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1 Johdanto 

 
Hallituksen I&O kärkihankkeen, Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa, hankesuunnitelma on toiminut viitekehyksenä Uudenmaan muutosagenttien työsken-
telyyn maakunnassa 11/2016 – 12/2018 välisenä aikana (Stm raportteja ja muistioita 2016:41). 
 
Muutosagentin keskeisin tehtävä on muodostaa Uudenmaan maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden 
palvelujen kokonaisuus. Tehtävänä on johtaa muutosta ja tukea alueen toimijoita kehittämistyössä. 
Muutosagentin työn tuloksena on kirjallinen ja alueen toimijoiden hyväksymä toimintasuunnitelma 
iäkkäiden elämisen ja palveluiden yhdistämisestä maakunnassa sisältäen toimintasuunnitelman to-
teutumisen seurannan (vrt. VaPL 980/2012, 5§). 
 
Uudenmaan maakunnan muutosagentit muodostivat maakunnallisen kehittämistyön tavoitteet yh-
dessä alueen toimijoiden kanssa. Muutosagentit tapasivat hankkeen alussa Itä-, Keski- ja Länsi-
Uudenmaan sekä pääkaupunkiseudun ikääntyneiden palvelujen johtoa ja yhdessä heidän kanssaan 
sovittiin kehittämiskohteista, joihin kunnat olivat valmiita osoittamaan resursseja. Tässä lueteltuna 
teemat, jotka tarkentuivat vuoden 2017 aikana lopullisiksi yhteiskehittämisen kohteiksi: 
 

1. Maakunnallisen keskitetyn asiakas- ja palveluohjausmalli Kaapon suunnitteleminen  
2. Maakunnallisen ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen malli on luotuna niin, 

että kunnan ja maakunnan yhdyspintaan on otettu kantaa (osana suunnitelmaa ikääntyneen 
väestön tukemiseksi) 

3. Maakunnallisen omaishoidon kehittäminen ja toimintaohjeen laatiminen 
4. Maakunnallisen perhehoidon kehittäminen ja toimintaohjeen laatiminen 
5. Maakunnallinen kartoitus palvelurakenteesta ja ehdotus tulevaisuuden tavoitteeksi 
6. Maakunnallisen Ikääntyneiden kotikuntoutusmallin luominen ja pilotointi 
7. Tavoitteena on kehittää palvelukeskeisen Täytyy-korttelin konsepti (Täytyy-hanke), joka voi-

daan sovittaa pieniin taajamiin ja olemassa olevaan asuntokantaan osana asumisen kehittä-
mistä (Muutosagentin rooli on tämän kokeilun tukeminen) 

8. Alueellisen kotiutushoitajamallin kehittäminen ja pilotointi 
9. Lisäksi keskeistä huomioida laajan maakunnan sisällä olevia mahdollisia erityispiirteitä 

(esim. kuntoutusprosessin kehittämiseen vaikuttaa viiden sairaanhoitoalueiden toiminta alu-
eella) 

 

Jo kärkihankkeen alussa tiedossa oli, että Uudenmaan sotevalmistelun tilanne on poikkeuksellinen 

verrattuna pääosaan muita maakuntia. Kärkihankkeen näkökulmasta haasteena oli koko hankkeen 

ajan valmistelujen epätahtisuus. Uudenmaan kehittämistyössä päädyttiin heti alkuvaiheessa em. 

tavoitteisiin, etenkin kun tiedossa oli, että palvelukokonaisuuden rakentaminen ei alueen kaikkien 

toimijoiden hyväksymänä ollut realistisesti mahdollinen. Mutta koska palvelukokonaisuuden raken-

taminen on kärkihankkeen määrittämiä tavoitteita, muutosagentit päätyivät ratkaisuun yhdessä 

STM:n edustajien kanssa, että laadimme suuntaa antavaa viitekehystä, joka toimii samalla alustuk-

sena maakunnan jatkotyöskentelylle.  

Vaikka ongelmana valmisteluaikana oli kärkihankkeen ja maakuntavalmistelun eritahtisuus, maa-

kunta näki kärkihankkeen tekemän valmistelun keskeisenä osana tulevaa sotevalmistelua. Tästä 

osoituksena mm. se, että kärkihankkeen aivan loppuvaiheessa molemmat muutosagentit siirtyivät 

osa-aikaisesti maakuntavalmisteluun Uusimaa2019 -hankkeeseen ikääntyneiden palvelukokonai-

suuden projektin vetäjiksi. Maakuntavalmistelussa käynnistyy Uudenmaan ikääntyneiden palvelu-

kokonaisuuden valmistelu ja tässä valmistelussa huomioidaan kärkihankkeessa tehty valmistelu-

työ.  



3 (26) 

Kärkihankkeen suunnitteluvaiheessa sovimme kuntien ikääntyneiden palvelujen johdon kanssa 

että toteutamme alueellisen kehittämistyön siten, että jokaiseen kehittämiskärkeen valitaan pu-

heenjohtajakunta, joka valmistelee työskentelyn ja työpajat yhdessä muutosagenttien kanssa. 

Osassa kehittämiskärjistä oli 1-2 vetäjää tai vetäjä vaihdettiin jakson aikana sovitusti. Lisäksi osa 

sovituista kehittämistoimenpiteistä sovittiin aina tilanteen ja sisällön mukaan sopivalla tavalla. 

Puheenjohtajakunnat tai -toimijat sovittiin seuraavalla jaolla: 

Kehittämiskärki 
Vastuutahot  
muutosagenttien lisäksi 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lohja 

Omaishoito Sipoo v 2017, Karviainen ja Kerava v 2018 

Kotikuntoutus 
Järvenpää (Uusimaa) ja Gerometroverkosto 
(Pks) 

Keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluoh-
jaus eli KAAPO Porvoo ja Vantaa 

Perhehoito Hyvinkää 

Opas kunnille: Suunnitelma ikääntyneen vä-
estön tukemiseksi 

Uudenmaan ikääntyneiden valmisteluryhmän  
nimeämä asiantuntijaryhmä 

Alueellinen kotiutushoitajamalli 
HUS: Porvoon sairaanhoitoalue ja Itä-Uuden-
maan kunnat 

Kotihoidon kehittäjäverkosto 
Uudenmaan ikääntyneiden valmisteluryhmän  
nimeämä asiantuntijaryhmä 

Kuva 1: Kehittämiskärkien vastuunjako 

 

Uudenmaan valmistelussa sote-järjestäjä määrittää maakunnan palvelustrategiaan pohjautuvat so-

siaali- ja terveyspalvelujen palvelukokonaisuudet. Palvelukokonaisuudet ovat 1) Lapset, nuoret, 

perheet 2) Työikäiset ja 3) Ikäihmiset.  

Perustan palveluintegraatiolle ja palvelukokonaisuuksille luovat kunnan palvelut, kasvupalvelut, jär-

jestöt, valtion palvelut ja muut yhdyspintapalvelut. Sote – palvelutehtäväkokonaisuudet ovat ennal-

taehkäisevät palvelut, peruspalvelut, erityispalvelut ja vaativat palvelut. Palvelutehtävistä pääosa 

kuuluu kaikille ikäryhmille, vain harvat palvelutehtävät ovat ikäspesifejä. Asiakkaat on segmentoitu 

satunnaisesti palveluja tarvitseviin ja paljon palveluja tarvitseviin palvelukokonaisuuksien sisällä. 
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Kuva 2: Palveluintegraation kokonaiskuva - Uusimaa 

 

2 Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila 

 

Uudellamaalla asuu noin 1 655 000 asukasta. Melkein joka kolmas suomalainen on uusmaalainen. 

Ennusteen mukaan uusmaalaisten määrä lähenee vuonna 2035 jo kahta miljoonaa. Maakunnassa 

on 26 kuntaa, joista 13 on kaupunkeja. Väestöstä 80 prosenttia ja väestön kasvusta 95 prosenttia 

sijoittuu kaupunkialueille.  

Uusmaalaiset ovat maamme korkeimmin koulutettuja, huoltosuhde on muuhun maahan verrattuna 

vielä suotuisa ja sairastavuus indeksi matala. Vain Ahvenanmaalla on Uuttamaata matalampi sai-

rastavuus.  Uusimaa sisältää paljon keskenään erilaisia alueita. 

Koko Suomen tapaan myös Uudellamaalla väestön ikärakenne on vanhentunut viime vuosina voi-

makkaasti. Ikääntyneitä, 65 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2017 Uudellamaalla ensi kertaa enem-

män kuin alle 15-vuotiaita. 65 vuotta täyttäneiden osuus lähti maakunnassa selvään kasvuun 

2000-luvun alkupuolella. Nyt heitä on noin 17 prosenttia maakunnan asukkaista eli reilu 280 000 

henkilöä. Lähivuosikymmenen aikana ikärakenne muuttuu edelleen merkittävästi ja 65 vuotta täyt-

täneiden osuuden ennustetaan vuoteen 2040 mennessä kasvavan 23 prosenttiin, 75 vuotta täyttä-

neiden 13 prosenttiin ja 85 vuotta täyttäneiden 5 prosenttiin. 
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Kuva 3: Uudenmaan kunnat 

 

Ikääntyneiden väestöosuus kuitenkin vaihtelee suuresti Uudenmaan eri alueilla. Maakunnan ikään-

tynein väestö löytyy läntiseltä Uudeltamaalta, jossa lähes joka neljäs asukas on 65 vuotta täyttänyt. 

Uudenmaan kunnista korkein 65 vuotta täyttäneiden osuus löytyy Hangosta (31 %) ja matalin Es-

poosta, Pornaisista ja Vantaalta (15 %). 

Väestöllisen huoltosuhteen heikkeneminen tulee olemaan haaste maakunnan julkisen talouden 
kestävyydelle. Koko Suomeen verrattuna tilanne on kuitenkin kohtuullisen hyvä. Huoltosuhteen en-
nustetaan nousevan Uudellamaalla 60 prosenttiin vuoteen 2040 mennessä, kun koko maassa 
huoltosuhteen ennustetaan nousevan samassa ajassa lähes 70 prosenttiin.  
 
Huoltosuhteen kehityksessä on suuria eroja Uudenmaan eri alueilla. Pääkaupunkiseudulla ennus-
tetaan pysyttävän vielä kohtuullisen hyvässä 54 prosentin lukemassa, kun keskisellä Uudella-
maalla huoltosuhteen ennustetaan kasvavan 71 prosenttiin, itäisellä Uudellamaalla 78 prosenttiin 
ja läntisellä Uudellamaalla jopa 84 prosenttiin. 
 
Vieraskielisten osuus on Uudellamaalla maan korkein, 12 prosenttia. Eniten puhutut vieraat kielet 
yli 55–vuotiaassa väestössä ovat venäjä, viro, englanti, arabia ja somali. Ruotsia äidinkielenään 
puhuvien osuus on suurempi iäkkäimmissä ikäluokissa. Ruotsinkielisiä on uusmaalaisista yli 75–
vuotiasta noin 15500 henkilöä. Kuntien välillä on tässäkin suuria eroja. 
 
Ikääntyneiden palvelujen rakennemuutosta on viety määrätietoisesti eteenpäin 2000–luvulla ja ko-
tona asuvien ikääntyneiden määrä on jatkuvasti noussut. Vuoden 2017 lopussa 75 vuotta täyttä-
neistä kotona asui Uudellamaalla jo lähes 92 prosenttia, kun koko maan keskiarvo oli 90,9 prosent-
tia. 75 vuotta täyttäneiden asuntokunnista yksin asuvien asuntokuntia oli 49 prosenttia.  
 
Uusmaalaisista 75 vuotta täyttäneistä 18,2 prosenttia on säännöllisten palvelujen piirissä, joka on 
hieman vähemmän kuin maassa keskimäärin (20,3 % THL erityistilasto). Iso muutos on tapahtunut 
eri palvelumuotojen osuuksissa.  Säännöllisen kotihoidon piirissä yli 75-vuotiaista on noin 10 pro-
senttia, joka on maakuntien keskivaiheilla (koko maassa 11,3 %). Ympärivuorokautisessa hoidossa 
on Uudellamaalla 8,2 prosenttia ja vanhainkotien osuus on 1,7 prosenttia.  Terveyskeskusten pit-
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käaikaisasiakkaiden osuus on kokonaan poistumassa ja on laskenut jo 0,1 prosenttiin. Myös palve-
lumuotojen jakautumisessa on suuria eroja Uudenmaan eri kuntien välillä. Omaishoidon tuen saa-
jia on 3,6 prosenttia. Perhehoidossa olevia iäkkäitä on Uudellamaalla vain muutama. Koko maassa 
heitä on vajaa viisi sataa ja määrä on noussut voimakkaasti. 
 
Uusmaalaiset ikääntyneet kokevat terveydentilansa keskimääräistä paremmaksi. Yli 75 vuotiaista 
terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokee Uudellamaalla 53,5 prosenttia (koko maa 
57,9 %).  
 
Eläkeikäisten tulotaso on noussut tasaisesti. Uudellamaalla 75 vuotta täyttäneiden keskimääräinen 
kokonaiseläke on maakunnista suurin. Vuonna 2017 keskimääräinen kokonaiseläke oli 1 970 eu-
roa kuukaudessa, kun koko maan keskiarvo oli 1 517 euroa. Suurimmat keskieläkkeet ovat kau-
pungeissa ja pienimmät maatalousvoittoisissa pienissä kunnissa. Pienituloisia vanhuskotitalouksia 
on kuitenkin paljon. Tutkimusten mukaan pienituloisista eläkeläisistä kaikkein heikoimmassa ase-
massa ovat vuokralla asuvat yksin elävät ja lapsettomat henkilöt etenkin, jos heillä ei ole ystäviä, 
sukulaisia tai naapureita, jotka auttaisivat arjessa. Uudenmaan yksiasuvista 65 vuotta täyttäneistä 
noin 15 prosenttia (lähes 15 000 henkilöä) on pienituloisia. Pienituloisten osuus vaihtelee erittäin 
paljon Uudenmaan kuntien välillä.  
 

3 Uudenmaan vahvuudet ja kehittämiskohteet ikääntynei-
den palvelukokonaisuudessa 

Sosiaali- ja terveysministeriö STM ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL harjoittelivat maakuntien 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvää ohjaustoimintaa vuonna 2018. Arviointi poh-

jautui kansallisiin indikaattoritietoihin ja yhteistyöhön maakuntavalmistelijoiden kanssa. Muutos-

agentit olivat mukana arvioinnin valmistelussa ja arviointitilaisuudessa.  

 

Lähde: Thl, 2018 
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Lähde: Thl, 2018 

 

Arvioinnin mukaa ikääntyneiden osalta hyväksi todettiin: 

 Uudenmaan yli 75-vuotiaista asuu kotona 91,6 %, mikä on maan toiseksi eniten.  

 Etähoito lisääntyy maakunnassa ja esimerkiksi Helsingissä 10 % kotihoidon käynneistä teh-

dään etäkotihoitona. 

 Monilääkitystä saaneiden ikääntyneiden määrä oli vähäisempi kuin maassa keskimäärin.  

 Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon nettokäyttökustannukset olivat 

maan pienimmät ja laitoshoidon nettokäyttökustannuskin oli pienempi kuin maassa keski-

määrin. 

 

Arvioinnin mukaan ikääntyneitä erityisesti koskevat kehittämiskohteet:  

 Kotihoidon palvelujen vahvistamisessa on parantamisen varaa 

 Intensiivistä kotihoitoa saavia keskimääräistä vähemmän 

 Omaishoidon tuella hoidettavien osuus on maan matalin (+75) 

 Kodinhoitoapua vuoden aikana saaneiden määrä maan toiseksi pienin (+75) 

 Vanhainkotien asiakkaita maan keskiarvoa enemmän (+75) 

 Alkoholin riskirajan ylittäviä käyttäjiä maan eniten (+65) 

 

Uusimaa on maan väkirikkain, monikult-
tuurisin ja vaurain alue. Sairastavuus on 
vähäisintä, koulutus- ja toimeentulotaso 
parasta ja työllisten määrä suurin Suo-

messa. Pitkäaikaistyöttömien osuus työt-
tömistä on maan suurin ja työttömien ak-

tivointiaste on keskitasoa matalampi. 
Asunnottomuus on muuta maata ylei-

sempää. 
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Olemme nostamassa edellä mainittuja kehittämiskohteita keskiöön maakunnan sote-valmistelussa. 

Esimerkkinä nostamme ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdesuunnitelmaluonnoksen. Alla oleva 

malli on kehitetty muutosagenttiverkoston asiakas- ja palveluohjausmallia hyödyntäen. Mallissa pe-

rusrunkona on ehkäisevä työ, neuvonta ja ohjaus, palvelutarpeen arviointi ja varsinainen päihde-

palvelu.  

 

 

Kuva 4: Esimerkki ennaltaehkäisevän työn suunnitelmasta 

 

 

 

4 Uudenmaan ikääntyneiden palvelukokonaisuus 

Maakunta vastaa siitä, että palvelut sovitetaan yhteen toimiviksi asiakaslähtöisiksi palvelukokonai-

suuksiksi ja –ketjuiksi (Järjestämislakiluonnos, 13 pykälä). Järjestäjällä on vastuu palvelukokonai-

suuksien ja palveluketjujen määrittelemisestä ja kuvaamisesta, joita käytetään integraation toteut-

tamisen työkaluna. Palvelun tuottajan on noudatettava maakunnan määrittelemiä palvelukokonai-

suuksia ja –ketjuja sekä varmistettava palveluketjujen integraation toteutuminen.(Uusimaa2019.)  

Uudenmaan sote-järjestäjä määrittää palvelukokonaisuudet, sote-palvelutehtävät ja palveluketjut 

asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja palvelujen laadun varmistamiseksi. Erityi-

sesti laaja-alaisesti yhteen sovitettavia palveluita tarvitseville asiakkaille turvataan palvelukokonai-

suuksien ja –ketjujen avulla saumattomat palvelut. Palvelukokonaisuus on elämänkaarivaiheiden 

mukaisesti asiakasryhmän ympärille koottu palvelutarpeeseen pohjautuva sosiaali-, terveys- ja 

muiden palvelujen kokonaisuus. Järjestäjä ohjaa palvelukokonaisuuksia elämänkaarimallin mu-

kaan, jotta palvelujen kokonaisvaikutus lisääntyisi.(Uusimaa2019.) 
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Palveluketju on tietyn asiakasryhmän yhdistelmä hoitoja ja palveluja huomioiden kaikki perustason, 

laajennetun perustason ja erityistason julkiset ja yksityiset palvelut, kuntien palvelut sekä kasvupal-

velut. Palveluketju on kokonaisvaltainen tapa ohjata erilaisia asiakkaan hoito- ja palveluprosesseja 

yli sektori-, organisaatio- ja ammattirajojen. Palveluketjujen tavoitteena on asiakkaiden tarvetta 

vastaavien palvelujen yhdistelmien tunnistaminen ja painopisteenä ovat integraatiota tarvitsevat 

asiakasryhmät, jotka tarvitsevat useita palveluja. Palveluketjussa on kyse asiakkaan sujuvasta ja 

oikea-aikaisesta tarpeen mukaisesta siirtymisestä palveluntuottajalta toiselle siten, että koko palve-

luprosessi alusta loppuun on asiakkaan kannalta ehjä kokonaisuus.(Uusimaa2019.)  

 

Kuva 5: Ikääntyneiden palvelukokonaisuus – Uusimaa 

Ylläoleva kuva on luonnosvaiheen versio Uudenmaan ikäihmisten kotona asumista tukevasta pal-

veluketjun ylätasosta. Tämän ylätason pohjalta laaditaan sovittavat yksityiskohtaisemmat palvelu-

ketjut. Nämä palveluketjut laaditaan järjestäjän ja liikelaitosvalmistelijoiden kanssa yhteistyössä. 

Näissä ketjuissa painopisteenä on paitsi palvelujen yhteensovittaminen, myös niiden riskien tunnis-

taminen, jotka voisivat aiheuttaa siirtymän seuraavaan tasoon palveluketjussa. Uudenmaan ikäih-

misten kotona asumista tukeva palveluketju on keskeinen palvelutuotantoa ohjaava tekijä palvelui-

den järjestämisen näkökulmasta. Palveluketjut ovat myös väline palvelutuotannon valvontaan ja 

seurantaan. 

Muutosagenttien valmistelema ikääntyneiden palvelukokonaisuus on otettu Uusimaa2019 – hank-

keen käyttöön. Tätä voidaan pitää keskeisenä onnistumisena Uudenmaan muutosagenttityösken-

telyssä. Kärkihankkeessa kehitetty palvelukokonaisuusmalli toimii mallina, joka generoidaan kaik-

kiin ikäryhmiin.  
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Visio tulevaisuuden palvelurakenteesta 

Uudenmaan maakunnan ikääntyneitä koskevana strategisena tavoitteena on, että 95 % yli 75 vuo-

tiaista asuu kotona. Ikääntyneiden palvelukokonaisuuden toimivuutta ohjaamaan rakennetaan pal-

veluketjut joiden avulla  

 

 

Kuva 6: Palvelurakenteen kehittämisen suunta vuosina 2017 – 20140 (luonnos) 

 

Kärkihankkeen valmistelussa laatimamme alustava laskelma toimii maakuntavalmistelun jatkotyös-

kentelyn pohjana. Jotta ylläoleva laskelma voidaan vahvistaa, edellyttää se tarkempaa laskelmaa 

Uudenmaan Valmisteluun tullaan liittämään tiedolla johtamisen elementtejä jotka auttavat merkittä-

västi nostamaan valmistelun tutkimuksiin ja tilastoihin pohjautuvaa valmistelua.  
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5 Iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

Kuva 7:Ikääntyneiden terveiset valmisteluryhmälle - Hyte 

Osana Uudenmaan alueen I&O Kärkihanketta käynnistyi yhtenä kehittämiskärkenä Ikääntyneiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Painopisteeksi muodostui työn- ja vastuunjaon tarkastelu 

kunnan ja maakunnan välillä. Kehittämiskärjen vetovastuussa toimi Lohjan kaupunki. 

Kehittämiskärjen työskentelyyn osallistui laajasti teemasta kiinnostuneita henkilöitä Uudenmaan 

kunnista. Työryhmän työskentely starttasi toukokuussa 2017 pidetyssä seminaarissa: Tulevaisuu-

den kuntalainen on hyvinvoiva ikäihminen - Miten johdan hyvinvointia edistävää integraatiota? Asi-

antuntijana oli Jenni Airaksinen. Työryhmä kokoontui tämän jälkeen 6 kertaa. Keväällä 2018 yh-

teistyö laajeni koskemaan myös pääkaupunkiseutua. 

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys kasvaa koko ajan. Kuntien rooli siinä 

on keskeinen, vaikkakin selvästi jossain määrin selkiytymätön. Maakunnallisessa valmistelussa hy-

vinvoinnin ja terveyden edistämisen työstäminen on käynnistynyt kuluneen vuoden aikana. Tavoit-

teena on, että keskiössä on ihmisten hyvinvointi. 

Liite1: Hyvinvointi osana Uudenmaan ikääntyneiden arkea  

https://www.uusimaa2019.fi/files/22942/2018_Hyte_loppuraportti_Ikaantyneet_Final_(003).pdf
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6 Keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus 

 

Kuva 8: Ikääntyneiden terveiset valmisteluryhmälle - Kaapo 

Ikäihmisten, ja samalla palveluja tarvitsevien henkilöiden, määrä kasvaa vuosittain. Palvelujärjes-

telmästä on tulossa entistä monitahoisempi ja palveluja tuottavien toimijoiden määrä nousee jatku-

vasti. Kuntien lisäksi palveluja iäkkäille tarjoavat yksityiset yritykset, järjestöt, seurakunnat ja eri ta-

voin järjestäytyneet vapaaehtoiset.(Kehusmaa ym, 2018) 

Asiakkaan näkökulmasta sopivien palvelujen löytäminen monimutkaistuu. Tähän ongelmaan etsi-

tään ratkaisua järjestämällä keskitettyä neuvontapalvelua iäkkäille, jossa iäkäs saa yhdellä yhtey-

denotolla mahdollisimman hyvin tarvitsemansa avun. Yhden luukun neuvontapisteessä on tarjolla 

ohjausta kaikkiin alueen palveluihin. Usein palvelun tarve ratkeaa muilla, kuin kunnan kustantamilla 

sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, esimerkiksi kolmannen sektorin palveluilla.(Kehusmaa ym, 

2018) 

Uudenmaan Kaapoa valmisteltiin ensin Porvoon kaupungin vetämänä 2017 ja vuonna 2018 pää-

kaupunkiseudun liityttyä yhteiseen valmisteluun kokonaisuuden vetämisessä siirryttiin kahden ve-

täjän malliin Porvoo ja Vantaa. Työskentelyyn osallistui laaja asiantuntijaverkosto koko maakunnan 

alueelta.  

Liite 2: Uudenmaan ikäihmisten neuvonnan ja asiakasohjauksen (KAAPO) valmistelu  

 

https://www.uusimaa2019.fi/files/22943/KAAPO-loppuraportti_2018.pdf
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7 Uudenmaan kotikuntoutusmalli 

 

Kuva 9: Ikääntyneiden terveiset valmisteluryhmälle - Kuntoutus 

 

Maakunnassa kehittämistyössä lähdettiin tilanteesta, jossa ikääntyneille asiakkaille, jotka hyötyisi-

vät moniammatillisesta tehokuntoutuksesta, ei pystytä tarjoamaan tavoitteellisia määräaikaisia kun-

toutusjaksoja. Toteutuu osittain paikallisesti, mutta alueellista mallia ei ole.  

Alueellisesti sovittua prosessia tehostetun kotikuntoutuksen toteuttamiseen ei ole käytössä. Asiak-

kaita ohjautuu monelta eri taholta ja erilaisissa tilanteissa, lisäksi alueella on useita eri käytäntöjä 

sairaanhoitoalueiden ja kuntien välillä. 

Ei selkeää sovittua prosessia ja käytäntöä tehostetusta kotikuntoutuksesta ja työnjako eri toimijoi-

den väillä on epäselvä. Jos asiakkaalle on pystyttykin tarjoamaan jakso, hän ei välttämättä ole aina 

motivoitunut ja näkee jakson ylimääräisenä palveluna, josta aiheutuu hänelle lisäkustannuksia. 

Kuntoutusjaksot ovat usein olleet lyhyitä ja oli otettava pohdintaan ovatko jaksot kohdentuneet oi-

kein, mikäli palvelua on ollut tarjolla? 

Uudellamaalla lähdettiin kehittämään kotikuntoutusta seuraavin tavoittein: 

1. Asiakkaan toimintakyvyn edistyminen 
2. Asiakkaan roolin vahvistuminen kuntoutuksessa 
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3. Asiakkaan elämänlaadun koheneminen 
4. Asiakkaan palvelutarpeen väheneminen 
5. Palvelun kustannusvaikuttavuus 
6. Ikääntyneiden kotona asumisen ensisijaisuus 

 

Toteutimme kehittämistyön em. tavoitteisiin pääsemiseksi niin, että laadimme perustamamme asi-

antuntijaverkoston kanssa maakunnan Kotikuntoutuksen käsikirjan ja toteutimme Uudenmaan koti-

kuntoutusmallin muodostamisen pilotointien kautta. Pilotit toteutettiin yhteisellä pilottisuunnitelmalla 

Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan alueilla. Pilottiin osallistuivat Uudenmaan kuntien lisäksi neljä sai-

raanhoitoaluetta (Porvoon, Hyvinkään, Lohjan ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueet). Tarkempi 

kuvaus kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta on alla.  

 

Kuva 10: Alueellisen kotikuntoutusmallin suunnittelu ja toteutus vuosina 2017-2018 

 

Yhteisen verkostokehittämisen tapaamisten, työpajojen, työtilatyöskentelyn ja pilotointien pohjalta 

olemme rakentaneet ehdotuksen Uudenmaan kotikuntoutuksen mallista. Malli esitellään Uuden-

maan kotikuntoutusseminaarissa 12/2018 ja luovutetaan Uusimaa2019 hankkeen kuntoutustyöryh-

mälle jatkokehittämistyön pohjaksi.  
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Kuva 11: Uudenmaan kotikuntoutusmalli 

Uudenmaan kotikuntoutuksen kehittämistyöstä ja pilotista löytyy tarkempaa tietoa liitteistä olevista 

Uudenmaan kotikuntoutuksen käsikirjasta ja pilotin loppuraportista. 

Pääkaupunkiseudulla oli osaamiskeskus Soccan koordinoima Gerometro – hanke, jonka aiheena 

oli kotikuntoutus. Hankkeen aikana kunnat tekivät aiheeseen liittyvää kehittämistyötä ja sen sekä 

edellä esitetyn kotikuntoutusmallin pohjalta tehdään Terveyskylän kuntoutuksen taloon ikääntynei-

den kotikuntoutukseen liittyvä osio. Tämä osio on parhaillaan valmistumassa. 

Liite 3: Uudenmaan kotikuntoutuksen käsikirja  

Liite 4: Uudenmaan kotikuntoutuspilotin loppuraportti  

Linkki: Gerometron verkkosivusto  

 

8 Kotihoito kotona asumisen tukena 

 

Uudenmaan yli 75-vuotiaista asukkaista lähes 92 % asuu kotona, mikä on toiseksi eniten Suomen 

maakunnista. Kotihoidon kattavuus on 10,1 % ja se on hieman alle maan keskiarvon. Intensiivistä 

https://www.uusimaa2019.fi/files/22955/Kotikuntoutuksen_kasikirja_Uusimaa.pdf
https://www.uusimaa2019.fi/files/22956/2018_Loppuraportti_Kotikuntoutus_Uusimaa.pdf
http://www.socca.fi/kehittaminen/ikaihmisten_palvelut_gerometro
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kotihoitoa saavia oli Uudellamaalla keskimääräistä pienempi osuus, kun taas säännöllisen kotihoi-

don asiakkaista (+75) 35 %:lla oli käyntimäärien perusteella vähäinen palveluntarve. Yli 65 vuotta 

täyttäneessä väestössä on maan eniten alkoholin riskirajan ylittäviä käyttäjiä. Uudellamaalla kotiin 

annettavien palvelujen, kuljetuspalvelujen ja tukipalvelujen saatavuus on vaihdellut mm. Kuntien 

erilaisten myöntämisperusteiden vuoksi. (THL, 2018) 

Uudenmaan I&O hankkeessa päähuomio kotihoidon kehittämiseen oli kotikuntoutuksen kär-

jessä ja sitä kautta kotona asumisen tukemisessa. Kotikuntoutuksen verkostojen lisäksi tuli tarve 

koota kotihoitopäälliköiden verkosto, jotta yhteinen keskustelu kotihoidon kehittämiseksi mahdollis-

tuisi. Kunnille tehtiin myös kysely koskien kotihoitoa ja sen tulokset ovat tässä liitteenä. Verkoston 

kokoontumiset olivat todella suosittuja ja niille oli selvästi tilausta. Lisäksi ikääntyneiden valmistelu-

ryhmä järjesti verkoston kanssa yhteisen miniseminaarin, joka käsitteli kotihoitoa ja sen hyviä käy-

täntöjä Uudellamaalla. 

Kotihoitopäälliköiden verkoston kokoontumisissa käsiteltiin Uudenmaan kotihoidon tilannetta mm. 

edellä mainitun kyselyn ja keskustelujen kautta sekä tarkasteltiin kuntien käytäntöjä. Tärkeimpiä 

aiheita olivat kotikuntoukseen ja henkilöstön työhyvinvointiin liittyvät asiat. Kotikuntoutukseen liitty-

viä kokeiluja ja toimintamalleja oli käynnissä ja ne herättivät paljon kiinnostusta. Tähän aiheeseen 

liittyy myös arviointijakso ennen kotihoidon aloittamista. Arviointijakson aikana pyritään selvittä-

mään onko mahdollista, että asiakas voimaantuu tai tulee autetuksi muiden tukitoimien kuin koti-

hoidon avulla. Henkilöstön työhyvinvointia pyritään lisäämään esimerkiksi tiimien itseohjautuvuutta 

lisäämällä ja mahdollistamalla erilaisia työaika käytäntöjä, kuten esimerkiksi Voima – hankkeessa 

on tehty.  

Verkostossa on käsitelty ja keskusteltu myös etähoidosta. Etähoidon avulla voidaan korvata osa 

esimerkiksi lääkehoitoon tai ravitsemukseen liittyvistä käynneistä virtuaalisella yhteydenotolla. Toi-

minnanohjaus ja erilaiset kotihoidon myöntämisperusteet Uudenmaan alueella ovat herättäneet vil-

kasta keskustelua, jota jatketaan maakuntavalmistelun yhteydessä. 

Liite 5: Kotihoidon esimiesten kysely  

 

9 Asuminen ja palvelut yhdistetään 

 

Maakuntien ja kuntien välinen yhteistyö tulee olemaan tärkeää ikääntyneiden asumiseen liittyvissä 

kysymyksissä. Vastuu asumisesta ja asumispalveluista hajautuu eri tahoille sosiaali- ja terveyspal-

velujen siirtyessä maakuntien järjestettäväksi. Uudistuksessa ikääntyneiden ja erityisryhmien asu-

mispalveluihin liittyvistä tehtävistä vastaa maakunta. Kunnalla taas säilyvät asumiseen, kaavoituk-

seen, maankäyttöön ja lähipalveluihin liittyvät perustehtävät. 

Palvelurakenteen keventäminen on ollut valtakunnallisena tavoitteena jo pitkään. Turvallinen asu-

minen omassa kodissa on myös monen iäkkään toive. Kun arkitoimet sujuvat, tarvitaan palveluja 

sekä palveluasumista ja laitoshoitoa vähemmän. Siten myös kunnan kannalta on merkityksellistä, 

että ikääntyneen väestön asumisolot ovat hyvät. Kotona asumista tukevilla palveluilla sekä kehittä-

mällä monipuolisia ikäihmisille soveltuva asumismuotoja edistetään siirtymistä laitos- ja palvelu-

sumista kevyempiin asumisratkaisuihin.  

https://www.uusimaa2019.fi/files/22951/Kotihoidon_kysely_Uusimaa.pdf
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Asuinympäristön ratkaisuilla voidaan tukea itsenäisen elämän jatkumista ja hyvää elämänlaatua. 

Muisti- ja ikäystävälliset asuinalueet suunnitellaan niin, että toimintakyvyltään heikentyneet asuk-

kaat asuvat turvallisesti yhteisön osana, eivätkä erillään muusta asumisesta. Ikäystävällinen kun-

ta/asuinalue rohkaisee aktiiviseen ikääntymiseen luomalla mahdollisuuksia terveyden ylläpitoon ja 

osallisuuteen. Iäkkäiden ja muistisairaiden henkilöiden kotona asuminen voi toteutua samaan ai-

kaan inhimillisesti ja palvelujen kannalta kustannustehokkaasti.  

Riittävä kohtuuhintaisten vuokra-asuntoasuntojen tuotanto, asuntojen ja asuinympäristöjen esteet-

tömyys ja saavutettavuuden varmistaminen sekä tonttien varaaminen ikäihmisten asumiselle ja 

palveluasumiselle sekä ovat kaavoituksen keskeisimpiä keinoja ikäihmisten huomioimiseksi.  Li-

säksi tulee huomioida päivittäispalveluiden ja muiden kotona asumista tukevien palveluiden saata-

vuuden mahdollistaminen kaavamerkinnöissä.  

Asuinalueiden muisti- ja ikäystävällisestä suunnittelusta, erilaisten palvelukorttelien rakentami-

sesta, palvelualuemalleista sekä täydennys- ja korjausrakentamisesta on olemassa hyviä toteutet-

tuja esimerkkejä, joita voi soveltaa kunta- ja aluekohtaisiin tarpeisiin ja ympäristöihin. 

Maakunnat tarvitsevat jatkossa kuntien tukea rakennushankkeiden edistämisessä ja myös lähipal-

velujen kehittämisessä. Kunnat sen sijaan ovat riippuvaisia maakunnan tuottamista sote-palve-

luista. Uuden järjestelmän toimivuus riippuu pitkälti siitä, millaisia toimintamalleja kuntien ja maa-

kuntien väliselle yhteistyölle pystytään rakentamaan. Maakuntamallissa prosessi on nykytilantee-

seen verrattuna monimutkaisempi, sillä maakunnassa on useita kuntia, jotka toteuttavat asumisen 

ja asuinympäristöjen suunnittelua kukin omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan. Maakunnalli-

sella sote-organisaatiolla on oltava yhteistyörakenteet kaikkien alueen kuntien ja niiden eri toimijoi-

den kanssa. 

Vaikka Uusimaa ei saanut kokeiluihinsa hankerahoitusta, oli kaksi Uudenmaan kuntaa mukana 

Täydentäen toimivaa eli TÄYTYY- hankkeessa. Hankkeen vetäjänä oli Porvoon kaupungin toimiti-

lajohto ja sieltä kaupunginarkkitehti Markku Partanen. Muut toimijat hankkeessa olivat Aalto yli-

opisto, Lapinjärvi ja toimintakeskus Suvanto Eksoten alueelta.  

Hankkeessa keskityttiin asumisen ja palveluiden yhdistämiseen uusin tavoin kolmessa konkreetti-

sessa kohteessa. Kohteiden toteutus (rakentaminen) sekä asumisesta ja palveluista saatavat ko-

kemukset tapahtuvat usean vuoden aikajänteellä, jolloin tuloksia ja vaikuttavuutta on mahdollista 

mitata. 

Hanke saavutti keskeiset tavoitteensa, esteettömien ikäystävällisten asuin- ja palvelualueiden uu-

det alue- ja toimintasuunnitelmat sekä osallisti laajasti eri sidosryhmiä. Hankkeen erilaiset osapro-

jektit oppivat toisiltaan ja saattoivat soveltuvin osin hyödyntää toisten tuotoksia omassa toteutuk-

sessaan. Osaprojektien on tarkoitus kehittää suunnitelmiaan konkreettisesti alueiden rakennutta-

miseksi sekä toiminnan ja palveluiden kehittämiseksi TÄYTYY-hankkeen jälkeen.  

Hankkeen prosesseja, tuloksia sekä hankkeen jälkeen saavutettavia tuotoksia voidaan haluttaessa 

soveltuvin osin hyödyntää vastaavanlaisten pienten ja keskisuurten kuntien ja kaupunkien kehitys-

hankkeissa tulevaisuudessa. 

Ikääntyneiden palvelukokonaisuuden strateginen tavoite on että 95 % >75 vuotiaista asuu koto-

naan ja tehostetussa palveluasumisessa 5 % vuoteen 2030 mennessä.  
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Kuva 12: Tehostetun palveluasumisen kattavuus  

 

Liite 6: TÄYTYY -hankkeen loppuraportti (valmistumassa) 
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10 Omaishoito kotona asumisen tukena 

 

Kuva 13: Ikääntyneiden terveiset valmisteluryhmälle - Omaishoito 

Uudenmaan I&O kärkihankkeen tavoitteena oli tehdä yhteinen toimintaohje koskien omaishoitoa. 

Maakunnan eri kunnilla on hyvin erilaiset käytännöt omaishoidon myöntämisessä ja omaishoitajien 

tukemisessa. Tämän vuoksi valmisteluun haluttiin mukaan mahdollisimman laaja joukko eri kuntien 

asiantuntijoita, jotta eri ikäiset omaishoidettavat ja kuntien erilaiset näkökulmat huomioitaisiin val-

mistelussa. Kuntien asiantuntijoiden lisäksi valmistelussa mukana oli Omaishoitajat ry ja heidän 

alayhdistyksiään kuten Omaisena edelleen, Itä-Uudenmaan omaishoitajat, Pääkaupunkiseudun 

omaishoitajat, Hiidenseudun omaishoitajat, Lasten omaishoitajat ja Vammaisten lasten ja nuorten 

tukisäätiö. 

Toimintaohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet laissa omaishoidon tuesta määritellyn omaishoi-

don toteuttamiseksi Uudenmaan maakunnan alueella. Lisäksi toimintaohjeessa kuvataan omais-

hoidon prosessi ja keskeiset käsitteet. Ohjeessa kuvataan tunnistamista ja tuen järjestämistä var-

ten myös omaishoidon tukea koskevan lainsäädännön ulkopuolelle jäävä omaishoito, jossa omais-

hoitaja toteuttaa hoivatehtäväänsä ilman omaishoitosopimusta. 

Omaishoidon tuen kokonaisuus linkittyy useisiin laajempiin palvelujen järjestämistä ja resursointia 

koskeviin, vielä avoinna oleviin linjauksiin. Toimintaohjeen valmistelun aikana on tunnistettu tarve 

odottaa vähintään maakuntatason ohjausta ennen kuin toimintaohjeessa otetaan yksityiskohtai-
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sesti kantaa esimerkiksi omaishoitajalle maksettavan palkkion suuruuteen tai myöntämisperus-

teena olevien hoidettavan toimintakykyä kuvaavien mittareiden ohjeellisiin raja-arvoihin. Omaishoi-

don toimintaohjetta on täsmennettävä tarvittavilta osin osana jatkovalmistelua. 

Liite 7: Uudenmaan omaishoidon toimintaohje  

 

11 Perhehoito osana asumisen kehittämistä 

 

Kuva 14: Ikääntyneiden terveiset valmisteluryhmälle - Perhehoito 

Uudenmaan valmistelussa tavoitteeksi asetettiin Uudenmaan perhehoidon toimintaohjeen laatimi-

nen osana I&O Kärkihankkeen valmistelua. Toimintaohje on valmisteltu laajalla asiantuntijaverkos-

tolla. Työskentelyssä on ollut mukana Perhehoitoliitto. Valmis Uudenmaan toimintaohje on esitys 

maakunnan jatkovalmistelu ja päätöksentekoprosessia varten.  

Toimintaohjeessa on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön Hyvä perhehoito -työryhmän raportti 

perhehoitolain toimeenpanon tueksi 2017. Lisäksi työstämisen pohjaksi on otettu Etelä-Savon 

Ossi-hankkeessa valmisteltu sääntökirja ja Uudenmaan kuntien aiemmat toimintaohjeet.  

Toimintaohje on aikanaan hallinnollinen päätös siitä miten kunta, kuntayhtymä (maakunta) järjes-

tää ja toteuttaa perhehoitoa. Se sisältää perhehoidon toimintakäytännöt, turvaa jatkuvuutta, yhden-

mukaistaa toimintakäytäntöjä, lisää suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä toimii työntekijän 

https://www.uusimaa2019.fi/files/22944/Omaishoidon_tuen_toimintaohje.pdf
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yhtenä perehdyttämisen välineenä ja toimii perhehoitajien tiedonsaantia. Toimintaohje on osa laa-

dunvarmistusta perhehoidossa.  

Toimintaohjeessa linjataan yhtenäiset periaatteet ikäihmisten toimeksiantosuhteisen perhehoidon 

toteuttamiseen Uudenmaan alueella. 

Toimeksiantosuhteinen perhehoito on ympäri- tai osavuorokautisen hoivan ja muun huolenpidon 

järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona ja se voi olla pitkäkestoista tai 

määräaikaista.  

Liite 8: Ikäihmisten perhehoidon toimintaohje - Uusimaa  

 

12 Muita kehittämiskohteita 

12.1 Lape ja I & O kärkihankkeiden asiakastapaamisen toiminta-
malli 

Lape ja I&O kärkihankkeiden yhteisessä valmistelussa kehitettiin yhteinen toimintamalli asiakasta-

paamiseen. Pohdimme aihetta niin, että löydetään yhteiset asiakaskohtaamisen elementit. Loppu-

tuloksena oli malli, jossa peruskysymyspaketti jossa asiakkaan huomioitu kaikenikäiset asiakkaat.  

 

Kuva 15: Asiakaskohtaamisen elementit 

 

https://www.uusimaa2019.fi/files/22946/Uudenmaan_perhehoidon_toimintaohje_2018.pdf
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12.2 Alueellinen kotiutushoitajamalli 

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliset asiakkaiden kotiutukset ovat teema, joka he-

rättää säännöllisesti keskustelua toimijoiden välillä. Kotiutushoitajia on kaikissa kunnissa Uudella-

maalla, mutta yhteistä linjausta kotiutustoiminnasta ei ole.  

Uudellamaalla päätimme pilotoida uutta palvelua: Alueellinen kotiutushoitaja yhteistyössä erikois-

sairaanhoidon ja kuntien välillä. Pilotin toteuttivat HUS Porvoon sairaanhoitoalue ja alueen kuusi 

kuntaa. Tavoitteena oli luoda selkeä toimintamalli kotiutuksissa ja vakioida toimintatapoja ja malleja 

sellaisiksi että ne ovat kaikissa kunnissa ja erikoissairaanhoidossa samat. Kotiutukseen liittyvien 

prosessien vakiointi oli keskeisin muutos mitä pilotin aikana tehtiin.  

Jo pilotin aikana kunnat ja erikoissairaanhoito antoivat pilotista hyvää palautetta ja korjauksia mal-

lissa ei pilotin aikana tarvinnut tehdä. Pilotin keskeisiä tuloksia: potilaiden jatkohoitoon siirtyminen 

on nopeutunut, moniammatillinen yhteistyö on parantunut, ennakkoilmoitettujen määrää siirtoilmoi-

tetuista erittäin korkea (>70 %), työnjako toimii, hoitajilla tunne, että aikaa jää paremmin perustyö-

hön ja kotiuttamiset voidaan tehdä samalla mallilla riippumatta, mikä kunta on kyseessä.  

Erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto päättivät ottaa alueellisen kotiutushoitajamallin pysy-

vään käyttöön. Pilotin aikana kustannukset jaettiin kuntien kesken suhteessa välilukuun. Nyt malli 

siirretty kokonaisuudessaan erikoissairaanhoidon palveluksi ja malli on tarkoitus ottaa laajempaan 

käyttöön.   

Liite 9: HUS Porvoon sairaanhoitoalueen alueellinen kotiutushoitajamallin pilotti  

 

12.3 Teknologian kehittäminen 

Teknologiaa hyödynnetään ikääntyneiden hoidossa Suomessa vielä vähänlaisesti, mutta sen 

käyttö on leviämässä. Tässä aiheessa Uusimaa on edelläkävijä. Yleisesti on jo käytössä erilaisia 

hälyttimiä ja ilmaisimia, jotka tukevat kotona asumista ja turvaavat asiakkaan toimintakykyä, lääki-

tystä, ravitsemusta ja turvallisuutta. Mobiilikirjaaminen on jo arkipäivää kotihoidossa, samoin toi-

minnanohjauksen optimoinnin käyttö ja lääkkeiden koneellinen annosjakelu. Sähkö- tai mobiililukot 

ovat myös yleistymässä ja esimerkiksi Espoossa niihin suunnitellaan liitettävän myös älykästä tek-

nologiaa. 

Etähoito ja sen erilaiset muodot ovat myös laajenemassa. Tässä esimerkkinä on Helsinki, joka te-

kee jo 10 % kotihoidon käynneistä etähoidon avulla. Etähoidon avulla voidaan laskea kustannuksia 

mutta myös säästää ympäristöä, kun kotihoidon autoilu vähenee. Helsingissä laskettiin, että ajoki-

lometrejä on säästynyt yli 100 000/kuukausi etähoitokäyntien ansiosta. Tyypillisiä etähoitokäyntejä 

ovat lääkityksen, ravitsemuksen, voinnin ja psyykkisen hyvinvoinnin seurantaan liittyvät käynnit. 

Tällä hetkellä kehitteillä on etälääkäri toiminta, jossa lääkärillä on hoitajan kautta käytössään erilai-

sia välineitä kuten stetoskooppi ja silmänpohjalamppu etänä. 

Etähoitoa toteutetaan myös ryhmille. Etäkuntoutusta toteutetaan ryhmämuotoisena interventiona, 

mutta alku- ja loppumittaukset suoritetaan asiakkaan luona henkilökohtaisesti. Ryhmäruokailu etä-

hoidon avulla on yksi ryhmätoiminnan muoto, jonka suosio kasvaa. Ryhmäruokailussa tulee var-

mistettua ravitsemuksen toteutuminen ja asiakas saa seuraa, eikä tarvitse syödä yksin. Etälaitteita 

https://www.uusimaa2019.fi/files/22950/Itaisen_Uudenmaan_alueellinen_kotiutushoitajapilotti.pdf
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on hyödynnetty myös etäpäivätoiminnassa ja erilaisissa avointen palvelukeskusten tapahtumissa, 

jolloin kotona asuva kotihoidon asiakas pääsee nauttimaan vaikkapa konsertista etänä. 

Uudellamaalla on koko ajan kehitteillä erilaisia teknologiaan liittyviä kokeiluja ja hankkeita. Esimer-

kiksi Espoo kehittää älykästä teknologiaa työvuoroihin ja työntekijöiden liikkumisen liittyen ja Hel-

singissä on työn alla kotiutuksen ohjelmistorobotti ja kuntoutuksen palvelualusta. Jatkossa Uudella-

maalla tehty kehittämistyö voi olla merkityksellistä koko Suomen etähoitokokonaisuuden ja teknolo-

gian käytön näkökulmasta.  

12.4 Lape ja I & O kärkihankkeiden Uudenmaan tarinakilpailu 

Järjestimme Uudenmaan kirjoituskilpailun yhteistyössä LAPE kärkihankkeen kanssa. Kilpailun 

kautta toimme esiin eri sukupolvien kohtaamista vauvasta vaariin. Uusmaalaisilta kysyttiin: Millai-

nen on juuri sinun Uusimaasi? Etsimme avoimella kirjoituskilpailulla tekstejä, jotka kuvaavat uus-

maalaisuutta. 

Kilpailussa keräsimme Uudenmaan maakuntaa kuvaavia tarinoita eri-ikäisiltä asukkailta. Tarinat 

voivat sijoittua menneisyyteen, nykyhetkeen tai tulevaisuuteen. Kertomustensa kautta kirjoittajat 

osallistuivat maakunnallisen identiteetin kuvaamiseen ja sukupolvien välisen yhteisöllisyyden vah-

vistamiseen. 

Kirjoituksen näkökulmana saattoi olla esimerkiksi; ”Minun Uusimani”, ”Sukupolvien Uusimaa” ja 

”Yhteinen ja yhteisöllinen Uusimaa” 

Kilpailutöissä arvostettiin tarinallisuutta, oivaltavuutta, omaperäisyyttä ja kertojan taitoa. Tarinan 

pituutta ei rajoitettu, mutta kokonaisuuden tuli olla johdonmukainen sekä tavalla tai toisella Uuden-

maan maakuntaan liittyvä kertomus. Kilpailutyöt saivat olla tarinoita, satuja, runoja tai vaikka sarja-

kuvia. Kilpailuun sai osallistua yksin, yhdessä ystävien kanssa tai koko koululuokan tai muun ryh-

män voimin. Kilpailutyön sai kirjoittaa käsin tai tietokoneella. Kilpailun sai osallistua suomen- tai 

ruotsinkielisellä tarinalla.  

Voittaja valittiin siten, että esiraadin lukukierroksen jälkeen finaaliin pääsi viisi tarinaa. Finalistien 

joukosta voittajan valitsivat Uudenmaan maakuntamuutosjohtaja Markus Sovala, Helsingin kau-

pungin sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Jolkkonen ja Loviisan lasten ja nuorten palvelupäällikkö 

Jaana Iivonen.  

Voittajatarina julkaistaan Helsingin Riistavuoren palvelukeskuksen itsenäisyyspäivän juhlan yhtey-

dessä ja Uusimaa2019 –hankkeen nettisivuilla.  

Liite 10: Uudenmaan tarinakilpailun voittajatarina (kun julkaistu) 

 

13 Ikääntyneiden osallisuus valmistelussa 

 

Muutosagentit tapasivat ikääntyneitä useissa eri tilaisuuksissa koko kärkihanketyöskentelyn ajan. 

Lisäksi muutosagentit ovat olleet puhumassa useissa tilaisuuksissa; vanhusneuvostojen, eläkeläis-

järjestöjen, poliittisten puolueiden ja järjestöjen tilaisuuksissa. Lisäksi Uudenmaan ikääntyneiden 

valmisteluryhmän jäsenet kertoivat omalta osaltaan tilaisuuksissa kärkihankkeeseen liittyvistä ke-

hittämiskohteista, esimerkiksi kotikuntoutuksesta.  
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Uudenmaan vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen ja yksittäisten ikääntynei-

den näkemyksiä ikääntyneiden palveluiden nykytilasta ja tulevaisuuden kehittämisestä kysyttiin 

erillisellä kyselyllä. Kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitä asioita vanhus- ja vammaisneuvostot 

sekä eläkeläisjärjestöt pitävät tärkeinä huomioitavina asioina muutosvalmistelussa. Kysely mahdol-

listi neuvostojen ja järjestöjen osallisuuden ja asiantuntemuksen hyödyntämisen valmistelutyössä.  

Osallisuutta toteutettiin siten, että Uudellamaalla pidettiin alueellisia tilaisuuksia joihin em. neuvos-

tot ja järjestöt kutsuttiin paikalle. Kyselyyn oli mahdollista vastata etukäteen kutsun mukana olevan 

webropol-kyselylinkin kautta (suomen- tai ruotsinkielellä), kyselyyn vastaaminen oli vapaaehtoista. 

Kyselyyn oli mahdollista vastata myös tilaisuuden jälkeen. 

Kysely oli avoinna 19.4.2017 – 30.9.2018 välisenä aikana. Kyselyn linkkiä jaettiin em. tilaisuuksien 

kutsujen yhteydessä. Lisäksi kysely jaettiin Uudenmaan kuntiin Ikääntyneiden palveluryhmän alu-

eellisten edustajien kautta. Kyselyä koordinoivat Uudenmaan muutosagentit 

Kyselyssä tarkasteltiin ikääntyneiden näkemyksiä siitä mitä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mah-

dollisuuksia eri alueilla ikääntyneiden palveluissa vastaajien mielestä oli. Lisäksi kyselyssä pystyi 

antamaan kommentteja ja terveisiä kunkin Uudenmaan kehittämiskärjen valmisteluryhmille. Nämä 

kehittämiskärjet olivat: 1) Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen kehittäminen (KAAPO) 2) 

Omais- ja perhehoidon kehittäminen 3) Kuntoutuksen kehittäminen 4) Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen. Lisäksi kyselyssä oli mahdollista antaa 5) yleisiä kommentteja valmistelijoille. 

Kyselyyn tuli vastauksia 87 neuvostolta tai järjestöltä. Yksittäisiä kommentteja/vastauksia oli yh-

teensä 483. Muutoksen vahvuuksiin (71 vastausta), heikkouksiin (66 vastausta), uhkiin (64 vas-

tausta) ja mahdollisuuksiin (60 vastausta) otettiin aktiivisesti ja monipuolisesti kantaa.  

Keskitetyn asiakas- ja palveluohjauksen kehittämiseen (KAAPO) tuli 42 vastausta, Omais- ja per-

hehoidon kehittäjäverkostolle kommentteja tuli 43. Kuntoutuksen kehittämisen työryhmälle tuli 46 

vastausta ja hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmälle 47 vastausta. Tämän lisäksi ylei-

siä kommentteja ja terveisiä valmistelijoille tuli 42 vastausta. Kaikkia vastauksia on käsitelty valmis-

telun yhteydessä ja niillä on ollut vaikutusta Uudenmaan kokonaisuuden valmistelun kannalta.  

Lisäksi esimerkiksi Omaishoidon toimintaohjeen valmistelussa mukana valmistelussa oli Omaishoi-

tajat ry ja sen alayhdistyksiä kuten Omaisena edelleen, Itä-Uudenmaan omaishoitajat, Pääkaupun-

kiseudun omaishoitajat, Hiidenseudun omaishoitajat, Lasten omaishoitajat ja Vammaisten lasten ja 

nuorten tukisäätiö ovat olleet mukana omaishoidon toimintaohjeen laatimisessa. 

Perhehoitoliitto oli keskeinen yhteistyökumppani laadittaessa maakunnan Perhehoidon toimintaoh-

jetta.  

Liite 11: Vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä eläkeläisjärjestöjen näkemys sote-palvelujen nykyti-

lasta Uudellamaalla  

 

14 Uusimaa2019 – hanke jatkaa kehittämistyötä 

 

Uusimaa2019 –hanke on Uudenmaan maakunnan valmisteluorganisaatio. Valmisteluvastuuta on 

jaettu hankeorganisaation lisäksi substanssin mukaisiin alatyöryhmiin. Ikääntyneiden valmistelu-

https://www.uusimaa2019.fi/files/22701/Vanhusneuvostojen_nakemys_Uudenmaan_nykytilasta.pdf
https://www.uusimaa2019.fi/files/22701/Vanhusneuvostojen_nakemys_Uudenmaan_nykytilasta.pdf
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ryhmä aloitti työnsä maaliskuussa 2017 ja se koostuu Uudenmaan vanhuspalvelujen johdosta, alu-

eellisesti edustettuina. Muutosagentit olivat mukana ryhmässä heti alusta alkaen ja jo ensimmäi-

sessä kokouksessa käsiteltiin myös kärkihankkeen asioita. Ikääntyneiden valmisteluryhmä on toi-

minut Uudenmaan I&O kärkihankkeen ohjausryhmänä. Tämä on ollut hankkeen kannalta hyvä 

asia, koska se on lisännyt kuntien sitoutumista kärkihankkeen valmistelutyöhön. 

Ikääntyneiden valmisteluryhmässä on tehty toiminnan ja palveluiden nykytilan kartoitusta sekä sel-

vityksen tehtävien ja palveluiden rajapinnoista ja toimintaprosesseista. Tämän lisäksi on tehty pal-

velukuvaukset eri palveluihin ja määritelty palvelutasoja. Ikääntyneiden valmisteluryhmä on järjes-

tänyt seminaarin, jossa käytiin läpi valmistelun etenemistä sekä Kaapoon ja Hyteen liittyviä asioita. 

Muutosagentit kuuluvat ikääntyneiden valmisteluryhmän ydinryhmään, joka suunnittelee ja koordi-

noi varsinaisen työryhmän tapaamisia ja tapahtumia. 

Uudenmaan maakuntavalmistelussa on sote järjestäjä ja tuottaja erotettu toisistaan. Yhteisesti on 

sovittu ikäkausiajatteluun pohjautuvista palvelukokonaisuuksista. Monia asioita valmistellaan yh-

dessä, jotta palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita ja palveluintegraatio toteutuu. Yhteistä valmis-

telua on tehty ja tehdään esimerkiksi asiakasohjauksen, palveluverkkojen ja – ketjujen, asiakasse-

telin ja henkilökohtaisen budjetin osalta. 

Molemmat muutosagentit ovat syksystä 2018 alkaen olleet mukana maakuntavalmistelussa osa-

prosentilla muutosagentti työn lisäksi. Kärkihankkeen loppumisen jälkeen muutosagentit jatkavat 

maakuntavalmistelussa toinen järjestäjän ja toinen liikelaitoksen organisaatiossa vastaten ikäänty-

neiden palveluiden valmistelusta. Muutosagentit ovat antaneet kaiken kärkihankkeessa tuotetun 

materiaalin maakunnan käyttöön ja he ovat perehdyttäneet asioiden vastuuvalmistelijat erikseen 

tehtyyn työhön. Tämän lisäksi hanketta ja sen tuotoksia on yleisesti esitelty sekä maakuntavalmis-

telijoille että ikääntyneiden valmisteluryhmälle. Kärkihankkeessa tehtyä työtä tullaan näin ollen hyö-

dyntämään maakuntavalmistelussa jatkossakin.  

 

 

15 Lähteet 

Asiasisältöihin liittyvät lähteet liitteissä 

Kehusmaa, S, Alastalo, H, Marjeta, N ja Mielikäinen. 2018.  Asiakasohjaus päättää tulevaisuu-

dessa iäkkään palveluista – työntekijöiden koulutusta pitää lisätä.  

Tiedosta arviointiin - tavoitteena paremmat palvelut, Sosiaali- ja terveyspalvelut Uusimaa, Asian-

tuntija-arvio syksy 2018, THL 

Uusimaa2019 – hankkeessa tuotettuja diasarjoja. Julkaisematon lähde. 
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Yhteystiedot: 

 

Soili Partanen, muutosagentti, soili.partanen@porvoo.fi tai soili.partanen@uusimaa2019.fi  
puh. 0400 795 955 
 
Maritta Haavisto, muutosagentti, maritta.haavisto@hel.fi tai maritta.haavisto@uusimaa2019.fi  
puh. 050 560 7747  
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