
Kotihoito osana ikäihmisten palvelurakennemuutosta 

 

Kouvolan kotihoito 
1. seminaaripäivä 14.10.2014 
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Lyhyesti koulutuskokonaisuudesta 
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Seminaaripäivien ja esimiesvalmennuksen (perus) 
tavoitteet, täsmentyvät prosessin aikana 

• Kotihoidon resurssien oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen 
käytön osaaminen  

• Asiakaslähtöisen työotteen vahvistaminen ja aiheeseen 
asennoituminen 

• Valmiudet oman henkilöstön kannustamiseen ja osaamisen 
kehittämiseen 

• Muutokseen sopeutuminen - muutoksenhallinta  

• Yhteistyön tiivistäminen 

 

• Tavoitteista ja hankkeen täsmennyksistä keskusteltu Sirkku 
Kallion ja Kaisa Tuurin kanssa 

• Prosessin edetessä voidaan tavoitteita ja tehtäviä täsmentää 
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1 
15.9.2014 
(13-15) 

2 
17.10.2014 
(8.30-11.30) 

3 
21.11.2014 
(8.30-11.30) 

4 
10.3.2015 

(8.30-11.30) 

5 
8.5.2015 

(8.30-11.30) 

1 
14.10.2014 
Kouvola-talo 

2 
4.11.2014 
K-koskitalo 

3 
17.3.2015 

Kouvola-talo 

4 
19.5.2015 

Kouvola-talo 

5 
xx.2015 

 

Info 
15.9. 

(10-12) 

Väliaikatyöskentely / -tehtävät - Oppimispäiväkirja, henkilökohtainen muutospolku 

Väliaikatyöskentely /- tehtävät- Oppimispäiväkirja, henkilökohtainen muutospolku 
 

Asiantuntijat + esimiehet 

Esimiehet 

VALMENNUSHANKE 

ARJEN TYÖSKENTELY 
VALMENNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN TYÖYHTEISÖISSÄ 



Teemat (tarkentuvat ja ovat tarkennettavissa 
edelleen) 

Asiantuntijaseminaarit kotihoidon henkilöstölle 

Kotihoito osana ikäihmisen 
palvelurakennemuutosta 

 

Hoidon ja palvelujen suunnitelmallisuus 

Asiakaslähtöinen hoitotyö 

Tärkeä työ ja toimiva työyhteisö 

Esimiesvalmennus johdolle ja esimiehille 

Kotihoidon johtamisen erityispiirteiden huomiointi 
ja operatiivinen kotihoidon johtaminen 

Arjen johtamisessa tarvittavan 
palvelukokonaisuuden hallinta ja työn organisointi 

Esimiesten roolin kirkastaminen kotihoidon 
lähiesimiehenä ja johtajana, työyhteisön 

hyvinvoinnin ylläpitäjänä sekä erilaisten ja eri-
ikäisten ihmisten kohtaajana 

Esimiesten talousosaamisen vahvistaminen 

Toiminnan ja prosessien johtamisen 
kehittäminen työn sujuvuuden, tehokkuuden 

sekä laadun näkökulmasta 
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Kouluttajat 

Kotihoidon henkilöstölle kohdennetut asiantuntijaseminaarit: 

• Johtava konsultti, TtM, esh Pirjo Haukkapää-Haara 

• Konsultti, TtM, sh Elisa Snicker 

 

Kotihoidon esimiehille ja johdolle suunnattu 
esimiesvalmennus 

• Johtava konsultti, valmentaja Timo Huttunen 
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Ensimmäisen seminaaripäivän sisältö 

• Mitä tilastot kertovat ? Miltä Kouvolassa näyttää? 

• Ikäihmisten palvelurakennemuutos, mitä sillä tarkoitetaan? 

• Vanhuspalvelulainsäädäntö ja vanhuspalveluihin liittyvät 
suositukset  

• Rakennemuutoksen tuloksena kotihoidon uudet vaatimukset 

• Miten muutokseen valmistaudutaan 

• Sisältö 

• johtaminen 

• asenteet 

• Tämän päivän opit ja oivallukset 

• Välitehtävän antaminen 
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Mitä tilastot kertovat? 
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Ikäihmiset Suomessa 

• Ikäihmiset haavoittuvainen ihmisryhmä 

• Ikäihmisten määrä  

 

• 75 vuotta täyttäneet Suomessa 

 

 

 
 

 

 
• Tilastokeskus 2012. Väestöennuste. http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html. Viitattu 25.9.2014 

• SOTKAnet 2014. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/Qc3/112,113,114/3/3A/0/. Viitattu 25.9.2014 

• SOTKAnet 2014. http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_d3/112,113,114/3/3A/0/. Viitatty 3.10.2014. 

• Kallio S. 2014. Nykytila Kouvolassa. 
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2010 2011 2012 2013 2020 2030 2040 

Koko 
Suomi 

8 % 8,1 % 8,2 % 8,3 % 8,5 % 9,9 % 15,8 % 

Kouvola 9,7 % 10 % 10,3 % 10,5 % 12,6 % 18 % 20,4 % 

http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_tau_001_fi.html
http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/Qc3/112,113,114/3/3A/0/
http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/Qc3/112,113,114/3/3A/0/
http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_d3/112,113,114/3/3A/0/
http://uusi.sotkanet.fi/taulukko/_d3/112,113,114/3/3A/0/


Väestöllinen huoltosuhde 1865–2060 

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestöennuste [verkkojulkaisu]. 
ISSN=1798-5137. 2012, Liitekuvio 1. Väestöllinen huoltosuhde 1865–2060 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.9.2014]. 

Saantitapa: http://www.stat.fi/til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_kuv_001_fi.html 

Väestöllinen huoltosuhde kertoo huollettavien määrän 
sataa työikäistä kohden. 
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Millainen on hyvä huoltosuhde? 
 

• Pääsääntöisesti demografinen huoltosuhde on sitä parempi 
mitä pienempi sen arvo on 
• Työikäisiä siis paljon, huollettavia vähän 

• Lasten ja vanhusten tarvitsema palveluiden vähäisempi tarve – 
kunta selviää pienemmin kustannuksin 

• Heijaste myös hyvästä työllisyystilanteesta 

• Ei absoluuttista ”hyvää” arvoa 

• -> Huoltosuhde kuitenkin nousee – palvelujen tarve lisääntyy 
– tarpeeseen vastaaminen laadukkaasti vähenevin 
resurssein 
• Mahdoton yhtälö? 

• Mm. kunta- ja soteuudistus ratkaisukeinoina 
 

 

Taloussanomat 2012: Pian yhä useampi elää sinun palkallasi: 
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-
palkallasi/201234542/12 

 

11 15.2.2013 

http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
http://www.taloussanomat.fi/tyomarkkinat/2012/08/01/pian-yha-useampi-elaa-sinun-palkallasi/201234542/12
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Ennustettu väestökehitys ikäluokittain

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029
alle 1 -vuotiaat 763 745 726 700 676
1-6-vuotiaat 4 722 4 594 4 562 4 450 4 307
7-18-vuotiaat 10 915 10 337 10 015 9 805 9 655
Työikäiset (17-64 v) 52 320 49 175 46 784 44 851 43 259
65-74-vuotiaat 11 119 12 538 12 848 12 082 11 677
Vanhusväestö* 9 140 9 837 11 103 13 125 14 489

Kaikki 86 926 85 380 84 265 83 312 82 429

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

 1-6-vuotiaat 100 97 97 94 91

 7-18-vuotiaat 100 95 92 90 88

 Työikäiset (17-64 v) 100 94 89 86 83

 65-74-vuotiaat 100 113 116 109 105

 Vanhusväestö* 100 108 121 144 159

 Väestö 100 98 97 96 95

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

2
0

1
2

=
1

0
0

Lähde:Tilastokeskus

Kouvola



 12.11.2014  Page 13 

Yli 75-vuotiaat
Muutos 2013-2029: +59%

2 013 2 017 2 021 2 025 2 029

Kouvola Vanhusväestö* 9 140 9 837 11 103 13 125 14 489

2013=100 100 108 121 144 159

Kymenlaakso Vanhusväestö* 19 107 20 381 23 119 27 312 30 003

2013=100 100 107 121 143 157

Koko maa Vanhusväestö* 464 396 506 117 584 074 703 238 792 269

2013=100 100 109 126 151 171

*yli 75-vuotiaat
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 2 013  2 017  2 021  2 025  2 029

 Kouvola 11 % 12 % 13 % 16 % 18 %

Kymenlaakso 11 % 11 % 13 % 15 % 17 %

Koko maa 9 % 9 % 10 % 12 % 14 %
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Yli 75- vuotiaiden osuus koko väestöstä
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Palvelujen rakenne 

• Väestörakenne muuttunut -> palvelujen rakenteen 
muututtava mukana vastaamaan väestön tarpeita 

• Asennemuutos 

• vain joka neljäs jo 75 vuotta täyttäneestä käyttää säännöllisiä 
palveluita 
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Iäkkäät eivät ole yhtenäinen ryhmä  

¾ eivät käytä palveluita Vain ¼ jo 75 vuotta täyttäneistä 
käyttää palveluita 

Aktiiviset ”harmaat pantterit” Ei pysty osallistumaan 
yhteisön/yhteiskunnan toimintaan 
toimintakyvyn rajoitteiden vuoksi 

Hyväosaiset Syrjäytyneet 

Vähemmistöt: 
- Seksuaaliset 

- Etniset 

Ikäystävällinen yhteiskunta ottaa huomioon moninaisuuden kirjon 



Palvelurakenne 

• Useita tutkimuksia ja suosituksia, joissa suositellaan kotona 
asumisen tukemista ja laitoshoidon vähentämistä 

• Tämä kirjattu nyt myös lakiin! 

• Jotta kotona voidaan asua, täytyy panostaa 
toimintakykyisenä vanhenemiseen ja sen tukemiseen 

• Huom! Nyt noin miljoona yli 65-vuotiasta, jotka eivät käytä 
palveluja = 87,33 % 

• Miten tukea toimintakykyisenä vanheneminen? Ennaltaehkäisy 

• Kuntien tulee rakentaa palvelut tunnistettujen tarpeiden 
mukaisesti 

• Hoito- ja palvelusuunnitelman merkitys pitkässä juoksussa?! 
Raportointityökalu 
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• Ikääntyneitä eli +65-vuotiaita tällä hetkellä yli miljoona, 
joista n. 140 000 käyttää säännöllisesti palveluja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STM 2014 (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi) 
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Palvelujen peittävyys Kouvolassa 

75 vuotta 
täyttäneet 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2017 

Kotona asuvat 75 vuotta 
täyttäneet % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Koko 
Suomi 
 

89,7 89,6 89,5 89,6 
 
 

90 
 
 

- 91,0-92,0 

Kouvola 90,1 90,0 88,6 87,6 87,8 - 

Säännöllisen kotihoidon 
piirissä 30.11. olleet 75 
vuotta täyttäneet asiakkaat 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Koko 
Suomi 
 

- 11,2 11,8 12,2 
 
 

11,9 
 
 

11,9 
 
 

13,0-14,0 

Kouvola - 10,3 10,0 12,7 12,4 12,2 

Omaishoidon tuen 75 
vuotta täyttäneet asiakkaat 
vuoden aikana % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Koko 
Suomi 
 

3,0 3,7 4,2 4,4 
 
 

4,5 
 
 

4,6 
 
 

6,0-7,0* 

Kouvola 2,3 3,2 4,0 4,6 4,4 4,7 

Ikääntyneiden tehostetun 
palveluasumisen 75 vuotta 
täyttäneet asiakkaat 31.12. 
% vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Koko 
Suomi 
 

1,7 3,4 5,6 5,9 
 
 

6,1 
 
 

- 6,0-7,0 

Kouvola 1,6 3,7 6,1 7,3 7,5 - 

Vanhainkodeissa tai 
pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 
terveyskeskuksissa olevat 
75 vuotta täyttäneet 
31.12., % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä 

Koko 
Suomi 
 

8,4 6,8 4,7 4,4 
 

3,8 
 

- 2,0-3,0 

Kouvola 8,3 6,3 5,2 4,9 4,6 - 
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Palvelurakennemuutoksesta 

• Suomi edelleen laitosvaltainen verrattuna muihin Euroopan 
maihin 

• Asumisen ongelmien vuoksi ajaudutaan edelleen 
ympärivuorokautiseen hoitoon palvelutaloihin tai vanhainkoteihin 

• Tilat ahtaita, eivät tue omatoimisuutta 

• Rakenneuudistuksella vaikutetaan iäkkäiden ihmisten elämän- 
ja palveluiden laatuun sekä kustannuksiin 
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Vanhuspalvelulaki (28.12.2012/980) 

14 § Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista 
ohjaavat periaatteet 
• Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito 

ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen 
asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitetaan 
sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. 
Pitkäaikainen hoito ja huolenpito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain, jos siihen on 
lääketieteelliset perusteet tai jos se on iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen 
hoidon kannalta muuten perusteltua. 

 

• Pitkäaikaista hoitoa ja huolenpitoa turvaavat sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava 
niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 
arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua 
mielekkääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja 
ylläpitävään toimintaan. Iäkkäille avio- ja avopuolisoille on järjestettävä mahdollisuus 
asua yhdessä. 

 

• Kunnan on turvattava iäkkään henkilön pitkäaikaisen hoitojärjestelyn pysyvyys, 
jollei järjestelyä ole aiheellista muuttaa iäkkään henkilön toivomuksen tai hänen 
palveluntarpeidensa muutoksen johdosta taikka muusta erityisen painavasta ja 
perustellusta syystä. 
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Vanhuspalvelulaki – keskeiset kohdat kotihoidon 
näkökulmasta 

• Palvelutoimintaa ohjaavat periaatteet 

• Kuntoutumista edistävät ja kotiin annettavat palvelut keskiössä 

• Pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan ensisijaisesti kotiin 
tai kodinomaiseen hoitopaikkaan annettavilla sosiaali- ja 
terveyspalveluilla 

-> Pitkäaikainen laitoshoito vain erityistapauksissa 

• Palvelutarpeen selvittäminen, palvelusuunnitelma ja 
päätös 

• Palvelutarve selvitettävä monipuolisesti – laadittava 
palvelusuunnitelma! 

• Oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään kolmessa kuukaudessa 
päätöksestä 

 

 

 

Kuntaliitto 2013 
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 
palvelujen parantamiseksi (STM 2013:11) 
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Osallisuus ja toimijuus 

• Vanhusneuvostot 

• Mielipide- ja palautekyselyjen lisäksi muita keinoja vaikuttaa 
(esim. kansalaisraadit) 

• Palvelujen esteetön saatavuus ja saavutettavuus iästä, 
sairaudesta, vammasta tai toimintarajoitteesta huolimatta 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Miten kotihoidossa voidaan vaikuttaa tähän? 
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Mielekkään tekemisen puute 

  

   Liikkumisen hankaluus 
 Yhteiskunnan kielteiset asenteet  

    Yksinäisyys 
    Turvattomuus  

Elämänlaadun heikentyminen 
 

    Palvelujen ja ennaltaehkäisevän toiminnan  
                  riittämättömyys 



 

 

 

 

 

 

 

• Lisäksi kulttuuri-, liikenne ja sivistyspalveluiden rooli 

• Esim. saavutettavuus ja kohtuulliset maksut 

 

• IÄKKÄÄN HENKILÖN SAATAVA OSALLISTUA OMIEN 
PALVELUJENSA SUUNNITTELUUN!!! (tästä ensi kerralla enemmän) 

Osallisuuden tukeminen (esim.) 

Fyysinen esteettömyys Sosiaalinen esteettömyys 

• Henkilökohtaiset apuvälineet  
• Toisen henkilön apu 
• Fyysiset järjestelyt (hissit, 

rampit, valaistus, 
kuljetuspalvelut) 

• Ilmapiiri ja toimintaympäristö 
• Ei pelkoa syrjinnästä 
-> Jokainen voi turvallisesti olla 
oma itsensä! 
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Asuminen ja elinympäristö 

• Erilaiset asumisen vaihtoehdot 

• Palvelurakenteet 

• Fyysisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön tekijät 
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Asuminen ja elinympäristö 

• Vanhuspalvelulaki (5 §) 
edellyttää kuntia laatimaan 
suunnitelman ikääntyneen 
väestön tukemiseksi 

• Yhteensovittaminen kunnan 
yhdyskuntasuunnittelun 
kanssa 

• Asuinalueet 

• Joukkoliikenne 

• Asuinympäristöt 
• Jalankulkureittien lisääminen 

• Levähdys- ja 
kohtaamispaikkojen lisääminen 

• Asuinrakennusten 
esteettömyys 

• Haasteita  

• Vanhojen kerrostalojen portaat 
ja hissittömyys/pienet hissit 

• Turvallisuus asunnossa 

• Pientalojen kiinteistöhuolto 
(lumet, lämmitys) 
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MIKÄ MERKITYS NÄILLÄ ON? 
MITEN VOIDAAN 

KOTIHOIDOSSA TUKEA? 
 



Asuminen ja elinympäristö – ikäystävällinen kunta 

 

• Ympärivrkhoito 

• Jokaiselle oma huone 

• Esteettömiä ja turvallisia 

• Pariskunnille mahdollisuus 
asua yhdessä 

• Tilojen mitoitusten oltava 
riittävät joustavan ja 
muunneltavissa olevan käytön 
ja hoitohenkilöstön 
työskentelyn kannalta 

• Ulkoilumahdollisuuksia 
lisättävä 

 

 

 

• Toimintakykyä ylläpitävien 
asuinympäristöjen 
kehittäminen, asumisen ja 
palvelujen 
yhteensovittaminen 

 

 

• Kotona 

• Asuntojen muutos- ja 
peruskorjaustarpeiden 
arviointi huomioiden 
esteettömyys- ja 
turvallisuuskysymykset 
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Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen elämän 
turvaaminen 

Terve ja 
toimintakykyinen 

ikääntyminen 

Työurien 
pidentäminen 

Iäkkään 
täysivaltainen 
osallistuminen 
yhteiskunnassa 

Elämänlaadun 
paraneminen 

Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen 

tarve 
väheneminen 

Julkisen talouden 
kestävyys 

• Ohjaus omaehtoiseen 
hyvinvoinnin ja terveyden 
lisäämiseen 

 

• Riskien hallinta (kaatumiset, 
tapaturmat) 

• Ravitsemusneuvonta 

• Liikunnan lisääminen 

• Varhainen puuttuminen 
toimintakyvyn 
heikkenemiseen 

• Sosiaalisen aktiivisuuden 
tukeminen 
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Huomioimalla riskiryhmät, voidaan estää tai 

vähentää palvelujen tarvetta! 

 

• Aistitoimintojen 
heikkeneminen 

• Alttius kaatumisille ym. 
tapaturmille 

• Liikkumisen ongelmat ja 
lihasvoimien väheneminen 

• Laihtuminen 

• Muistin heikkeneminen, 
muistihäiriöt 

• Koettu yksinäisyys 

• Pitkäaikaissairaudet 

 

 

• Mielialan lasku 

• Runsas päihteiden käyttö 

• Runsas sosiaali- ja 
terveyspalvelujen käyttö  

• Leskeytyminen 

• Perhe- tai läheisväkivalta tai 
sen uhka 

• Omaishoitajuus 

 

• Esimerkkejä/keinoja? 
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Oikea palvelu oikeaan aikaan 

Tieto kunnan ikääntyneen 
väestön  

• toimintakyvystä  

• sairastavuudesta  

• kielellisestä 
jakautumisesta  

• väestörakenteen ja 
asuin- ja elinolojen 
kehityksestä  

auttaa kuntia kehittämään 
iäkkäiden kuntalaisten 
tarpeita vastaavia 
palveluita 
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Oikea palvelu oikeaan aikaan 

• Palvelujen tarvetta lisäävät 
erityisesti  

• Etenevät muistisairaudet 

• Heikko fyysinen toimintakyky, 

• Puutteelliset lähipalvelut 

• Yksin asuminen 

• Asuin- ja lähiympäristön 
esteellisyys ja 

• Sosiaalisten verkostojen puute 

 

• Kunnan on laadittava ja 
julkaistava perusteet siitä, 
millä edellytyksillä henkilöillä 
on oikeus sosiaalipalveluihin 
ja muihin sosiaalihuollon 
tukitoimiin 

• Palvelutarpeen arvioinnin 
oltava kattava ja 
suunnitelman ajantasainen 
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Palvelujen toteuttamisen ”teesit” 

Saatava ne palvelut, jotka myönnetty 

 

Perustuttava tutkittuun tietoon ja hyviin hoito- ja 
toimintakäytäntöihin 

 

Erityistä huomiota kiinnitettävä kuntoutukseen ja turvalliseen 
lääkehoitoon 

 

Iäkkään henkilön oltava aidosti osallinen ja hänen 
mielipidettään on kuunneltava palvelun toteutuksessa 

 

Toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työtavan käyttöä 
lisättävä kotihoidossa, palveluasumisessa ja laitoshoidossa 
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Palvelujen laatu osana oikea-aikaisuutta 
 

 

• Laatua seurataan jatkuvasti 
• Luotettavat arviointimenetelmät 

• Palveluntuottajan kerättävä 
palautetta iäkkäiltä henkilöiltä 
ja heidän omaisiltaan 
vähintään vuosittain 
(tapahtuuko ja miten?) 

• Palvelun laatua on seurattava 
myös asiakkaiden 
toimintakykyä, turvallisuutta 
ja hyvinvointia koskevilla,  
luotettavilla ja 
vertailukelpoisilla palvelujen 
laadun mittareilla 

www.palveluvaaka.fi 
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http://www.palveluvaaka.fi/


Palvelujen rakenne 

• Uudistaminen tärkeä strateginen valinta, jolla vaikutetaan 

• Iäkkäiden ihmisten elämän- ja palveluiden laatuun 

• Kustannuksiin 

 

• Vastattava siis iäkkään henkilöstön palvelutarvetta 

 

KOTONA ASUMISEN MAHDOLLISTAMINEN 

• Edellyttää investointeja 

a) Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen edistämiseen 

b) Kuntoutuksen lisäämiseen ja monimuotoistamiseen 

 

-> Mitä voin tehdä kotihoidon työntekijänä, jotta iäkkään 
kotona asuminen mahdollistuu mahdollisimman hyvin? 

 12.11.2014  Page 35 



• Palvelurakenne ja palveluvalikoima on suunniteltava kunnan 
asukkaiden tarpeita vastaavasti huomioon ottaen: 

• väestön ikärakenne ja -ennuste 

• erityisen suuret palvelutarpeiden aiheuttajat, kuten etenevien 
muistisairauksien vallitsevuus 

• ikääntyneen väestön taloudellinen tila, erityishuomio pienituloisten 
ikääntyneiden määrään ja tilanteen kehityssuuntaan 

• ikääntyneen väestön asuinolot ja elinympäristö (esteettömyys, 
turvallisuus) 

• ikääntyneen väestön kielelliset tarpeet 

• yli 75 -vuotiaiden toimintakyvyn kehitys 

 

Käppyrät ja tilastot alkudioissa kuvaavat juuri tätä! 
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Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

• Riittävä määrä osaavaa henkilöstöä välttämätön edellytys 
turvallisen ja laadukkaan palvelun takaamiseksi, mutta suuri 
merkitys myös 

 

Työhyvinvointiin 

Työturvallisuuteen 

Oikeusturvaan 

Työssä pysyvyyteen 
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Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

 

 

Henkilöstön määrä + osaaminen + osaamisen oikea 
kohdentaminen + osaava lähijohtaminen 

 

HOIDON LAATU JA VAIKUTTAVUUS 

 

Palvelutarpeen mukainen hoito, asiakas-/potilasturvallisuuden 
lisääntyminen 
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Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

• Väestön ikääntyminen näkyy myös työvoimassa 

• Vuoteen 2034 mennessä sosiaalipalveluihin avautuu noin 60 000 
uutta työpaikkaa 

• Lisätarve kohdistuu lähes täysin iäkkäiden kotihoidossa, 
asumispalveluissa ja laitoshoidossa toimivien lähihoitajien 
ammattiryhmään 

• Työvoimavaje oli jo vuonna 2012 noin 3,2 % 

 

-> Töiden suunnittelu (esim. toiminnanohjaus, ruuhkahuiput, 
henkilöstöpooli) 
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Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

• Kotihoidon strateginen tavoite on kohdentaa palvelut niitä 
tarvitseville ja määritellä palvelujen tarpeen kestoa 

 

• Toimivien ja laadukkaiden palveluiden edellytyksenä on 

 

a) Henkilöstön käytettävissä oleva työaika 

b) Iäkkään laaja-alaisesti arvioitu palvelutarve 

c) PALVELUSUUNNITELMA 

d) Hallintopäätöksellä myönnettyjen sosiaalihuollon ja/tai lääkärin 
päätöksellä hoitosuunnitelmaan kirjattujen palvelujen 

 

 

YHTEENSOVITTAMINEN 
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Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

• Henkilöstön kohdentaminen kotihoidossa perustuu mm. edellisiin 

• Edellyttää työajan seurantaa (välitön/välillinen työaika) 
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Palvelutarpeen arviointi Palvelusuunnitelma 
Asiakkaalle myönnetty aika ja 
työntekijän käytettävissä oleva 

aika verrataan 

Henkilöstön välittömään 
asiakastyöhön käytettävissä 

oleva tuntimäärä jaetaan 
asiakkaille päätöksillä 

myönnetyllä ajalla, x100 -> 
kuinka suuri % osuus  

myönnetystä palvelusta voidaan 
toteuttaa 

Jaetaan asiakkaille päätöksellä 
myönnetty palveluaika yhden 
hoitotyöntekijän keskimäärin 

käytettävissä olevalla välittömän 
työajan tuntimäärällä 

TARVITTAVAN HENKILÖSTÖN 
LUKUMÄÄRÄ! 



Johtaminen 

• Johtaminen palveluiden 
järjestämisessä 

• Strateginen johto vastaa siitä, 
että palvelutarpeiden 
mukaisia palveluita on 
saatavilla 

• Johdon vastuulla on huolehtia 
palvelurakenteen ja –
valikoiman toimivuudesta ja 
laadukkuudesta 

 

• Varmistettava, että 
erityisosaamista on 
käytettävissä 
• Terveyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen 

• Geriatria 

• Gerontologinen hoitotyö ja 
sosiaalityö 

• Monialainen kuntoutus 

• Ravitsemus 

• Suun terveydenhuolto 

• Lääkehoito 

• ERITYISTÄ HUOMIOTA 
KIINNITETTÄVÄ 
MUISTISAIRAUKSIEN 
VARHAISEEN 
TUNNISTAMISEEN, HOITOON JA 
KUNTOUTUKSEEN LIITTYVÄÄN 
OSAAMISEEN! 
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Lähijohtaminen 

• Yhdessä henkilöstön kanssa 
vastataan iäkkään henkilön 
oikeuksien ja osallisuuden 
toteutumisesta 

• MITEN? 

• Myös iäkkäitä asiakkaita 
kunnioittavan 
toimintakulttuurin 
kehittämisestä yksiköihin 

• Miten tämä näkyy 
käytännössä? 

• Toimintayksikön johtajat 
huolehtivat: 

• Henkilöstön riittävyys, 
monipuolinen osaaminen, 
osaamisen kehittäminen 

• Henkilöstön 
tarkoituksenmukainen ja 
joustava kohdentaminen 

• Henkilöstön hyvinvoinnin ja 
oppimisen tukeminen 

• Kannustus palvelutoiminnan 
kehittämiseen ja uusien 
toimintatapojen innovointiin 
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Mitä muutos tuo kotihoidon toiminnalle tullessaan? 

• Päivän keskeiset opit 

• Konkreettisia asioita 

 

• Mitä itse työntekijänä voin tehdä? 

• Mitä työyhteisömme voi tehdä? 

 12.11.2014  Page 44 

Osallisuus ja 
toimijuus 

Asuminen ja 
elinympäristö 

Mahdollisimman 
terveen ja 

toimintakykyisen 
ikääntymisen 
turvaaminen 

Oikea palvelu 
oikeaan aikaan 

Palvelujen rakenne 
Hoidon ja 

huolenpidon 
turvaajat 

Johtaminen 


