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TIIVISTELMÄ  

 
Lapin maakunnassa on 21 kuntaa, joista kaupunkeja on neljä: Rovaniemi, Kemi, Tornio ja Kemijärvi. 
Tilastollisen kuntaryhmittelyn mukaan kaupunkimaisia kuntia ovat Kemi, Rovaniemi ja Tornio, 
taajaan asuttuja kuntia Kemijärvi ja Keminmaa ja maaseutumaisia muut 16 kuntaa. Seutukuntia on 
kuusi.  Lapin maakunta on 92 665 neliökilometrin pinta-alallaan Suomen maakunnista suurin kattaen 
30 prosenttia koko maan pinta-alasta. Etäisyydet sekä maakunnan sisällä että valtakunnan keskuksiin 
ovat pitkät. Lapin maakunta rajoittuu idässä Venäjään, pohjoisessa Norjaan, lännessä Ruotsiin ja 
etelässä Pohjois-Pohjanmaan maakuntaan.1 

 
Keskimääräinen väestötiheys on vain kaksi asukasta neliökilometriä kohden, kun koko maassa 
neliökilometrillä on 18 asukasta. Erityisesti alueen pohjois- ja itäosissa sijaitsee laajoja asumattomia 
alueita. Toisaalta maakunnassa on myös selkeitä väestökeskittymiä. Väestön keskittyminen 
kaupunkeihin ja niiden läheisyydessä sijaitseville alueille sekä kuntakeskuksiin on jatkunut tasaisesti 
ja jatkunee tulevina vuosinakin. Toisaalta täysin asumattomien alueiden määrä lisääntyy.2 

 

 
 

Lapin maakunnan väestöstä yli 65-vuotiaiden osuus on jo monessa kunnassa yli 20 %. Ylitorniolla, 
Kemijärvellä, Pellossa ja Posiolla yli 65-vuotiaiden määrä ylittää jo 30 %. Tilastotietojen mukaan 
yksinasuvien määrä on liki kaksinkertaistunut vuosina 1987–2011. Yksin asuminen vaikeuttaa kotona 
asumista, kun toimintakyky heikkenee ja erityisesti jos henkilöllä on muistihäiriö. Yksin asuminen 
lisää tuen ja palveluiden, myös ympärivuorokautisten palveluiden tarvetta.3 
 
Noin joka neljäs 75 vuotta täyttänyt tarvitsee säännöllisiä palveluja johtuen toimintakyvyn 
heikkenemisestä. Suurin palvelutarve on useammalla ikääntyneellä vasta 85 vuoden iässä, sillä noin 
puolet tästä ikäryhmästä tarvitsee ulkopuolista apua arkeensa. Hoidon ja palvelujen tarve on 
luonnollisesti suurimmillaan viimeisten vuosien aikana, mikä näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon 

                                                           
1 Peruspalvelujen tila Lapissa vuonna 2013.  
2 Peruspalvelujen tila Lapissa vuonna 2013.  
3 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen 
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kustannusten painottumisena ihmisen kahden viimeisen elinvuoden ajalle. Väestöennusteet 
kuntakohtaisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti löytyvät Tilastokeskuksen 
tilastotietokannasta4.  

Kaikissa ikäryhmissä yli 65-, 75- ja 80-vuotiaiden määrät nousevat tasaisesti seuraavan viidentoista 
vuoden aikana. 80 vuotta täyttäneiden määrät lisääntyvät kaikissa kunnissa. Eniten kasvua tulee 
olemaan Kemijärvellä, Pellossa, Posiolla ja Sallassa5. 
 
Kuntien taloudellinen tilanne tulee olemaan tulevaisuudessa haastava, kun väestörakenne muuttuu 
ja huoltosuhde heikkenee voimakkaasti. Taloudelliset tilanteet heijastuvat myös sosiaali- ja 
terveyspalveluiden kautta vanhuspalveluihin. Väestön vanheneminen aiheuttaa palvelutarpeen 
kasvun vanhusten palveluissa. Palvelurakenteen kannalta väestörakenteen muutoksen aiheuttamia 
haasteita ovatkin ennen kaikkea jatkuva palvelutarpeen kasvu, kuntien henkilöstön siirtyminen 
eläkkeelle sekä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus.6 

 
Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Kuntaliiton antamassa Laatusuosituksessa (STM 2013) 
tavoiteltavana palvelurakenteena määritellään siten, että 75 vuotta täyttäneistä 91–92 % asuu 
kotona. Heistä 13–14 % saa säännöllisen kotihoidon palveluita ja 6–7 % on omaishoidon tuen piirissä. 
Ympärivuorokautisen hoidon paikkoja tulisi olla 75 vuotta täyttäneille 6–7 % tehostetussa 
palveluasumisessa ja laitoshoidon paikkoja voi olla vain 2–3 %:lle 75 vuotta täyttäneiden määrästä. 
 
Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessityöryhmän konsulttiselvityksessä7 todettiin, että ikäihmisten 
palveluiden kustannukset ovat kasvaneet vuosittain ja ennusteiden mukaan kasvavat edelleen.  Lapin 
sote-nettokäyttökustannukset ovat n. 11 % korkeammat kuin koko maassa keskimäärin. Myös 
suhteutettuna sairastavuuteen, nettokäyttökustannukset ovat noin 6 % korkeammat kuin maassa 
keskimäärin. Kustannuskasvu on jatkunut pitkään ja vuosina 2007–2014 kustannukset kasvoivat 6,1 
%.  
 
Lapin maakunnassa vanhustenhuollon on todettu olevan laitospainotteista ja kustannukset suuret 
valtakunnallisessa vertailussa. THL:n tekemän selvityksen8 mukaan, kun laitoshoitoa on saatavilla 
runsaasti, laitoksissa hoidetaan myös vanhuksia, jotka voisivat asua kotona. 
 
Jotta palveluiden kustannusten kasvua saadaan hillittyä, Ikäihmisten asiakasprosessityöryhmässä 
asetettiin tavoitteeksi keventää 75 vuotta täyttäneiden hoivapalvelurakennetta. Tehostettua 
palveluasumista vähennetään (peittävyys 2013 ollut 7,1 %, tavoite 2020 5–6 %), samoin pitkäaikaista 
laitoshoitoa (peittävyys 2013 2,8 %, tavoite 2020 1 %)9. Vastaavasti kevyiden hoivapalveluiden 
peittävyyksien tavoitetasoja tulisi nostaa kotihoidon ja omaishoidon osalta. Kotihoidon tuottavuutta 
kasvatetaan mm. palveluneuvonnan kehittämisellä, palveluiden myöntämisen perusteiden 
yhtenäistämisellä, kolmannen sektorin toiminnan tehostamisella sekä kotihoidon optimoinnilla ja 
mobiililaitteiden käyttöön ottamisella. Laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittäminen 

                                                           
4 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-
4181-b351-5452201709b6  
5 Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueella (OYS-erva) 
6 Mitä vastata ikääntyvän väestön kasvavaan palveluntarpeeseen rajallisilla resursseilla?  
7 Niskala ym. 2016  
8 Mäkelä ym. 2014 
9 NHG Consulting Oy 29.2.2016 
 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
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vanhustenhuollossa. Integroitumisella pyritään asiakaslähtöisempiin palveluihin, toiminnan 
tehostamiseen ja sitä kautta kustannusten hillintään.10  

 
Maakunnan tasolla tulee pohdittavaksi palvelurakenteen muutokseen liittyvät isot käytännön asiat, 
joihin tässäkin vanhuspalveluohjelmassa on kiinnitetty huomiota. Minkälainen terveyskeskus- ja muu 
laitoshoito- sekä tehostettujen palveluasumisyksiköiden verkosto tulee jatkossa alueella toimimaan. 
Yksityisiä asumispalveluja tarjoavat tulee myös selvittää. Yhteisölliset asumismuodot ja tavallinen 
palveluasuminen tulevat tavoiteltaviksi asumisvaihtoehdoiksi. Lisäksi henkilöstön riittävyys ja oikea 
kohdentuminen laitoshoidon vähentyessä ja kotihoidon kasvaessa. Henkilöstörakenne edellyttää 
uudistamista palvelurakenteen muutoksen myötä ja tuotantoalueen toiminnan käynnistyessä. 
 
Palveluverkko 2025 -selvityksessä11 arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- ja 
erikoispalveluiden maantieteellistä saavutettavuutta ja palveluverkon alueellisia muutostarpeita 
vuoteen 2025 mennessä suhteessa väestökehitykseen, ikärakenteeseen sekä uusien digitaalisten 
palveluiden ja logistiikan mahdollisuudet huomioiden.  

 
On oletettavissa, että laitoshoidon korvaaminen kotihoidolla lisää mm. päivystyspalvelujen käyttöä, 
ellei lääkäripalveluiden järjestämiseen kiinnitetä erityistä huomioita, samoin kotisairaanhoitoon, 
kuntoutukseen ja kotiutushoitajatoimintaan. Samaan aikaan huomiota tulee kiinnittää luotettavien 
käyntitietojen ja tiedonvälityksen kehittämiseen eri toimintayksiköiden välillä vanhuspalveluissa, 
perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa12.  
 
Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja tulee muuttaa edelleen niin, että kotiin annettavaa tukea 
lisätään ja monipuolistetaan. Toimintakykyinen vanhus vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kysyntää ja hillitsee hoitokustannusten kasvua.13 Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja 
vanhuspalveluiden toimiva integraatio edesauttaa palvelurakenteen muutosta ja kotihoidon 
uudistumista.14  
 
Ennaltaehkäisy, uudet toimintatavat ja helppokäyttöiset sähköiset palvelut nousevat yhtä 
tärkeämmäksi tekijäksi tulevaisuuden terveysongelmien ratkaisijaksi. Ihmisen osallistuminen omaan 
hoitoprosessiin ja hänen itse kokemansa terveystiedon liittäminen osaksi tätä prosessia on ollut vielä 
lähes käyttämätön resurssi.15  

 

Laitoshoidon kaltaista huolenpitoa tai tehostettua palveluasumista tullaan tarvitsemaan kaikkein 
huonokuntoisemmille jossain määrin myös lähitulevaisuudessa. Palvelurakennetta on mahdollista 
uudistaa ja silloin uudistuksen yhtenä kivijalkana on muistisairaiden kotona asumisen 
mahdollistaminen.16 Muistisairaudet ovat suurin yksittäinen elämänlaatua heikentävä ja avun 
tarvetta aiheuttava tekijä. Arvioiden mukaan keskimäärin kolme neljästä muistisairaasta tarvitsee 
kuitenkin sairauden edetessä ympärivuorokautista hoitoa. Ennusteiden mukaan muistisairaiden 
määrä kasvaa ikärakenteen muutoksen myötä kaikissa kunnissa. 

 
Toimintakulttuurin muutos ei toteudu ilman ikääntyvien kohtaamiseen liittyvää asennemuutosta. 
Vanhustenhuollolle on pitkään ollut ominaista biomedikaalinen vanhuskäsitys, jossa vanhuus 
nähdään sairautena, raihnaisuutena, tahdottomuutena, passiivisuutena sekä huoltorasitusta 

                                                           
10 THL 2014: Laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittäminen vanhustenhuollossa.  
11 Sitra 2014: Palveluverkkoselvitys – Digitalisaation mahdollisuudet huomioitava sote-uudistuksessa  
12 Haapamäki, ym. 2014 
13 Kuntaliitto. Ikääntyneen väestön palvelut: käyttö, kustannukset, vaikuttavuus ja rahoitus -projekti 
14 Niskala ym. 2016  
15 Sitra 2014: Virtuaaliklinikka – tulevaisuuden toimintamalli  
16 Mäkelä ym. 2014  
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korostavana. Nämä käsitykset ovat muovanneet myös palvelujärjestelmää, jolla on ollut tyypillistä 
sijoittaminen, makuuttaminen, säilöminen, ikäihmisten syrjäytyminen sekä muunlainen alentava 
kohtelu. Sairauslähtöisen ajattelun rinnalle on sittemmin pyritty löytämään voimavaralähtöistä ja 
positiivista terveyden ideaa korostavaa lähestymistapaa.17 

 
Lisätietoa: 

 Kuntakohtaiset, maakunnalliset, sairaanhoitopiirikohtaiset ja valtakunnalliset tilastotiedot 
palveluiden käytöstä ja muista väestötiedoista löytyvät 
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index  

 Terveydenhuollon palvelujen käytöstä tilastotietoa löytyy: 
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-
avohilmo/raportit  

 Tilastokeskuksen tilastotietokanta:  
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin    

 

  

                                                           

17 Saha 2015  

https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin
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1 JOHDANTO 

 
Lapin maakunnan ensimmäinen alueellinen vanhuspalveluohjelma on laadittu 
SenioriKaste -hankkeen ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen tukemana vuosien 2015–
2016 aikana. Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksikön ikäihmisten 
asiantuntijatyöryhmä on toiminut vanhuspalvelusuunnitelman laadinnassa ohjausryhmänä ja 
SenioriKaste -hankkeen projektipäällikkö koordinaattorina ja vanhuspalveluohjelman kirjoittajana. 
Alueellinen vanhuspalveluohjelma on tarkoitus viedä hyväksyttäväksi Lapin ja Länsi-Pohjan 
sairaanhoitopiirien perusterveydenhuollon yksiköihin syksyn 2016 aikana. 
 
Alueelliseen vanhuspalveluohjelman sisältöön ovat olleet vaikuttamassa eri toimijatahot 
SenioriKaste -hankkeen työkokouksissa: johtajat, vanhusneuvostot ja Ikäihmisten 
asiantuntijatyöryhmät. Eri ammattilaisten työkokouksissa on käsitelty eri osa-alueita ja saatu tärkeää 
informaatiota ohjelman sisältöön, samoin kuin kuntakäyntien yhteydessä, joissa on tavattu 
kuntalaisia eli palveluiden käyttäjiä sekä eri alan ammattilaisia. Kehittäjäasiakkailta saatu palaute on 
huomioitu, samoin ota kantaa sote-valmisteluihin -kyselyn tulokset. Sote-
asiakasprosessityöskentelyn vanhuspalveluiden nykytila-analyysiä ja palveluiden innovointivaiheen 
tuloksia on myös hyödynnetty ohjelmassa. Länsi-Pohjan alueella toimiva SenioriKaste -hankkeen 
kehittäjätyöntekijä on kerännyt Länsi-Pohjan kuntien taustatietoja. Konsulttien analyysit on 
huomioitu ja kerätty tietoa siitä, miten muualla Suomessa vanhuspalveluiden 
palvelurakennemuutosta on viety eteenpäin ja mitkä ovat valtakunnalliset kehittämisen linjaukset 
vanhuspalveluissa. 
 
Lapin maakunnan vanhuspalveluohjelmaa kirjoitettaessa tiedetään, että julkisten sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä maakunnille vuoden 2019 
alusta. Sosiaali- ja terveyspalvelut yhdistetään kaikilla tasoilla asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi ja 
peruspalveluja vahvistetaan. Tästä johtuen Lapin maakunnan vanhuspalveluohjelman tavoitteita 
linjataan vuoteen 2020, mikä tarkoittaa sitä, että suunnitelman tavoitteissa on huomioitava aika, 
jolloin kuntien itsehallinto sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisessa on päättynyt ja vastuu niistä 
on siirtynyt maakunnalle.  
 
Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strategiset tavoitteet konkretisoituvat kärkihankkeissa18 
ja reformeissa vuosien 2016–2018 aikana. Lapin maakunnan Toimiva kotihoito Lappiin -hanke on 
hyväksytty alueen kärkihankkeeksi vanhuspalveluiden kehittämiseen. Vanhuspalveluohjelma on 
linjassa kärkihankkeen tavoitteiden kanssa. Hanketta tarvitaan sen vuoksi, että iäkkäiden 
palvelujärjestelmä on pirstaleinen, sen rakenne ei ole uudistunut kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti, hyvät käytännöt ovat levinneet hitaasti ja alueelliset erot pysyneet suurina. Tästä syystä 
iäkkäiden tarpeisiin ei vastata yhdenvertaisesti ja nykyinen palvelurakenne on kustannuksiltaan 
kallis. Iäkkäiden palveluiden rakenteiden ja sisältöjen uudistaminen on välttämätöntä.19  

 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 
(980/2012, § 5, jatkossa vanhuspalvelulaki) velvoittaa kuntia tekemään valtuustokausittain 
suunnitelman toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Laissa osoitetaan suunnittelun painopisteeksi kotona 
asuminen ja kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Tavoitteena on lisäksi parantaa ikääntyvien 

                                                           
18 http://stm.fi/karkihankkeet 
19 STM 2016 Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen 
hankesuunnitelma 

http://stm.fi/karkihankkeet
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mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 
palvelujen kehittämiseen. Suunnitelman hyväksyy kunnan-/kaupunginvaltuusto valtuustokausittain.  
 
Lapin maakunnan vanhuspalveluohjelman toivotaan auttavan kunnissa, maakuntatasolla ja 
kehittämishankkeissa tapahtuvaa vanhuspalveluiden toiminnallista ja rakenteellista kehittämistyötä. 
 
 

2 MAAKUNNAN VANHUSPALVELUJEN NYKYTILA 

 

2.1 Ennaltaehkäisevät palvelut 

 
Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisvastuu on kunnilla. Terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisellä korostetaan toiminnan laaja-alaisuutta ja sitä, että se koskettaa kaikkia kunnan 
hallinnonaloja. Vanhuspalveluissa tulee olla tilaa laajalle yhteistyölle eri ammattiryhmien, omaisten, 
vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa. Kunnissa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä eri hallinnonaloilla, niin 
että jokainen kunnan sektori pystyy sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin. 
Terveydenedistämistyöstä löytyy kuntakohtaista vertailutietoa TEAviisarista20. 
 
Ikäihminen toimijana -hankkeessa kunnat laativat vanhuspalvelusuunnitelmia21. THL:n selvityksen22 
mukaan kuntien vanhuspalvelusuunnitelmissa eri toimijoiden vastuut, yhteistyö kunnassa toimivien 
julkisten tahojen, yritysten, järjestöjen, yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ja voimavarat 
toimenpiteiden toteuttamiseen oli kuvattu hieman yli puolessa kunnista. Suunnitelmat jäävät vielä 
osin yleispiirteisiksi hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.  
 
Kuntien sitoutumista ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 
suoriutumisen tukemiseen kuvaa mm. se, missä määrin tiettyjä kansallisia ohjelmia ja suosituksia on 
käsitelty luottamushenkilöhallinnossa ja johtoryhmässä.  
 
THL:n selvityksen mukaan lähes joka toisessa kunnassa luottamushenkilöt olivat käsitelleet ja 
päättäneet toimenpiteistä vanhuspalvelulain perusteella ja lähes puolessa se oli esitelty. Sen sijaan 
vuonna 2013 julkaistua Laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi (STM 2013:11) oli käsitelty vaihtelevasti. Laatusuosituksen pohjalta oli tehty 
päätöksiä ainoastaan 16 % luottamushenkilöhallintoja ja vastaavasti 16 % sitä ei ollut käsitelty 
lainkaan. Yli puolet ilmoitti, että muita kysyttäjä kansallisia ohjelmia ei ollut käsitelty lainkaan.23  
 
THL:n selvityksen mukaan useimmissa kuntien vanhuspalvelusuunnitelmissa oli vastaajien mukaan 
arvioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen riittävyyttä ja laatua, ikääntyneen väestön tilaa 
palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä ja asumistarpeiden ennakointiin liittyviä tekijöitä. Sen sijaan 
kuntoutumista edistäviä, elinympäristön esteettömyyttä ja toimivuutta sekä ikääntyneille tarjolla 
olevien liikunta- ja kulttuuripalvelujen sekä järjestötoiminnan riittävyyttä ja laatua oli arvioitu 
harvemmin.24  

 

                                                           
20 https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index 
21 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/ikaihminen_toimijana/toimintaa-kunnissa-ja-kuntayhtymissa/index_html 
22 Hakamäki ym. 2015   
23 Hakamäki ym. 2015  
24 Hakamäki ym. 2015   

https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/ikaihminen_toimijana/toimintaa-kunnissa-ja-kuntayhtymissa/index_html
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THL:n selvityksen mukaan hyvinvointia edistävien palvelujen järjestämisessä oli merkittävää 
vaihtelua. Lähes kaikissa kunnissa järjestettiin ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. Neuvontaa tarjottiin 
tyypillisesti puhelimitse, matalan kynnyksen neuvontapisteissä tai päiväkeskustoiminnan 
yhteydessä. Alle puolet kunnista järjesti neuvontaa sähköisinä palveluina ja alle kymmenesosassa 
liikkuvina palveluina. Neuvontapalvelujen jälkeen toiseksi yleisin palvelujen järjestämismuoto oli 
kotikäynnit. Niitä järjestettiin 87 % kunnista. Terveystarkastukset olivat kysytyistä palveluista 
harvinaisempia. Hyvinvointia tukevia terveystarkastuksia järjesti kaksi kolmasosaa kunnista.25  

 
Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto ja terveyden edistäminen ovat tulevaisuuden tärkeimpiä 
haasteita. Omaan hyvinvointiinsa voi itse kukin vaikuttaa jo aktiivi-iässä ja työelämässä ollessaan 
liikunnalla ja terveellisillä elämäntavoilla. Seniorineuvola- ja muistipoliklinikkatoiminta ovat 
osoittaneet, että ehkäiseviä toimenpiteitä voidaan kohdistaa eri riskiryhmille. Itsehoito ja terveelliset 
elämäntavat ovat merkityksellisiä omalle hyvinvoinnille, joita korostetaan ja niissä tuetaan. Lapin 
maakunnassa muistipoliklinikkatoimintaa on kehitetty kaikissa kunnissa mutta sairauden seuranta 
muistikoordinaattoreiden avulla ei vielä toteudu kunnolla missään. SenioriKaste -hankkeessa on 
mallinnettu muistisairaan palveluprosessimalli26.  
 
Ikäihminen toimijana -hankkeessa mallinnettiin Inarin kunnassa 75-vuotiaiden hyvinvointia ja 
terveyttä edistäville kotikäynneille kotikäyntimalli ja uudistettiin haastattelulomake ja 
kotikäyntikansio, joka mahdollistaa työntekijöiden välisen yhteneväisen haastattelukäytännön ja 
näin parantaa palveluohjauksen laatua. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä toteutetaan kunnissa 
vaihtelevasti ja erityyppisillä toimintatavoilla ja eri ikäluokille. Kaikille tietyn ikäisille toteutettavat 
kotikäynnit ovat herättäneet pohdintaa toiminnan vaikuttavuudesta ja esille on noussut hyvinvointia 
tukevien kotikäyntien kohdentaminen riskiryhmiin. 
 
 

2.2 Palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi 

 

Hallintolain27 mukaan viranhaltija on velvollinen antamaan neuvontaa. Palveluohjaus kuuluu 
jokaiselle ja jokaisen kunnan työntekijän velvollisuus on parhaan tietonsa ja taitonsa mukaan ohjata 
kunnassa olevan henkilön puoleen. Palvelua hakevien kuntalaisten palveluntarve kartoitetaan ja 
arvioidaan toimintakyky. Kun palvelutarve on todettu, tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma sekä 
palvelu- ja maksupäätös. Palveluohjauksessa huomioidaan asiakkaan ja omaisten osallisuus ja 
vaikuttamisen mahdollisuus. 

Palveluneuvontaa kotiin annettavista palveluista toteutetaan kunnissa eri tehtävänimikkeillä. 
Kunnassa työskentelee palveluohjaajia ja heiltä saa tietoa tarjolla olevista ikäihmisten palveluista. 
Palveluneuvontaa toteuttavat myös kotihoidon ohjaajat ja vastaavat, avopalveluohjaajat, 
vanhuspalveluiden ohjaajat ja vanhustyön johtajat. 50 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista on 
ilmoittanut, ettei kunnassa toimi nimettyä palveluohjaajaa ja yhtä moni Lapin sairaanhoitopiirin 
kunnista vastasi, ettei palveluohjaajalla ole koulutusta tehtävään ja 42 % vastasi, ettei 
palveluohjaajalla ole pitkää työkokemusta vanhuspalveluissa eikä osaamista riittävästi.28 
Palveluohjaus ei kunnissa koske ainoastaan palveluohjaajia vaan myös muita sosiaali- ja terveysalalla 
työssään puhelimitse ohjeita ja neuvoa antavia ammattiryhmiä, kuten esimerkiksi 

                                                           
25 Hakamäki ym. 2015    
26 www.sosiaalikollega.fi/mallit/alueellinen-muistipolku  
27 Hallintolaki 6.6.2003/434, 8§   
28 SenioriKaste -hankkeen selvityksiä 2015 
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sosiaalityöntekijöitä ja terveyskeskuksen vastaanoton henkilökuntaa. Palveluohjauksen paikka on 
koti- ja laitoshoidossa, mutta erityisesti ennen niitä ja niiden välissä. Palveluohjaus tarkoittaa 
toimintaa koko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuudessa, sen eri toimijoiden ja 
organisaatioiden sekä siellä työskentelevien ammattikuntien rajapinnoilla. Palveluohjaaja 
tasapainoilee asiakkaan ja palvelujärjestelmän välissä tarpeiden arvioinnin, käytettävissä olevien 
palvelujen ja taloudellisten toimintaehtojen kentässä. 

Palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin tarvitaan työkaluja, joiden avulla voidaan seurata 
toimintakyvyn muutosta. Lapin Sairaanhoitopiirin kunnissa on SenioriKaste -hankkeen kuntoutuksen 
kehittäjätyöntekijän tekemän selvityksen mukaan käytössä erilaisia tapoja mitata ikäihmisen 
toimintakykyä. Yleisimpiä mittareita olivat RAVA, RAI, CERAD, MMSE. Lisäksi käytössä on myös GDS, 
ADL, IADL, Geri-toimintakykyarvio, Masennustestejä, osia VoiTas- ja Toimiva-testistöistä sekä Bergin 
tasapainotesti. Länsi-Pohjan kunnissa on otettu käyttöön RAI-arviointijärjestelmä. 
SenioriKaste -hankkeen kuntoutuksen työpajojen yhteydessä perehdyttiin tarkemmin SPPB- ja GAS-
arviointimenetelmiin.  

RAI-toimintakykymittaria ollaan ottamassa käyttöön useammassa kunnassa. Sen etuna nähtiin 
kokonaisvaltaisuus ja mm. kuntoutujan arkeen kiinnittyminen. RAI-arviointijärjestelmä edellyttää 
kuntoutujan toimintakyvyn säännöllistä arviointia (6 kk välein) ja se auttaa 
havaitsemaan/tunnistamaan ne toimintakyvyn osa-alueet, joihin hoito-, palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmissa tulee kiinnittää erityistä huomiota. RAI-toimintakykymittari auttaa 
päätöksentekijää asiakkaan palveluiden myöntämisessä ja tuottaa tietoa vanhuspalvelujen 
suunnittelua varten. 

Palveluiden myöntämiset sekä asiakasmaksut vaihtelevat suuresti kuntien välillä. 
SenioriKaste -hankkeen selvityksen mukaan kolmasosalla Lapin sairaanhoitopiirin kunnista puuttuu 
kotihoidon palveluiden myöntämisen kriteerit. Asumispalveluiden myöntämisen kriteerit puuttuvat 
lähes puolelta kunnista, mutta kriteeristö omaishoidon myöntämiseen on kaikissa kunnissa. Tällä 
hetkellä 50 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista on ottanut käyttöön Raisoft-ohjelman.  

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä on yhtenäistetty kuntien vanhuspalvelumuotoja mm. 
yhteneväisten palveluiden myöntämisen kriteereiden osalta ja kaikissa kunnissa on 
Rai-arviointijärjestelmä käytössä. Maakunnan yhteisiä perusteita on eri työkokouksissa kaivattu 
useampaankin kertaan. Jotta yhteneväisiä kriteereitä voidaan laatia maakuntatasolla, kunnilla tulisi 
olla käytössä yhteneväiset työvälineet palvelutarpeen ja toimintakyvyn arviointiin. 

Ikäihminen toimijana -hankkeessa perustettiin työryhmä palveluiden myöntämisen perusteiden 
laadintaa varten. Työryhmä käynnisti yhteisten alueellisten linjausten selvittelyt tavoitteenaan luoda 
alueellinen toimintamalli palveluiden myöntämisen perusteiden laadinnalle. Toimintamallissa 
keskeiset kehittämiskohteet olivat: Palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi, kotihoidon 
palveluvalikko, joka vastaa kunnassa asuvien ikääntyvien tarpeita ja palvelurakenteen muutosta sekä 
yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kesken vanhuspalveluissa ja niiden kehittämissä.29  

Alueellinen ikäihmisten palveluneuvonnan toimintamalli on mallinnettu Ikäihminen 
toimijana -hankkeessa Länsi-Pohjan kuntien (Kemi, Keminmaa, Tervola, Tornio ja Ylitornio) kanssa.30 

 

                                                           
29 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/hankeinfo/hankkeet/ikaihminen_toimijana 
30 Soidinmäki & Vuorimaa 2014  

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/hankeinfo/hankkeet/ikaihminen_toimijana
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2.3 Kotona asumisen tukeminen 

 
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen vaikuttaa merkittävästi sekä väestön 
ikääntyminen että kotona asuminen ja sen tukeminen. Vanhuspalveluiden toiminta-ajatuksena on 
edistää ja ylläpitää ikääntyvien ja vanhusten toimintakykyä ja hyvää elämänlaatua. Vanhustyön 
palvelurakennemuutos on käynnissä kunnissa. Kuntakohtaiset erot palvelurakenteen osalta ovat 
Lapin maakunnassa varsin suuret. 

 

 

Kuvio 1  Kotona asuvien osuus Lapissa ja Länsi-Pohjassa 2013 (% 75 vuotta täyttäneistä)31 

 
STM:n suosituksen mukaan 91–92 % 75 vuotta täyttäneistä tulisi asua kotona vuoteen 2017 
mennessä. Kuviossa 1 on kuvattuna Lapin maakunnan kuntien tilanne kotona asuvien 75 vuotta 
täyttäneiden osalta vuonna 2013. Valtakunnalliseen tavoitteeseen tällä hetkellä pääsevät selkeästi 
Kolari, Pello, Sodankylä, Utsjoki ja Keminmaa.  
 
STM:n suosituksen mukaan säännöllisen kotihoidon piirissä 75 vuotta täyttäneistä tulisi olla 13–14 % 
vuoteen 2017 mennessä. Kuviossa 2 on kuvattuna Lapin maakunnan tilanne. Kuntakohtaiset erot 
ovat varsin suuret. Kotona asumisen turvaamiseksi kotihoitoa tulisi monessa kunnassa kehittää ja 
laitoshoitoa edelleen vähentää. 

                                                           
31 Salmela & Helanen 2015 
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Kuvio 2 Säännöllisen kotihoidon piirissä vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneistä)32 

 
STM:n suosituksen mukaan omaishoidon tuen asiakkaita tulisi olla 6–7 % yli 75 vuotta täyttäneistä 
vuoteen 2017 mennessä. Saamelaisalueen kunnissa omaishoidon piirissä on suhteellisen paljon 
ikäihmisiä. Utsjoelle yli 14 % ja Enontekiöllä myös lähelle 14 %. Länsi-Pohjan kuntien osalta vain 
Simossa ylletään reilusti tavoitteeseen omaishoidon tuen asiakkaiden osalta.  

 

 

                                                           
32 Salmela & Helanen 2015 
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Kuvio 3 Omaishoidon tuen asiakkaat Lapissa ja Länsi-Pohjassa vuonna 2013 (% 75 vuotta 
täyttäneistä)33  

 
Lapin maakunnan alueella vanhuspalveluja tuotetaan pääasiallisesti julkisin voimavaroin. Vain 
isommissa kaupungeissa on yksityisiä palveluiden tuottajia. Tukipalveluista erityisesti 
siivouspalveluja on kunnissa pystytty siirtämään yksityisille palveluiden tuottajille.  
 
Rakennemuutos on tapahtunut pääasiallisesti ympärivuorokautisen hoivan sisällä, kotihoidon 
peittävyys ei ole noussut toivotulla tavalla. Lapin maakunnan alueella löytyy hyvin erilaisia 
palvelurakenteita, peittävyyksiä ja kustannuksia, eivätkä kustannukset ja palvelurakenteet aina 
kohtaa. Kokonaispalvelupeittävyydet säännöllisessä hoidossa ovat erilaiset ja paikoin hyvin 
korkeat.34  
 
Kuntien toimintojen väillä on eroavaisuuksia asiakasjärjestelmien muodossa. Osassa kuntia on 
käytössä Pegasos ja toisissa Mediatri sekä Effica.  Asiakasrakenteet, maantieteelliset eroavuudet sekä 
harvaan asutut alueet tuovat maakunnan alueelle monenlaisen palveluverkkotarpeen. Kuntien 
sisällä sosiaali- ja terveyspalveluiden integraatio hakee vielä monessa kunnassa toimintamuotojaan. 

                                                           
33 Salmela & Helanen 2015 
34 Kujala 2014  
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Ikääntynyt väestö käyttää pääsääntöisesti terveyspalveluja. Terveydentilan heiketessä ja 
palvelutarpeen lisääntyessä siirrytään vanhuspalveluiden piiriin, jolloin ensisijaisesti pyritään 
tukemaan asiakkaan asumista omassa kodissa yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa tehdyn 
palvelusuunnitelman turvin. Tukipalvelut eivät edellytä vanhuspalveluiden asiakkuutta. Kotihoitoon 
kuuluvat ikäihmisten tukipalvelut ovat peruspalveluita, jotka järjestetään kunnissa lähipalveluna. 
 
Kotipalvelulla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon kuuluvien 
tehtävien ja toimintojen suorittamista ja niissä avustamista (Sosiaalihuoltolaki 20 §). Kotihoidon 
(kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palvelut ovat peruspalvelua, joka järjestetään kunnissa 
lähipalveluna. Kun kotihoito onnistuu tehtävässään, asiakkaat käyttävät vähemmän sosiaali- ja 
terveyspalveluita. Kotihoidon vaikuttavuutta voidaan seurata mm. päivystyksen käyntimäärillä, 
vuodeosastojaksojen pituuksilla ja määrillä sekä raskaampiin palveluihin siirtymisillä. 
 
Omaishoidon tuki on yksi vanhuspalvelujen vaihtoehtoinen palvelumuoto. Omaishoidon tuella 
tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun 
huolenpidon turvaamiseksi annettavaa hoitopalkkiota ja palveluja, jotka määritellään hoidettavan 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa (Laki omaishoidontuesta 2 §). Omaishoidon tuki on kunnissa 
järjestettävää peruspalvelua, joka toteutetaan kunnissa lähipalveluna. Lapin maakunnassa 
omaishoidon peittävyys on suuri valtakunnallisessa vertailussa.  
 
Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden tukemista ja 
palvelujen järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.  Erityisasiantuntemusta on 
oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, 
geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon 
alalta. Erilaisia erityisasiantuntijapalveluja ei vielä osata hyödyntää asiakastilanteissa. SenioriKaste 
hankkeessa tarjottiin kunnille mahdollisuutta moniammatilliseen lääkehoidon arviointiin 
Ikäosaamiskeskuksen palveluna, mutta kunnat eivät vielä hyödyntäneet palvelua. Geriatrin 
palveluita kuvapuhelinpalveluna käyttää jo muutama kunta. 
 
Kotihoidon lääkäripalveluiden toteutus 24/7 on myös kysymysmerkki monissa kunnissa.  Kun 
lääkäripalveluja ei ole kuin virka-aikana ja arkipäivisin niin päivystyksen käyttö lisääntyy iltaisin ja 
viikonloppuisin. Myös ikääntyneiden yksinäisyys ja turvattomuus voivat lisätä päivystyskäyntejä, kun 
riittävää turvaverkostoa ei ole. Lapin kuntien keskiarvo päivystyskäyntien osalta on 27,8. Keskitasoa 
runsaampi päivystyskäyntien määrä kuvaa vastaanottopalveluiden tarvetta ja/tai palvelurakennetta 
 
SenioriKaste -hankkeessa on tehty nykytilaselvitys muistisairaiden hoidosta Lapin maakunnassa. 
Kysely on lähetetty kuntien muistihoitajille ja -koordinaattoreille. Selvityksessä kartoitettiin mm. 
kuntien muistihoitajien ja muistikoordinaattoreiden määriä kunnissa ja käytettävää työaikaa. 
Muistisairaiden hoidon nykytilaselvityksissä tuli esille, ettei kaikissa kunnissa ollut hankkeen 
käynnistymisen aikaan muistihoitajaa. Hankkeen päättyessä kaikki kunnat ovat nimenneet henkilön 
muistihoitajan tehtävään. Kunnat keskittyivät panostamaan muistihoitajien nimeämiseen ja heidän 
työaikansa lisäämiseen muistisairauksien diagnosoinnissa. Muistikoordinaattoritoimintaan on ollut 
vielä tässä vaiheessa vaikeaa osoittaa riittäviä resursseja. Tämä edellyttäisi kuntia sopimaan siitä, 
kuka henkilö kunnassa voisi toteuttaa muistikoordinaattorityötä ja minkälaisella työajalla. 
Mahdollista on palkata tehtävään myös uusia työntekijöitä.  
 
Muistikoordinaattoritoiminnan vaikuttavuudesta on kerätty tutkimustietoa ja informoitu kuntia 
selvityksen tuloksista. Muistikoordinaattoritoiminnalla on tutkimusten mukaan selvästi todettu 
olevan vaikutusta mm. kotona asumisen pidentymiseen, palvelun laatuun ja 
omaisten/omaishoitajien parempaan tukemiseen sekä kustannusten hillintään. 
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Kuntoutuksen tilasta vanhuspalveluissa tehtiin myös SenioriKaste-hankkeessa selvitystä. Lapin 
kunnissa järjestetään runsaasti erilaista kuntouttavaa toimintaa ikäihmisille monien toimijoitten 
toimesta, mutta suunnitelmallisuus ja tavoitteellisuus eivät tule esille. Yleisesti koetaan, että 
tarvitaan uusia tehokkaampia toimintatapoja/toimintatapojen tehostamista. Suurimmaksi esteeksi 
toimintatapojen muutokselle pidettiin asennetta ja todellisen yhteistyön puutetta. Kuntouttavaa 
työtä ei mielletä merkitykselliseksi ja kuntoutuksena pidetään vain terapeuttien toteuttamaa työtä. 
Vanhustyö on kuntoutuksen vastuualueena vain muutamassa kunnassa ja muita terapiapalveluja on 
vähän tarjolla. 

 
Kotona hoidetaan yhä huonokuntoisempia vanhuksia ja sairaalassa vietetyt hoitojaksot ovat 
lyhentyneet. 42 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista vastasi SenioriKaste-hankkeen kyselyyn 
terveyskeskussairaalan toimivan kuntoutusyksikkönä/-sairaalana. Vain 17 % kunnista ilmoitti, että 
kunnassa on kotisairaala-toimintaa. Kunnilla ei ole tällä hetkellä riittäviä valmiuksia ja resursseja 
hoitaa kotona monisairaita vanhuksia kotisairaalatyyppisellä toimintatavalla eivätkä 
terveyskeskussairaalat toimi riittävästi kuntouttavina yksikköinä. Kuntoutuksen jatkuvuutta 
siirryttäessä laitoksesta kotiin ei ole riittävällä tavalla turvattu. 
 
Kotona asuminen edellyttää palvelujen saamista tarvittaessa kotiin ja että kotona asuminen on 
turvallista.  Osa ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistamista on tarvittavien kuljetusten 
järjestäminen niiden palvelujen luokse, joita ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista tarjota kotiin. 
Lapin sairaanhoitopiirin Ikäihmistenpalvelut työryhmän tekemien seutukuntakierrosten tuloksena 
tuli esille, ettei kuljetusongelmaa ole edelleenkään ratkaistu. Esille nousi myös pitkien etäisyyksien 
aiheuttamat ongelmat sekä epävarmuus mm. puhelinyhteyksien toimivuudesta. Teknologiaa ei vielä 
osata hyödyntää riittävästi.  

 
SenioriKaste-hankkeessa on laadittu vanhuspalveluiden nykytilakuvaus, josta löytyy tarkempaa 
tietoa.35 

 

2.4 Yhteisölliset asumisratkaisut 

 
Palvelurakenteen uudistamisen myötä terveyskeskusten vuodeosastopaikkoja ja vanhainkotien 
laitospaikkoja on Lapin maakunnassa vähennetty ja korvattu ne tehostetulla palveluasumisella.  
Palvelurakenteen muutoksen myötä tehostetun palveluasumisen kasvattaminen on rajallista. 
Tavallista palveluasumista kehittämällä lisätään asiakkaiden yksilöllisiä palvelumahdollisuuksia 
sijoittua juuri omaa toimintakykyä vastaavaan yksikköön.  
 
Kuviossa 4 nähdään ettei kaikissa Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kunnissa ole tarjolla 
ikäihmisille tavallista palveluasumista. Hallittujen palveluprosessien sekä niiden arviointi ja 
kehittäminen edellyttävät palvelurakenteen selkeyttä. Tavallista palveluasumista on tämän vuoksi 
syytä tarkastella tavallista tarkemmin.  

 
 

                                                           

35 Mukkala 2015  
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Kuvio 4 Tavallisessa palveluasumisessa olevien osuus Lapissa ja Länsi-Pohjassa vuonna 2013 (% 
75 vuotta täyttäneistä) 

 
SenioriKaste hankkeen selvityksen mukaan 58 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista vastasi, ettei heillä 
ole riittävästi tarjolla tavallista palveluasumista.  Kunnista 50 % vastasi, ettei kunnissa myöskään ole 
riittävästi tehostettua palveluasumista.  50 % vastasi, ettei ikääntyvien asumispalvelujen tilanne ole 
yleensäkään hyvä ja 58 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista totesi, etteivät kiinteistöt ole hyvässä 
kunnossa. Kun mietitään asumispaikkoja tulevaisuuttakin (2030) silmällä pitäen 67 % kunnista arvioi, 
ettei paikkoja ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla (SenioriKaste hankkeen selvityksiä 2015). 

 

2.5 Ympärivuorokautinen asuminen 

 
Suomen kuntien välillä ja Lapin maakunnan sisälläkin on vaihtelua siinä, miten suurin osa iäkkäistä 
saa ympärivuorokautista hoitoa laitoksissa tai tehostetussa asumispalvelussa tai saa kotihoidon apua 
useita kertoja vuorokaudessa sekä siinä, miten nämä palvelut kohdentuvat. THL:n selvityksen 
mukaan laitoshoidosta löytyi laitospainotteisilla alueilla enemmän hyväkuntoisia iäkkäitä henkilöitä 
kuin kotihoitopainotteisilla alueilla. Ajautuminen kodista pois on merkittävää henkilön kannalta, 
mutta myös yhteiskunnan, koska näillä henkilöillä on usein monin verroin elinaikaa jäljellä ja 
yhdenkin päätöksen talousvaikutukset voivat heijastella jopa kymmenen vuoden päähän.36  

                                                           
36 Mäkelä ym. 2014  
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Kuvioon 5 on kuvattuna Lapin ja Länsi-Pohjan kuntien ympärivuorokautisessa hoidossa olleet vuonna 
2013. STM:n tavoitteiden mukaisesti pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulee olla vuoteen 2017 
mennessä 2–3 % yli 75-vuotiaista ja tehostetussa palveluasumisessa 6–7 %. Kuntien väliset erot ovat 
varsin suuret.  

 

Kuvio 5 Ympärivuorokautinen hoito Länsi-Pohjassa 3013 (%, 75 vuotta täyttäneistä)37 

 

                                                           
37 Salmela & Helanen 2015 
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Nykyisen kaltainen laitospainotteinen hoivajärjestelmä on tulevaisuuden kannalta taloudellisesti 
kestämätöntä. Uusien rakennusten rakentaminen nykyisessä laitospaikkasuhteessa ei ole 
mahdollista. Terveyskeskus-vuodeosastoihin, vanhainkoteihin ja tehostettuun palveluasumiseen 
perustuva rakenne on aikanaan rakentunut toisenlaiseen toimintaympäristöön eikä se vastaa tämän 
päivän tarpeita. Järjestelmää on uudistettava niin että siirrytään tavoitteellisesti kohti yksiportaista 
asiakkaan tarpeisiin perustuvaa ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Tavoitteena on 
palvelujärjestelmä, jossa iäkkäät saavat pääosan tarvitsemistaan palveluista kotiin tai kotoa käsin. 

 

2.6 Vanhuspalvelujen henkilöstö 

 
Vanhuspalvelulain toimeenpanon seurantatutkimuksen mukaan kotihoidon toimintayksiköissä 
toimii kolmannes kaikista ikäihmisten palveluissa toimivasta henkilöstöstä. Pääosin he ovat perus- ja 
lähihoitajia. Sairaanhoitajia ja kodinhoitajia on molempia yksi kymmenestä. Puolella kotihoidon 
asiakkaista palveluntarve on suuri tai erittäin suuri. Vähäinen palveluntarve on noin joka 
kymmenellä. Kognitioltaan normaaleja oli vain joka kolmas. Jatkossa tarvitaan lisää osaamista 
saattohoitoon, muistisairaiden hoitoon sekä kuntoutukseen. Kuntoutusta sekä yöaikaan annettavaa 
palvelua tarvitaan lisää. Ympärivuorokautisesta hoidosta vapautuva henkilöstö kannattaa kohdentaa 
kotihoitoon.38 

 
Valtakunnallinen haaste on sote-henkilöstön riittävyys kasvavaan palvelutarpeeseen nähden, sillä 
vuoteen 2030 mennessä nykyisestä sote-henkilöstöstä on siirtynyt eläkkeelle runsaat 50 %. 
Vanhuspalveluissa tarvitaan laaja gerontologinen ja geriatrinen näkemys vanhenevasta ihmisestä, 
sillä he tarvitsevat yksilöllisten palvelutarpeidensa mukaisesti erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluja. 
 
Alustavan selvityksen mukaan ikäihmisten palveluissa julkisen sektorin palveluksessa työskenteli n. 
2 300 henkilöä (ml. lähi-/perus-/sairaanhoitajat jne., mutta ilman ravitsemus- ja 
toimistopalveluhenkilökuntaa). Tarkempaa jaottelua siitä kuinka luku jakaantuu 
ympärivuorokautisen hoidon, laitoshoidon ja kotihoidon kesken ei ollut saatavissa. Asia tullaan 
selvittämään tarkemmin Toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen aikana, samoin kuin ostopalvelujen 
laajuus. 

 
Kuntien vanhussosiaalityön nykytilasta, tavoitetilasta ja vanhussosiaalityön koulutustarpeista tehtiin 
myös selvitys SenioriKaste -hankkeessa. Kuntien sosiaalijohtajia tai johtavia sosiaalityöntekijöitä 
haastateltiin puhelimitse. Kuntien sosiaalijohtajat/johtavat sosiaalityöntekijät arvioivat, että 
sosiaalityöntekijän tekemästä kokonaistyöajasta 5–35 % kohdistuu vanhustyöhön. Osassa kunnista 
sosiaalijohtajat/johtavat sosiaalityöntekijät kokevat, että vanhussosiaalityöhön ei ole mahdollista 
käyttää enempää työaikaa, koska resursseja tähän ei ole. Osassa kunnista puolestaan koetaan, että 
työtehtävien uudelleenjärjestelyllä vanhussosiaalityöhön käytettävää työaikaa voidaan lisätä. 
Muistikoordinaattorityöllä voidaan vastata osittain sosiaalityön tarpeisiin, mutta siitä huolimatta 
tarvetta vanhuspalveluissa tulee olemaan sosiaalityöntekijöiden antamaan työpanokseen. 
Tulevaisuudessa, kun asiakkaita hoidetaan yhä enemmän kotona, moniammatillisen työn rooli 
korostuu entisestään.  
 
SenioriKaste-hankkeen selvityksen mukaan vain harva Lapin maakunnan kunnista on nimennyt 
kuntoutuksen ammattilaiselle vastuualueeksi vanhustyön ja yleisesti ottaen vanhustyön toimijat 

                                                           

38 Noro ym. 2015  
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toivovat enemmän yhteistyötä kuntoutuksen ammattilaisten kanssa. Kuntien varaamat resurssit 
vaihtelevat suuresti ja muita kuin fysioterapiapalveluja on käytettävissä vain muutamissa kunnissa. 
Ravintoterapeuttien palveluja ei ole käytössä missään kunnissa.  
 
SenioriKaste-hankkeen tekemässä kyselyssä 17 % Lapin sairaanhoitopiirin kunnista vastasi, ettei 
heillä ole kunnassa kotiutushoitajaa/kotiutustiimiä. 42 % kunnista ilmoitti, etteivät kotipalvelu ja 
kotisairaanhoito ole yhdistyneet. Kaikissa kunnissa ei ole kotihoidossa riittävästi sairaanhoidollista 
osaamista jolloin kotona ei voida hoitaa kovinkaan huonokuntoisia vanhuksia. Siirtymiset 
toimintayksiköistä toiseen ja kotihoitoon tulisi toteuttaa hallitusti, jotta kotona asuminen olisi 
turvallista eivätkä asiakkaat palautuisi nopeasti uudelleen sairaalahoitoon. 
 
Kotihoidon lääkäripalveluiden toteutus 24/7 on myös kysymysmerkki monissa kunnissa. Kun 
lääkäripalveluja ei ole kuin virka-aikana ja arkipäivisin niin päivystyksen käyttö lisääntyy iltaisin ja 
viikonloppuisin. Myös ikääntyneiden yksinäisyys ja turvattomuus voivat lisätä päivystyskäyntejä, kun 
riittävää turvaverkostoa ei ole. Lapin kuntien keskiarvo päivystyskäyntien osalta on 27,8. Keskitasoa 
runsaampi päivystyskäyntien määrä kuvaa vastaanottopalveluiden tarvetta ja/tai palvelurakennetta.  
 
Lapin liiton Lapin Sote-Savotta-hankkeessa NHG Consulting Oy keräämää selvityksen mukaan Lapin 
sairaanhoitopiirin kunnissa sairaanhoitajat ja lähihoitajat kattavat 38 % kaikista resursseista. Eniten 
henkilöstöä on vanhustenpalveluissa ja perusterveydenhuollossa. 
 
 

3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS TILASTOJEN VALOSSA 

 

3.1 Väestö 

Ennusteiden mukaan Lapin maakunnan kuntien väestömäärä pienenee Rovaniemeä, Kittilää, 
Utsjokea, Kolaria ja Torniota lukuun ottamatta seuraavien vuosikymmenten aikana. Suurimmat 
väestökadot kohdistuvat Ranuaan, Pelloon, Sallaan ja Ylitornioon.39 

 

                                                           
39 Laaja selvitys ympärivuorokautisesta hoidosta ja asumispalveluista Oulun yliopistollisen sairaalan 
erityisvastuualueella (OYS-erva) 
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Kuvio 6 Väestön muutos Lapissa ja Länsi-Pohjassa 2013 vuosiin 2030 ja 2040 

Lähivuosikymmeninä toisen maailmansodan jälkeen syntyneet ikäluokat jäävät eläkkeelle. Tällöin yli 
65-vuotiaiden suhteellinen määrä väestöstä lisääntyy huomattavasti. Sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kannalta olennaisimmat väestörakenteen muutokset ovat väestön vanheneminen ja työikäisten 
suhteellisen osuuden pieneneminen. Yli 65-vuotiaiden väestöosuus vaihtelee melkoisesti kuntien 
välillä ollen Pellossa 32,2 % ja Rovaniemellä 16,6 %. Muiden kuntien yli 65-vuotiaiden määrät 
asettuvat näiden kahden kunnan lukemien väliin.40  

Taulukko 1 Kuntien väestö ja yli 65-vuotiaat 

Kunnat Väestö 2014 Väestö 2015 Yli 65-vuotiaat % 2014 (suluissa lukumäärä) 

Kemi 21929 21758 22,3% (5079) 

Keminmaa 8469 8388 19,6% (1730) 

Tervola 3239 3195 27,7% (913) 

Tornio 22322 22199 18,4% (4272) 

Ylitornio 4348 4291 30,5% (1405) 

Enontekiö 1892 1861 22,3% ( 450) 

Inari 6818 6804 21,6% (1533) 

Kemijärvi 7889 7766 31,9% (2617) 

Kittilä 6469 6416 18,7% (1241) 

Kolari 3842 3848 23,2% (937) 

Muonio 2375 2358 22,1% (544) 

Pelkosenniemi     948 958 29,9% (296) 

Pello 2896 3623 32,2% (1247) 

Posio 3636 3477 30,8% (1163) 

Ranua 4093 4020 21,8% (930) 

Rovaniemi 61568 61838 16,6% (10574) 

Salla 3789 3727 31,9% (1258) 

Savukoski 1100 1061 28% (317) 

Sodankylä 8825 8782 22,6% (2091) 

Utsjoki 1259 1250 25,6% (313) 

                                                           
40 Väihkönen 2014  
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Väestöennusteet kuntakohtaisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti löytyvät Tilastokeskuksen 
PX-Web-tietokannasta41 
 

 

3.2 Kuntien talous ja palvelurakenne 

 

Taloudellinen huoltosuhde vertaa työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrää työllisten 
määrään. Työssäkäyvien määrä heijastuu kunnan maksukykyyn. Mitä vähemmän on työssäkäyvää 
väestöä, sitä pienempi on kunnan tuloverokertymä. Tällä on merkitystä siihen, miten kunnat 
kykenevät palveluita tuottamaan.42  

Vuodelta 2012 olevan väestöennusteen mukaan jo vuonna 2020 koko maan huoltosuhteen 
arvioidaan olevan 62,8 ja vuonna 2030 hieman yli 70. Tämä tarkoittaa, että työikäisen väestön osuus 
väestöstä pienenee nykyisestä noin 65 prosentista alle 60 prosentin.43 

Huoltosuhde ei kuitenkaan suoraan kerro alueen väestörakenteesta. Joillakin alueilla väestöllistä 
huoltosuhdetta rasittaa suuri lasten määrä, toisaalla puolestaan suuri eläkeikäisten määrä. 
Taloudelliseen huoltosuhteeseen puolestaan vaikuttaa alueen ikärakenteen lisäksi myös alueen 
työllisyystilanne. Vuoden 2011 lopussa noin 44 prosenttia Suomen väestöstä kävi töissä. Loput 56 
prosenttia väestöstä oli alle 15-vuotiaita, työttömiä, eläkeläisiä, opiskelijoita tai muita työvoiman 
ulkopuolisia henkilöitä. Ahvenanmaalla ja Uudellamaalla työllisiä oli lähes puolet väestöstä, mutta 
monissa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnissa työssäkäyviä oli alle 40 prosenttia. 

Eläkkeelle siirtyvien ikäluokat ovat nykyisin ja myös tulevaisuudessa suurempia kuin työmarkkinoille 
tulevat ikäluokat. Ellei työttömien ja työvoiman ulkopuolella olevien määrä tulevaisuudessa pienene 
nopeammin kuin eläkeläisten määrä kasvaa, johtaa se vääjäämättä huoltosuhteen heikkenemiseen. 
Lapin maakunnassa eläkeläisten määrä työikäisiä kohden tulee kasvamaan voimakkaasti. 

Nykyisen alueittaisen väestökehityksen valossa näyttää siltä, että suurimmassa osassa kuntia 
työllisyysasteen olisi noustava jopa 10–20 prosenttiyksikköä nykyisen huoltosuhteen ylläpitämiseksi. 
Koska tämä ei monenkaan kunnan osalta realistista, tarkoittaa se todellisuudessa sitä, että lähes 
kaikkien kuntien taloudellinen huoltosuhde heikkenee nykyisestä.44 

Vanhuspalvelujen palvelurakennetta tarkastellaan valtakunnallisesti ja maakunnallisesti 75 vuotta 
täyttäneiden ikäryhmässä. Tarkastelunäkökulmiksi on valittu kotona asuvien, säännöllistä kotihoitoa 
saavien, omaishoidonasiakkaiden, tehostetussa palveluasumisessa asuvien ja pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa olevien prosentuaalinen osuus ikäryhmästä. Palvelurakennetavoitteet ovat Lapissa 
maakunnassa asetettu pth:n Ikäihmisten asiantuntijatyöryhmän päätöksellä hieman korkeammaksi 
kuin vanhuspalvelujen valtakunnallisessa laatusuosituksessa, jonka tavoitteet on asetettu vuoteen 
2017. Tavoitteilla pyritään vähentämään vanhuspalveluiden kasvavia kustannuksia. 

 

                                                           
41 http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-
4181-b351-5452201709b6 
42 Ruotsalainen 2013 
Kauppi ym. 2015  
Kujala 2014 
43 Ruotsalainen 2013  
44 Ruotsalainen 2013 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
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3.3 Ikäihmisten terveys, hyvinvointi ja elämänlaatu 

 

Lapin maakunnan alueella asuvien terveydentilaa tarkasteltaessa on syytä huomioida 
sairastavuusindeksit, jotka ovat joissakin kunnissa korkeat. Korkea sairastavuus aiheuttaa 
kustannuksia erityisesti erikoissairaanhoidon piirissä, jolloin on tärkeää kiinnittää huomiota kuntien 
kaikkien ikäluokkien sairastavuuteen. Kun sairastavuutta saadaan alenemaan nuoremmissa 
ikäluokissa vaikuttaa se tulevaisuudessa ikääntyvien terveyteen sairastavuuden alenemisena. 

Taulukkoon 2 on kuvattuna kuntien tämän hetkiset dementiaindeksit sekä THL:n ikävakioitu 
sairastavuusindeksit. Kuntakohtaiset erot ovat varsin suuret. Muoniossa sairastavuusindeksi on 
pienin 80 ja Kemissä suurin 144. Muiden kuntien lukemat asettuvat näiden lukujen väliin ollen 
pääasiallisesti keskitasoa suurempia. THL:n sairastavuusindeksi45 on kehitetty kuvaamaan väestön 
sairastavuuden alue-eroja ja se tarjoaa kunnille välineen arvioida omaa sairaustaakkaansa ja 
paikantaa terveystyön tehostamisen tarpeita. 

Taulukko 2  Kuntien dementiaindeksit ja THL:n ikävakioitu sairastavuusindeksi 

Kunnat Dementiaindeksi THL:n ikävakioitu 
sairastavuusindeksi 

Sairastavuus-
indeksi muu 
Lappi 

Sairastavuus-
indeksi muu 
Suomi 

Enontekiö 111,9 107 107 100 
Inari 76,6 109 107 100 
Kemijärvi 70,5 102 107 100 
Kittilä 103,9 101 107 100 
Kolari 107,3 104 107 100 
Muonio  99 80 107 100 
Pelkosenniemi     111,6 131 107 100 
Pello 91 117 107 100 
Posio 146,3 130 107 100 
Ranua 140,7 126 107 100 
Rovaniemi 122,7 103 107 100 
Salla 73,3 119 107 100 
Savukoski 91,2 95 107 100 
Sodankylä 161 116 107 100 
Utsjoki 86,7 108 107 100 
Kemi 113,6 144 107 100 
Keminmaa 104,1 110 107 100 
Tornio 107,3 101 107 100 
Ylitornio 100,5 106 107 100 
Tervola 85,3 101 107 100 

 
THL:n sairastavuusindeksissä on otettu huomioon seitsemän eri sairausryhmää ja neljä eri 
painotusnäkökulmaa. Indeksin sisältämät sairausryhmät ovat syöpä, sepelvaltimotauti, 
aivoverisuonisairaudet, tuki- ja liikuntaelinsairaudet, mielenterveyden ongelmat, tapaturmat ja 
dementia. Indeksissä kunkin sairausryhmän yleisyyttä painotetaan sen perusteella, mikä on ko. 
sairausryhmän merkitys väestön kuolleisuuden, työkyvyttömyyden, elämänlaadun ja 
terveydenhuollon kustannusten kannalta. 

                                                           
45 https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/laatuselosteet/thl-n-sairastavuusindeksi 

https://www.thl.fi/fi/tilastot/tietoa-tilastoista/laatuselosteet/thl-n-sairastavuusindeksi
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Keskivaikean ja vaikean muistisairauden esiintyvyys voidaan arvioida ikäryhmittäin Mini-
Suomi -tutkimuksen (30–84-vuotiaat), Vantaan vanhimmat -tutkimuksen (85 vuotta täyttäneet) ja 
Kuopio 75+ -tutkimuksen mukaan seuraavasti: 

30–64 0,26 %:lla 
65–74 4,2 %:lla 
75–84 10,7 %:lla 
85– 35,0 %:lla 

Kuntakohtaisen keskivaikean ja vaikean muistisairauden esiintyvyyteen on tehty laskuri, joka löytyy 
Suomen muistiasiantuntijoiden sivuilta.46  

Sairastavuuden erojen taustalla on monia syitä mutta myös sairastavuudesta riippumattomia eroja 
terveydenhuollon hoitokäytännöissä, sairauksien diagnostiikassa ja kirjaamiskäytännöissä, ja nekin 
voivat osin selittää yksittäisten kuntien poikkeavia lukuja. Esimerkiksi mielenterveysindeksin 
kunnittaiset erot voivat osin johtua erilaisista kirjaamiskäytännöistä.47 

Myös väestön ikärakenne, työllisyystilanne sekä koulutus- ja tulotaso vaikuttavat sairastavuuteen. 
Monet terveysriskit ja sairaudet kasaantuvat vähemmän koulutetuille, pienituloisille ja 
pitkäaikaistyöttömille. Näiden seikkojen vuoksi indeksistä ei pidä tehdä vahvoja johtopäätöksiä 
terveydenhuollon toimivuudesta eri alueilla, vaan on syytä tarkastella myös muita sairastavuuteen 
vaikuttavia tekijöitä erojen taustalla. 

Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus ATH:n mukaan Lapin maakunnan väestö kokee 
terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi. Koettu terveys tiivistää terveydentilan eri puolia, 
ja se ennustaa yksilötasolla hyvin kuolleisuutta, toimintakykyä, laitoshoitoon päätymistä ja 
terveyspalvelujen käyttöä yksilötasolla. Väestön heikko koettu terveys heijastaa erilaisten terveys- ja 
sosiaalipalvelujen käyttöä lisäävien sekä työ- ja elinvuosia vähentävien sairauksien, oireiden ja 
toimintakyvyn rajoitteiden yleisyyttä. 

Väestön koetun terveyden ja hyvinvoinnin sekä sairastavuuden seuraaminen kunta- ja aluetasolla on 
tärkeää. Muutokset väestön koetussa terveydessä tai suuret erot muihin alueisiin verrattuna antavat 
aiheen tarkempiin selvityksiin, jotta tunnistetaan ongelman taustalla olevat tekijät ja osataan 
kohdentaa toimenpiteet oikein. Koettuun hyvinvointiin vaikuttavat myös elinympäristön tekijät mm. 
liikenneyhteydet.48 

                                                           
46 Suomen muistiasiantuntijat – Keskivaikean ja vaikean muistisairauden esiintyvyys  
47 Peruspalvelujen tila Lapissa vuonna 2013 
Kujala 2014  
48 Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus  
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Kuvio 7 Keskitasoinen tai sitä huonompi koettu terveys (%), Maakunnat 2013–2015, ATH 2013–2015, THL  

Yksin asuvien lukumäärä ja osuus ovat tietoja, jolla on merkitystä, kun suunnitellaan palvelujen 
kehittämistä ja järjestämistä. Eniten yksin asuvien ikäihmisten suhteellinen osuus on kasvanut 
Kainuun ja Lapin pienissä kunnissa sekä muuallakin väestömäärältään pienissä ja maaseutumaisissa 
kunnissa. Näissä kunnissa yksin asuvien osuus on lisääntynyt tarkastelujaksolla noin 10 
prosenttiyksikköä. Yksin asuvien yli 74-vuotiaiden osuus kaikista asuntokunnista on suuri niissä 
syrjäisissä ja maaseutumaisissa kunnissa, joissa asuu runsaasti ikääntyneitä.  

Yksin asumisen haaste erityisesti haja-asutusalueilla on tarvittavan avun riittävyys, sillä 
kotipalveluhoitoa tarvitsevien määrä kasvaa koko ajan. Terveys- ja sosiaalipalvelut ovatkin tärkeitä 
elämänlaadun ylläpitäjiä. Helposti saavutettavat lähipalvelut ovat tärkeitä erityisesti vanhuksille. 
Syrjäseuduilla ongelmana ovat lähipalvelujen puutteet ja pitkät etäisyydet. Lapin kuntien haja-
asutusalueilla on kuitenkin totuttu pitkiin palveluetäisyyksiin ja kaupunkeja huonompaan 
palvelutarjontaan, mutta ikääntyminen vie usein oman auton käyttömahdollisuuden. Syrjäseuduilla 
asuvien ikäihmisten palveluita joudutaan yleensä räätälöimään yksilöllisesti tilanteen mukaan. 
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Kuvio 8 Yksin asuvat yli 74-vuotiaat kunnittain vuonna 2011. Osuus kaikista asuntokunnista. Prosenttia.49 

 

4 LAIT JA IKÄIHMISTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN KANSALLISET 

SUUNTAVIIVAT 

 
Ikäihmisten palvelujen uudistamista linjaa tarkemmin heinäkuussa 2013 voimaan tullut 
vanhuspalvelulaki50, jonka tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta 
osallistua palvelujen kehittämiseen sekä päätöksiin. 
 
Vanhuspalvelulain mukaisen suunnitelman tavoitteena on edistää ikäihmisten toimintakykyä, 
osallisuutta ja aktiivista itsenäistä elämää. Yhtenä tarkoituksena on parantaa ikääntyneen väestön 
mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa 
palvelujen kehittämiseen kunnassa. Jotta tähän on mahdollisuus, kuntien ja toimijoiden on tuettava 
erityisesti ikääntyneiden osaamista ja valmiuksia teknologian hyödyntämiseen. Myös kulttuurin ja 

                                                           
49 Tilastokeskus. Asunnot ja asuinolot. 
50 Vanhuspalvelulaki (980/2012)  
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taiteen keinoin voidaan edistää osallisuutta. Osallisuus tarkoittaa myös elinikäistä oppimista, 
mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihin ja niiden kehittämiseen.   
Muut lait vanhuspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen: 
Sosiaalihuoltolaki51 
Terveydenhuoltolaki52  
Ajantasainen lainsäädäntö löytyy: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 
Perhehoitolaki keväällä 2015 
 
Ikäihmisten palvelujen kehittämistä ohjaa vuonna 2013 julkaistu ikäihmisten palvelujen 
laatusuositus53, jonka tavoitteena on tukea kuntien kehittämistyötä. Painopisteinä on parantaa 
palvelujen asiakaslähtöisyyttä, laatua sekä laadun arviointia, edistää yhteistyötä eri toimijoiden 
kesken, tukea vanhuspalvelulain ja KASTE-kehittämishankkeen toimeenpanoa sekä tukea 
ikäystävällisten asenteiden vahvistumista ja kannustaa iäkkäitä osallistumaan ja vaikuttamaan myös 
palvelujen kehittämiseen. 

 

Kuvio 9 Laatusuosituksen sisällön kokonaisuus54  

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma (2014–2020) linjaa omaishoidon kehittämisen 
strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet.55  

 
Kansallisen muistiohjelman56 (2012–2020) tavoitteena on rakentaa yhteisvastuullisesti 
muistiystävällinen Suomi neljän kivijalan varaan: 1) Aivoterveyden edistäminen, 2) Oikeat asenteet 
aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen, 3) Hyvän elämänlaadun varmistaminen 
muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen 
turvin sekä 4) Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. 
Muistikoordinaattoritoiminta Suomessa57 
Muistikoordinaattorin tehtävä58 

                                                           
51 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014  
52 Terveydenhuoltolaki 1326/2010  
53 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013 
54 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013, 16 
55 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma 
56 Kansallinen muistiohjelma  
57 Toljamo & Koponen 2011  
58 Virta ym. 2013  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/


26 
 

Muistisairauksien käypä hoito -suositus59 
 
Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman60 (2013–2017) tavoitteena on, että ikääntyneet voivat 
asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Ympäristöministeriön mukaan Suomessa tarvitaan arviolta 
miljoona esteetöntä ja turvallista asuntoa vuoteen 2030 mennessä, kun tavoite on, että kotona asuu 
vähintään 92 % yli 75-vuotiaista ja lähes kaikki sitä nuoremmat henkilöt. 
 
Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelman61 (2014–2020) turvallisuusvisio on, että 
kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena. Ohjelman tavoitteita ovat 
hyvän turvallisuustason toteutuminen kaikissa ympäristöissä, vakavien tapaturmien väheneminen 25 
prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja tapaturmien ehkäisyn voimavarojen vahvistuminen ja 
pysyvyys. Kaatumistapaturmien ehkäisyn IKINÄ-toimintamalli62 toimii viitekehyksenä 
kaatumisvaaran arvioinnissa ja toimenpiteiden suunnittelussa kaikille iäkkäiden kanssa toimiville 
ammattiryhmille. 
 
Liikunta ja ikääntyminen – liikkeellä voimaa vuosiin kansallisen toimenpideohjelman63  
päämääränä on edistää liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia harjoittaa 
liikuntaa suositusten mukaan. Liikunnan ja geriatrisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta on kiistatonta 
näyttöä. Säännöllinen, riittävä fyysinen aktiivisuus ylläpitää fyysistä toimintakykyä ja laaja-alainen, 
oikea-aikainen kuntoutus kannattaa myös vanhana. Havainnot edellyttävät terveysliikuntaa 
koskevien myönteisten asenteiden ja tietotaidon vahvistamista ammattihenkilöstön, iäkkäiden 
itsensä ja heidän läheisten piirissä.  
 
Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa vuonna 2014 selvityksen64 mukaan 
kuntien sitoutumista ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 
suoriutumisen tukemiseen kuvaa mm. se missä määrin tiettyjä kansallisia ohjelmia ja suosituksia on 
käsitelty luottamushenkilöhallinnossa ja johtoryhmässä. Kansalliset kehittämisohjelmat ovat jääneet 
monissa kunnissa käsittelemättä kokonaan. 
 

Ikääntymiseen liittyviä sivustoja: 

Ikäinstituutti http://www.ikainstituutti.fi 
Muistiliitto http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu 
Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry http://www.omaishoitajat.fi/  
Vanhustyön keskusliitto http://www.vtkl.fi/ 
Vanhus- ja vammaispalveluliitto http://www.valli.fi/etusivu/ 
Suomen muistiasiantuntijat http://www.muistiasiantuntijat.fi  

  

                                                           
59 Julkaistu 13.8.2010, päivityksessä. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044 
60 Ennakoimalla hyvää asumista ikääntyville, Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013–2017  
61 Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014–2020 2013 
62 Pajala 2016  
63 Ikäinstituutti 2016  
64 Hakamäki ym. 2015 

http://www.ikainstituutti.fi/
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu
http://www.omaishoitajat.fi/
http://www.vtkl.fi/
http://www.valli.fi/etusivu/
http://www.muistiasiantuntijat.fi/
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044
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5 VANHUSPALVELUOHJELMA VUOSILLE 2017–2020 

 

5.1 Ennaltaehkäisevät palvelut 

 
Kansanterveyslaki ja sosiaalihuoltolaki sisältävät velvoitteita ja terveyden edistämisen laatusuositus 
suosituksia kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä niihin liittyvän neuvonnan 
turvaamiseksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskiössä ovat onnistuvan ikääntymisen 
turvaaminen ja terveellisten elintapojen edistäminen ja sairauksien ehkäiseminen. Ikäihmisten 
sujuvan arjen kannalta monet muut palvelut kuin sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä ja 
keskeisiä. 
 
Painopistettä tulee kohdentaa ennakoivaan työhön, sillä sen vaikutus siirtää raskaampien 
palveluiden tarvetta. Hyvinvointiteknologian palveluita tuottavat monet yksityiset yritykset. Niiden 
tuomat muutokset hoiva- ja hoitopalveluissa vähentävät muuta palvelun tarvetta. Ikäihmisten 
sosiaalista vuorovaikutusta edistää vanhuspalveluiden, koulujen, oppilaitosten, päiväkotien, 
eläkeläisjärjestöjen, kirjastojen, liikuntatoimen ym. kanssa tehtävä tiivis yhteistyö. Tärkeää on lisätä 
kulttuuripalvelujen, vanhusjärjestöjen sekä vanhusneuvoston kanssa tehtävää yhteistyötä. 
 
Kirjastopalveluissa on vanhusväestön tarpeet hyvä ottaa huomioon viemällä palvelut lähemmäksi 
heidän elinpiiriään. Kirjastopalveluilla voidaan parantaa elämänlaatua ja jopa ennaltaehkäistä 
sairastumista. Kirjastojen yhteyteen soveltuvat hyvin virtu-palvelupisteet, itte-hoitopisteet ja 
kirjastojen yhtenä palvelumuotona voisi olla jumppa- ja liikuntavälineiden lainaaminen, samoin 
digitaalisten apuvälineiden. 
 
Yhteistyötä tulee tehdä yhä enemmän kolmannen sektorin kanssa ja edistää mm. vapaaehtoistyön 
kehittymistä kunnissa. Kuntien tehtävänä on tukea toimintaa antamalla mm. tiloja ja välineistöjä 
käyttöön. Vapaaehtoistyö on tärkeää auttamistyötä ja sillä rikastetaan ikääntyneiden elämää ja 
kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Yhteistyötä ammattilaisten kanssa tulee tiivistää. 
Lisäksi tarvitaan järjestökoordinaattoria huolehtiman vapaaehtoistoimijoista sekä kolmannen 
sektorin toiminnasta kunnissa ja maakuntatasolla. Koordinoidussa vapaaehtoistyössä etuna on 
auttajan ja autettavan toisensa löytäminen ja myös toisilleen sopivuuden varmistaminen.  
 
SenioriKaste -hankkeen selvityksen mukaan kartoittavien kotikäyntien määrän lisääntyminen ei ole 
oleellinen tavoite, vaan tärkeämpää on löytää riskiryhmään kuuluvia henkilöitä, joiden luokse 
kartoittavat kotikäynnit olisi hyvä toteuttaa. Selkeää tarvetta on tarjota eri ammattilaisille koulutusta 
riskiryhmien tunnistamiseen ja muutenkin panostaa ennakoivaan ja ennaltaehkäisevään työhön. 
Erilaiset toimintamallit, joiden avulla tavoitetaan riskiryhmään kuuluvia ikäihmisiä ovat kokeilemisen 
arvoisia. 

Paikallisissa vanhuspalvelusuunnitelmissa ja -strategioissa eri toimijoiden tavoitteet ja vastuut tulee 
kirjata selkeästi ylös. Ikääntymispoliittisia strategioita eli vanhussuunnitelmia tulee tavoitteiden 
osalta seurata säännöllisesti ja tehtävä arviointia ikääntyneen terveyden ja hyvinvoinnin tilasta, 
asuinympäristöstä ja eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä. Poikkihallinnollinen yhteistyö 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on keskeistä. 
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Tavoite Toimenpiteet Aikataulu ja vastuu 
Monitoimijuus 
terveyden ja 
hyvinvoinnin 
edistämisessä 

Kunnat laativat ja päivittävät 
vanhuspalvelusuunnitelman ja 
huomioivat terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen 
monitoimijaisesti 
 
Vanhusneuvostot mukaan 
palveluja kehittämään 
 
Kolmannen sektorin toiminnan 
vahvistaminen.  
Järjestötoimintaa koordinoidaan 
(järjestökoordinaattori) 

Kunnat 2017–2020 
 
 
 
 
 
Kunnat 2017–2020 
 
 
Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
 
 

Digitalisaatio 
 

Sähköisiä itsearviointimenetelmiä 
terveyden ja hyvinvoinnin 
seurantaan (ODA-hanke) 
 
Itte-hoitopisteet 
Sähköisiä palveluja neuvontaan ja 
omahoitopalveluihin.  
Virtu-palvelupistee 

Kunnat 2017–2020 
Hankkeet 2017–2018 (2020) 
 
 
Kunnat 2017–2020 
Kärkihanke ja muut kuntien 
hankkeet 2017–2018 (2020) 

Ennaltaehkäisevät 
neuvontapalvelut  

Ei säännöllisten palveluiden 
piirissä oleville ikäihmisille on 
saatavilla neuvonta-, ohjaus- ja 
kuntouttavia palveluita 
 
Neuvontapalveluja 
ravitsemukseen, muistin ja 
toimintakyvyn ylläpitämiseen, 
päihteiden käyttämiseen jne.  
 
Erilaisia INFO-tilaisuuksia 
aivoterveyden edistämiseen ja 
muistisairauksien tunnistamiseen 
 
Ikäihmisen hyvinvoinnin malli 
otetaan käyttöön (SenioriKaste) 

Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihanke ja muut kuntien 
hankkeet 2017–2018 
 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihanke ja muut kuntien 
hankkeet 2017–2018 (2020) 
 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
Kunnat 2017–2020 
 

Varhainen havainnointi 
ja riskiryhmien 
tunnistaminen 

Erilaisia toimintamalleja kokeillaan 
riskiryhmien löytämiseksi. 
Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä 
kohdennetaan riskiryhmiin 
 
Seniorineuvoloissa toteutetaan yli 
65 vuotta täyttäneiden 
terveystarkastuksia ja 
pitkäaikaissairauksien seurantaa  
 
Henkilöstön koulutukset 
riskiryhmien tunnistamiseen  

Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 

5.2 Palveluneuvonta ja palvelutarpeen arviointi 

 

 

Ikäihmisten neuvonta ja palveluohjaus ovat ratkaisevassa roolissa siinä, miten ikäihmisiä ohjataan 
palvelujen piiriin ja miten palveluketjut toimivat. Palveluohjauksen ja neuvonnan kehittäminen 
edistää ko. palvelujen saavutettavuutta, kun ikääntyneillä ja heidän puolestaan asioita hoitavilla 
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omaisilla tai henkilöstöllä on tiedossa selkeä taho, johon ottaa yhteyttä. Palvelu- ja asiakasohjauksen 
prosessia on kehitetty Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa.65 
 
Oikea-aikaisten ja tarpeisiin vastaavien palveluiden saavutettavuuden parantumisella ehkäistään 
raskaampien palveluntarpeiden syntyä. Keskitetty palveluohjaus ja neuvonta mahdollistavat 
asiakkaiden tasapuolisemman kohtelun sekä vähentävät palveluaukkojen syntymistä, kun asiakkaat 
ohjautuvat kotona asumista tukevien palveluiden piiriin saman yksikön kautta. Samoin 
palvelusuunnitelmien toteutumisen seuranta yhden yksikön toimesta lisää asiakkaiden 
tasapuolisempaa kohtelua. Keskitetyn asiakasohjauksen malleja on kehitetty mm. Jyväskylässä66, 
Tampereella67, Hämeenlinnassa68 ja Lahdessa69. 

Keskitetyssä palveluneuvontayksikössä on mahdollista hankkia laaja eri sektoreiden ja toimialojen 
tuottamien palvelujen tuntemus, mikä edistää ikäihmisten palveluihin ohjaamista. Eri sektoreilla 
työskentelevä ammattihenkilöstö voi konsultoida neuvontaa ja palveluohjausta asiakkaan asioissa 
sekä hakea tietoa palveluista. Kanta-Hämeen Pitsi-hankkeessa on laadittu Palveluohjauksen 
käsikirja70.  

Keskittämällä ja uudelleen organisoimalla ikäihmisten neuvonta- ja palveluohjaustoiminnot voidaan 
tukea ikäihmisten hyvinvointia ja arjessa selviytymistä ja siten vaikuttaa hillitsevästi palvelutarpeen 
kasvuun ja kustannuksiin. Keskitetty neuvonta ja palveluohjaus toimivat ikäihmiselle hänet 
tuntevana vastuutahona, joka kantaa kokonaisvastuun kaikista hänen tarvitsemistaan sekä kunnan 
että yksityisen ja kolmannen sektorin palveluista.71  

 
Tavoitteena on kärkihankkeen avulla vahvistaa maakunnassa yhteneväistä toimintamallia 
palveluneuvontaan ja palvelutarpeen arviointiin.72 Palvelutarpeen arvioinnit tehdään 
voimavaralähtöisesti ja mietitään arjessa pärjäämisen edellytykset. Asiakas sitoutetaan oman 
toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaaksi ottamista 
edellyttää n. kuukauden kuntoutus ja arviointijakso. Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatimiseen 
myös yhteneväiset käytännöt. Asiakassegmentointia hyödynnetään kotihoidon kohdentamiseksi 
paremmin. Digitalisaation mahdollisuuksia hyödynnetään palveluneuvonnassa ja 
omahoitopalveluiden kehittämisessä.73 8 Omahoito-kokeilua terveyden tulevaisuudesta.74 
 
Lisäksi tavoitteena on yhteneväiset palveluiden myöntämisen perusteet sekä asiakaspäätösten 
ja -maksujen keskittäminen alueelliseen asiakasmaksukeskukseen. Esimerkkejä keskitetyn 
neuvonnan ja palveluohjaustoiminnan vaikuttavuudesta löytyy STM:n rahoittamasta IkäPalo-
hankkeesta.75  
 
Mikäli maakunnassa tavoitellaan yhteneväisiä palveluiden myöntämisen arviointikäytäntöjä ja 
perusteita, tulee arvioinnissa käytettävät työvälineet olla kunnissa yhteneväiset. Lähipalveluissa 
palvelutarpeen arviointikäytäntöä yhtenäistetään. Palvelutarve on arvioitava kokonaisvaltaisesti 

                                                           
65 http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus 
66 Neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA-keskuksessa   
67 Tampereen Kotitori  
68 Ikäihmisten asiakasohjausyksikkö 
69 Asiakasohjausyksikkö Siiri  
70 Autio ym. 2013  
71 Groop 2016 
72 Noro 2016  
73 Tiihonen & Vahti 2015  
74 Omahoito – 8 kokeilua terveyden tulevaisuudesta 2014  
75 Heikkinen & Maksimainen 2014  

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus
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luotettavia arviointivälineitä käyttäen (www.toimia.fi). Rai-mittaria voidaan käyttää asiakkaan 
palvelutarpeen arvioinnissa, hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisessa ja toteutumisessa sekä 
kuntoutumisen seurannassa, yksiköiden/organisaatioiden toiminnan kehittämisessä ja laadun 
seurannassa, kansallisessa ja kansainvälisessä vertailussa ja tutkimuksissa.76  

 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu ja vastuu 
Alueellinen 
palveluneuvonta- ja 
ohjausverkosto 
 

Palveluneuvonnan toimintamalli 
Lappiin.  
 
Alueelliset palveluneuvojat ja 
heidän koulutus 
 
Neuvontaa yhden numeron takaa 

Kärkihanke 2017–2018 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

Digitalisaation 
mahdollisuudet 
hyödynnetty 
palveluneuvonnassa 

Kehitetään sähköisiä 
omahoitopalveluja tavallisen 
palveluneuvonnan rinnalle 

Kärkihanke 2017–2018 
Kunnat ja 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

Uudistunut 
palvelutarpeen 
arviointikäytäntö 
lähipalvelussa 

Paikaliset palvelutarpeen arvioijat ja 
heidän koulutus (kotihoidon tiimit 
kunnissa). 
 
Yhtenäistetään palvelutarpeen 
arvioinnin käytäntöjä 
 
 
Palvelujen arvioinnin työkalujen 
yhtenäistäminen. Otetaan käyttöön 
Rai-arviointimittari (nykyiset mittarit 
käytössä siirtymäajan).  
Osaamisen kehittäminen arvioinnin 
hyödyntämisessä hoito-, palvelu- ja 
kuntoutussuunnitelmien 
tekemisessä sekä johdolle 
työkaluna 
 
Palvelut räätälöidään 
asiakaslähtöisesti ja ne 
muodostuvat asiakkaan itsensä 
hankkimista, läheisten tuottamista, 
julkisista, sote- ja muista 
palveluista. 
 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
 

Keskitetty 
asiakaspäätösten 
ja -maksujen käsittely  
 
 
Yhtenäiset palvelujen 
myöntämisen perusteet  

Alueellinen ohjausyksikkö 
asiakaspäätöksille ja -maksuille 
 
 
 
Tukipalveluista perittävien 
maksujen perusteet ja 
menettelytavat laaditaan ja 
vahvistetaan maakunnassa 
yhtenäisiksi  
 
Kotihoidosta perittävien maksujen 
perusteet, palvelujen saamisen 
kriteerit, toimintamalli ja 

Maakunta 2019–2020 
 
 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 

                                                           
76 Finne-Soveri 2015  

http://www.toimia.fi/
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menettelytavat laaditaan ja 
yhtenäistetään koko maakunnan 
alueella. 
 
Asumispalveluista perittävien 
maksujen perusteet, palvelujen 
saamisen kriteerit, toimintamalli ja 
menettelytavat laaditaan ja 
yhtenäistetään koko maakunnan 
tasolla 

 

 

5.3 Kotona asumisen tukeminen 

 
Tavoitteena on, että kotona asumista lisätään (93–95 %) samoin kuin omaishoitoa (8 %) ja 
laitoshoitoa sekä tehostettua hoitoa vähennetään vuoteen 2020 mennessä. Kotihoitoa tulee samaan 
aikaan vahvistaa, jotta kotona asumista tukevat palvelut ovat uskottavia myös paljon apua 
tarvitseville.  
 
Lapin maakunta on hakenut kärkihanketta77 Toimiva kotihoito-hankehakemuksen avulla. 
Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen on tärkeimpiä 
varautumistoimia ikääntyvässä Suomessa. Hyvän vanhuuden turvaaminen edellyttää rakenteiden 
muuttamista, sillä nykyisillä rakenteilla ja palveluilla ei voida vastata tulevaisuuden tarpeisiin. 
Palvelujen rakennemuutoksen onnistuminen edellyttää niin palvelujen sisällöllistä remonttia kuin 
iäkkäiden parissa toimivien osaamisenkin kehittämistä. Muutoksen toteuttamisessa keskeisiä 
toimijoita ovat iäkkäät, heidän omaisensa sekä palvelujen järjestäjät ja tuottajat, henkilöstö 
esimiehineen, järjestötoimijat, seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat.78  

 
Vuoden 2019 alusta maakunta vastaa niin sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon kuin 
erikoissairaanhoidon ja muiden erityistason palvelujen päätöksenteosta, johtamisesta ja 
rahoituksesta. Koko sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö on siirtynyt maakunnan vastuulle. Eri 
toimijoiden, kuntien ja tuotantoalueen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyön 
vahvistamisen saumattomuutta ehkäisevissä, korjaavissa, hoitavissa ja kuntouttavissa palveluissa 
tulee lisätä. Uudistuvan kotihoidon toteuttamisessa keskeisiä toimijoita ovat iäkkäät, heidän 
omaisensa sekä palvelujen järjestäjät ja tuottajat, henkilöstö esimiehineen, järjestötoimijat, 
seurakunnat ja yksityiset palveluntuottajat. 

Paine laitoshoitoon syntyy pääasiallisesti omaisen uupumisesta, muistisairauksista sekä asiakkaan 
yksinäisyydestä tai turvattomuuden tunteesta. Näihin tarpeisiin vastatakseen kotihoidon järjestäjät 
voivat ottaa käyttöön monia keinoja, muun muassa järjestelmällisiä kotikuntoutuksen käytäntöjä, 
osaamisen viemistä etulinjaan, vapaaehtoisten mukaan ottoa ja aiempaa fiksumpia tapoja 
suunnitella auttajien työtä (toiminnanohjaus ja optimointi).79 

Keskeisenä muutoksen kohteena on kuntoutuspalveluiden kehittäminen. Kotihoidon tukena tulee 
olla monialainen kotihoidon kuntoutustiimi, joka tekee asiakkaiden kanssa yhteistyössä 
kuntoutussuunnitelman, arvioi tarvittavat apuvälineet ja asunnon muutostyöt ja toimeenpanee 
suunnitelman yhteistyössä kotihoidon henkilöstön kanssa. Omahoitajamalli tulee olla käytössä 

                                                           
77 http://stm.fi/karkihankkeet 
78 Tavoitteena yhdenvertaiset, hyvin koordinoidut ja kustannusten kasvua hillitsevät palvelut.  
79 Groop 2014  

http://stm.fi/karkihankkeet
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asiakasohjauksen tukena ja omahoitaja/vastuuhoitaja huolehtii asiakkaiden kuntoutussuunnitelmien 
toteutumisesta ja arvioinnista sekä koordinoi muitakin asiakkaan palveluja ja hoitoja. 
Omahoitajamalliin siirtyminen kotihoidossa (Case-esimerkki).80  
 
Kuntoutus toteutetaan sairaalasta kotiutuessa tai kuntouttavan arviointijakson tukena asiakkaan 
kotona. Kuntoutuspalveluja lisätään ja vahvistetaan erikoissairaanhoidossa, 
perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Kuntoutuksella tuetaan ikäihmisen tarpeen 
mukaisesti turvallisuuden tunnetta, toimintakykyä ja selviytymistä arjessa. Keinoina voiva olla mm. 
muistikuntoutus, mielenterveys- ja päihdekuntoutus, sosiaalinen kuntoutus, fysio- ja 
toimintaterapia, ravintoterapia. Kaiken kuntoutuksen tavoite on tukea ikäihmisen asumista omassa 
kodissaan mahdollisimman pitkään. Kuntoutuksen kehittämistyössä huomioidaan 
SenioriKaste -hankkeen kotikuntoutuksen toimintamalli.81 

Monialaisen kuntoutuksen uudistamisen Keski-Suomessa raportista82 löytyy ideoita kuntoutuksen 
kehittämiseen. Gerontologisen kuntoutuksen toteutusta, vaikuttavuutta ja tiedon välitystä on 
selvitetty IKKU-hankkeessa83, Ikääntyneiden kuntoutus-opas työntekijöille84. 
 
Kotihoito tarvitsee tukea, ohjausta ja konsultaatiomahdollisuutta haasteellisessa työssään. 
Avohoidon lisääntyessä riittäviin kotisairaanhoidon ja lääkäripalveluihin tulee panostaa. Geriatriselle 
osaamiselle lähipalveluissa on käyttöä, jotta ikäihmisten ei tarvitsisi kaikissa tilanteissa lähteä 
esimerkiksi päivystykseen. Kuntien päivystysaikaisia sekä sosiaalipuolen että kotisairaanhoidon 
palveluja on uudistettava palvelurakenteen muutoksessa. Myös jatkohoidon järjestelyssä niin 
osastonhoitoon, hoivapaikalle kuin päivystysaikaiseen kotiutukseen tarvitaan paikallistuntemusta 
kotiutushoitaja ja -tiimin avulla.85 Kurkiaura -hankkeessa86 on kehitetty asiakaslähtöistä palvelua.87 

 
Hyvinvointiteknologian kehittyessä on vanhusten henkilökohtaiseen käyttöön kehitelty monipuolisia 
apuvälineitä. Myös asumiseen on kehitteillä jatkuvasti monenlaisia ratkaisuja. Tulevaisuudessa 
ikääntyneet ovat tottuneempia käyttämään tietokoneita, erilaisia tietoteknisiä apuvälineitä ja -
laitteita sekä asioimaan sähköisten viestimien välityksellä. Teknologisia ratkaisuja on edelleen 
tehostettava maakunnan tasoilla. Etäyhteydellä toteuttavat erityisasiantuntijapalvelut onnistuvat jo 
hyvin kuvapuhelinkonsultaation avulla. Digitalisaation mahdollisuudet tulee hyödyntää 
ennaltaehkäisevässä työssä sekä terveydenhuollossa.88 

 
Kotihoidon lisääntyessä henkilökunnan osaamiseen on kiinnitettävä huomiota mm. 
akuuttihoitopalveluiden oikean kohdentumisen kannalta. Iäkkään ihmisen avuntarve on 
tunnistettava, jotta hänet osataan ohjata oikea-aikaisesti asianmukaiseen hoitopaikkaan. 
Päivystyksen lisäksi muitakin hoitovaihtoehtoja tulee miettiä ja kehittää kuten kotisairaalatoimintaa 
ja ensihoidon kanssa tehtävän yhteistyön vahvistamista.89 

Yhä huonokuntoisempien vanhusten hoitaminen avohoidossa voi lisätä riskiä mm. heidän 
lähettämiseen sairaalaan, jolloin sama henkilö sitoo sekä asumispalvelun että sairaala paikan. 
Tavoitteeksi tulisi asettaa tehostetun asumisen, palvelutalojen ja kotihoidon asukkaiden parempi ja 

                                                           
80 Työterveyslaitos 2011  
81 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/kuntoutus 
82 Pikkarainen 2015  
83 Pikkarainen ym. 2013 
84 Pikkarainen; Pikkarainen & Tikka   
85 Haapamäki ym. 2014  
86 Leväsluoto & Kivisaari 2012  
87 Virtanen ym. 2011 
88 Koiste 2015  
89 Mylläri ym. 2014; Mikkola (toim.) 2015 

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/kuntoutus
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kustannustehokas hoito vahvistamalla mm. henkilöstörakennetta moniammatillisesti. 
Lääkäripalvelut tulee turvata 24/7. Kotihoidossa tarvitaan mm. osaamista akuuttihoitotilanteisiin ja 
elämän loppuvaiheen hoitamiseen.90 

Muistisairaiden hoitoa kehitetään SenioriKaste-hankkeen toimintamallin mukaisesti. Käyttöön 
otetaan Lapin maakunnan muistipolku – 10 askelta91. 
 
Omaishoidon tuen järjestelyistä säädetään laissa omaishoidontuesta92. Nämä lait eivät oikeuta 
palveluihin iän, vaan palvelun tarpeen mukaan. Kärkihankkeen avulla vahvistetaan omaishoitoa ja 
otetaan käyttöön valtakunnallisesti mm. hankkeissa sovitut toimintakäytännöt. Omaishoitoa 
yhteneväistetään maakunnassa keskitetyllä toimintamallilla93. 
 
Johtamisrakenteen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen. Johtamisverkosto kootaan tukemaan 
palvelurakennemuutosta ja maakunnallista yhteistyötä. Kärkihankkeen muutosagentin tehtävänä on 
johtamisverkostojen kokoaminen ja johtajien sitouttaminen mm. kärkihanketyöskentelyyn.94  

 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  
Kotona asumisen 
ensisijaisuus kaikissa 
palveluissa – 
Vanhuspalveluiden, 
perusterveydenhuollon 
ja erikoissairaanhoidon 
integraatio  

Kotihoidon vahvistaminen 
palvelurakennemuutoksessa yhteistyötä ja 
lähipalveluja vahvistamalla.  
 
Kotihoitoa on saatavissa 24/7 taajamissa ja 
sivukylien osalta ympärivuorokautinen valvonta 
toteutetaan turvateknologiaa hyödyntäen. 
 
Kotihoitoa on saatavilla tehostetusti 
kotisairaalassa tai vastaavassa paikassa 
erityistilanteissa vaikeasta sairaudesta 
kuntoutuessa ja tarvittaessa saattohoidossa. 
 
Kotisairaalatoimintaa ja yhteistyötä kehitetään 
ensihoidon kanssa. 
 
Kotiutushoitajamallin (kotiutustiimi) käyttöön 
ottaminen. Kotiutuminen on mahdollista 
seitsemänä päivänä viikossa. 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
Henkilöstörakenteen 
uudistaminen ja 
osaamisen 
vahvistaminen 

Johtamisverkoston kokoaminen ja sen 
toimintakykyisyyden varmistaminen. 
Henkilöstön osaamisen lisääminen ja tukeminen 
muutosvaiheessa (muutosjohtaminen). Geriatrisen 
ja gerontologisen osaamisen vahvistaminen 
(ammatillinen osaaminen). 
 
Erityisasiantuntijapalveluita käytettävissä 
vähintään etäpalveluna (geriatri ym.)  
 
Kotihoidossa on erilaisia monialaisia tiimejä 
(kotiutustiimi, muistitiimi, kuntoutustiimi) ja 
vastuulääkärimalli. Lääkäripalvelua on 
käytettävissä 24/7. 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke ja 
muutosagentti 2017–
2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
 

                                                           
90 Seinelä ym. 2015; Kauppi ym. 2015 
91 Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta 2016  
92 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 
93 STM 2016 
94 Klemola ym. 2014; Linna ym. 2016; Kotihoito 2020 
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Muistihoitaja ja –koordinaattoritoiminnan 
juurruttaminen (SenioriKaste hankkeen malli).  
 
Vastuuhoitaja/omahoitaja/voimavarahoitajamallin 
käyttöön ottaminen ja tehtäväkuvien 
selkiyttäminen 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

Kuntoutus toimii 
läpileikkaavana kaikissa 
palveluprosesseissa 

Kuntoutuspalveluita on tarjolla lähipalveluna 
ennen palveluihin siirtymistä ja palveluissa 
sairaaloissa ja asumispalveluissa sekä 
kotihoidossa  
 
Kotikuntoutuksen toimintamalli otetaan käyttöön. 
Kotikuntoutusta toteutetaan ennaltaehkäisevänä 
riskiryhmien kuntoutuksena, kuntouttavana 
kotihoitona ja kotiutusvaiheen tehostettuna 
kotikuntoutuksena (SenioriKaste hankkeen malli) 
 
Henkilöstölisäyksiä kuntoutukseen tarvitaan 
kotihoitoon, neuvontaan ja 
asumispalveluyksiköihin, 
kuntoutussairaalayksiköihin ja tk:n nykyisiin 
vuodeosastoihin (jatkossa akuutti- ja 
kuntoutusosastoja) 
 
Terveyskeskusten vuodeosastot ovat muuttuneet 
akuutti- ja kuntoutusosastoiksi, kuntoutus on 
jatkuvaa ja tukee kotihoidon toimintaa. 
Kuntoutussairaalapaikkoja on riittävästä vaikeasta 
sairaudesta tai leikkauksesta toipuville. 
 
Vanhustyö määritellään kuntoutuksen 
ammattilaisen vastuualueeksi. Vahvistetaan 
moniammatillista ja monialaista toimintaa 
kuntoutujan tukemisessa.  
 
Otetaan käyttöön kuntoutumisen tukemisen 
suunnitelmat 
Otetaan käyttöön varhaisen havaitsemisen ja 
kotiutuksiin liittyvät kuntouttavat toimintatavat 
Organisoidaan keskitetyt 
ergonomiakorttikoulutukset 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–2018 
Maakunta 2019–2020 

 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke ja 
muutosagentti 2017–
2018 
Maakunta 2019–2020 

 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke ja 
muutosagentti 2017–
2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke ja 
muutosagentti 2017–
2018 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke ja 
muutosagentti 2017–
2018 
Maakunta 2019–2020 

Teknologian 
hyödyntäminen 
monipuolisilla 
ratkaisuilla ja sähköisen 
tiedonsiirron integraatio  

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietoliikenneyhteydet 
(tietoverkkoyhteydet, kuvatietojärjestelmä sekä 
sähköinen arkistointi) mahdollistavat 
reaaliaikaisen tiedon siirtymisen palveluketjuissa, 
jolloin asiakas saa aina oikeaa hoitoa ja palvelua. 
 
Hoivapalvelun- ja  
turvateknologian uusia toimintamahdollisuuksia 
otetaan käyttöön. 
 
 
 
 
Mobiili- ja toiminnanohjausjärjestelmät ovat 
käytössä kotihoidon tuottavuutta tehostamassa. 
Toiminnanohjauksen välittömän ja välillisen työn 
sisältöjen selkeyttäminen/yhtenäistäminen. 

Maakunta 2019–
2020 
 
 
 
 
Kärkihanke 2017–
2018 ja muut kuntien 
hankkeet (2020) 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–
2020 
 
Kärkihanke 2017–
2018 ja muut kuntien 
hankkeet (2020) 
Kunnat 2017–2018 
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Mobiiliohjausjärjestelmän hyödyntämisen 
optimointi 
 
Virtu-pisteet kuntiin ja työpisteisiin kuten 
kotihoidon toimistoille sekä liikkuvina palveluina 
henkilökunnan mukaan. Omahoitopalvelut 
käytössä 

Maakunta 2019–
2020 
 
Kärkihanke 2017–
2018 ja muut kuntien 
hankkeet (2020) 
Kunnat 2017–2018 
Maakunta 2019–
2020 

Omaishoito Omaishoidon tuessa noudatetaan 
valtakunnallisesti vahvistettuja linjauksia ja 
perusteita.  
 
Omaishoidon valmistelu ja päättäminen 
toteutetaan maakunnassa keskitetysti.  

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–
2018 
Maakunta 2019–
2020 

Monitoimijuuden 
vahvistaminen 

Omaiset, läheiset, ostopalvelut, etäpalvelut, 
vapaaehtoistyö ym. toimijuuden vahvistaminen 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihanke 2017–
2018 
Maakunta 2019–
2020 

 

5.4 Yhteisölliset asumisratkaisut95 

 
Kansallisen laatusuosituksen mukaan tavoite on, että vuoteen 2017 mennessä 92 % 75 vuotta 
täyttäneistä asuisi kotona.  Vaihtoehtoja tulee olla tarjolla fyysisesti ja sosiaalisesti esteettömälle 
asumiselle. Erilaiset yhteisöasumisen muodot ja perhehoito vähentävät laitoshoidon tarvetta 
(kunnat, yksityiset, sote). Hyödynnetään Kärkihankkeen toimintamallit perhehoidon kehittämisessä. 
 
Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus kodinomaiseen 
hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalisia 
suhteitaan96. Kärkihankkeen avulla vahvistetaan perhehoitoa. 
 
Maakunnan tasolla olevat asumispalvelut kartoitetaan, huomioidaan tulevaisuuden asumistarpeet ja 
suunnitellaan maakunnallinen asumispalveluverkosto, jonka koordinoinnissa hyödynnetään SAS-
sähköistä palvelua. Yksityiset asumispalveluiden tarjoajat selvitetään. 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  
Sosiaalitoimen vastuulla 
olevia hoivatyyppisiä 
asumispalvelumuotoja 
kehitetään 

Tavallista palveluasumista, 
senioritaloja ja muita monimuotoisia 
asumisratkaisuja lisätään 

Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
 

Yksityiset 
asumispalveluiden 
tuottajat julkisten rinnalla 

Kartoitetaan yksityiset hoivakodit Maakunta 2019–2020 

Asumispalveluiden 
keskitetty ohjaus  

SAS-sähköisen järjestelmän 
käyttöön ottaminen maakunnassa 

Maakunta 2019–2020 

Perhehoitoa kehitetään Perhehoitoa kehitetään mm. 
Kärkihankkeen tukemana 

Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihanke 2017–2018 

                                                           
95 Hynynen (toim.) 2015 
96 Perhehoitolaki 20.3.2015/263  
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5.5 Ympärivuorokautinen asuminen 

 
Lapin osalta palvelurakenteessa tavoitellaan laitoshoidon (1%) sekä tehostetun hoidon (5–6%) 
vähentämistä kansallista suositusta enemmän. Vanhuspalvelulain97 mukaan kunta voi vastata 
iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset 
perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Terveyskeskuksen 
vuodeosastolla asuminen, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, korvataan muilla vaihtoehdoilla.  

 
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä (Eksote) on jo vuonna 2012 saavutettu sekä kansallisen 
laatusuosituksen mukainen tavoite, että 93 % 75 vuotta täyttäneistä asuisi kotona. Vuosina 2010–
2014 Eksotessa vähennettiin n. 400 laitospaikkaa, mistä vain puolet korvattiin tehostetuilla 
asumispalveluilla. Säästyneistä 10 milj. € resursseista siirrettiin osa kuntoutukseen, kotihoitoon ja 
palveluohjaukseen, näitä palvelumuotojen lisäämiseksi väestö palvelutarpeen kasvaessa.98  
 
Maakunnan terveyskeskusverkosto sovitaan mitkä jäävät toimintaan, samoin vanhainkodit ja 
tehostetut palveluyksiköt. Vapautuvat henkilöstöresurssit ohjataan avopuolelle. Vuodeosastot 
muuttuvat akuutti- ja kuntoutusyksiköiksi jotka tukevat toiminnallaan myös kotihoitoa. 
Vanhainkotien laitoshoitoa kehitetään muistisairaidenhoidon ja lyhytaikaishoidon yksikkönä, samoin 
tehostettuja hoitoyksiköitä. 

Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  
Ikääntyneiden 
kuntalaisten 
pitkäaikaishoivaa 
uudistetaan rakenteita 
ja toimintatapoja 
muuttamalla.  
 

Vähennetään terveydenhuollon 
laitosyksiköiden 
epätarkoituksenmukaista käyttöä 
vanhusten pitkäaikaishoidossa.  
 
Maakunnallisen 
terveyskeskusverkoston osalta 
sovitaan terveyskeskusten 
vuodeosastojen määrät ja 
sijoittuminen.  
 
Vanhainkotien ja tehostettujen 
yksiköiden osalta sovitaan 
asumispalvelupaikkojen määrät ja 
sijoittuminen maakunnassa. 

Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihankeen muutosagentti 2017–
2018 
 
Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihankeen muutosagentti 2017–
2018 
 
 
Kunnat 2017–2020 
Maakunta 2019–2020 
Kärkihankeen muutosagentti 2017–
2018 

 
 

5.6 Vanhuspalvelujen henkilöstö 

 
Palvelujen integrointi tarkoittaa perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon sekä vaativan että 
perustason sosiaalitoimen palvelujen integrointia täydellisesti yhtenäiseksi asiakaslähtöiseksi 
kokonaisuudeksi. Tähän sisältyy myös asiakas- ja potilastiedon kustannustehokas yhdistäminen sekä 
tietojärjestelmäintegraatio.99  

                                                           
97 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 
muuttamisesta (30.12.2014) 1351/2014  
98 Finne-Soveri ym. 2014 
99 Markkanen & Puro 2011  
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Määrätietoisella muutosjohtamisella tavoitellaan asiakaspalvelukeskeisen ja prosessien 
kehittämisen kulttuurin aikaansaamista. Tiedolla johtamisen perustalla on laajapohjainen, 
asiakaskohtainen, kustannukset yksilöivä palveluprosesseja koskeva tieto. Johtamisen tavoitteena on 
aktiivisesti löytää uusia toimintatapoja esim. digitalisaation avulla. Hyvää ja tarkoituksenmukaista 
johtamista varten tuotetaan palvelukokonaisuuden kannalta merkityksellistä ja tärkeää tietoa 
asiakastyytyväisyydestä, vaikuttavuudesta, kustannustehokkuudesta ja tuottavuudesta. 

 
Prosessien kehittämisen kannalta käytäntöön vieminen vaatii systemaattista työtä. Ylemmän johdon 
pitää tehdä omalle vastuualueelleen strategiat ja tarkat toimintasuunnitelmat, miten ja mitä 
palveluja ja prosesseja hänen omassa yksikössään kehitetään. Keskijohdon tehtävänä taas on ottaa 
koppi ylemmän johdon suunnitelmista ja tehdä käytännön kehittämistyötä. Siis suunnitella ja 
toteuttaa kehittämishankkeita, joissa palveluprosessit sujuvoitetaan niin, että asiakas on keskiössä. 
Ammatillisen työn johdon eli lähiesimiesten tehtävänä taas on luoda mahdollisuuksia työntekijöille 
toteuttaa nuo suunnitellut muutokset, olla toteuttajien tukena ja auttaa heitä viemään arjen 
käytäntöön uusia toimintatapoja.  
 
Vanhustenhuolto eri työyksiköitä ja eri ammattiryhmiä käsittävänä kokonaisuutena asettaa myös 
johtamiselle poikkeuksellisia vaatimuksia. Johtamisen tavoitteena on, että työyksiköt voivat 
saavuttaa toiminnalle asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Johtamistehtävä edellyttää 
valmiuksia niin strategiseen kuin osaamisenkin johtamiseen sekä taloushallintoon.  
 
Koko palvelujärjestelmän vaikuttavuutta ja tehokkuutta mitattaessa tarvitaan tietoa kolmesta 
näkökulmasta, ensimmäiseksi toteuttavan organisaation toiminnasta, toiseksi palveluprosessiin 
osallistuvien organisaatioiden yhteistoiminnan onnistumisesta ja kolmanneksi koko tuon 
kokonaisuuden kyvystä palvella asiakasta. Eri toimijoiden, kuntien ja tuotantoalueen, yksityisten ja 
kolmannen sektorin toimijoiden toimintaa pitää kyetä arvioimaan laadullisesti ja 
kustannustehokkuuden näkökulmasta.  
 
Vanhuspalveluiden tavoitteena on kehittää palveluiden jokaista vaihetta tukemaan omatoimisuutta 
ja ohjaamaan ikäihmisiä oman toimintakykynsä säilyttämiseen sekä sitä kautta palvelutarpeen 
vähentäminen. Jokaisessa prosessin vaiheessa on tavoitteena vähentää tarvetta siirtyä raskaampiin 
palveluihin. Asiakkaita tulee ottaa mukaan palveluprosessien suunnitteluun ja kehittämiseen. 
Erityisesti asiakaslähtöisyyden pitää olla lähtökohtana, kun palveluja tuottavat eri organisaatiot, 
integraation pitää toimia saumattomasti yli organisaatioiden ja yritysten sekä kolmannen sektorin 
rajapintojen. 
 
SenioriKaste-hankkeen aikana on noussut esille tarpeita alueellisille toimintamalleille ja käytännöille 
sosiaali- ja terveyspalveluissa. Yhteisen osaamisen ja toimintakäytännön koordinoinnista tulisi 
jollakin olla vastuu. Ikäosaamiskeskuksen tyyppinen osaamiskeskus voisi olla vastuussa 
toimintamallien suunnittelusta ja jatkossa päivittämisessä sekä muiden maakunnan 
osaamiskeskittymien toimintojen koordinoinnista yhteiseksi toiminnaksi. Kehittämistyötä alueellisen 
muistipolun ja kotikuntoutuksen mallin osalta voidaan pitää esimerkillisenä toimintamallina 
alueellisen yhteistyön viemisestä eteenpäin. Ikäosaamiskeskuksen kautta voidaan tarjota kuntiin 
myös erityisasiantuntijapalveluita kuvapuhelinpalveluna sekä konsultointitukea lähipalveluihin 
hyvinkin etäälle.  
 
Hallituksen kärkihanke ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten 
omaishoitoa” rahoittaa maakuntien alueilla toimivien muutosagenttien toimintaa. Muutosagentin 
keskeisin tehtävä on muodostaa maakuntaan yhteen sovitettu iäkkäiden palvelujen kokonaisuus. 
Hänen tehtävänään on muutoksen johtaminen ja yhteen sovitetun palvelukokonaisuuden 



38 
 

rakentaminen ja juurruttaminen. Lisäksi muutosagentin tehtävänä on ohjata tietoon perustuvaa 
muutosta hallitsemalla alueellinen tietoperusta ja ymmärtämällä alueen historiallinen kehitys. 
Vaativana tehtävänä on myös innostaa ja motivoida kaikkia maakunnan toimijoita muutokseen.100  

 
Tavoite Toimenpiteet Aikataulu  

Johtamisrakenne Maakunnallisesta 
johtamisverkostosta sopiminen ja 
sen kytkeminen läpileikkaavasti 
tukemaan muutosta: ylin johto, 
keskijohto ja lähijohto. Koulutukset 
muutoksen johtamiseen 
 
Kehittäjäasiakastoiminnalla 
vahvistetaan palveluprosessien 
asiakaslähtöinen kehittäminen  
 
 
Alueellisesti sovittujen arviointi-, 
seuranta- ja palautejärjestelmien 
sekä toiminnanohjausjärjestelmien 
käyttöön ottaminen 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihankkeen muutosagentti 
2018–2019 
Maakunta 2019–2020 
 
 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihankkeen muutosagentti 
2018–2019 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihankkeen muutosagentti 
2018–2019 
Maakunta 2019–2020 

Henkilöstörakenne Henkilöstöä vähennetään laitoksissa 
ja vahvistetaan avohoidossa 
 
 
 
Kotihoidon henkilöstön 
moniammatillisuutta vahvistetaan 
erilaisin valmennuksin 

Kunnat 2017–2018 
Kärkihankkeen muutosagentti 
2018–2019 
Maakunta 2019–2020 
 
Kunnat 2017–2018 
Kärkihankkeen muutosagentti 
2018–2019 
Maakunta 2019–2020 

 
 

6 ARVIOINTI JA PÄIVITYS 

 

Lapin maakunnan vanhuspalveluohjelmaa arvioidaan muutosagentin toimesta. Tarvittavat 
päivitykset ohjelmaan tehdään Toimiva kotihoito Lapissa -hankkeen aikana ja kuitenkin viimeistään 
vuoden 2020 aikana maakunnan toimesta. 

  

                                                           

100 STM 6.5.2016 
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