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Tiivistelmä	
 

Ikäihmisten tulevaisuuden palvelukokonaisuudet kotona asumista tukemassa 

Taustaa 
Hankkeessa ovat keskiössä kotona asumista tukevat, varhaista tukea ja kuntoutusta tarjoavat ja tekno-
logiaa hyödyntävät palvelut, joita tuotetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kesken ja joissa huomi-
oidaan myös saamenkieliset ikäihmiset ja heidän palvelutarpeensa. Haasteena on maakunnan pinta-alan 
laajuus ja 80 vuotta täyttäneiden määrän lisääntyminen sekä henkilöstön eläköityminen. Sote-valmiste-
lutyössä päätavoitteiksi nostettiin laitoshoidon (1 %) sekä tehostetun palveluasumisen (5–6 %) vähentä-
minen vuoteen 2020 sekä kotona asumisen (93–95 %) ja omaishoidon (8 %) lisääminen. Asiakasproses-
sityöskentelyn aikana on arvioitu, että laatusuositusten rajoissa ikäihmisten palvelurakennetta on mah-
dollista keventää noin 20 miljoonalla eurolla.1  
Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmissa vuosille 2016–2020 kehittämiskohteita 
ovat: 1) Integraatio ja johtaminen, 2) asumisratkaisut, 3) kotihoidon uudistaminen ja tuottavuuden kas-
vattaminen ja 4) kuntoutus. 

TAVOITTEET 

1. Asiakas keskiössä 
Vaikuttavat ja toimintaky-
kyä ylläpitävät toimintata-
vat ovat käytössä ja osalli-
suus on lisääntynyt. 

2. Toiminnallinen integraatio ja toi-
mintakäytäntöjen kehittäminen 

Sos–pth–esh-integraatio on toteutunut ja 
yhteiset vaikuttavat työmallit ja työvälineet, 
myös sähköiset, ovat käytössä. Järjestöt, 
seurakunnat ja yritykset ovat mukana. 

3. Osaava henkilöstö 
Muutosjohtamista on vah-
vistettu ja henkilöstön 
osaaminen, osallistuminen 
ja hyvinvointi ovat lisäänty-
neet. 

Pilottikohteet 
- Kotihoidon prosessien ja käytäntöjen uudistaminen 

o Omahoidon lisääminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen palveluissa 
o Kotihoidon uudet työmuodot 
o Muistisairaan palvelupolun käyttöönotto 

- Laajan kotikuntoutusmallin käyttöönotto 
o Ikäihmisten hyvinvoinnin malli 
o Kuntouttava työote 
o Kotikuntoutusmalli 

- Yhteinen alueellinen palveluneuvonta ja -ohjaus -toimintamallin suunnittelu ja palvelualustan 
kokeilu 

- Kotihoidon prosessien kehittäminen teknologia-avusteisiksi 

Yhteiset toimintatavat: Sopimukset, Valmennukset & Teknologiset ratkaisut 

Tulokset 
Iäkkäiden palvelut ovat yhdenvertaistuneet ja tarjolla on parempia ja joustavasti kohdennettuja kotiin 
annettavia palveluja. Toimintakykyä ja kuntoutusta edistävä toiminta ja palvelut ovat lisääntyneet. Palve-
luprosessit ja tiedonkulku perus- ja erityistason sekä päivystyspalvelujen ja ensihoidon kesken ovat su-
juvia. Iäkkäiden ja henkilöstön osallisuus on lisääntynyt, palvelut ovat uudistuneet, henkilöstön osaami-
nen ja hyvinvointi ovat lisääntyneet sekä esimiehiä on tuettu muutosten läpiviennissä. Käytössä on aiem-
paa monipuolisempia teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat kotihoidon prosessien toteutumista. 

Kärkihankkeen rahoituskriteerien täyttyminen 
Kehitämme iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä 
Pilotoinnissa on mukana koko Lapin maakunta 
Mukana ovat kunnat, kuntayhtymät, maakuntaliitto, järjestöt ja yritykset 

                                                       
1  www.sosiaalikollega.fi/poske/tyoryhmat/soteuudistus/nhg_sparraus_290216  &  http://www.lpshp.fi/me‐
dia/files/pth/diat‐lansi‐pohjan‐sote‐jarjestamissuunnitelman‐toimenpideohjelma‐seutufoorumi‐
11.4.2016.pdf  


