyisiksi 

voimavaroiksi ja hyviksi käytännöiksi.  

Vanhusneuvostoissa on nähty maakunnallisen hyvinvointityön jäävän toistaiseksi etäälle paikallistason 

arjesta. Hyvinvointikertomus tunnistettiin yhteiseksi työvälineeksi, jota tulisi edelleen kehittää. 

Maakunnalta edellytettiin kuntien vanhusneuvostojen ja maahanmuuttajaneuvostojen organisoitua 

yhteistyötä. Maakunnassa tulisi huolehtia yhdenvertaisesta joukkoliikennepalvelusta sekä tietoliikenne- ja 

viestintäyhteyksien (puhelin, posti, netti) toimivuudesta. Paikallisella tasolla tarvittaisiin digitukea, -

koulutusta ja -koordinointia. Kolmannen sektorin roolin merkitystä korostettiin.  

Toimijoiden monimuotoisuuden nähtiin myös tuovan haasteita, joita voidaan hallita yhteisillä tavoitteilla ja 

suunnittelulla. Maakunnan toiminta tulee organisoida näkyväksi kuntalaisten arkeen. Yhteistyötä toivottiin 

yli sektori- ja kuntarajojen. Maakunnan osallistuminen kunnan hyvinvointityöryhmiin nähtiin tärkeänä. 

Johtamisen maakunnassa tulisi perustua reaaliaikaiseen tietoon kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Johtaminen voisi olla myös jaettua: vastuun jakamista kylille ja kyläyhteisöille. Myös johdon tulisi jalkautua 

säännöllisesti ja tasapuolisesti alueille/kuntiin. 

Hyvinvoinnin indikaattoritarkastelussa, Fin-Sote- tutkimuksessa (2017-2018) Pohjois-Pohjanmaan yli 75-

vuotiaista 41% kokee elämänlaatunsa (WHOQOL-8) hyväksi. Vajaa 60 % kokee kuitenkin terveytensä 

keskitasoisesti tai sitä huonommaksi ja yli 80 %:lla on pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma. 

Pohjoispohjalaisilla on keskimääräistä enemmän haasteita itsestä huolehtimisessa. Elintapa-tietojen 

näkökulmasta pohjoispohjalaisten haasteet liittyvät ravitsemukseen ja painon hallintaan.  Ylipainoindeksi, 

hiilihydraattien käyttö, sekä toisaalta vähäinen kasviöljyjen, kasvisten ja kalan käyttö ravinnossa osoittavat 

tarvetta ikääntyvän väestön elintapa- ja ravitsemusohjaukseen. Säännöllisesti liikuntaa harrastavien osuus 

sen sijaan on kasvanut ja liikuntaa harrastamattomien osuus on maakuntavertailun pienin. 

Suomalaisen tutkimustiedon mukaan keski-iän ylipaino, vähäinen liikunta ja valtimotautiriski ennustavat 

geriatrista oireyhtymää, gerasteniaa. On arvioitu, että joka kymmenes 65 vuotta täyttänyt ei saa kaikkia 

tarvitsemiaan ravintoaineita ja puutteet lisääntyvät iän karttuessa. Lisäksi Etelä-Suomessa tehdyn 

tutkimuksen mukaan 77 % kotona asuvista tai tuetussa palvelussa asuvista saivat ravinnossaan proteiinia 

alle suosituksen. Sosiaali- ja terveydenhuollon elintapaohjauksessa sekä säännöllisten ja pitkäaikaisesti 

palveluiden piirissä olevien hoidossa tulisi systemaattisesti kiinnittää huomiota gerasteniariskiin.  

Geriatriseen oireyhtymään kiinnitettiin kärkihankkeen aikana erityistä huomiota laatimalla sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattilaisille tiivis kuvaus herätteeksi gerasteniariskin tunnistamiseksi. Lisäksi 

ravitsemusasiantuntijoiden kanssa laadittiin maakunnallisesti Pohjois-Pohjanmaan yhteinen ravitsemustilan 

arvioinnin toimintamalli (liite 2). Ikääntyneiden ravitsemuksen seulonta/arviointia (MNA-arviointi) voidaan 

toteuttaa osana terveysneuvontaa esim. sote-keskuksissa. Lisäksi sen tulisi olla osa laaja-alaista 

palvelutarpeen arviointia ja säännöllisten/pitkäaikaisten palveluiden asiakkaiden säännöllistä 

tarvekartoitusta (esim. RAI-arviointi). Toimintamallissa on sovittu myös toimintaohjeet yksilöllisen 

ravitsemustilan parantamiseksi. 

Pohjois-Pohjanmaan kärkihankkeen HYTE-kehittämistiimin ehdotuksen mukaan hyvinvointitieto otetaan 

osaksi pohjoispohjalaisten asiakkaiden arjen tukea. Erilaiset hyvinvointitiedon kartoittamisen käytännöt, 

neuvola ja terveystarkastukset sekä hyvinvointia edistävät kotikäynnit tulisi hyödyntää myös strategiseen 

ikääntyvän väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitteluun. Tieto toimii osaltaan väestön 

hyvinvoinnin kuvaajana, riskien kartoittajana ja erilaisten toimenpiteiden vaikuttavuuden seurannassa. 

Hyvinvoinnin kartoittamisen käytännöt kohdennetaan erityisesti riskiryhmille (ks. Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019)   
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Kehittämistiimin ehdotuksen mukaan Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön sähköinen hyvinvointikysely, 

joka on väestön helposti saatavilla ja käytettävissä. Kysely voidaan toteuttaa lisäksi kohdennettuna 

postikyselynä, ja se olisi saatavilla kaikissa matalan kynnyksen neuvontapisteissä. Kysely on seulova ja 

ohjaava. Se ohjaa ja kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen, aktivoi osallistumaan sekä auttaa terveyttä ja 

hyvinvointia edistäviin valintoihin.  Sen pohjalta voidaan ohjata myös senioritarkastukseen. Senioritarkastus 

sisältää samoja hyvinvoinnin ja terveyden osa-alueita, mutta on tarkempi ja toteutuisi myös kutsu-

periaatteella 67-vuotiaille tai kohdennetusti ammattilaisen ohjaamana hyvinvointikyselyn pohjalta. 

Hyvinvointia edistävä kotikäynti kohdennetaan 80-v. täyttäville, jotka eivät ole säännöllisten palveluiden 

piirissä ja tunnetuille riskiryhmille. Hyvinvointikartoitus sisältää erilaisia terveyden ja toimintakyvyn 

mittauksia sekä asuinympäristön turvallisuusarvion. Hyvinvointikartoituksen sisältöä voidaan soveltaa myös 

ryhmämuotoisena toimintoina. Hyvinvointikartoitus voi tarvittaessa muuttua tarvearvioksi, tai henkilö 

ohjataan palvelutarpeen arviointiin.  

Tiivistäen: 

 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään uudessa maakunnallisessa rakenteessa ja 

verkostoissa yhteistyössä kuntien kanssa 

 Kansalaisten osallisuus ja mm. vanhusneuvostot ovat mukana ikäihmisten hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä 

 Sosiaali- ja terveydenhuollossa kartoitetaan systemaattisesti yksilöiden hyvinvointi- ja 

terveystietoja, ja tietoa hyödynnetään myös väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä 

 Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin riski- ja uhkatekijöitä tunnistetaan sekä puututaan niihin 

sovittujen toimintamallien mukaisesti 

 

Asuminen ja palvelu 

 

Ikääntyneiden asumismuotojen ja palvelumallien suunnittelussa ja kehittämisessä erityisenä haasteena on 

asumisen ja palveluiden järjestämisen monimutkaisuus, rahoittamisen monikanavaisuus ja asuinpaikasta 

johtuva epätasa-arvoisuus. Ikääntyneiden asumiseen vaikuttavat elämänvaiheen tuomat tarpeet sekä 

ikääntyneiden asumista ja sen järjestämistä muovaava asuntopolitiikka. Asumisella on erittäin suuri 

merkitys ikääntyneiden hyvinvointiin ja koettuun elämänlaatuun.  

Yksin asuvia 75-vuotta täyttäneitä on Pohjois-Pohjanmaalla 54,4 %, joka on hieman vähemmän kuin koko 

maassa (57,8 %). Yksin asutaan useimmiten kerrostaloissa ja kahden hengen perheet asuvat pientaloissa. 

Ympäristöministeriön mukaan Suomessa tarvitaan arviolta miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa 

vuoteen 2030 mennessä. Ympäristöministeriön kansallinen Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 

2013-2017 avulla on tavoiteltu Suomessa parempia asumisoloja ikäihmisille. Ohjelman toimenpiteet ovat 

sisältäneet mm. olemassa olevan asuntokannan korjaamista, uudenlaisten asumisratkaisujen ja 

palveluasumisen kehittämistä, asuinalueiden kehittämistä sekä asumista tukeviin palveluihin liittyviä 

kysymyksiä. (Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 tulevaisuussuunnitelma).  

Hissittömyys on edelleen yksi esteettömän asumisen haasteita. Hissittömiä kerrostaloja maassamme on 

edelleen satoja. Kunnat ja kaupungit tukevat jälkiasennushissien asentamista. Esim. Oulu on 

systemaattisesti tukenut jopa 20 % avustusosuudella. Tällöin asumisen rahoitus ja kehittämiskeskus ARA 

maksaa hissiavustusta 45 %, ja taloyhtiön maksettavaksi jää enää 35 % hissihankkeen kuluista.  

Vanhuuden ajan kodin ja asumisen ratkaisut vaativat varautumista tarpeen lisäksi myös taloudellisesta 

näkökulmasta. Ikääntyvien valintoja tukemaan tarvitaan myös henkilökohtaista ohjausta yleisen 
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tiedottamisen rinnalle. Huomioitavaa on, että ikääntyvällä väestöllä varallisuus on pääasiassa 

omistusasunto. Asiakasohjauksessa tulee huomioida asumis- ja palvelutarpeiden lisäksi myös asiakkaan 

tulot ja varallisuus, jotta ikääntyvä saisi kattavan käsityksen hänelle mahdollisista vaihtoehdoista. 

Yhteiskunnassamme tulisi myös asenteiden näkökulmasta suhtautua erilaisiin asumisen muotoihin tasa-

arvoisemmin. 

Kuntien yhdyskuntasuunnittelussa tulee siis huomioida iäkkäiden ihmisten oikeus yksilölliseen asumiseen ja 

yhteisöllisyyteen sekä palvelujen saavutettavuuteen. Ikäystävällisillä alueilla on tavallisia asuntoja, 

senioritaloja, asumisyhteisöjä ja palveluasumista. Alueilla on asumiseen ja hoivaan liittyviä palveluja sekä 

muita hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja. I&O-kärkihankkeen Täydentäen toimivaa- hankkeen 

mukaan yhdyskuntasuunnittelussa olisi tärkeää oivaltaa elinympäristö moninaisena psyko-fyysisenä 

kokonaisuutena. Lisäksi palveluita sekä rakennettua ympäristöä tulisi tarkastella omina 

verkostokokonaisuuksinaan riippumatta siitä, mikä taho palveluita toimittaa tai kiinteistöt omistaa. 

Asumisen ratkaisut olisi hyvä toteuttaa räätälöidysti maaseutumaisiin, taajaan asuttuihin ja kaupunkimaisiin 

kuntiin sopiviksi. Iäkkäiden itsenäiseen asumiseen tarvitaan palvelujen äärellä olevia tavallisia asuntoja ja 

palvelukortteli- tyyppisiä ratkaisuja. Esteetön asuminen voi tarkoittaa joidenkin kohdalla myös muuttoa 

taajama-alueelle. Kodin esteettömyyttä ja turvallisuutta voidaan parantaa kodinmuutostöillä. Neuvonta- ja 

ohjauspisteissä tulee olla riittävä osaaminen ja valmius tarkastella asiakkaan kotiympäristön sopivuutta ja 

löytää esteettömän asumiseen liittyviä ratkaisuja iäkkään ja hänen läheistensä kanssa. Ohjaajilla tulisi olla 

kontaktit ja toimintamallit myös korjausneuvonnan hyödyntämiseksi.  

 

 

Kuva 2. Ikäystävällinen koti. Lähde:Thl 

Omatoimista asumista tukevat lähellä, jopa kävelymatkan päässä sijaitsevat palvelut tai hyvät 

liikenneyhteydet niihin. Myös vanhusneuvostot muistuttivat, että arkeen ja asumiseen tarvitaan 

monipuolista tukea ja palveluita; siivousapua, asiointia, kauppoja ja tapahtumia, jotka ylläpitävät myös 

sosiaalista kanssakäymistä. Asuminen vaatii myös huoltoa ja remonttia. Vanhusneuvostot toivoivat, että 

maaseudulla arjen turvaa tuovia toimijoita tuettaisiin ja ylläpidettäisiin palveluiden maksujen kuitenkin 
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pysyen kohtuullisina. Palveluiden kehittämismahdollisuuksia syrjäkyliin nähtiin erityisesti liikkuvien ja 

digipalveluiden muodossa.   

Pohjois-Pohjanmaa vanhusneuvostojen mielestä vanhuuden kodissa kuntoutumaan kannustavat arjen 

kotityöt, sosiaalinen kanssakäyminen, kattava tieto osallistumis- ja palvelumahdollisuuksista, viihtyisä 

asuinympäristö, luotettavat ihmiset ja palvelut, taloudellinen tuki, ammattilaisten neuvonta, erilaiset 

tukihenkilöt, kuten ulkoiluystävät ja digikummit.  

Vanhuspalvelujen tilatutkimuksen (2018) mukaan ympärivuorokautisesta asumisesta on Suomessa 

vähentynyt yhteensä 700 asiakaspaikkaa vuodesta 2016. Vanhainkotihoidossa ja terveyskeskusten sekä 

sairaaloiden pitkäaikaishoidossa asiakaspaikkoja vähennetään edelleen. Tehostetussa palveluasumisessa 

asiakaspaikkojen määrä näyttää taas kasvavan.  

Ikäihmisten PoPSter-työryhmä (2017) arvioi myös ympärivuorokautisen palveluasumisen nykytilaa. 

Nykyisen palveluverkon paikkakapasiteetin katsottiin riittävän lähitulevaisuudessa ympärivuorokautisen 

pitkäaikaishoidon tarpeisiin. Sen sijaan asumispalveluiden kokonaisuutta tulee muuttaa ja kehittää 

välimuotoisen palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuilla (mm. kotihoiva), lyhytaikaisella tehostetulla 

palveluasumisella sekä oikein kohdennetulla pitkäaikaisella tehostetulla palveluasumisella. Lisäksi työryhmä 

esitti, että kotona asumisen tukea kehitetään ja perhehoitoa vahvistetaan lyhytaikaiseen ja pitkäaikaiseen 

asumisen ja hoivan tarpeeseen. 

 

Tiivistäen 

 Lisätään kunnissa esteetöntä asumista normaali asumiskannassa ja edistetään yhteisöllisten 

asumismuotojen kehittymistä 

 Edistetään iäkkäiden itsenäisyyden säilymistä ja arjessa pärjäämistä asumisen ja palveluiden uusilla 

ratkaisuilla 

 Kehitetään ikä- ja muistiystävällisiä elinympäristöjä kuntien kanssa osallisuus, kuten vanhusneuvostojen 

mukana olo huomioiden 

 Huomioidaan neuvonnassa ja ohjauksessa asumisen ja elinympäristöjen muutostarpeet osana ihmisen 

kokonaistilannetta ja arkea 

 Kohdennetaan tehostettu palveluasuminen tarvelähtöisesti 

 Vahvistetaan perhehoitoa lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen asumisen ja hoivan vaihtoehtona 

 

Palvelurakenteen muutos 

 

PoPSTer-hankkeen raporteissa on todettu Pohjois-Pohjanmaan iäkkäiden sote-palvelujen rakenteen 

painottuvan ympärivuorokautiseen hoitoon. Kotona asuvien osuus on jäänyt alle suosituksen vaikka 

säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen kattavuudet ovat korkeita. Kuntien palvelurakenteessa on 

selkeitä eroja ja palveluita järjestetään erilaisin perustein. Järjestelmällinen varhainen puuttuminen 

ikäihmisten tilanteisiin on ollut hajanaista. Tarpeeseen nähden kustannuksiltaan raskaat palvelut ovat 

alkaneet liian nopeasti. Kotona asumista tukevien palveluiden sisältö ja valikoima ovat olleet suppeita ja 

teknologian hyödyntäminen toistaiseksi vähäistä. Ympärivuorokautinen kotihoito ei toteudu kattavasti koko 

maakunnan alueella. Lisäksi toimintakykyä tukeva kuntoutus on tarpeeseen nähden vähäistä. 

Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2016 asui kotona 90,6 % yli 75-vuotaista, mikä on vertailussa lähes maan 

keskiarvossa (90,9 %), mutta jää selkeästi pienemmäksi kuin esim. Etelä-Karjalassa (93,3 %), Pirkanmaalla 
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(91,5 %) tai Uudellamaalla (91,6 %). Pohjois-Pohjanmaalla kuntakohtaiset erot ovat myös merkittävät 

vaihdellen 88-93,6% välillä. (lähde: Sotkanet 2016) 

Palvelurakenne on jonkin verran muuttunut. Vuonna 2016 yli 75-vuotiailla ympärivuorokautisen hoidon 

osuus kokonaisuudessaan on hieman laskenut ja vastaavasti kotona asuvien osuus on noussut. Tehostetun 

palveluasumisen osuus on pysynyt 7,4 % ja laitoshoidon osuus on laskenut alle kahteen prosenttiin (1,8%). 

Tehostetussa palveluasumisen kattavuus on suurin Sievissä (12,4 %) ja pienin Taivalkoskella (3,2 %). Osa 

kunnista on jo luopunut pitkäaikaisesta laitoshoidosta.  

 

Kuvio 3. Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaat Pohjois-Pohjanmaalla, 75-vuotta täyttäneet. Lähde: 

Thl/Sotkanet 

Palvelurakenteen muutoksen kannalta merkittävää on, että uusien pitkäaikaisasumiseen sijoittuneiden 

määrä Pohjois-Pohjanmaalla on ollut lievässä kasvussa, kun vertailumaakunnissa se on ollut laskussa (RAI-

järjestäjätietokanta 2017). Lisäksi pitkäaikaishoitoon maakunnassamme sijoittuu toimintakyvyltään ns. 

parempikuntoisia (kuvio 3.). Vähintään kohtalaisen kognition (CPS 0-2) ja toimintakyvyn (ADLH 0-2) 

omaavien osuus uusista pitkäaikaishoitoon sijoittuneista on Pohjois-Pohjanmaalla korkeampi (25 %) kuin 

koko maassa keskimäärin (22 %). Kehitys on ollut kolme vuotta kasvusuuntainen. Kuntakohtainen vaihtelu 

on merkittävä (10-31 %). Jotta palvelurakenteen muutos olisi mahdollinen, tulee ohjauskäytänteitä ja 

kriteereitä katsoa tarkemmin ja kehittää yhdenmukaisemmaksi. 
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Kuvio 4. Vähintään kohtalaisen toimintakyvyn omaavien asiakkaiden osuus ympärivuorokautiseen 

hoitoon sijoittuneista. Lähde: Thl/RAI-tietokannat 

Säännöllisen kotihoidon kattavuus yli 75-vuotiailla on Pohjois-Pohjanmaalla säilynyt 13,9 %:ssä, joka on 

myös hieman korkeampi kuin koko Suomessa (11,3 %). Kuntatarkastelussa vaihtelu on suurta: alimmillaan 

peittävyys on Kuusamossa (6,4 %) ja Lumijoella (6,7 %) ja korkein Vaalassa (22,8 %) ja Siikajoella (21,7 %). 

(lähde: Sotkanet) 

 

Kuva 3: Säännöllisen kotihoidon asiakkaat marraskuussa 2017. Lähde: Thl:n tilastoraportti 19/2018 

Palvelurakenteen kehittämiseksi PoPSTer-hankkeen raportissa on kirjattu, että palveluja tarjotaan 

pääsääntöisesi ihmisten arkiympäristöissä. Kalleimpien/raskaimpien palveluiden epätarkoituksenmukaista 

käyttöä vähennetään hallitusti ja ennaltaehkäiseviä palveluja sekä avopainotteisuutta vahvistetaan. Tämä 

edellyttää myös kunnissa ihmisten jokapäiväiseen arkeen liittyvien toimintojen ja palvelujen saatavuutta ja 

kehittämistä monipuolisen paikallisen toimijaverkoston avulla sekä näitä tukien. 

Tavoitteeksi PoPSTer-hankkeen loppuraporteissa on kirjattu, että vuoteen 2030 mennessä vähintään 94 % 

75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti, omaishoidon tai perhehoidon turvin. Kotona asumista tuetaan 

kehittämällä moniammatillista kuntoutumista edistävää kotiin annettavaa apua ja tukea sekä toimivaa 
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avohoitoa. Strategisena tavoitteena on, että korkeintaan 6 % yli 75-vuotiaista asuu pitkäaikaisesti 

ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä. Näistä korkeintaan 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja 

korkeintaan 1 % pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidossa. Pitkäaikaista laitoshoitoa 

toteutetaan vain vanhuspalvelulain mukaisilla lääketieteellisin ja asiakas- tai potilasturvallisuuden 

erityisperusteilla. (PoPSTer 2017) Lisäksi perhehoidon merkitys osana kotona asumisten tukea ja 

ympärivuorokautisen hoidon vaihtoehtona tulisi vahvistaa ja asettaa sille myös tavoitteita. 

Palvelurakenteen kehittäminen pohjautuu tietoon palvelutarpeesta, palveluiden käytön ohjaamisesta sekä 

erilaisten toimenpiteiden ja palveluiden vaikuttavuudesta. Mm. RAI-järjestelmästä saadaan tietoa yksilön 

toimintakyvystä sekä palvelutarpeesta ja palvelujärjestelmän käyttöä voidaan ohjata arvioinneista saadun 

tiedon pohjalta. Saman arviointijärjestelmän piirissä olevia asiakkuuksia voidaan hallita keskitetysti. Lisäksi 

palveluohjauksen ja koko palvelujärjestelmän johtaminen asiakastietoon perustuen on mahdollista. 

 

Tiivistäen 

 palvelurakennetta muutetaan kotona asumista tukevaksi 

 arkea tukevia toimintoja ja palveluita kehitetään yhdessä kuntien ja muiden toimijoiden kanssa 

 uusia asumisen ratkaisuja ja tuetun asumisen muotoja kehitetään alueellisesti 

 laitoshoitoa järjestetään tarpeen mukaisesti vain erityisistä syistä tai lääketieteellisin perustein 

 palveluiden järjestäjä johtaa palvelurakenteen kehittämistä maakunnallisen strategian pohjalta ja ohjaa 

palveluiden käyttöä mm. asiakas- ja palveluohjauksen avulla 

 

4. Ikäihmisten yhteen sovitettu monitoimijainen palvelukokonaisuus 

 

Pohjois-Pohjanmaalla sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen PoPSTer-hankkeessa (2015-2017) käsiteltiin 

ikääntyvän väestön palvelutarpeita useissa työryhmissä. Ikäihmisten PoPSTer-työryhmä halusi erityisesti 

korostaa esityksessään ikääntyneiden kuntalaisten oman näköistä elämää, jota yhteiskunta tukee 

ennaltaehkäisevillä ja kuntien hyvinvointi- teknisillä sekä logistisilla palveluilla. 2017 päättyneessä 

hankkeessa kirjattiin myös tavoitteeksi luopua pääosin pitkäaikaisesta laitoshoidosta ja korvata näitä 

palveluita kuntouttavalla kotona asumista tukevilla palveluilla sekä kehittämällä mm. kotisairaalatoimintaa 

lyhytaikaiseen hoidon tarpeeseen. PoPSTerin esittämissä kokonaisratkaisuissa ”resepteissä” kotona 

asumisen tuki ja arjessa pärjäämistä turvataan sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisvaltaisella neuvonnalla 

ja ohjauksella, vastaanottopalvelujen toimivuudella, toimintakyvyn edistämisen ja kuntoutuksen 

lisäämisellä. Välitön apu ja yhteydensaanti varmistetaan ympäri vuorokauden ja sairaala- ja 

vuodeosastohoito järjestetään tarkoituksenmukaisesti (kuva 4). 
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Kuva 4. mukaellen PoPSTerin reseptit arjen pärjäämisen tueksi. Lähde:PoPSTer-loppuraportti 

PoPSTerin ikäihmisten työryhmä esitti, että iäkkäiden palveluiden järjestämisen kokonaisuus muodostuu 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluista, omaishoidon tuesta, kotona asumisen tuesta, 

perhehoidosta, asumispalveluista ja laitoshoidosta.  

Hyvinvointia edistäviä palveluita ovat neuvonta, palveluohjaus, ikääntyneiden terveystarkastukset, 

hyvinvointia edistävät kotikäynnit, palvelu-/päiväkeskustoiminta sekä kerho-ja ryhmätoiminta. 

Omaishoidon tuki muodostuu taloudellisesta tuesta ja palveluista. Kotona asumisen tuki on säännöllistä, 

määräaikaista/tilapäistä kotihoitoa, tehostettua kotihoitoa, kuntoutusta sekä muuta tukea kuten turvaa, 

aterioita, kuntouttavaa päivätoimintaa, asiointiapua, avustamista, siivous-, kylvetys-, kuljetus-, 

aurauspalveluita, asunnon muutostöitä sekä moniammatillisia geriatrisia arvioita. Perhehoitoa järjestetään 

lyhytaikaisena ja pitkäaikaisena. Asumispalvelut voivat olla ns. välimuotoista, lyhytaikaista tai pitkäaikaista. 

Laitoshoitoa toteutetaan lyhytaikaisena, pitkäaikaisena ja psykogeriatrisena hoitona. (Ikäihmisten PoPSTer-

työryhmä 2017).  

Pohjois-Pohjanmaan vanhusneuvostot odottavat maakunnan palveluiden järjestämiseltä erityisesti 

kattavaa yhdenvertaisuuta ja tasapuolisuutta. Lisäksi toivottiin palveluihin riittäviä resursseja ja niiden 

valvontaa. 

Pohjois-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi kehittää yhtenäisiä asiakaslähtöisiä 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja ikäihmisten tarpeista lähtien. Palvelurakenteen 

muutostavoitteet edellyttävät yhteen sovitettuja palvelukokonaisuuksia, joita käytännössä toteutettaisiin 

alueilla moniammatillisesti, sujuvasti ja joustavasti liikkuvien ammattilaistiimien toimesta yhteisesti 

sovitulla ja johdetulla tavalla. Yhteinen asiakassuunnitelma kokoaisi eri tahojen tekemät suunnitelmat 

asiakkaan palveluita koordinoivaksi kokonaisuudeksi. 

Keskeisimmät PoPSTer-hankkeessa esiin nostetut toiminnot ikäihmisten kotona asumisen tueksi olivat 

vaikuttavat, näyttöön perustuvat käytännöt ja palvelut. Ehdotuksena on ollut edistää toimintakykyä ja lisätä 

kotikuntoutusta. Ikäihmisten mielenterveys ja päihdepalvelujen kysymykset tulisi nostaa myös kehittämisen 

kohteeksi. Lisäksi laaditaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen moniammatillisuuden varmistava 

palvelumalli, joka sisältää perustason vastaanottotoiminnan, ml. etävastaanotot/-diagnostiikan sekä 
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kotikuntoutuksen, kotisairaalan, kotisaattohoidon, ympärivuorokautisen kotihoidon ja asumisyksiköiden 

asukkaiden lääketieteellisen hoidon.  

Välittömän avun tarpeisiin esitetään perustettavaksi maakunnallinen yhteydensaantikeskus, joka palvelee 

sekä kuntalaisia että ammattilaisia ympäri vuorokauden. Palvelu edellyttää sähköisten ja digitaalisten 

palveluiden laajaa käyttöä, yhteisiä potilas- ja asiakastietoja sekä uutta, joustavasti liikkuvaa toimintatapaa, 

joka hyödyntää alueen kaikki voimavarat tarkoituksenmukaisesti. Yhteydensaantikeskuksen tehtävänä on 

sekä akuuttitilanteiden ennaltaehkäisy että niiden ratkaisu ensisijaisesti iäkkään kotona turvaten myös 

kotona asuminen akuuttitilanteiden jälkeen. 

 

a. perusterveydenhuollon avohoito 

 

PoPSTer-raportin mukaan yhtenä sote-uudistuksen ja valinnanvapauden lisäämisen valtakunnallisen 

tavoitteena on ollut vahvistaa perustasolla tapahtuvaa vastaanottotoimintaa ja parantaa sen saatavuutta. 

Pohjois-Pohjanmaalla väestö on kokenut yhteydensaannin terveydenhuoltoon ja palveluiden saatavuuden 

vaikeaksi, kynnyksen korkeaksi ja jatkuvuuden huonoksi sekä perus- että erityistasolla. Varsinaiseen 

toimintaan, asiantuntemukseen ja eettisyyteen on sen sijaan ollut pääosin vahva luottamus. Jotta 

ikäihmisten palvelurakenteen muutos toteutuisi, on väestön omaehtoinen terveydestä ja hyvinvoinnista 

huolehtiminen ja sairauksien hoidon kehittäminen yksi oleellisimmista painopisteistä. Perus- ja erikoistason 

erilaisuus, lääketieteen muutos ja kansalaisten itsehoitokäytännöt tuovat tarpeen jatkuvalle perus- ja 

erikoissairaanhoidon yhteistyölle ja uudelle työnjaolle.  

 

Kuva 5. Ikävakioitu sairastavuus Pohjois-Pohjanmaalla. Lähde: POPmaakuntavalmistelu. 

Ikävakioitu sairastavuus on Pohjois-Pohjanmaalla (121,7) maan toiseksi korkein. Pohjois-Pohjanmaalla 

väestön sairastavuus on runsasta, ollen noin 18 % maan keskiarvoa korkeampaa. Tästä huolimatta 

asukkaiden oma arvio terveydestään ja työkyvystään vastaa jokseenkin koko maan keskiarvoa. 
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Kuvio 5. Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käynnit/asukas 2016 ja 2017. Lähde: POPmaakunta-

valmistelu, Tilastokeskus ja Sotkanet 10/2018 

Korkea sairastavuus indikoi terveydenhuollon käyttöä ja kustannuksia. Pohjois-Pohjanmaalla 

terveydenhuollon palveluiden saatavuus vaihtelee. Yli 65-vuotiailla sekä yli 85-vuotiailla on 

perusterveydenhuollon avokäyntejä ollut vuonna 2017 hieman enemmän kuin koko maassa. Geriatrian 

avohoitokäyntien määrä Pohjois-Pohjanmaalla on kasvanut n. 6 % vuodesta 2016. Kuntakohtaisesti 

tarkasteltuna saatavuus ja käyttö vaihtelevat merkittävästi. Mm. Oulussa ne ovat lisääntyneet vuodessa 46 

%, kun Suomessa kasvu on ollut keskimäärin 35 %. (lähde: Sotkanet) 

Pohjois-Pohjanmaalla on erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja yli 65-vuotaita (68,8 %), joka on 

enemmän kuin koko maassa keskimäärin (61,4 %). Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja on kaikissa 

tautiryhmissä enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Monilääkittyjen osuus oli 17,2 % yli 75-vuotiaista, kun 

se koko maassa oli 13,2 %. Sen sijaan iäkkäille sopimattomien lääkkeiden käyttö oli (19,1 %) vähäisempää 

kuin koko maassa (23,7 %). (lähde: Sotkanet) 
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Kuvio 6. Vähintään yhdeksän lääkettä käyttävien osuudet kotona asuvan palveluissa 2018. Lähde: Thl:n 

RAI-tietokanta 

Monilääkitys on Pohjois-Pohjanmaan yksiköissä, sekä kotona asuvilla (73 %) että pitkäaikaishoidossa (63%) 

yleisempää kuin vertailumaakunnissa (kuvio 6). Maakunnan sisällä monilääkittyjen osuus vaihtelee 

organisaatioittain kotona asuvilla 49 %:sta 79 %:ään. Mm. tämä osoittaa sekä kotihoidon asiakkaiden että 

ympärivuorokautisessa asumispalvelussa olevien systemaattisen ja säännöllisen lääkehoidon 

kokonaisarvioinnin tarpeellisuuden. Monilääkityksen riskit ja vaikutukset koko 

terveydenhuoltojärjestelmään ja sen käyttöön tulisi tiedostaa koko hoito- ja palveluketjussa.  

Tämän rinnalla tulisi vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten osaamista lääkkeettömien 

hoitomenetelmien käyttöön ja lisätä mm. hyvinvointikulttuurin osuutta iäkkäiden arjessa. Myös muuta 

moniammatillista ja monitoimijaista kehittämistä vaativaa kokonaislaadun tarkastelua kuten 

kuntoutumisen, ravitsemuksen ja kivun hoidon toteutumista tulisi tehdä systemaattisesti osana 

palveluprosessien johtamista niin strategisella tasolla kuin organisaatioittain. 

Teknologian hyödyntäminen myös ammattilaisten arjessa tuo moniammatilliseen palveluun uusia 

mahdollisuuksia. Sähköiset palvelut parantavat väestön asiointimahdollisuuksia ja vapauttavat 

terveydenhuollon resursseja läsnäoloa vaativaan hoitoon. Myös hoito- ja toimintakäytännöissä tarvitaan 

Pohjois-Pohjanmaalla yhtenäisyyttä, suunnitelmallisuutta ja jatkuvuuden parantamista.  

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuissa on kuvattu toimintamalleja, jotka tähtäävät parempaan suun 

terveyteen ikääntyneillä (STM 2015:6). Se sisältää hyvät ja yksityiskohtaiset toimintamallit suun 

terveydenhuollon palvelujen suunnittelemiseksi vastaamaan iäkkäiden palvelutarvetta sekä edistämään 

toiminnan integroitumista palvelukokonaisuuteen. Mm. Koillismaalla (Kuusamo, Taivalkoski ja Pudasjärvi) 

aloitettiin kärkihankkeen aikana moniammatillinen ikääntyvien suun hoidon kokeilu ylemmän 

ammattikorkeakouluopiskelijan koordinoimana. 

 

Tiivistäen… 

 perus- ja erityistason terveydenhuollon palvelut ovat integroidusti suunniteltuja ja vastaavat 

väestön tarpeisiin alueellisesti 
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 hoidon kokonaislaatua ja vaikuttavuutta tarkastellaan monipuolisesti, mutta johdetaan ja 

kehitetään yhdensuuntaisesti 

 sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen moniammatillisuuden varmistava palvelumalli edistää 

kotona pärjäämistä 

 sähköiset palvelut ja digitaaliset ratkaisut uudistavat palvelumalleja ja vapauttavat resurssia 

asiakkaiden kohtaamiseen 

 maakunnallinen yhteydensaantikeskus palvelee sekä kuntalaisia että ammattilaisia ympäri 

vuorokauden. 

 

b. asiakasohjaus 

 

Palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauksen lainsäädännöllisen ohjeistus on kuvattu eri laissa (Shl 

1301/2014), VaPl 980/2012, Thl 1326/2010). Lainsäädännön tavoitteena on turvata yhdenvertaisin 

perustein tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat palvelut sekä niihin liittyvän ohjauksen toteutuminen. 

Lisäksi tavoitteena on edistää asiakkaan osallisuutta ja parantaa hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa itseään 

koskevaan päätöksentekoon. Vanhuspalvelulaissa (§ 15-16) säädetään yksityiskohtaisesti palvelutarpeiden 

selvittämisestä ja niihin vastaamisesta. Palvelutarve on selvitettävä kokonaisvaltaisesti yhdessä ikäihmisen 

ja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2017) palvelutarpeen arvioinnissa ja palveluohjauksessa korostetaan ns. yhden luukun 

periaatetta ja monialaista palvelutarpeen arviointia luotettavia menetelmiä käyttäen. Laatusuositus 

ehdottaa, että asiakas- ja palveluohjaus järjestetään keskitetysti. Palveluohjauksen tulee sisältää neuvontaa 

ja ohjausta, palvelutarpeen arviointia, palvelujen koordinointia, asiakkaan osallistamista ja valintojen 

mahdollistamista. Asioinnin tulee olla helppoa, palvelun lähellä ja yhteistyön tiivistä eri palvelutuottajien 

välillä.  

Pohjois-Pohjanmaan toimintasuunnitelmaan kirjattiin tavoitteeksi luoda maakunnallinen keskitetty, 

monikanavaisesti tuotettu neuvonta- ja ohjauspalvelu sekä iäkkäiden ja erityisryhmien palveluohjausmalli, 

joka hyödyntää RAI-arviointia. Maakunnassa toteutettaisiin yhtenäistä palveluohjausmallia ja –kriteereitä. 

Tavoitteena oli turvata palveluiden saatavuutta ja laatua myös ympärivuorokautisesti palvelevalla 

yhteydensaantikeskuksella, joka edellyttää kattavaa, yhteistä tietoa asiakkuuksista sekä teknologian 

ennakkoluulotonta hyödyntämistä. PoPSTer-hankkeen ikäihmisten työryhmä korosti myös, että asiakas- ja 

palveluohjauksen on tarjottava kattava palvelutarjotin ja tuettava myös kansalaisten omaehtoista 

palveluiden hankkimista (viestintä), omavastuisuutta ja läheisverkostoja. Palveluja on suunniteltava 

avohoito-digipalvelu- painotteisesti huomioiden valinnanvapaus, yhdenvertaisuus (kriteerit) sekä 

palveluiden saavutettavuus. Lisäksi toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointimenetelmiä toteutetaan 

yhtenäisesti. Palveluohjauksen kehittämistä ohjaa uudistuva lainsäädäntö ja siinä voidaan hyödyntää 

kansallisia sekä eri maakuntien KAAPO-(keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen) mallin kokemuksia ja 

kuvauksia.  
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Kuva 6. Mukaellen kärkihankkeen keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen KAAPO-malli. Lähde: I&O-

KAAPO-kehittämistiimi. 

Arviointimenetelmät 

Palveluohjauksessa käytetään yhtenäisiä menetelmiä ja työkaluja asiakkaan toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arvioinnissa. RAI-järjestelmästä saatavaa MAPLe 15- palvelutarveryhmittelyä voidaan 

käyttää asiakassegmentoinnin perustana ikäihmisten palvelukokonaisuutta suunniteltaessa. (kuvio) RAI-

arviointia hyödynnetään palvelutarpeen arvioinnissa, palveluohjauksessa, omaishoidon tukea ja 

tukipalveluja suunniteltaessa, kotihoidossa sekä sairaalahoidossa kotiutumisen tai kuntoutumisen 

suunnittelussa. MAPLe 15- ryhmittelyn ja RAI-arviointiin perustuvien arkisuoriutumisen, kognitiivisen, 

psyykkisen ja fyysisen toimintakyvyn mittarien lisäksi huomioidaan laajassa palvelutarpeen arvioinnissa ja 

palveluohjauksessa RAI muuttujien tuottamaa tietoa. RAI-arviointimenetelmän lisäksi palvelu- ja 

kuntoutustarpeen arvioinneissa hyödynnetään sovitulla tavalla TOIMIA- verkoston valtakunnallista 

suositusta. 
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Kuvio 7. Kotona asuvat RAI-palvelutarveluokittain kuvattuna. Lähde: RAI-järjestäjätietokanta 2018 

Ikäihmiset käyttävät useita palveluja, jotka sijoittuvat sekä sosiaalihuoltoa että terveydenhuoltoa 

säätelevien lakien kenttään. Ikäihmiselle useiden palvelujen käyttäjänä on tärkeää, että moniammatillisesti 

koordinoitu, tavoitteellinen asiakassuunnitelma on laadittu ymmärrettävällä tavalla. Lisäksi on tärkeää, että 

hänen oma osallistuminen hoitonsa ja palvelunsa suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on 

mahdollista. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää asiakaslähtöisten tietojärjestelmien kehittämiseen sekä 

ikäihmisen osallistumista ja ymmärtämistä edistävien kirjaamisen käytäntöihin.  

Pohjois-Pohjanmaan ns. KAAPO-työryhmän ehdotuksessa lainsäädännöllä, tietoarkkitehtuurilla ja 

organisaatiorajat ylittävillä toimintakäytännöillä mahdollistetaan monia palveluja käyttävälle ikäihmiselle 

yksi asiakassuunnitelma, jonka tietosisältö kulkee eri palvelua tuottavien välillä. Asiakassuunnitelman 

tietosisällössä tulee olla toimintakykyä ja kuntotutumisen mahdollisuutta kuvaavia tunnuslukuja. 

Asiakassuunnitelman päätavoitteiden tulee olla kokonaisvaltaisia, mutta konkreettisia, asiakkaalle 

ymmärrettävässä muodossa muotoiltuja ja mitattavia. Ikäihmisen osallistuminen tulee turvata ja kuvata. 

Suunnitelman toteutusta tulee seurata ja arvioida. 

Erityisesti vanhusneuvostot pitivät neuvontaa ja ohjausta tärkeimpänä kehittämisen kohteena. Kyselyt ja 

kiireettömät haastattelut nähtiin tärkeinä menetelminä. Neuvonnassa palveluoppaat, kuntatiedotteet 

viestintämateriaalit, kirjeet nähtiin hyvinä viestintämuotoina. Tiedottamista toivottiin verkkosivuilla, 

kokouksissa, kerhoissa ja erilaisissa tilaisuuksissa. Matalan kynnyksen neuvontapaikkoja ehdotettiin 

verkkoon, kirjastoihin, syrjäkylille ja erilaisiin kokoontumispaikkoihin. Neuvontaa tulisi järjestää 

puhelimessa, seniorineuvoloissa, neuvontapisteissä ja terveyskeskuksissa.  

  

Asiakasohjaajat 

Palvelutarpeen arviointi ja siihen liittyvä asiakas- ja palveluohjaus on tärkeä nähdä moniammatillisena 

toimintana, jossa asiantuntijat toimivat verkostomaisesti ja hyödyntävät palvelutarpeen arvioinnissa saatua 

tietoa. Tällöin asiakkaan palvelun tarpeeseen voidaan vastata tarkoituksenmukaisesti asiakasta osallistaen. 

Palveluohjaus on moniammatillisista tiimityötä, jonka optimaalinen toteuttaminen edellyttää sosiaali- ja 

terveydenhuollon erilaisten perinteiden ymmärtämistä ja kykyä konsultoida muita ammattilaisia. 

Pätevyysvaatimusten lisäksi palveluohjaajalta edellytetään kokonaisnäkemystä ikäihmisten palvelu- ja 

hoitoketjuista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista. Lisäksi työ edellyttää vahvaa tietämystä 
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hyvinvointia ja terveyttä edistävistä palveluista, kuten esimerkiksi liikunta- ja kulttuuripalveluista. (I&O-

POP-KAAPO-työryhmä 2018) 

Asiakasohjaajien työkaluina ovat asiakastietojärjestelmien lisäksi erilaiset asiakkuuden hallinnan sekä 

raportoinnin työvälineet sekä integraatiot tietojärjestelmien välillä. Järjestelmäratkaisuilla tulisi turvata 

nopea, kattava tiedon välitys sekä eri tahojen kuten palveluntuottajien välinen vuorovaikutus. 

Asiakasohjaajien osaamisvaatimuksissa korostuvat siis lisäksi viestintä- ja informaatioteknologian sekä 

tiedon hyödyntäminen. 

RAI järjestelmää käytettäessä on tärkeää, että palveluohjauksen henkilöstö hallitsee RAI-välineiden ja 

niiden tuottaman toimintakyky- ja palvelutarvetiedon käytön. Asiakas- ja palveluohjaajana toimiville ja 

heidän esimiehilleen tulee tältä osin saada riittävä osaamisen tuki esimerkiksi koulutuksen muodossa.  

 

Kuva 7. Toimintakyvyltään itsenäisten osuus kotihoidon asiakkaista. Lähde: Thl/RAI-tietokanta. 

 

Kotihoidon kohdentamista tulisi yhdenmukaistaa ja selkiyttää. Pohjois-Pohjanmaalla säännöllisen 

kotihoidon piirissä on asiakkaita, joista yli kolmannes on toimintakyvyltään itsenäisiä eikä heillä ole 

muistin/kognition ongelmia (kuva 7). Näille asiakkaille tulisi tarjota säännöllisen kotihoidon sijaan 

vaihtoehtoisia ratkaisuja arjen pärjäämisen tueksi. Osalla asiakkaista voi olla ikääntyvän tarpeisiin 

sopimaton asuin- tai elinympäristö tai turvattomuuden tai yksinäisyyden tunnetta. Ongelmia voi olla 

ravitsemuksessa tai ruokailun järjestämisessä. Osa tarvitsee muistutusta tai ohjausta lääkehoidon 

toteutuksessa. Useat näistä voisivat hyötyä teknologista ratkaisuista tai digitaalisista palveluista. Osalle 

sopisi myös ryhmämuotoiset palvelut tai yhteisölliset toimintamuodot. Esteetön asumisratkaisu tukee 

itsenäisyyttä arjessa, eikä säännöllistä kotiin vietävää apua välttämättä tarvita. Asuinalueilla tulisi siis olla 

monipuolisesti arkeen liittyviä lähipalveluita. Asiakas- ja palveluohjauksen tulee olla ihmislähtöistä ja 

ratkaisukeskeistä. Ohjaajalla on riittävä ja kattava tieto mahdollisuuksista sekä taito löytää arkea tukevat 

ratkaisut monimuotoisesti asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. 
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Tiivistäen: 

 asiakas- ja palveluohjaus on keskeinen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämä palvelu 

 asiakas- ja palveluohjaus on keskitetysti johdettua, toteutuu monikanavaisesti ja lähellä asiakasta 

 yhteydensaanti neuvontaan ja ohjaukseen turvataan 24/7 

 asiakas- ja palveluohjaus perustuu maakunnan strategiasta ja palvelulupauksesta johdettuun 

palveluiden suunnitelmaan, yhtenäisiin kriteereihin sekä palveluohjauksen menetelmiin 

 asiakas- ja palveluohjaus on asiakaslähtöistä, ratkaisukeskeistä ja tarvittaessa intensiivistä 

moniammatillista palvelua, jossa asiakkaan osallisuus on huomioitu 

 

c. kotihoito 

 

Kotona asumisen tuki voi olla säännöllistä, määräaikaista/tilapäistä kotihoitoa, tehostettua kotihoitoa, 

kuntoutusta sekä muuta tukea kuten turvaa, aterioita, kuntouttavaa päivätoimintaa, asiointiapua, 

avustamista, siivous-, kylvetys-, kuljetus-, aurauspalveluita, asunnon muutostöitä sekä moniammatillisia 

geriatrisia arvioita. Kotihoidolla tarkoitetaan lain mukaan kotipalvelun (Sosiaalihuoltolaki 19§) ja 

kotisairaanhoidon (Terveydenhuoltolain 24 §) muodostamaa kokonaisuutta. Tehostettu kotihoito (>30 

h/kk ja/ tai yökotihoito) voi sisältää myös kotisairaalapalvelua ja saattohoitoa. Kotihoidon tavoitteena 

on kokonaisvaltainen asiakkaan tukeminen, niin että hän selviytyy päivittäisistä arjen toiminnoistaan. 

Tavoitteena on edistää kotihoidon asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Vanhuspalveluiden tila-tutkimuksen (2018) mukaan kotihoidon tilapäisten asiakkaiden määrä on 

kasvussa. Lisäksi viikonloppuisin annetun palvelun määrä kasvaa voimakkaammin kuin arkena 

annettavan palvelun. Asiakasmäärän suhteen erot viikonpäivien välillä ovat tasoittumassa. Pohjois-

Pohjanmaalla säännöllisen kotihoidon käyntien intensiteetti on hieman muuttunut vuodesta 2015. 

(kuva) Käyntiluokituksen mukaan pienempien käyntimäärien (1-3 krt/kk) asiakkuuksien osuus on 

hieman pienentynyt ja vastaavasti intensiivisimmän kotihoidon hieman kasvanut. Kuntakohtaiset 

vaihtelut ovat suurempia. 
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Kuvio 8. Kotihoidon asiakkaat Pohjois-Pohjanmaalla käyntiluokittain (2015-2017). Lähde: Sotkanet. 

Thl:n tuottamien tietojen (RAI-arvioinnit) mukaan Pohjois-Pohjanmaalla kotihoidon asiakkaiden 

toimintakyky, arkisuoriutuminen on keskimäärin hieman parempi kuin edellisinä vuosina ja suuressa 

palvelutarpeessa olevien osuus on vähentynyt. Lisäksi asiakkaiden terveydentilan vakaus on hieman 

parempi kuin vertailumaakunnissa. RAI-palveluntarve luokituksen (MAPLe-15) mukaan omatoimisten 

asiakkaiden määrä (17 %) on selkeästi suurempi kuin muissa maakunnissa (n. 11 %). Erityisesti 

muistisairaudesta johtuvaa palvelutarvetta asiakkailla on suhteellisen vähän (10 %) eikä jatkuvaa 

valvontaa vaativien asiakkaiden osuus vertailutiedon mukaan ole erityisen merkittävä (11 %). 

Asiakasrakenteessa on organisaatiokohtaisia eroja. Muutoksia kotihoidossa tulisi tarkastella 

organisaatiokohtaisesti ja palveluiden piirin tulevien ohjautumista tulisi selkeästi yhdenmukaistaa.  
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Säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joilla kotihoidon käyntejä 10 - 29 kertaa kuukaudessa (%)

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joilla kotihoidon käyntejä  4 - 9 kertaa kuukaudessa (%)

Säännöllisen kotihoidon asiakkaat, joilla kotihoidon käyntejä   1 - 3 kertaa kuukaudessa (%)
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Kuvio 9. Muistisairaiden kotihoito maakunnittain vuosina 2016 ja 2017. Lähde: Thl: 

Vanhuspalveluiden tilatutkimus. 

Arjen pärjäämisen tueksi tarvitaan monipuolisemmin erilaisia tukitoimia ja palveluita. Säännöllistä 

kotihoitoa on Pohjois-Pohjanmaan kunnissa ollut saatavilla suhteellisen hyvin. Kotihoidon palvelun ja 

resurssin kohdentamisella selkeämmin voidaan myös vastata kasvavaan palvelutarpeeseen. 

Ympärivuorokautista kotihoitoa ei ole saatavilla kattavasti koko maakunnassa (kuva 8), mutta sen 

järjestäminen on tarpeen osana palvelujärjestelmän muutosta sekä yhä vaativampien asiakkaiden, 

kuten muistisairaiden kotihoidon järjestämiseksi.  

 

Kuva 8. Ympärivuorokautisen kotihoidon yksiköiden osuus maakunnissa. Lähde: Thl. 
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Kuntouttava kotihoito 

Kotihoidon asiakkailla on merkittävä toimintakyvyn ja kuntoutumisen potentiaalia, jota voidaan 

tunnistaa ja tukea arkikuntoutumisena, osana päivittäisiä toimintoja. Lisäksi muuttuneen 

asiakastilanteen vaatimuksiin tulee vastata intensiivisemmän ja moniammatillisen kuntoutuksen avulla. 

Erilaiset kuntouttavat toimintamallit ja mm. kotikuntoutus ovat olleet useiden kuntien ja sote-

organisaatioiden kehittämisen tulosta viime vuosilta. Alustavaa näyttöä kuntouttavien arviointijaksojen 

vaikuttavuudesta säännöllisen kotihoidon palvelutarpeeseen on myös useilta alueilta Pohjois-

Pohjanmaallakin mm. Kuusamon, Selänteen alueella ja Oulussa. 

Toiminnanrajoituksien kehittyminen voi tapahtua hitaasti, jonka vuoksi varhainen tunnistaminen on 

tärkeää mutta toisaalta haasteellista ilman systemaattista sovittua käytäntöä. Tarkemmalla selvittelyllä 

ja yksilöllisesti räätälöidyllä interventiolla muuttunut tilanne saadaan usein korjattua. Tämän vuoksi 

gerastenian tunnistamisen työkalu (liite 3) tulisi olla kattavasti käytössä kaikissa ikäihmisiä kohtaavissa 

palveluissa ja toiminnoissa. Hyvinvointikartoitukset, terveystarkastukset sekä kotikäynnit tulee tehdä 

arvioiden toimintakyvyn laskuun johtavia riskejä. 

 

 

Kuva 9. Arviointi- ja kuntoutusjakson prosessi. Lähde: I&O-Pohjois-Pohjanmaan KUKO-kehittämistiimi. 

Kuntouttava arviointijakso ennen säännöllisen kotihoidon palvelupäätöstä on vakiintumassa Suomessa 

useiden alueiden ja kuntien toimintamalliksi. Pohjois-Pohjanmaan kuntouttavan kotihoidon 

kehittämistiimin päämääränä oli luoda kuntoutumista edistävää, asiakkaan itsenäisyyttä tukevaa 

kotihoidon toimintamallia. Tavoitteena oli tehdä kuvaus arviointi- ja kuntoutusjaksosta, joka toteutuisi 

ennen säännöllisen kotihoidon asiakkuudesta päättämistä. Pohjois-Pohjanmaalla kuntouttavan 

kotihoidon kehittämistiimi kuvasi toimintamallin prosessin eri toimijoiden näkökulmasta. 
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Asiakaslähtöisen kuntoutumissuunnitelman lähtökohtana ovat asiakkaan voimavarat, koetut haasteet ja 

elämäntapa.  Kuntoutujan oma motivaatio on onnistumisen kannalta tärkein. Mallinnuksessa arviointi- 

ja kuntoutusjakso koostuu neljästä vaiheesta: kuntoutus- ja palvelutarpeen määrittelemisestä, 

suunnitelmasta, kuntoutuksen toteutuksesta ja arviointi- ja päätösvaiheesta. Kaikki vaiheet on avattu 

kolmesta näkökulmasta: asiakkaan, läheisten ja työntekijän/tiimin. Arviointi- ja kuntoutusjaksolla (4-6 

vkoa) eri asiantuntijoista koostuva kotikuntoutustiimi tukee suunnitellen, ohjaten ja toteuttaen 

yksilöllistä kuntoutumisen ohjelmaa. Tarvittaessa kotihoito tukee kuntoutumista ja arkiselviytymistä 

ympäri vuorokauden. Arviointi- ja kuntoutusjakson jälkeen asiakas voi jatkaa arkeaan kotona tutuilla tai 

uusilla toimintakykyä ylläpitävillä toimilla/harrasteilla tai tukipalveluilla. Yhdessä tehdyn arvioinnin 

pohjalta voidaan asiakkaalle tarvittaessa sopia myös kotihoidon palvelujen jatkumisesta. (kuva 9) 

Asiakkaille, joille toimintakyvyn alenema on merkittävä sairauden, vamman tai arkikuntoutuksen 

riittämättömyyden vuoksi, voidaan myös kuntoutustarpeen arvioinnin pohjalta suunnitella vastaava 

kuntoutusjakso kotiin tai kodin ulkopuoliseen kuntouttavaan palveluun kuten päivätoimintaan, 

ryhmäkuntoutukseen tai kuntoutusyksikköön. Kuntoutumisen tarvetta voidaan myös arvioida 

ympärivuorokautisen pitkäaikaishoitoon sijoittumisen riskin näkökulmasta. Tämän tunnistamisessa 

voidaan käyttää mm. RAI-arvioinnin yhteydessä toteutuvaa riskimittausta. 

Arkikuntoutuksesta puhutaan silloin kun huolehditaan kotihoidon tai ympärivuorokautisen hoidon 

asiakkaista, joille mahdollistetaan riittävät liikkumisen ja osallistumisen mahdollisuudet ja heidän 

toimintakykyään arvioidaan säännöllisesti. Arkikuntoutukseen liittyvät toimet kirjataan 

asiakassuunnitelmaan ja niiden toteutumista seurataan päivittäisten kirjausten sekä mm. RAI-

arviointien avulla. Arkikuntoutumisen osaaminen tulisi näin olla ehdoton vaatimus kaikille säännöllisesti 

tai pitkäaikaisesti palveluita tuottaville tahoille.  

Kuntoutumispotentiaalin tunnistaminen on koko palvelujärjestelmän haaste. RAI-arvioinnin 

tarkoituksena on tunnistaa ja osoittaa asiakkaan voimavaroja kuntoutumiselle. Lisäksi voidaan seurata 

kuntouttavien toimintojen määrää ja säännöllisesti arvioida asiakkaiden toimintakyvyn muutosta. 

Kuntouttavaa toimintatapaa, hoidon laatua voidaan arvioida useilla RAI-laatu- ja 

vaikuttavuusindikaattoreilla. Kuntoutumista edistävän toimintaan ohjaamista voidaan toteuttaa usealla 

eri tavalla sekä kohdentaa eri palveluntuottajiin. 

 

Toimivan kotihoidon toimintamalli 

Kansallisen palvelukuvauksen mukaisesti kotihoidon tarkoituksena on neuvonnan, ohjauksen, sekä 

toimintakykyä tukevan toimintamallin ja hoidon avulla turvata kotona asuvien asiakkaiden tarvitsemat 

kuntoutumis-, hoito- ja hoivapalvelut palvelulupauksen mukaisesti. Kotihoidon tavoitteena on 

kokonaisvaltainen asiakkaan voimavarojen tukeminen, niin että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoista 

mahdollisimman omatoimisesti ja kykenee asumaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. 

Tavoitteena on myös parantaa kotihoidon asiakkaiden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. 

Omaisia ja lähipiiriä tuetaan osallistumaan hoitoon ja huolenpitoon.  

Toimiva kotihoito on asiakaslähtöistä, jolloin yksilöllisesti suunniteltu palvelukokonaisuus ohjaa 

toimintaa. Palvelu on myös viiveetöntä asiakkaan ja omaisen yhteydensaantia hoitajaan/kotihoitoon. 

Asiakastyö suunnitellaan jatkuvuuden periaatteella, jolloin sama tuttu hoitaja käy mahdollisimman 

usein. Kotihoidon käynnit toteutuvat sovittujen aikataulujen mukaan. Kotihoitoa kehitetään ja 

suunnitellaan myös asiakaskokemukseen perustuen. 
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Kotihoidon palveluiden toteuttaminen kattavasti koko maakunnan alueella ympärivuorokautisesti 24/7 

edellyttää palvelujärjestelmän ja resurssien tarkastelua sekä hoivapalveluiden sisällä että 

terveydenhuollon yksiköiden kanssa. Tämän ohella tulee sopia kotiin tukea tarvitsevien akuuttihoidon 

24/7- mallista maakunnan eri toimijatahojen kesken ml. ensihoito sekä perus- ja erityistason 

päivystykset.  

Yhteydensaantikeskus mahdollistaa paitsi ympärivuorokautisen hoidon ja palvelun saavutettavuuden, 

mutta myös resurssien optimaalisen ohjaamisen palvelutarpeen muutosten mukaisesti. Erityisesti tämä 

korostuu kiireellisissä, akuuteissa ja virka-ajan ulkopuolella tapahtuvissa tilanteissa. Tehostetun 

kotihoidon, kotisairaalapalvelun sekä kotisaattohoidon toimintamallit tulisi saattaa yhdenvertaisiksi ja 

kattaviksi koko maakunnan alueella. Niissä voidaan yhdistellä koko sosiaali- ja terveydenhuollon 

kapasiteettia mielekkäällä tavalla toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi alueittain. Näin myös 

ympärivuorokautisesti kotiin vietävät palvelut olisivat toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin. 

Vanhuspalvelun tila-tutkimuksen (2018) mukaan moniammatillisuus ja eri osa-alueisiin erikoistuneet 

tiimit yleistyvät kotihoidossa. Ns. kotiutustiimit yleistyvät lisäksi nopeammin yksityisillä 

palveluntuottajilla. Useimmiten saatavilla on muistihoitajan ja sosiaalityöntekijän / sosionomin 

palveluita (85 % toimintayksiköistä). Kotihoitoa tukeva saattohoitotiimi toimii kuitenkin vasta joka 

kolmannen toimintayksikön alueella. Palveluohjaustiimin palveluiden saatavuus on parantunut 17 %:lla 

kahdessa vuodessa. 

 

Kuvio 10. Välittömän asiakastyöajan osuus kotihoidossa. Lähde: Thl. 

Vanhuspalvelujen tilatutkimuksen (2018) mukaan yksityisellä sektorilla kohdentuu suurempi osuus 

työajasta suoraan asiakastyöhön. Pohjois-Pohjanmaalla välittömän työajan osuus on sekä sairaanhoitajilla 

että muulla henkilökunnalla korkeampi kuin koko maassa. Valtakunnallisessa tutkimuksessa jo 71 % 

kotihoidon toimintayksiköistä, mutta vain 41 % ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä käyttää sähköistä 

toiminnanohjausjärjestelmää. Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmien vakiinnuttaminen ja käytön 

kattavuus mahdollistaa alueiden ja toimintojen vertailun, resurssoinnin ja optimoinnin koko maakunnan 

alueella. Tämän lisäksi strategisten optimointijärjestelmien avulla voidaan koko palveluverkkoa ja 

toimintojen sijaintia tarkastella suhteessa väestön muuttuvaan palvelutarpeeseen. Tuottavuuden 

kehittämiseen kannustavat lisäksi yhteisesti sovitut tavoitteet mm. välittömän asiakastyön määrässä tai 
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läsnäolopalvelua korvaavien digitaalisten palveluiden osuudessa. Tämän lisäksi kotihoidon työtä 

olennaisesti helpottavat teknologiaratkaisut, kuten asiakastyönhallinta erilaisilla päätelaitteilla, 

logistiikkaan liittyvät, paikantavat ja navigoivat ratkaisut, sähköiset avaintenhallintamenetelmät sekä 

helpot/nopeat viestintä- ja konsultaatioratkaisut tulisivat olla laajasti ja kattavasti kaikkien käytössä. Tämä 

edellyttää myös riittävää, eri kohderyhmien tarpeeseen vastaavaa digitukea. 

Kotihoidon asiakkaiden digitaalisten ratkaisujen tavoitteena on, että asiakkaiden turvallisuuden tunne 

lisääntyy. Asiakkailla olisi mahdollisuus sosiaalisiin suhteisiin ja osallistua erilaisiin kuntouttaviin 

toimintoihin ja tapahtumiin. Asiakkaalle yhteydensaanti on nopea ja asiointimahdollisuudet monipuolisia. 

Osallistuminen kuntoutukseen ja erilaisiin ryhmiin olisi helppoa ja joustavaa. Asiakkaan omaisiin olisi 

joustavampi yhteys, ja heille tuotettu tieto olisi ajantasaista. Asiakkaille valittava teknologia tulisi olla 

käyttäjäystävällistä ja asiakkaille tarjottavaan digitukeen on panostettava erityisesti käyttöönottovaiheessa. 

Etäkotihoidon oletetaan yleistyvän tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi vasta 1 % kaikista kotihoidon 

käynneistä tehdään etäyhteyden avulla. 

Kotihoidon toimivuutta takaavat myös asiakaskohtaiset ennakoivat hoitosuunnitelmat. Lisäksi hoidon 

jatkuvuus ja pysyvyys on osa ennakointia ja täten kustannusvaikuttavaa. Hoitosuhteen pysyvyydellä 

kotihoidossa voidaan vähentää päivystysaikaisten palveluiden käyttöä ja lisätä asiakkaiden tyytyväisyyttä. 

Myös vanhusneuvostojen mielestä toimiva kotihoito tarkoittaa riittävää asiakaskohtaista palveluaikaa, 

Henkilökunnan tulisi olla tuttua ja osaavaa. Kotihoidossa tulisi olla aikaa keskustelulle. Toimiva kotihoito on 

kiireettömyyttä, turvallisuutta, arkiaktiivisuutta ja osallisuutta lisäävää. Palvelussa hinta ja laatu kohtaavat. 

Asiakkaan ääni ja näkökulma halutaan tuoda vahvemmin osaksi toiminnan arviointia ja kehittämistä. Tämän 

tueksi kärkihankkeen aikana toimivan kotihoidon kehittämistiimissä laadittiin yhtenäinen kotihoidon 

asiakasraatimalli. Mallin tavoitteena on osallistaa asiakkaat ja läheiset palvelujen suunnitteluun ja 

toteuttamiseen. Raadeissa käsitellään ja tiedotetaan uudistuksista. Asiakasraati voi antaa ehdotuksia ja 

ideoita toiminnan parantamiseen ja kehittämiseen esim. osallistua asiakasohjeiden muokkaamiseen. 

Raadissa voidaan myös arvioida muutosten toteutumista. Tavoitteena on helpottaa myös uusien 

palvelumuotojen ja käytäntöjen onnistumista.  

 

Kuva 10. Toimivan kotihoidon nelikenttäseuranta. Lähde: I&O-Pohjois-Pohjanmaa toimivan kotihoidon 

kehittämistiimi. 
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Toimivan kotihoidon kehittämistiimi määritteli kotihoidon seurantaindikaattoreita johtamisen tueksi. 

Arvioinnin näkökulmat olivat palvelun saatavuus, laatu, kustannusvaikuttavuus, asiakaslähtöisyys, 

yhdenvertaisuus ja suorituskyky. Kotihoidon toiminnan tulee olla ajantasaiseen tietoon perustuvaa. Tieto 

tulisi olla helposti saatavilla, työntekijän oman työn ohjaamiseen soveltuvaa ja eri tason johtamista 

tukevaa. 

 

Tiivistäen 

 kotihoidon palvelu kohdennetaan tarvelähtöisesti ja yhdenvertaisesti koko maakunnassa 

 kotihoitoa järjestetään ympärivuorokautisesti koko maakunnassa 

 kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn ja kuntoutumisen mahdollisuuksien tunnistamisen menetelmiä 

vahvistetaan ja yhdenmukaistetaan 

 toimiva kotihoito on asiakaslähtöistä ja kehittäminen asiakaskokemusta hyödyntävää 

 digitaaliset palveluratkaisut hyödyttävät asiakkaan arkea ja mahdollistavat kotona asumisen 

 teknologiaratkaisut mahdollistavat työntekijöille tehokkaan, turvallisen ja vuorovaikutteisen 

työskentelytavan 

 toimivaa kotihoitoa johdetaan tietoon pohjautuen 

 

d. omaishoito 

 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun 

läheisen henkilön avulla. Omaishoitajalla tarkoitetaan hoidettavan omaista tai muuta hoidettavalle 

läheistä henkilöä, joka on tehnyt omaishoitosopimuksen. Omaishoidon tuki on lakisääteinen 

sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat: hoidettavalle 

tarjottavat palvelut, omaishoitajalle maksettava hoitopalkkio hoidon vaativuuden ja sitovuuden 

mukaisesti, omaishoitajan vapaat sekä omaishoitoa tukevat muut palvelut. 

Pohjois-Pohjanmaalla omaishoidon kattavuus vuonna 2017 oli 6,4 % 75 vuotta täyttäneestä väestöstä. 

Kattavuus on noussut edellisvuodesta kaksi kymmenystä ja on koko maata (4,8 %) hieman suurempi. 

Omaishoidon kattavuus on Pohjois-Pohjanmaalla vähintään kansallisen suosituksen mukainen. 

 

Kuvio 11. Omaishoidon tuen hoidettavat ikäluokittain. Lähde: SOTKANET. 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

Omaishoidon tuki, 0 - 17-vuotiaat hoidettavat vuoden
aikana

Omaishoidon tuki, 18 - 64-vuotiaat hoidettavat vuoden
aikana

Omaishoidon tuki, 65 - 74-vuotiaat hoidettavat vuoden
aikana

Omaishoidon tuki, 75 - 79-vuotiaat hoidettavat vuoden
aikana

Omaishoidon tuki, 80 - 84-vuotiaat hoidettavat vuoden
aikana

Omaishoidon tuki, 85 vuotta täyttäneet hoidettavat
vuoden aikana

2017 2016 2015
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Omaishoidon hoidettavista yli 65-vuotaiden osuus on 64 % kaikista hoidettavista. Lasten määrä on 

viime vuosina jonkin verran kasvanut. Selkeästi vanhimpien, yli 85v. määrä on kasvanut eniten muiden 

aikuisikäluokkien pienentyessä. (kuvio 11) Omaishoitoperheet ovat erilaisissa elämänvaiheissa ja 

tilanteissa, mikä edellyttää palvelujärjestelmältä arviointia ja kehittämistä omaishoidon tukeen 

erilaisille asiakasryhmille sopivaksi. Myös omaishoitajista noin puolet ovat yli 65-vuotiaita. Koska 

omaishoitajan ja hoidettavan tarpeet liittyvät kiinteästi yhteen, myös tuen ja palvelumuotojen 

kehittäminen sekä eri-ikäisten hoitajien tarpeet ottaa myös huomioon. 

Pohjois-Pohjanmaalla omaishoidon tuen järjestämisessä ja kattavuudessa on merkittäviä 

kuntakohtaisia eroja. Omaishoidon palkkioissa sekä vapaiden käyttömahdollisuuksissa on niin ikään 

eroavaisuuksia. Omaishoidon tuen ja palveluiden yhdenmukaistaminen kriteereiden ja toimintamallien 

osalta on nähty ensisijaiseksi maakunnallisen yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Omaishoitajien 

ilmaisemina palvelun laadun epäkohtina on koettu yhteydensaannin vaikeudet 

palvelujärjestelmään/ohjaajiin, ohjauksen jatkuvuuden puutteet sekä kotiin annettavan tuen vähäisyys 

esim. vapaapäiväjärjestelyissä. Erityislapsiperheiden omaishoitajat ovat toivoneet sähköisiä asiointi- ja 

yhteydenottomahdollisuuksia, selkeitä lapsiperheille soveltuvia hoidon vaativuuden ja sitovuuden 

arviointimenetelmiä ja kriteereitä, sekä osaavia hoitajia sijaisiksi ja hoitopaikkoihin. 

I&O-kärkihankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa kaikenikäisten omaishoitoa. Pohjois-Pohjanmaalla 

haluttiin kuvata kaikenikäisten monipuolista etä- ja lähiomaishoitajuuden tuen malleja. Kärkihankkeen 

tavoitteen mukaisesti pohdittiin myös omais- ja perhehoidon tuen osittaista keskittämistä teknologiaa 

ja alueellisten osaamisverkostoja hyödyntäen. Yhdenmukaisuutta luotiin prosessikuvauksella, jota 

voidaan tarkastella ja varioida myös erityisryhmien kuten muistisairaiden, mielenterveys- ja 

päihdeasiakkaiden sekä erityislapsiperheiden tilanteissa (vrt. prosessikuvaus OSSI-hanke2). Oleellista on 

jakaa ja vaiheistaa omaishoidon tukeen liittyvä neuvontaa ja ohjausta asiakkaalle sopivaksi sekä 

muuttuvaan tarpeeseen joustavasti reagoivaksi. 

 

                                                           
2 Etelä-Savon asiakaslähtöinen palveluohjausverkosto ja osaamiskeskus omais- ja perhehoitoon : https://stm.fi/koti-ja-
omaishoito/rahoitettavat-hankkeet/essote 
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Kuva 11. Omaishoidon vapaiden käyttömahdollisuudet ja muu tuki. Lähde: I&O-Pohjois-Pohjanmaan 

omaishoidon kehittäminen. 

 

Omaishoitajille on Pohjois-Pohjanmaan alueella monipuolisia tukimuotoja. Omaishoidon vapaiden 

järjestämisessä hyödynnetään erilaisia osa- ja ympärivuorokautisia palveluita. Yhä enenevässä määrin on 

käytössä olleet myös palvelusetelit vaihtoehtojen monipuolistamiseksi. Kunnan järjestämän tuen 

kokonaisuus on usein myös monitoimijaisesti toteutettua, jossa esim. Omaishoitoliiton paikallisilla 

jäsenyhdistyksillä on merkittävä rooli omaishoitajien tukemisessa, koulutuksen ja valmennuksen ja 

erityisesti vertaistuen toteuttamisessa. Yhteistoiminnallinen omaishoidon kehittäminen järjestöjen ja 

kuntien kanssa on todettu yhteiseksi hyväksi käytännöksi Pohjois-Pohjanmaalla.  
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Kuva 12. Kotihoidon kattavuus omaishoidossa. Lähde: Kotihoidon laskenta/Thl 

Omaishoidon tuessa merkittävää on myös yhteistyön sujuvuus koko sote-palvelujärjestelmän kanssa. 

Hoidon sitovuudesta ja vaativuudesta kertoo myös se, että yli kolmannes Pohjois-Pohjanmaalla iäkkäiden 

omaishoitoperheistä saa arjen ja jaksamisen tueksi myös säännöllistä kotihoitoa. RAI-arviointien pohjalta 

katsottuna hoidettavien toimintakyky ja arjessa suoriutuminen on heikompaa kuin kotihoitoasiakkailla 

keskimäärin. Terveydentilan epävakaus, masennusoireiden ja ns. käytösoireiden yleisyys saattavat johtaa 

myös runsaampaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä päivystyspalveluiden käyttöön. Omaishoitajat 

hyötyvät ohjauksesta ja koulutuksesta, jolla annetaan valmiuksia liikkumisen ja kuntoutumisen tukemiseen 

sekä erilaisiin vuorovaikutus- ja hoitomenetelmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluyksiköissä tulisi 

tunnistaa omaishoitotilanne, ja palvelujärjestelmällä tulisi olla ohjeet ja toimintavalmius mm. äkillisesti 

sairastuneen omaishoitajan ja hoidettavan auttamiseksi. 

Omaishoidon kehittäminen jatkuu myös yhteistyönä lasten ja perheiden palveluiden kehittämiseen, joka 

LAPE-hankkeen jälkeen jatkuu. Erityislapsiperheiden omaishoidon tuki tulee yhteen sovittaa 

perhekeskusmallin, henkilökohtaisen tuen ja avun määrään. Lisäksi yhteistyötä tulee tiivistää 

erityishuoltopiirin asiantuntijoiden kanssa. Omaishoidon määrärahan harkinnanvaraisuus, palkkion ja 

palveluiden vaihtoehtoisuutta tulee myös pohtia edelleen. 

 

Tiivistäen 

 Omaishoidon tuen yhdenvertaisuutta maakunnassa toteutetaan yhteisin kriteerein, 

toimintamallein ja palveluin 

 Omaishoitoperheiden erityispiirteet kohderyhmittäin huomioidaan asiantuntevan 

omaishoidon neuvonnan ja ohjauksen järjestämisessä ja koko omaishoidon 

asiakasprosessissa 

 Kaikenikäisten omaishoitoa tukevia palveluita kehitetään monitoimijaisesti ja 

yhteistoiminnallisesti  
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e. perhehoito 

 

Perhehoito on perhehoitolain (263/2015) 3 §:n mukaan hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen 

huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Kunta tai kuntayhtymä 

tekee toimeksiantosopimuksen perhehoitajan kanssa tai sopimuksen perhehoidon järjestämisestä 

yksityisen perhehoidon tuottajan kanssa. Perhehoitolain 6 §:n mukaan perhehoitajaksi voidaan hyväksyä 

henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva 

antamaan perhehoitoa. Perhehoitokoti on yksityiskoti, jossa annetaan perhehoitoa. Se on terveydellisiltä ja 

muilta olosuhteiltaan, rakenteeltaan, tiloiltaan ja varustetasoltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva. 

Perhehoitoliiton mukaan ikäihmisten perhehoito on inhimillinen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava 

hoivamuoto. Se antaa hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemistä ja kokemista, 

hoivan ja huolenpidon perustana. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista, osavuorokautista sekä 

asiakkaan kotona tapahtuvaa. 

Perhehoitoa järjestetään eniten lastensuojelussa. Perhehoitoa käytetään jonkin verran myös 

kehitysvammahuollossa ja iäkkäiden palveluissa. Perhehoidossa on nähty sekä kansallisesti että Pohjois-

Pohjanmaalla potentiaalia lisäämiseen ja vakiinnuttamiseen osaksi ikäihmisten palveluita. I&O-

kärkihankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa omais- ja perhehoitoa hyväksi havaittujen toimintamallien 

avulla. Etelä-Savon koordinoiman OSSI-hankkeen kokeilussa olleet menetelmät tulisi alustavien 

vaikuttavuustulosten pohjalta arvioida ja ottaa käyttöön myös Pohjois-Pohjanmaalla. Kokeiluhankkeen 

myötä Etelä-Savoon saatiin 50 uutta perhehoitajaa ja ammatillinen perhekoti ikäihmisille. 

 

 

Kuvio 12. Perhehoidossa olleet ikäihmiset 2015-2017. Lähde: Sotkanet. 

Perhehoidossa olleiden ikäihmisten määrä on kasvanut merkittävästi Suomessa vuodesta 2013 alkaen. 

Vuoden 2017 tilastoissa perhehoidossa olleita vanhuksia oli Suomessa 729 hlöä. Pohjois-Pohjanmaalla 

kasvu on ollut joihinkin vertailumaakuntiin nähden hitaampaa ja maltillisempaa (kuvio 12).  
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Kuva 13. Perhehoitoa järjestävät kunnat Pohjois-Pohjanmaalla vuonna 2017. Lähde: I&O-Pohjois-

Pohjanmaan perhehoidon kehittämistiimi 

Pohjois-Pohjanmaalla kartoitettiin I&O-kehittämisverkostossa kuntien järjestämää perhehoitoa vuonna 

2017 (kuva 13). Toistaiseksi vain osassa kuntia toteutetaan perhehoitoa. Kärkihankkeen kehittämistyössä 

Pohjois-Pohjanmaalla keskityttiin ikäihmisten perhehoidon vahvistamiseen viestinnällisin keinoin. Samalla 

luotiin ehdotus perhehoidon koordinoinnista maakunnallisesti.  

Asiakas- ja palveluohjaus on merkittävässä roolissa perhehoidon vaihtoehdon tarjoajana asiakkaille. 

Perhehoidon katsotaan soveltuvan ratkaisuvaihtoehdoksi moniin tilanteisiin. Perhehoito sopii 

pitkäaikaishoidon vaihtoehdoksi silloin, kun pärjääminen kotiin annettavien palveluidenkaan turvin ei 

onnistu. Omaishoidon vapaat, sekä osavuorokautisena että ympärivuorokautisena, sopivat perhehoidossa 

toteutettavaksi. Omaishoitoperheet arvostavat tuttua, turvallista ympäristöä sekä hoitajan ja muiden 

ihmiskontaktien jatkuvuutta ja pysyvyyttä. Perhehoito voi olla kuntouttavaa ja sopii mm. jatkohoidon ja 

kuntoutuksen ympäristöksi, kotikuntoisuuden arvioimiseksi tai sen saavuttamiseksi. Säännöllisen 

kotihoidon asiakas voi sosiaalisen toimintakykynsä ylläpitämiseksi ja edistämiseksi hyötyä säännöllisistä 

perhehoitojaksoista. Elämäntilanne voi myös muuttua äkillisesti, jolloin esim. surutyön tai muun 

luopumisen vuoksi tilapäinen tuki arkeen voi toteutua perhehoitona. Perhehoito voi olla myös ratkaisu 

silloin, kun yksinäisyys ja turvattomuus ajavat henkilön toistuvasti sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin. 

Perhehoidon järjestäminen tarvitsee toteutuakseen maakunnallisen ja alueellisen koordinoinnin. 

Perhehoidon koordinaatiotehtäviin voisivat kuulua mm. perhehoitajien valmennus, ohjaaminen, valvonta, 

tuki ja koulutus sekä soveltuvin osin hallinnolliset työt toimeksiantosopimusten sekä perhehoitopalkkioiden 

maksatukseen liittyen. Koordinointi on tiivistä yhteistyötä palveluohjaukseen ja kotihoitoon. 
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Vanhusneuvostojen mielestä erityisesti perhehoitajien vapaat ja sijaisjärjestelyt ovat perhehoidon 

onnistumisen edellytyksiä. 

Perhehoidon vahvistaminen edellyttää suunnitelmallista ja kattava, kaikki kohderyhmät huomioivaa 

viestintää. (liite 4) Yhteisen viestintäsuunnitelman mukaisesti tuotettiin mm. perhehoidosta kertova video 

Pohjois-Pohjanmaalla. Muiden maakuntien kuten Etelä-Savon sekä Perhehoitoliiton viestintää voidaan 

hyödyntää perhehoidon lisäämiseksi Pohjois-Pohjanmaalla. 

Tiivistäen 

 perhehoito vakiinnutetaan osaksi ikäihmisten palveluita maakunnalliseen strategiaan ja 

järjestämisohjelmaan pohjautuen 

 perhehoidon vahvistuminen edellyttää riittävää tietoisuutta palvelusta, joka saavutetaan 

mm. monipuolisella ja kattavalla viestinnällä sekä asiakasohjauksella 

 perhehoidon järjestämiseen kuuluu maakunnallinen perhehoidon johtaminen, hallinnointi 

sekä koordinoitu perhehoitajien rekrytointi, koulutus ja tuki 

 

f. Sairaalahoito ja erikoissairaanhoito 

 

Toimivat avohoidon ja terveydenhuollon palvelut tukevat iäkkäiden kotona asumista. Pohjois-

Pohjanmaalla perusterveydenhuollon, sairaalahoidon sekä erikoissairaanhoidon käytössä on suuria 

kuntakohtaisia eroja. Sairaanhoidon käyttöön vaikuttavat hoidon tarpeen lisäksi erilaiset kunta-

/organisaatiokohtaiset hoitokäytännöt ja sairaanhoidon tai erikoissairaanhoidon lääkäripalveluiden 

saatavuus eri alueilla. 

 

 

Kuvio 13. Perusterveydenhuollon hoitojaksot 1000 vastaavanikäistä kohden koko maassa ja Pohjois-

Pohjanmaalla. Lähde: Sotkanet 

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoitoa ja sairaalahoidon hoitojaksoja on Pohjois-Pohjanmaalla sekä yli 

75-vuotiailla että yli 85-vuotiailla huomattavasti enemmän kuin Suomessa keskimäärin vaikkakin ne ovat 
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Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot 85
vuotta täyttäneillä koko maa

Perusterveydenhuollon vuodeosastohoidon hoitojaksot 85
vuotta täyttäneillä Pohjois-Pohjanmaa
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vastaavanikäistä kohden

2017 2016 2015



38 
 

muutosagentti Rita Oinas 

edellisvuodesta laskeneet. Vastaavasti somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksoja on molemmissa 

ikäryhmissä keskimääräistä vähemmän. 

RAI-tietojen mukaan sairaalahoitoa Pohjois-Pohjanmaalla on 26 % säännöllisen kotihoidon asiakkailla. Myös 

pitkäaikaishoidossa olevilla se on yleisempää kuin vertailumaakunnissa. Sen sijaan kotihoitoasiakkaiden 

päivystyksen käyttöä 90 vrk seuranta-aikana on maakunnassamme 15 %:lla, mikä ei vertailussa poikkea 

maakuntien keskimääräisestä. 

Merkittävänä rakenteellisena muutoksena nykyiseen järjestelmään tavoitellaan sairaaloiden ja nykyisten 

terveyskeskusten vuodeosastokapasiteetin asteittaista vähentämistä ja kokoamista isompiin yksiköihin. 

Tulevassa maakunnassa painotetaan sairaalahoidossa sekä erityis- että perustasolla lääketieteellisiä 

perusteita, oikea-aikaisuutta, tehokkuutta, laatua ja potilasturvallisuutta väestön palvelutarpeen mukaan. 

Pitkäaikainen laitoshoito supistuu nykyisestä ja sitä toteutetaan vain lainmukaisilla erityisperusteilla. 

Vaativien palvelujen koordinoitua keskittämistä perustellaan palvelujen saatavuuden turvaamisella myös 

erityistilanteissa. Lisäksi valmistelussa painotetaan sähköisiä palveluja ja teknologiaa hyödyntävien 

lähipalvelujen käyttöön ottamista. (PoPSTer 2017) 

PoPSTer-raportissa päivystävien sairaaloiden osalta ei ehdoteta merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen. 

Oulun yliopistollinen sairaala palvelee pohjoisen yhteistyöalueen neljää maakuntaa. Suunnitelman mukaan 

Oulaskankaan sairaala vastaa Pohjois-Pohjanmaan eteläisen alueen perusterveydenhuollon ja 

erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksestä, ja lisäksi perusterveydenhuollon ympärivuorokautista 

lääkäripäivystystä on Raahessa ja Kuusamossa. Perustason sairaalat olisivat suurempia yksiköitä, 

tukeutuisivat alueittensa päivystysyksiköihin ja vastaavat perustason päivystyksellisestä sairaalahoidosta. 

Yliopistosairaalan toimintaa ja tiloja uudistetaan erityisesti Tulevaisuuden sairaala 2030-hankkeessa. 

Tavoitteena on lisäksi voimakas toiminnan ja prosessien uudistaminen. Sairaalatoimintaa tarkastellaan 

siten, että erityistaso ja perustaso muodostavat toimivat integroidun kokonaisuuden, jota voidaan hallita 

yhteisellä toiminnanohjausjärjestelmällä. 

Perustason merkitys korostuu erityisesti iäkkäiden sairaanhoidon toteutuksessa ja geriatrian 

hyödyntämisessä. Kärkihankkeen asiantuntijalääkärin Harriet Finne-Soverin mukaan ikääntyvien hoito- ja 

palveluprosesseissa on kohtia, joissa geriatrisella osaamisella on merkittävä rooli. Näitä ovat säännöllisten 

hoivapalveluihin asiakkaaksi tulo; hoidon ja palvelujen suunnittelu, toteutus ja seuranta, voinnin muutokset 

sekä arviointi-, sairaala-ja kuntoutusjaksot muualla kuin kotona. Lisäksi osaamista voidaan kohdentaa 

kattaviin määrä-aikaistarkastuksiin ja erityinen vastuurooli lääkärillä on myös elämän loppuvaiheen 

suunnittelussa ja toteutuksessa. Iäkkäiden, pitkäaikaissairaiden sekä säännöllisten hoivapalveluiden piirissä 

olevien hoitosuunnitelmia tulee tarkastella riittävällä geriatrisella osaamisella ja kehittää ennakoiviksi 

iäkkään muuttuviin tilanteisiin. 

Vanhuspalveluiden tila-tutkimuksen mukaan kotihoitoa tukeva saattohoitotiimi toimii vasta joka 

kolmannen toimintayksikön alueella. Myös Pohjois-Pohjanmaalla tulee kehittää saattohoitoa ikääntyvien 

tarpeiden näkökulmasta. Saattohoitosuosituksen mukaista kolmiportaista toimintamallia kehitetään 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella koordinoidusti. Perustasolla tehtävää saattohoitoa voidaan 

toteuttaa suunnitellusti sekä kotona asuville että asumisyksiköissä. Yhteistyö ja sairaanhoidon tuki 

toteutetaan alueellisesti kotihoidon, kotisairaalan ja sairaanhoidon yksiköiden sekä päivystyssairaaloiden 

yhteistyönä. Vaativan tason saattohoitoa koordinoi PPSHP palliatiiviseen sekä saattohoitoon 

erikoistuneiden yksiköiden avulla.  

Finne-Soverin mukaan elämän loppuvaiheen suunnitelmaa voidaan nimetä ennakoivaksi 

hoitosuunnitelmaksi, joka välttämättä ei aluksi sisällä mitään hoidon rajausta. Hoidon rajaukset 

huomioidaan, kun asiakkaalla on rajaava hoitotahto, lääketieteellinen tilanne sitä edellyttää, diagnoosina 
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on kuolemaan johtava sairaus ja henkilön yleistilanne sitä vaatii. Tilanne edellyttää myös kommunikaatiota 

omaisten kanssa, laajan asiakasarvioinnin läpikäyntiä sekä yhteistä näkemystä jatkosuunnitelmasta. 

Tiivistäen 

 perus- ja erityistason terveydenhuollon palvelut ovat integroidusti suunniteltuja ja 

vastaavat väestön tarpeisiin alueellisesti 

 vaativien palvelujen keskittämisellä turvataan palvelujen saatavuus ja se voidaan 

kohdentaa asiakkaille oikea-aikaisesti 

 geriatrisen palvelut, ml. saattohoito suunnitellaan tukemaan moniammatillista perustason 

työtä 

 sähköiset palvelut ja digitaaliset ratkaisut uudistavat palvelumalleja ja vapauttavat resurssia 

asiakkaiden kohtaamiseen 

 hoidon kokonaislaatua ja vaikuttavuutta tarkastellaan monipuolisesti, mutta johdetaan ja 

kehitetään yhdensuuntaisesti 

 

5.  Toimeenpanosuunnitelma ja resursointi 
 

Pohjois-Pohjanmaalla maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu keskittyy muutosjohtaja Marjukka 

Mannisen mukaan loppuvuonna 2018 mm. koetalousarvion laadintaan, tilanne- ja tulevaisuuskuvatyöhön 

sekä kasvupalveluiden eli työ- ja elinkeinopalvelujen pilottien valmisteluun. Lisäksi soten aluetyöryhmissä 

etsitään uusia yhteistyön tapoja yli kuntarajojen. Valmistelun on arvioitu tähän asti edenneen 

maakunnassamme hyvin. Maakuntastrategiassa tullaan linjaamaan maakunnan toiminnan ja talouden 

pitkän aikavälin tavoitteet kaikkien järjestämisvastuulla olevien tehtävien ja palvelujen osalta. 

Pohjois-Pohjanmaan valmistelussa tehdään strategiaa osallistaen väestöä, toimijoita ja henkilöstä. 

Arvokyselyn mukaan maakunnassamme arvostetaan pohjoispohjalaisia ihmisiä, yhteisen tekemisen 

tahtotilaa ja vahvuutta. Ympäristöasiat, turvallisuus ja asiakkaiden hyvinvointi ovat tärkeitä, kuten myös 

henkilökunnan osaaminen, luovuus ja rohkeus. Uudistus nähdään mahdollisuutena rakentaa uusia 

toimintamalleja rohkeasti. Toisaalta myös pienten paikkakuntien palveluiden tulevaisuus huolettaa. 

Nykyisten organisaatioiden arvojen pohjalta yhteiseksi arvoiksi ovat nousseet asiakaslähtöisyys, 

vastuullisuus, avoimuus ja oikeudenmukaisuus. Lisäksi uusia ehdotuksia keskusteluun ovat olleet kyky 

ajatella uudella tavalla, tasa-arvoisuus, luottamus, luontoarvot ja yhdenvertaisuus. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon resurssitarkastelua tehdään osana monialaisen maakunnan henkilöstöryhmän 

valmistelua. Henkilöstöresursseja tarkastellaan nykytilaan peilaten ja tulevaisuutta arvioiden 

palvelutarpeen muutoksen sekä toisaalta vähenevien henkilöresurssiennusteiden näkökulmasta. 

Kansallisesti tiedetään, että iäkkäiden palvelujen kokonaishenkilöstöstä noin kaksi kolmannesta toimii 

ympärivuorokautisessa hoidossa ja reilu kolmannes on kohdennettu kotihoitoon. Pohjois-Pohjanmaalla 

kotihoidon osuus vanhustenhuollon henkilöstöstä on 36 %, joka on hieman enemmän kuin koko maassa 

(34%). Henkilöstösuunnitelmaa tulee iäkkäiden sote-palveluissa tehdä osana palvelurakenteen 

muutossuunnitelmaa. Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstömäärän, rakenteen, sijoittumisen ja 

osaamisen kehittämisen suunnitelman. 

Vanhustenhuollon tila-tutkimuksen mukaan kotihoidon vakanssien määrä on noussut vuodesta 2016. 

Sairaanhoitajien määrä sen sijaan on pysynyt lähes ennallaan. Fysioterapeuttien määrä kotihoidossa on 

kasvanut ja myös sosionomeja palkattu enemmän. Fysioterapeuttien määrä kotihoidossa nousee silti 

hitaammin kuin on suunniteltu. Kuntoutuksen ammattiosaamisessa on kasvupainetta myös toiminnallisten, 

kuntouttavien tavoitteiden toteuttamiseksi. Henkilöstön kokonaissaatavuus on viime vuosina heikentynyt 
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erityisesti määräaikaisiin ja lyhytaikaisiin tarpeisiin. Vanhustenhuollon tila-selvityksen mukaan sijaisten 

keskitetty hankkiminen on helpottanut kuitenkin esimiesten työtä erityisesti julkisella sektorilla. 

Valtakunnallisesti katsottuna ympärivuorokautisen pitkäaikaishoidon henkilöstömitoitus laatusuositukseen 

peilaten näyttää hyvältä. Suomessa vain 5 % toimintayksiköistä jää alle 0,5:n ja 22 %:lla toimintayksiköistä 

henkilöstömitoitus on yli 0,7. Pohjois-Pohjanmaalla aluehallintoviranomaisen mukaan tehostetun 

palveluasumisen osalta on kuitenkin noussut huolta henkilöstön riittävyydestä erityisesti iltaisin, öisin ja 

viikonloppuisin. Henkilöstörakenteen puutteet, erityisesti sosiaalihuollon ja sairaanhoidollisen osaamisen 

vähäisyys ovat näkyneet paikoitellen. Puutteita on ilmennyt mm. hoitohenkilöstön lääkehoitoluvissa. 

 

 
KOTIHOITO YMPÄRIVRK  

HOITO 

Mielenterveysosaaminen 37 % 26 % 

Päihdeosaaminen 35 % 26 % 

Saattohoito-osaaminen 30 % 8 % 

Teknologian hyödyntäminen osana 
hoitotyötä 

29 % 26 % 

Toimintakyvyn moniulotteinen arviointi 23 % 18 % 

 

Kuva 14. Lisäkoulutuksen osa-alue, osuus kaikista yksiköistä (%) Lähde: Vanhuspalveluiden tila-tutkimus 

2018. 

Ikäihmisten palveluiden resursointia tulee tarkastella myös osaamiskysymysten kautta. Vanhuspalvelujen 

tila-tutkimuksessa (2018) eniten lisäkoulutuksen tarvetta on koettu mielenterveys- sekä 

päihdeosaamisessa. Sekä kotihoidon että ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköistä viidenneksessä 

on koettu lisäkoulutuksen tarvetta toimintakyvyn moniulotteisessa arvioinnissa. Ympärivuorokautisessa 

hoidossa lisäkoulutuksen tarvetta saattohoidossa koetaan vain alle 10 %:ssa yksiköistä, kun vastaavasti 

kotihoidossa sen vahvistaminen nousee samalle tasolle muiden osa-alueiden rinnalle.  

 

6. Monitoimijainen yhteistyö 
 

Pohjois-Pohjanmaan kärkihankkeen toimintasuunnitelmassa tavoiteltiin kehittää yhtenäisiä, 

asiakaslähtöisiä, sosiaali- ja terveydenhuollon palveluprosesseja iäkkäiden asiakkaiden näkökulmasta. 

Verkostoja ja yhteistyömalleja luotiin, mutta yksityiskohtaisempaan mallintamiseen jää edelleen 

kehitettävää. Alueellisesti kehittämistä tehdään esim. Kotoa-kotiin-prosessin työstämisessä, ja laajemmassa 

mittakaavassa myös yhteistoiminta-alueella koko Pohjois-Suomessa. Kehittämistä tulee tehdä laaja-
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alaisessa yhteistyössä koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä ml. erikoissairaanhoito sekä 

ensihoito ja pelastustoimi. 

Esimerkiksi muistisairaan hyvän arjen tuki voidaan toteuttaa monialaisen yhteistyömallin avulla. 

Muistiasiantuntijuuden esim. muistiluotsien ja muistiyhdistyksen hyödyntäminen prosessien kehittäjinä 

tulisi hyödyntää jatkossa entistä vahvemmin. Myös Omaishoitoliiton paikallisilla jäsenyhdistyksillä on ollut 

merkittävä rooli omaishoitajien tukemisessa, koulutuksen ja erityisesti vertaistuen toteuttamisessa. 

Yhteistoiminnallinen omaishoidon kehittäminen järjestöjen ja kuntien kanssa tunnistettiin kärkihankkeen 

aikana ns. yhteiseksi hyväksi käytännöksi Pohjois-Pohjanmaalla. Yhdistys- ja järjestökentän systemaattinen 

hyödyntäminen laajemmin sote-palveluiden kehittämisessä olisi myös tämän toimintamallin pohjalta 

mahdollinen. 

Maakunta voi toiminnallaan vahvistaa myös kuntien vanhusneuvostojen roolia yhdyskuntasuunnittelussa 

niin, että aito yhdessä toimiminen, kuntalaisten kuuleminen toimisi. Vanhusneuvostojen mielestä myös 

maakunnallisen vanhusneuvoston tulisi olla aktiivinen ja yhteiskunnan muutoksia seuraava. Maakunnan 

vanhusneuvoston tehtävänä olisi kuntien vanhusneuvostojen mielestä osaltaan seurata palvelujen 

yhdenvertaisuuden toteutumista. Vanhusneuvostot pitivät tärkeänä, että maakunnallisessa 

vanhusneuvostossa olisi kaikkien kuntien edustus. Vanhusneuvostolla olisi myös päätösvaltaa. Se kuuntelisi 

kunnallisia neuvostoja, tiedottaisi kuntien vanhusneuvostoille ja järjestäisi tarvittaessa yhteistä koulutusta. 

Asiakastasolla on tärkeää, että asiakkaiden kulloinkin tarvitsevat palvelut muodostavat palveluista ja niiden 

tuottajista riippumatta asiakkaalle mahdollisimman kokonaisvaltaisen ja sujuvan palvelukokonaisuuden. 

Asiakkaan palveluiden integraatiota voidaan edistää palveluntuottajille asetettavilla vaateilla sekä 

yhteistyöhön kannustavilla sopimuksilla ja velvoittavilla ohjeilla. Asiakassuunnitelmalla sovitetaan yhteen 

maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia palveluita. Samalla määritellään eri palvelutuottajien roolit ja 

vastuut asiakkaan palveluissa ja hoidossa. Useita eri palveluja tarvitseville palveluohjauksen asiakkaille 

nimetään henkilökohtainen vastuuhenkilö, joka vastaa asiakassuunnitelmasta, sen ajantasaisuudesta ja 

seurannasta.  

 

7. Tietojärjestelmät – Kokonaisarkkitehtuuri 
 

Maakunnan kokonaisarkkitehtuurin kuvaamista tehdään toiminnan muutoksen ja sen edellyttämien 

tietojärjestelmien uudelleen järjestelyjen vuoksi. Pohjois-Pohjanmaalla tietohallinnon linjausesitykset 

pohjautuvat siirtymävaiheessa PPSHP:n infran varaan rakentamiseen ja kansallisten ratkaisujen 

hyödyntämiseen. Lisäksi kokonaisarkkitehtuurin suunnittelussa tehdään yhteistyötä muiden maakuntien ja 

kansallisen arkkitehtuurisuunnittelun kanssa. 

Pohjois-Pohjanmaan ICT-valmistelu on alkanut vuoden 2016 lopussa nykytilan kartoituksella. Maakunnan 

alueen 19 sosiaali- ja terveyspalveluorganisaation käytössä on 14 tietojärjestelmäkokonaisuutta, joten 

maakunnan lähtötilanne on hajanainen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tietojärjestelmiä on linjattu siten, että 

erikoissairaanhoitoon, perusterveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin tulee kuhunkin yksi järjestelmä. 

Lisäksi tulee ratkaista järjestelmien välinen tietointegraatio.  Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun 

kaupunki ovat mukana UNA-hankkeessa, jonka tavoitteena on tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon 

tietojärjestelmäkokonaisuuden vaatimusmäärittely. 
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Kuva 15. Keskeisiä tietosisältöjä hoidon ja palvelun kannalta. Lähde: POP-ICT-valmistelu 2018. 

Osa iäkkäiden palveluiden tietosisällöistä liittyy sosiaalihuollon Kansa-hankkeeseen. Kotihoidon osalta ei 

vielä tarkkaa suunnitelmaa ole, koska tiedonhallintaa koskeva lainsäädäntö on vielä vahvistamatta. Myös 

THL määrittelee tiedonhallinnan kokonaisuutta, jonka jälkeen ohjelmistoihin voidaan määritellä tarvittavat 

muutokset/uudistukset. Alustavan suunnitelman mukaan kotihoidon osio tulee olemaan osa sosiaalihuollon 

järjestelmää.  

Keskitetyn asiakasohjauksen kehittämistiimin määrittelyn mukaan mm. asiakasohjaajat tarvitsevat 

asiakastietojärjestelmien lisäksi erilaisia asiakkuuden hallinnan sekä raportoinnin työvälineitä, jotka 

hyödyntävät integraatiota tietojärjestelmien välillä. Järjestelmäratkaisuilla tulisi turvata nopea, kattava 

tiedon välitys sekä eri tahojen, kuten palveluntuottajien välinen vuorovaikutus. Asiakasohjaajien 

osaamisvaatimuksissa korostuvat viestintä- ja informaatioteknologian lisäksi myös tiedon hyödyntäminen. 

Teknologian hyödyntäminen ja digipalveluiden kehittäminen tulisi olla keskeinen osa ikäihmisten 

palveluiden kehittämistä. Palveluiden järjestämissuunnitelmassa tulisi olla tulevaisuuden tavoitteita 

digitaalisten palveluiden ensisijaisuudelle, kattavuudelle ja hyödyntämisestä osana palveluita. Esimerkiksi 

kotihoidon palveluissa etäkäyntien osuudelle tulee asettaa tavoitteita. Henkilöstön tulee myös tunnistaa 

digitaalisista palveluista ja teknologiasta hyötyvät asiakkuudet entistä paremmin. Palvelujärjestelmän tulee 

tarjota myös kannustimet digitaalisten palveluiden hyödyntämiseen jotta niiden käyttötavoitteen 

saavutettaisiin nopeasti.  

Pohjois-Pohjanmaalla on Oulun alueella hyvinvointi- ja terveysteknologian hyödyntämisen ja kehittämisen 

ekosysteemi, jonka kokemusten pohjalta maakunnan on mahdollisuus edetä teknologian hyödyntämisen 

edelläkävijämaakunnaksi myös sosiaali-ja terveydenhuollossa.  

Digitaaliset ratkaisut edistävät toiminnan tuottavuutta ja vapauttavat henkilöstön aikaa läsnä olevaan 

vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.  Liikkuvaa palvelua helpottavat teknologiaratkaisut, kuten erilaisilla 

päätelaitteilla tehtävä tietojen käsittely, logistiseen optimointiin liittyvät, paikantavat ja navigoivat 

ratkaisut, sekä helpot/nopeat viestintä- ja konsultaatioratkaisut tulisivat olla laajasti ja kattavasti koko 

sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön käytössä.  
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Palveluiden digitalisaatio edellyttää riittävää, eri kohderyhmien tarpeeseen vastaavaa digitukea. Myös 

vanhusneuvostojen selkeä viesti on ollut, että kansalaisten ja asiakkaiden digitukeen tulee panostaa 

iäkkäille sopivilla menetelmillä. 

 

8. Seuranta ja arviointi 
 

Pohjois-Pohjanmaan yhteisen kehittämistyön tuloksena ja hyötynä on syntynyt kuvaa maakunnan 

ikäihmisten palveluiden tilasta alueittain/kunnittain/organisaatioittain. On tunnistettu alueen vahvuuksia ja 

hyviä käytäntöjä ikäihmisten palveluissa. Lisäksi on muodostunut käsitys palvelujärjestelmän kehittämisen 

kohteista maakunnallisen palveluiden järjestämisen pohjaksi. 

Väestörakenteen muutoksen perusteella arvioitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen reaalikustannusten on 

ennakoitu Pohjois-Pohjanmaalla kasvavan vuosina 2016 - 2030 keskimäärin 1,43 % vuodessa. Tämä on 

selvästi koko maan keskiarvoa enemmän. Reaalikustannusten kokonaiskasvun ennuste vuoteen 2030 

mennessä on 23,8 %. Toisaalta maakunnan väestön ennakoidaan kasvavan vuosina 2016 – 2030 noin 5,5 %. 

Vanhusväestön eli 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa runsaalla 37,8 % vuoteen 2030 mennessä (koko 

maassa 28,3 %). Pohjois-Pohjanmaa on siis muuttovoittoaluetta, mutta samalla sen vanhushuoltosuhteen 

ennustetaan heikkenevän enemmän kuin koko maassa keskimäärin, mikä kasvattaa kustannuksia. Soten 

tarvevakioidut asukaskohtaiset nettokustannukset vaihtelevat alueen sisällä sekä maakunnan että koko 

maan tasoon verrattuna. 

 

Kuva 16. Kuntien asukaskohtaiset sote-kustannukset ja tarvekertoimet. Lähde: POPmaakunnan sote-

valmistelu. 

Pohjois-Pohjanmaalla ikääntyneiden kotihoidon asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat maan 

keskitasoa ja laitoshoidon 10 % maan keskitasoa korkeammat vuonna 2016. Ikääntyneiden 

ympärivuorokautisen hoivan asumispalvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat 12 % maan 
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keskiarvoa alhaisemmat. Muiden ikääntyneiden palvelujen asukaskohtaiset nettokäyttökustannukset olivat 

maan keskitasoa. 

 

 

Kuvio 14. Ikääntyneiden palvelut ja kotihoito, €/75-v. täyttänyt Pohjois-Pohjanmaalla alueittain. Lähde: 

POPmaakunta sote-valmistelu. 

Pohjois-Pohjanmaan alueiden palvelurakenteessa on eroavaisuuksia. Palvelurakenteen muutos näkyy myös 

palvelukokonaisuuksien kustannusjakaumassa alueilla. Laitoshoidon kustannus on pienentynyt, mutta 

kokonaiskustannus palveluissa on pysynyt edellisvuoteen nähden lähes samana (kuva). Rannikon alueella 

kustannusten kasvua on erityisesti tehostetussa palveluasumisessa. Erot kotona asumista tukevissa 

palveluissa johtuvat sekä erilaisista palveluiden järjestämistavoista että epäyhtenäisestä tilastointitavasta. 

Palvelulla tulee olla myös vaikuttavuustavoitteita. Esim. Tampereella kotitorin asiakkaiden on todettu 

siirtyvän säännölliseen kotihoitoon 1,1v. myöhemmin kuin muilla alueilla aktiivisen asiakas- ja 

palveluohjauksen myötä. Lisäksi Thl:n mukaan muistisairaiden ennaltaehkäisymallilla sekä Eksoten kotona 

asumista tukevalla palveluohjausmallilla, voitaisiin tulevaisuuden hoitomenojen kasvua hillitä 

kolmanneksella ja ympärivuorokautisen hoidon kustannukset pysyisivät nykytasolla. 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa tulee siis erityisesti seurata palvelurakenteen muutoksen tuomia 

kustannusvaikutuksia. Palveluiden kokonaiskustannusten ja asukaskohtaisten kustannusten lisäksi 

mahdollisimman reaaliaikainen kustannuskehityksen seuranta palveluittain on tärkeää. 

Asiakasrakennetietoa voidaan hyödyntää sekä palvelutasojen keskinäisessä vertailussa että ennakoitaessa 

tulevaisuuden palvelutarpeita. Asiakkaiden siirtymistä palvelujärjestelmässä tulee seurata ja asettaa 

palveluille tavoitteita kohti kustannuksiltaan kevyempiä palveluratkaisuja, esim. muistisairaiden hoito- ja 

palveluketjujen seuranta ja tavoitteellisuus.  

Iäkkäiden palveluiden kokonaisuutta on johdettava niin tuottavuuden, laadun kuin vaikuttavuuden 

näkökulmista. Kansalliset tietokannat ja tutkimukset antavat tällä hetkellä tietoa muutoksista jälkijättöisesti 

eikä hyvinvointia kuvaavaa, ennakoivaa tietoa ole riittävästi saatavilla. Tulevaisuuden johtaminen perustuu 
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nykyistä enemmän tulevaisuuteen luotaaviin tietomalleihin, skenaarioihin sekä reaaliaikaiseen 

toteutuneeseen tietoon palveluista. Tieto on läpinäkyvää ja tieto palvelee johdon ja esimiesten lisäksi myös 

henkilöstöä oman suorituskyvyn arvioimiseksi sekä tavoitteiden asettamiseksi. 

 

9. Viestintästrategia väestölle 
 

Iäkkään väestön tietoisuutta uudistuksista tulee lisätä monipuolisella viestinnällä. Viestinnän tulee 

uudistuksen monimutkaisuudesta ja lain täsmällisestä kuvauksesta huolimatta olla selkeätä, ja väestölle 

tulee tarjota mahdollisuuksia keskustella uudistusta koskevista kysymyksistä. Vanhusneuvostojen 

ehdotuksena viestintäkanaviksi ovat erityisesti painetut oppaat, tiedotteet ja julkaisut mediassa. Sähköinen 

viestintä on myös noussut yhä tärkeämmäksi ikääntyneelle väestölle. Yhdenvertaisen tiedon ja palveluiden 

saannin turvaamiseksi on kiinnitettävä huomiota iäkkäitten sähköisen asioinnin esteiden vähentämiseen ja 

turvattava myös perinteisen viestintätavan käyttömahdollisuus. 

Keskeisinä viestijöinä maakunnallisen muutoksen valmistelijoiden lisäksi on koko sosiaali- ja 

terveydenhuollon henkilöstö. Tulisikin varmistaa, että henkilöstö saa riittävästi ajantasaista tietoa ja 

mahdollisuuden keskustella muutoksesta yhteisen ymmärryksen varmistamiseksi. Viestintä, neuvonta ja 

ohjaus ovat keskeisiä koko uudistuksen ja muutoksen onnistumisen kannalta. Riittävä resurssointi takaa 

monikanavaisen neuvonnan ja ohjauksen onnistumisen iäkkäiden kansalaisten ja asiakkaiden tarpeiden 

mukaisesti. Viestintää tulee toteuttaa myös monitoimijaisesti. Kansalaisia ja asiakkaita tapaavat toimijat, 

yhdistykset, järjestöt ja yksityiset palveluntuottajat voidaan valmentaa ja hyödyntää viestinnässä. 
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