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TIIVISTELMÄ 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on laatinut osaksi strategiaansa Ikäpoliittisen ohjelman 

vuosille 2016–2020. Ikäpoliittisessa ohjelmassa määritellään ikääntyvien kuntalaisten 

terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet sekä hallintokuntien ja muiden sidosryhmien vastuut 

tavoitteiden toteuttamisessa.  

Ikäpoliittisen ohjelman avulla Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palveluille on 

linjattu visio, arvot, painopistealueet ja kehittämisen kohteet. Ikäpoliittisen ohjelman 

valmistelussa ovat olleet mukana ikäihmiset, järjestöt, seurakunta, alueen yritykset, kunnat 

ja kuntayhtymä Kaksineuvoisen henkilökuntaa. Ikäihmisten palvelut eivät ole vain sosiaali- 

ja terveydenhuollon asia, vaan tarvitaan sektorirajat ylittävää yhteistyötä kaikkien 

toimijoiden kesken.  

Keskeistä ohjelman sisällössä on ikäihmisten hyvinvoinnin tukeminen. Tavoitteena on 

palvelurakenteen muutos laitospainotteisuudesta hyvinvointia tukevien palvelujen, 

omahoidon, omaishoidon ja kotihoidon kehittämiseen. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

Ikäpoliittinen ohjelma nojaa valtakunnallisiin laatusuosituksiin, omalla alueella tehtyyn 

kehittämistyöhön ja ikäihmisiltä saatuun asiantuntemukseen.  

Ikäihmisten palvelujen kehityksen lähtökohtana on ikäihminen kehittäjänä toimintamalli 

 

     Marja-Liisa Nevala (2010) 
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1 JOHDANTO 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa yhteistoiminta-alueensa kuntien (Evijärven, 

Kauhavan ja Lappajärven) asukkaiden perusturvan palveluista. Alueen asukasmäärä on n. 

23 000. Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2016–2020 on osa Kuntayhtymä Kaksineuvoisen 

strategiaa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa määritellään ikääntyvien kuntalaisten terveyden ja 

hyvinvoinnin tavoitteet sekä hallintokuntien ja muiden sidosryhmien vastuut tavoitteiden 

toteuttamisessa. Ikäpoliittisessa ohjelmassa on otettu huomioon laki hyvään 

ikääntymiseen sekä laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi. 

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteena on ikääntyvien ihmisten 

toimintakyvyn ja itsenäisen elämän tukeminen niin, että he voisivat asua kotonaan 

mahdollisimman pitkään. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja kotiin annettavia 

palveluja pidetään koko ikäihmisten palvelujen perustana. Kotona asumisen tueksi tulee 

järjestää laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kotona asumisen mahdollisuuksia 

parannetaan esteettömillä ratkaisuilla, apuvälineillä sekä teknologian avulla. Erilaisia 

asumisratkaisuja tulee tarjota niille, jotka eivät enää suoriudu kotioloissa.  

Ikäihmisten palvelut eivät ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon asia. Hyvä ja turvallinen 

asuin- ja elinympäristö, sopiva asunto, riittävät kaupalliset palvelut, monipuoliset vapaa-

ajan palvelut sekä liikunnan mahdollisuudet ovat jokapäiväisen elämisen perusehto ja ovat 

osaltaan tukemassa ikäihmisten omaehtoista kotona selviytymistä ja aktiivista 

osallistumista. Eri hallintokuntien yhteistyöllä sekä rakennetun ympäristön ja liikenteen 

esteettömyydellä ja yleisten palvelujen saavutettavuudella vähennetään sosiaali- ja 

terveyspalvelujen tarpeita ja kustannuksia. Hallintokuntien välillä lisätään tietoisuutta 

ikäihmisten tarpeista, tehdään yhteisiä hankkeita ja vähennetään epäkohtia. 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäpoliittisen ohjelman keskeisiä kehittämisalueita ovat 

toimintakykyä ja elämänhallintaa edistävä työ sekä kotihoito. Tukipalvelujen tarve, kuten 

ateria- ja turvapalvelu, kuntoutus, päivätoiminta, omaishoidontuki, kuljetus- ja 

apuvälinepalvelu sekä asuntojen korjaus tulee arvioida huolellisesti ja ratkaista 

yksilöllisesti. Kotona asumisen tulee olla aina ensisijainen vaihtoehto. On tärkeää, että 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen strategia on yhteinen viitekehys koko ikääntyviin kuntalaisiin 

suuntautuvalle toiminnalle.  
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2 IKÄPOLIITTISEEN OHJELMAN LAADINNASSA HUOMIOIDUT ASIAT 

 

2.1 LAKI HYVÄÄN IKÄÄNTYMISEEN (980/2012)  

 

Ikäpoliittisessa ohjelmassa on huomioitu ns. vanhuspalvelulain eli laki hyvään 

ikääntymiseen tuomat vaateet ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. Lain tarkoitus on 

tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 

suoriutumista. Ikääntyminen heikentää ihmisen edellytyksiä suoriutua monista tehtävistä, 

mutta toimintakyvyn alenemista voidaan ehkäistä ja hidastaa monin tavoin. Silloinkin, kun 

iäkäs henkilö ei enää suoriudu omin avuin päivittäisistä toimista, hänen tarvitsemansa 

palvelut tulee toteuttaa niin, että hänen itsenäistä suoriutumistaan ja jäljellä olevaa 

toimintakykyään tuetaan. Hyvinvointia edistävistä palveluista säädetään lain 12 §:ssä. 

Siihen kuuluvaa ohjausta pitää sisältyä tarpeen mukaan kaikkiin iäkkäiden palveluihin (13 

§). Toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista painotetaan lain useissa 

muissakin säännöksissä. Lain tarkoitus on myös parantaa ikääntyneen väestön 

mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja 

tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Palvelujen riittävyyden ja laadun 

arvioinnin pohjaksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palvelujen käyttäjiltä, 

heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Vanhusneuvosto (11 §) on 

merkittävä kanava, jonka avulla ikääntyneen väestön ääni saadaan kuuluviin kunnan eri 

sektorien toiminnassa. (STM 2013). 

 

Laissa § 4 velvoitetaan tekemään laajaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, koska 

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveydentoimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen 

tukeminen sitä edellyttää. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kunnan eri toimialat tekemään 

yhteistyötä tässä tarkoituksessa. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 

toimivien julkisten tahojen sekä yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 

Ikääntynyttä väestöä edustavat järjestöt mainitaan erikseen tahoina, joiden kanssa kunnan 

on tehtävä yhteistyötä. Laissa § 5 määritellään, että kunnan on laadittava suunnitelma 

toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
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omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona 

asumista ja kuntouttavia toimenpiteitä.  

 

Vanhuspalvelulain mukaan suunnitelmassa  

1) arvioidaan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila  

2) määritellään tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen 

kehittämiseksi  

3) määritellään toimenpiteet, joilla kunta vastaa tavoitteiden toteutumisesta ja  

arvioidaan voimavarat, jotka tarvitaan tavoitteiden toteuttamiseksi  

4) määritellään eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa ja  

5) määritellään, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kunnan eri toimialojen, julkisten tahojen, 

yritysten sekä järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen  

kanssa (STM 2013). 

 

Lain pykälässä 10 vaaditaan, että kunnassa tarvitaan monipuolista asiantuntemusta, jotta 

ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävät palvelut sekä iäkkäille järjestettävät sosiaali- ja 

terveyspalvelut osataan suunnitella ja toteuttaa niin, että ne toimivat laadukkaasti ja 

vaikuttavasti. Vahva osaaminen on tärkeä edellytys myös sille, että iäkkäiden henkilöiden 

palvelujen tarve pystytään selvittämään kattavasti ja monipuolisesti. Vanhuspalvelulain 12 

§:n mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 

toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluja.  (STM 2013) 

 

Laissa tulee selkeä kannanotto siihen, että Iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja 

huolenpito toteutetaan ensisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen 

asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla. Ensisijainen 

pitkäaikaishoidon toteuttamistapa on esimerkiksi omaishoidon tuki, jos iäkkään lähipiiriin 

kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja kykenevä ryhtymään 

omaishoitajaksi. Muita mahdollisuuksia ovat esimerkiksi kotipalvelut tukipalveluineen, 

kotisairaanhoito, kotona toteutettava kuntoutus ja itsenäistä suoriutumista tukevat 

apuvälinepalvelut sekä näiden palvelujen erilaiset yhdistelmät. Palvelut sovitetaan 

sisällöltään ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita. 

Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa. Siihen on oltava 

lääketieteelliset perusteet tai sen pitää olla muuten perusteltua iäkkään henkilön 

arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta. (STM 2013). 
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2.2 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN 

PARANTAMISEKSI 

 
Lain hyvästä ikääntymisestä toimeenpanon turvaamiseksi on sosiaali- ja 

terveysministeriössä laadittu laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 

parantamiseksi. Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja 

toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat 

palvelut niitä tarvitseville iäkkäille henkilöille. (STM 2013). 

 
Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat: 

 osallisuus ja toimijuus 

 asuminen ja elinympäristö  

 mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 

 oikea palvelu oikeaan aikaan 

 palvelujen rakenne 

 hoidon ja huolenpidon turvaajat 

 johtaminen (STM 2013:11) 

 

Suurin osa iäkkäistä asuu ja haluaa asua omassa kodissaan, jonka he ovat valinneet 

eläkeajan asunnoksi. Asuinrakennusten esteettömyydellä on suuri merkitys iäkkäiden 

kotona asumisen mahdollistajana. Esteelliset rakennukset ja lähiympäristöt heikentävät 

iäkkäiden arjessa selviytymistä ja lisäävät tapaturmia. Pientaloissa on ongelmia 

esteettömyyden ja turvallisuuden kannalta. Lisäksi vaikeuksia ilmenee kiinteistönhuoltoon 

liittyvissä tehtävissä, kuten lumenluonnissa ja lämmitysjärjestelmän ylläpidossa. Myös 

asuinympäristöjen kehittäminen kaipaa huomiota. Liikkumisesteiden poistaminen, 

jalankulun mahdollistavien reittien ja levähdys- ja kohtaamispaikkojen lisääminen edistävät 

liikkumista ja parantavat sosiaalista turvallisuutta. Kunnissa on otettava iäkkäiden ihmisten 

tarpeet huomioon laajasti asuinympäristöjen suunnittelussa ja ylläpidossa.  

 

Ikäystävällisessä kunnassa on ikääntyneelle väestölle erilaisia asumisen vaihtoehtoja, 

toimivia asumisen ja palvelujen kokonaisuuksia sekä esteettömiä ja turvallisia 

asuinympäristöjä. Lisäksi siellä on riittävät ja kohtuuhintaiset liikenne- ja kuljetuspalvelut, 

jotka mahdollistavat asioinnin, palveluihin pääsyn ja osallistumisen erilaisiin yhteisön 

tapahtumiin. Tarjolla on myös tukea oman asumisen ennakoinnin tueksi. (STM 2013:11). 



 

 

11 

 

 

Palvelurakenteen uudistaminen on tärkeä strateginen valinta, jolla on vaikutuksensa sekä 

iäkkäiden ihmisten elämän- ja palveluiden laatuun että kustannuksiin. Ikääntyneen väestön 

palvelurakenteen on vastattava iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeita. Palvelurakenteen 

uudistamista koskevissa suosituksissa laitoshoitoa vähennetään ja kotiin annettavia sekä 

asumispalveluita lisätään. (STM 2013:11). 

 

Valtakunnalliset tavoitteet, joita kuntien tavoitteita asetettaessa on tarkasteltava suhteessa 

kunnan asukkaiden tarpeisiin, ovat seuraavat (Taulukko 1): 

Taulukko 1. Valtakunnalliset palvelurakenneindikaattorit vuodelle 2017.  

 

Indikaattorit 

 

 

Tavoite 

(suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin) 

Kotona asuvien osuus (pois lukien 

ympärivuorokautisen palvelun piirissä 

olevat) 

91–92 prosenttia asuu kotona 

Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus 13–14 prosenttia saa säännöllistä 

kotihoitoa 

Omaishoidon tukea saavien osuus 6-7 prosenttia saa omaishoidon tukea 

Tehostetussa palveluasumisessa 

asuvien osuus 

6-7 prosenttia on tehostetussa 

palveluasumisessa 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

(vanhainkodit, terveyskeskussairaalat) 

olevien osuus 

2-3 prosenttia on hoidossa 

vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa 

hoidossa terveyskeskusten 

vuodeosastoilla 
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2.3 IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN TEKOA OHJANNEET FAKTAT 

 

Viime vuosina kuntien talous on heikentynyt merkittävästi. Vuodesta 2009 lähtien 

kuntatalouden tilanne on ollut heikko ja valtiovarainministeriö ennustaa kuntatalouden 

pysyvän edelleen heikkona (Valkeinen & Vuorento 2012). Palvelutarpeen kasvusta 

syntyvä menojen kasvu pitävät kuntatalouden lähivuosina selvästi alijäämäisenä ja 

velkaisena. (Valtiovarainministeriö 2014.) Eniten viime vuosina kuntien menoista ovat 

kasvaneet terveydenhuollon ja sosiaaliturvan kokonaismenot (Tilastokeskus 2012.) 

Ikääntyvä väestö tarvitsee enemmän ja intensiivisempiä palveluja. Kunnille kohdistuvia 

hyvinvointipalvelujen kustannuksia ovat lisänneet palvelujen määrän kasvun ohella 

palvelujen laadun ja vaikuttavuuden nousu. Kuntien menojen kasvun hillintä tarkoittaa 

sekä kuntien palvelutehtävien rajoittamista että kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden 

parantamista. (Meklin & Vakkuri 2011). Hoito- ja hoivapalvelujen tuottavuuden kasvu 

edellyttää merkittäviä uudistuksia toimintatavoissa ja todennäköisesti tekniikan ja 

tietotekniikan uudenlaista hyödyntämistä. (Hetemäki 2013.) 

 

Ikäsidonnaisuudesta pitäisi päästä eroon. Pelkkä kronologinen ikä ei kerro palvelujen 

tarpeesta mitään. Ikääntyminen lisää kuntalaisten heterogeenisyyttä. Päivärinnan (2013) 

mukaan mitä iäkkäämpi väestö kunnassa on sitä enemmän kuntalaisten tarpeet ja 

elämäntilanteet eroavat toisistaan. Yhtenäistä kaikille ikäluokille on se, että elämässä pitää 

olla mieltä, syy elää, kohtuullinen toimintakyky ja toimeentulo. Silloinkin, kun muisti alkaa 

tuottaa erilaista, omaa todellisuuttaan arkeen, pitää olla valinnan mahdollisuus ja oikeus 

ilmaista omat mielipiteensä. Kestävintä väestökehityksessämme on se, että yli 90-

vuotiaiden määrä keskuudessamme sekä suhteellisesti että määrällisesti kasvaa 

vuosikymmenestä toiseen.  

(Päivärinta 2013). 

 

Tämän päivän 65- ja 75-vuotiailla on parhaimmillaan edessään 20–30 vuoden tulevaisuus. 

Tämän tulevaisuuden tulee olla rikasta ja onnellista aikaa, jolloin ikääntynyt ihminen voi 

läpikäydä mennyttä elämäänsä ja suunnitella aktiivisesti tulevaisuuttaan yhdessä läheis- 

ja/tai palveluverkostojensa kanssa. Jokainen ikäryhmä luo omanlaisen käytännön olla 

ikääntynyt ihminen, asiakas ja kuntoutuja, joten tulevaisuuden gerontologisen 



 

 

13 

 

kuntoutuksen tarpeita ja palveluodotuksia luovat tämän päivän keski-ikäiset ihmiset. 

(Pikkarainen ym. 2013). 

 

Gerontologisen tietoperustan kautta voidaan löytää monialaiset ja -tieteiset gerontologisen 

kuntoutuksen toimintamallit ja -menetelmät erilaisissa ikääntymisen ikävaiheissa 

ilmeneville kuntoutustarpeille. Tällaisia toimintamalleja ja -menetelmiä ovat muun muassa 

ennalta ehkäisevä kotihoito, omaehtoinen ennakoiva toiminta, voimavarojen ja 

reservikapasiteetin vahvistaminen, ryhmä- ja vertaistoiminta, tehostettu intensiivinen 

kuntoutus sekä muistisairauksien varhaisvaiheen yksilö- ja perhekuntoutus. Ikääntyneiden 

ihmisten varhaisvaiheen kuntoutuksella on positiivisia vaikutuksia heidän toimintakykyyn ja 

elämänlaatuun. Nämä positiiviset vaikutukset näkyvät myös tulevien vuosien 

subjektiivisena hyvinvointina ja osallisuutena oman lähiyhteisön toimintaan. Ikääntyneiden 

kuntalaisten ennalta ehkäisevään toimintaan ja kotihoitoon tarvitaan laajaa 

moniammatillista kuntoutusosaamista, mutta ennen kaikkea konkreettista kuntoutustyötä 

tekeviä ammattilaisia kotihoidon työntekijöiden rinnalle. Ikääntyneille asiakkaille ja heidän 

läheisilleen tulee tarjota monialaista gerontologista kuntoutusta kotiutus- ja muissa 

siirtymävaiheissa nopeasti ja joustavasti. Kun vanhuspolitiikka korostaa ikääntyneen 

ihmisen kotona asumista, tulee kotiin annettavien liikkuvien palvelujen kehittyä 

vastaamaan tätä toimintakulttuurin muutosta. Monialaisen gerontologisen kuntoutuksen 

tulee olla osa näitä liikkuvia palveluita. (Pikkarainen ym. 2013). 

 

Sosiaali- ja terveysministerin tiedotteessa 89/2015 ottaa Susanna Huovinen kantaa 

ikäihmisten liikkumiseen. Hyvään terveyteen kuuluu aivan olennaisena osana 

liikkumiskyvyn säilyminen. Liikkumiskyky turvaa itsenäisen elämän, mahdollistaa kotona 

asumisen ja ennen kaikkea sieltä pois lähtemisen. Voidaan hyvin perustein sanoa, että 

liikunta on iäkkäille ihmisille elintärkeää. Yhteiskunnan tulee tehdä kaikkensa, että 

ikääntyvä väestö pystyy elämään hyvälaatuista elämää mahdollisimman pitkään. Yksi 

erittäin tärkeä keino on löytää tapoja saada liikkumattomat vahvistamaan lihaskuntoaan ja 

parantamaan tasapainoaan. Ikääntyneiden liikkumiskyvyn ongelmista jopa kaksi 

kolmasosaa johtuu liikunnan puutteesta - ja vain kolmannes vanhenemisesta. Liikuntaa 

hidastaa lihaskatoa sekä lihasvoiman ja -kestävyyden pienenemistä, notkeuden 

vähenemistä sekä tasapainon ja kävelykyvyn huononemista. Liikunnan harrastaminen 

täytyy tehdä mahdollisimman helpoksi. Siinä niin kunnilla kuin kolmannella sektorillakin on 

tärkeä rooli. Ikääntyneille ihmisille tulee olla tarjolla enemmän ammattimaista 
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liikuntaneuvontaa ja hyvätasoisia, helposti saavutettavia ja kustannuksiltaan edullisia 

liikuntapalveluja. Ulkoilumahdollisuuksien parantamiseksi tulee lisätä turvallisia ja 

esteettömiä kävelyreittejä sekä lähiliikuntapaikkoja. Ennen kaikkea on lisättävä 

monipuolista ja laadukasta liikuntatoimintaa, erityisesti lihasvoimaa ja tasapainoa 

parantavaa liikuntaa paikkakunnan koosta riippumatta. (Huovinen 2015). 

 

Liikunta hidastaa iän tuomia muutoksia. Liikunta ei estä vanhenemista, mutta liikunnalla 

voi: 

 vähentää ja hidastaa vanhenemisen väistämättä tuomia muutoksia 

 pitää yllä tasapainotaitoa ja ehkäistä kaatumisia  

 edistää terveyttä ja toimintakykyä 

 vähentää tai jopa estää monista sairauksista johtuvaa vanhenemista 

 hidastaa lihasvoiman vähenemistä/lihaskatoa  

 pitää yllä lihasvoimaa ja kestävyyttä  

 lisätä hapenkulutusta eritoten kestävyysharjoittelulla, eli edistää hengitys- ja 

verenkiertoelimistösi aerobista kuntoa 

 pitää yllä liikkuvuutta, notkeutta ja myös nivelten hyvinvointia 

 pitää yllä luuston vahvuutta kuormittamalla luustoa 

 parantaa unen laatua 

 saada hyvän mielen, yksin tai yhdessä liikkuen. 

 

Liikuntaa käytetään terveydenhuollossa sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Mitä 

enemmän liikuntaa on tutkittu, sitä selvemmäksi on käynyt muutama perusasia: Liikunta 

pitää yllä terveyttä ja kykyä suoriutua jokapäiväisistä toimista, mikäli liikunta on 

säännöllistä ja monipuolista. Monipuolisuus tarkoittaa, että liikunnan avulla kehitetään tuki- 

ja liikuntaelimistön kuntoa, hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa (kestävyyttä, ns. 

aerobista kuntoa) sekä liikehallintaa (motorisia kykyjä). (UKK instituutti 2015). 
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3 VÄESTÖENNUSTE 

Taulukko 2. Väestörakenteen ennuste yli 65-vuotiaiden ikäluokissa vuoteen 2040.  

Evijärvi 2014 2020 2025 2030 2040 

Yli 65 v. 676 718 739 757 711 

joista 75 v + 343 356 387 421 457 

Yli 85-v.  90 109 120 133 176 

Yli 65-v. % osuus 
koko väestöstä 

25,34 28,07 29,31 31,29 30,57 

Koko väestö 2668 2551 2479 2419 2326 

Kauhava 2014 2020 2025 2030 2040 

Yli 65 v. 4159 4563 4793 4992 4883 

joista 75 v + 2052 2125 2564 2850 3119 

Yli 85-v.  650 698 731 805 1239 

Yli 65-v. % osuus 
koko väestöstä 

24,61 28,03 30,09 31,87 32,04 

Koko väestö 16897 16284 15931 15662 15241 

Lappajärvi 2014 2020 2025 2030 2040 

Yli 65 v. 996 1063 1105 1104 950 

joista 75 v + 498 521 580 939 669 

Yli 85-v.  143 172 175 196 271 

Yli 65-v. % osuus 
koko väestöstä 

29,93 33,22 35,21 35,84 31,98 

Koko väestö 3328 3200 3138 3080 2971 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueen koko väestön määrä on n. 23 500. Vuoteen 2020 

mennessä sen arvioidaan tippuvan n. 22 000. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä oli 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella 24,61 % - 29,93 % vuonna 2014 ja vuonna 2020 

osuus on 28,03 % – 33,22 %. Ikäihmisiä on suhteellisesti eniten Lappajärvellä. 

Huomattavaa on, että yli 85-vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa merkittävästi, vuoteen 

2020 mennessä 96 henkilöllä ja vuoteen 2025 mennessä 143 henkilöllä. Yleensä ihmisen 

toimintakyky heikkenee ja palvelujen tarve kasvaa merkittävästi noin 80–85 ikävuoden 

vaiheilla, mutta esimerkiksi etenevä muistisairaus voi aiheuttaa runsaiden palvelujen 
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tarvetta huomattavasti varhaisemmassakin iässä. (STM 2013). Seuraavassa taulukossa ja 

kuviossa esitetään yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kunnittain verrattuna Etelä-

Pohjanmaan ja koko Suomen vastaaviin lukuihin.  

Taulukko 3. 75–100 -vuotiaiden lukumäärä sekä prosenttiosuus väestöstä. 

  2014 2020 2025 2030 2040 

Evijärvi Yli 75-v 343 356 387 421 457 

yli 75-v. %-osuus 13 14 15 17 20 

Kauhava Yli 75-v 2052 2125 2564 2850 3119 

yli 75-v. %-osuus 12 13 16 18 20 

Lappajärvi Yli 75-v 498 521 580 639 669 

yli 75-v. %-osuus 15 16 18 21 22 

Etelä-Pohjanmaa Yli 75-v 20235 21739 26969 31050 34746 

yli 75-v. %-osuus 10 11 14 16 17 

Manner Suomi Yli 75-v 475051 554796 706051 815007 942182 

yli 75-v. %-osuus 9 10 12 14 16 
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KUVIO 1. 75-vuotiaiden osuus väestöstä. 

 

Kuten taulukosta 3 ja kuvioista 1 näkyy, asuu kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella 

väkimäärään nähden enemmän ikäihmisiä kuin Etelä-Pohjanmaalla tai Manner Suomessa 

keskimäärin. Esimerkiksi vuonna 2020 on Lappajärvellä yli 75-vuotaiden osuus väestöstä 

16 % kun se on Etelä-Pohjanmaalla 11 % ja Manner Suomessa vain 10 %.  
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4 KUNTALAISKYSELYN TULOKSET 

 

Ikäpoliittisen ohjelman laatimista varten Kuntayhtymä Kaksineuvoinen toteutti 

kuntalaiskyselyn. Kysely toteutettiin tammikuussa 2015 siten, että kolmessa 

paikallislehdessä oli ilmoituksen, jossa pyydettiin kuntalaisten mielipidettä kolmeen asiaan.  

1. Mitkä asiat ja palvelut koette toimivan hyvin ikäihmisten palveluissa? 

2. Mitkä toimenpiteet vahvistaisivat ikääntyvien kuntalaisten toimintakykyä ja 

hyvinvointia? 

3. Mitkä koette tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi ikäihmisten palveluissa tuleville 

vuosille? 

 

Vastauksia otettiin vastaan kirjeitse, sähköpostitse ja puhelimitse. Kaikkiaan 

yhteydenottoja tuli 23.  

 

Vastaukset kysymykseen mitkä asiat toimivat hyvin ikäihmisten palveluissa: 

 Terveysasema palvelut toimivat ja hyvä kun ne ovat joka kaupunginosassa 

 Palveluliikenne 

 Liikuntapalvelut 

 Omaishoito 

 Palvelutarpeen arviointi ja koko ikäneuvolan toiminta 

 Järjestötoiminta on aktiivista 

 Härmän kylpylän uimalan lipusta saatava alennus 

 Kotisairaanhoito ja lääkkeiden jako 

 Laboratoriopalvelut 

 Vuorohoito-osaston toiminta 

 Aijjoos-toiminta ja erityisesti niiden kerhotoiminta 

 Kirjasto 
 

Kuntalaisten mielestä seuraavat toimenpiteet vahvistaisivat ikääntyneen toimintakykyä ja 

hyvinvointia: 

 Kyläkohtainen yhteistyö ja toinen toisistaan välittäminen 

 Kotihoidon kehittäminen 

 Omaishoidon vahvistaminen ja omaishoitajien huomioiminen 

 Aijjoos toiminnan vetäjät ja vanhustyönohjaajat puhumaan asiantuntijoina 
omaishoidosta ja itsehoidon mahdollisuuksista 

 Pyörätiet kuntoon, että ikäihmiset uskaltaisivat liikkua 

 Kaivattaisiin lisää erilaisia harrasteryhmiä esim. luku- ja askartelupiirejä sekä 
ohjattuja retkiä. Ohjatut liikuntapalvelut ovat tärkeitä. 

 Sisäliikunnan ja jumppasalien ilmaiskäyttöön lisää mahdollisuuksia 

 Vapaaehtoisvetäjille jotain kannustimia 
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 Tietokoneen ja tabletin käytön ohjausta 

 Kotikuntoutusta esimerkiksi fysioterapeutin toimesta ja myös ulkoilua 

 Oman toiminnan tukemista, että pystyy asumaan kotona mahdollisimman pitkään 

 Voimisteluun ohjausta, kevyitä jumppatunteja lisää 

 Erilaisten kulttuuritapahtumien järjestäminen 

 Palvelujen säilyminen omalla alueella 

 Liikunnan tukeminen ryhmä- ja yksilöliikunnassa, kerhotoimintaa myös sivukylille 

 Siivouspalvelua saataville 
 

Tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi ikäihmisten palveluissa kuntalaiset kokivat: 

 Toinen toisensa ymmärtämisen 

 Terveydenhuollon palvelut eivät saisi mennä kauemmaksi 

 Hoitohenkilöstöä lisää palveluihin 

 Vanhustyöhön resursseja. Nykysuunnitelma romuttaa vanhustyön. 

 Kotihoidosta toivotaan yhtä ja samaa kävijää 

 Ihmiset tulee nostaa tärkeämmäksi kuin paperien täyttäminen. Kirjaamista ja 
byrokratiaa vähemmälle. 

 Pyöräteitä tulee hoitaa paremmin 

 Yksilöllisyyttä huomioivaa kotihoitoa tulee kehittää 

 Vanhusten laitoshoitopaikat kodikkaammiksi 

 Senioriasuntojen rakentaminen, joissa huomioidaan myös harraste ja 
kulttuuritoiminnot 

 Koululaisten vierailuja lisää ikäihmisten yksiköihin. Ikäpolvitoimintaa lisää. 

 Nettiyhteyden ikäihmisten hoivapaikkoihin 

 Ikäihmisten arvostus tulee nostaa esille, jolloin ikääntyneen henkinen itsetunto 
vahvistuu ja elämänlaatu paranee 

 Kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja siihen kannustimia 

 Huomioida, että kaikilla ei ole tietokoneita, joten palveluita ei voi kokonaan siirtää 
koneelliseksi 

 Kotihoitoon riittävästi henkilökuntaa 

 Kotihoidon työskentelyyn lisää suunnitelmallisuutta 

 Ikäneuvolan palvelut näkyvämmäksi 

 Neuvolan aamuvastaanotot tulisi olla ilman ajanvarausta 

 Talonmiespalveluita koteihin 

 Kirjasto tulee olla omalla paikkakunnalla 

 Kelan palvelut saataviksi muutenkin kuin netin kautta 

 Vanhuksia tulee pitää ihmisinä vaikka muisti ja liikkuminen on heikentynyt 

 Laitoshoitoa ei saa purkaa 
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5 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN PALVELUT IKÄÄNTYNEILLE 2015 

Lähtökohtana kaikille palveluille on asiakkaan itsemääräämisoikeus, jolloin ikääntyvä on 

täysivaltainen, itsestään ja elämästään päättävä henkilö. Palvelukokonaisuus lähtee 

asiakkaan tarpeista, itsenäisestä suoriutumisesta ja itsenäisen selviytymisen tukemisesta.  

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikääntyvien palveluissa resursseja suunnataan yhä 

enemmän ennaltaehkäisevään työhön; palveluohjaukseen, hyvinvointia edistäviin 

kotikäynteihin sekä ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. 

Terveyshyötymallin mukaisesti kehitetään tarpeenmukaisia ja terveyshyötyä tuottavia 

palveluita pitkäaikaissairaille ja ikääntyville. 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikääntyvien palveluiden tavoitteena on, että ikääntyvä voi 

asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotona asumista tuetaan avohoidon 

palveluilla olemassa olevat resurssit huomioiden. Palvelut tuotetaan lähipalveluna, jolloin 

palvelut tuodaan kotiin tai ne tuotetaan kodin lähellä.  

 

5.1 Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevat palvelut 

5.1.1 Vanhustyönohjaajat / tulevat palvelupäälliköt 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen ikäihmisten palvelut tuotetaan kolmella lähialueella, 

Kauhavalla (Kanta-Kauhava), Härmissä (Alahärmä ja Ylihärmä) ja Järviseudulla (Evijärvi, 

Kortesjärvi ja Lappajärvi). Asiakkaiden palvelukokonaisuudesta vastaa tällä hetkellä 

kullakin lähipalvelualueella toimiva vanhustyönohjaaja. Jatkossa alueellisista 

vanhustyönohjaajista tulee palvelupäälliköitä vastaamaan yhden palvelun 

kokonaisuudesta. 

5.1.2 Ikäneuvola 

Kuntayhtymän alueella toimii neljän työntekijän ikäneuvola toiminta. Yksi ikäneuvolan 

työntekijäistä on muistihoitaja. Ikäneuvolan toimenkuvaa kuuluvat 

aamuvastaanottotoiminta, hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75 ja 80-vuotiaille, jotka eivät 

ole palvelujen piirissä, palvelutarpeen arviointikäynnit, terveystapaamiset kylillä, 
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terveyskyselyn suorittaminen 70 vuotta täyttäneille ja erilaiset ryhmätoiminnat. 

Ikäneuvolasta päivitetään ikäihmisten palveluopas ja ryhmäkalenteri. 

Ikäihmisten palveluopas 

Ikäihmisten palveluoppaaseen on kerätty tietoa Kauhavan kaupungin, Evijärven ja 

Lappajärven kuntien, Kuntayhtymä Kaksineuvoisen, seurakuntien, yritysten ja järjestöjen 

palvelutarjonnasta ja toiminnasta. Oppaassa on yhteystietoja, joiden kautta saa lisätietoa. 

Opas päivitetään ja postitetaan joka toinen vuosi joka kotiin yli 65-vuotiaille. Opas löytyy 

myös internetistä osoitteesta www.kaksineuvoinen.fi. 

Ryhmäkalenteri 

Ryhmäkalenteriin on koottu tietoa Evijärven, Kauhavan ja Lappajärven kuntien alueella 

toimivista ikäihmisille suunnatuista ryhmistä. Ryhmiä järjestävät kunnat, Kuntayhtymä 

Kaksineuvoinen, seurakunnat, yritykset ja järjestöt. Kalenterissa on yhteystietoja, joiden 

kautta saa lisätietoa. Kalenteri löytyy myös internetistä osoitteesta www.kaksineuvoinen.fi. 

 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa on tehnyt vuodesta 2008 alkaen hyvinvointia edistävät 

kotikäynnit 75-vuotiaille kotona asuville henkilöille, jotka eivät ole säännöllisten ikäihmisten 

palvelujen piirissä. Kotikäynnillä käytetään EWA-hyvinvointiprofiilia, josta saadaan 

analysointia kuntalaisten kokemuksia omasta hyvinvoinnista. 

Hyvinvointia edistävä kotikäynti on yksi ennaltaehkäisevän toiminnan muoto. Käynnin 

tavoitteena on tukea ikäihmisen kotona selviytymistä kannustamalla häntä käyttämään 

omia voimavarojaan. Kotikäynnillä arvioidaan yksilöhaastattelun avulla ikääntyneen 

kanssa yhteistyössä hänen toimintakykyään, voimavarojaan, tuen tarpeitaan, arvioidaan 

asuinympäristön toimivuutta, annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen 

ja kerrotaan tarjolla olevista palveluista. Hyvinvointia edistävän kotikäynnin tavoitteena on 

tunnistaa ja torjua ikääntyneen toimintakykyä uhkaavia riskejä. Ikäihmisen omia 

voimavaroja tukemalla mahdollistuu kotona asuminen ja itsenäinen suoriutuminen. 

Hyvinvointia edistävästä kotikäynnistä on Aijjoos-hankkeessa tehty QPR-mallinnus. 

Osoitteesta www.kaksineuvoinen.fi. löytyy kyseisen mallinnuksen prosessikuvaus sekä 

hyvinvointia edistävien kotikäyntien raportti. 

http://www.kaksineuvoinen.fi/
http://www.kaksineuvoinen.fi/
http://www.kaksineuvoinen.fi/
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Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tuottavat tietoa säännöllisten ikäihmisten palveluiden 

ulkopuolella olevista ikääntyvistä. Tieto kotona asuvien ikäihmisten tilanteesta auttaa 

ennakoimaan ja suunnittelemaan tulevaa palvelutarvetta. Julkisen, yksityisen ja 

kolmannen sektorin ikäihmisten palveluja tuottavat yksiköt voivat varautua tuleviin 

palvelutarpeisiin ja tukea ikääntyvien kotona asumista. 

5.1.3 Omaishoito 

Omaishoitajat ovat merkittävä voimavara palvelujärjestelmässä. Omaishoitajien määrää 

pyritään lisäämään ja samalla kehittää omaishoitajille kohdistuvia tukimuotoja. Merkittävä 

osa alueen omaishoidosta tapahtuu ohi virallisen palvelujärjestelmän. Omaishoidon tukea 

koskevan lain tarkoituksena on edistää hoidettavan edunmukaisen omaishoidon 

toteutuminen. Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön 

hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisten tai muun hoidettavalle läheisen 

henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 

hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, 

vapaasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista.  

Omaishoidontuki on harkinnanvaraista, ei subjektiivista oikeutta. Hoidon ja huolenpidon 

tarve selvitetään kaikissa tapauksissa yksilöllisesti. Omaishoidon tukipäätöstä tehdessä 

arvioidaan asiakkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja kokonaisuus. Arvioinnissa 

käytetään apuna toimintakykymittaria, MMSE–lomaketta ym. tarvittavaa lomakkeistoa. 

Hoitoisuus- ja maksuluokituksia on kolme. Omaishoitajaa tuetaan sopimuksen mukaisesti 

palvelusetelillä, toimeksiantosopimuksella, kotihoidon, tukipalvelujen, vuorohoidon, 

kuntayhtymän muiden palvelujen, omaishoitajien ryhmien, järjestöjen, yhdistysten, 

seurakunnan ja yksityisten palvelujen tuottajien toimesta. 

 

5.2 Kotihoito 

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja erilaisia tukipalveluja. Koti- ja 

tukipalveluiden säädökset ovat sosiaalihuoltolaissa. Kotisairaanhoidon toteuttaminen 

perustuu kansanterveyslakiin. Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa asiakasta niissä 

päivittäisissä toiminnoissa, joista asiakas ei suoriudu itse.  
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Kotihoidon sisältö laaditaan yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa omaisten ja muiden 

auttamistahojen kanssa. Hoito- ja palvelusuunnitelmaa arvioidaan ja tarkistetaan 

säännöllisesti. Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, jotka sairautensa tai toimintakyvyn 

alentumisen vuoksi eivät voi käyttää muita avoterveyden- ja sairaanhoidon palveluita. 

Kotihoito voi olla jatkuvaa säännöllistä palvelua tai tilapäistä palvelua asiakkaalle 

sopimuksen mukaisesti. Kotihoito toimii lähipalveluperiaatteella. Yhteyshenkilöinä ja 

tiimien vetäjinä toimivat alueen kotihoidon osastonhoitajat ja vastaavat sairaanhoitajat. 

Palveluasuminen, jossa ei ole ollut yövalvontaa, on muutettu kotihoidon palveluksi. Kolme 

kotikuntoutustiimiä on aloittanut toiminnan vuoden 2015 alussa. Tiimeissä toimii kaikkiaan 

kolme sairaanhoitajaa ja kolme lähihoitajaa ja yksi fysioterapeutti. Kotihoidon kehittäminen 

vaatii kuntoutusosaamisen lisäämistä kotiin. 

5.3 Tukipalvelut  

Tukipalvelut on tarkoitettu täydentämään asiakkaille suunniteltuja palvelukokonaisuuksia 

sekä turvaamaan kotona selviytymistä. Tukipalvelua on mm. pyykki-, turva-puhelin-, ateria- 

ja kylvetyspalvelu. Alueella on useita palvelukeskuksia tai muita tiloja, joissa on 

mahdollisuus käydä ruokailemassa. Siivous-, korjaus-, piha-apu- yms. palvelujen tarvitsijat 

ohjataan yksityisten ja yhdistysten palvelutuottajille. Kuntayhtymä on ottanut 

vastattavakseen kutsuohjatun palveluliikenteen järjestämisen alueella. 

5.4 Ympärivuorokautinen asuminen 

5.4.1 Tehostettu palveluasuminen 

Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat tarvitsevat monipuolista hoivaa ja huolenpitoa, 

avuntarvetta on myös yöllä. Tehostetussa palveluasumisessa hoitaja on paikalla myös 

yöaikaan. Hoitaja ei kuitenkaan välttämättä ole koko ajan fyysisesti samassa yksikössä, 

vaan voi hoitaa useamman yksikön yövalvontaa. Dementoivat sairaudet ovat ikäihmisillä 

merkittävimpiä palvelutarvetta lisääviä tekijöitä. Kuntayhtymän omana toimintana 

tehostetussa palveluasumisesta 65 % on suunnattu ikäihmisille, joilla on diagnosoitu 

dementoiva sairaus.  

Tehostettua palveluasumista ostetaan myös puitesopimuksella alueen yrityksiltä. 

Vuodesta 2015 lokakuun alusta alkaen tehostettu palveluasuminen järjestetään 

palvelusetelillä. 
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5.4.2 Vuorohoito 

 

Laitoshoito on alueella ikäihmisten palveluista lopetettu. Osin laitospaikat on muutettu 

vuorohoidoksi. Vuorohoitoa tarvitaan lisää, kun kotona asuvien määrä kasvaa ja 

omaishoitajien määrää pyritään lisäämään. Vuorohoitoa järjestetään myös palvelusetelillä. 

 

5.5 Terveydenhuollon palvelut 

 

Kuntayhtymän terveyspalvelut on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Kaikki kuntayhtymän 

terveyspalvelujen sisältö ja yhteystiedot löytyvät kuntayhtymän verkkosivuilta 

http://www.kaksineuvoinen.fi/Suomeksi/Terveyspalvelut 

ja http://www.kaksineuvoinen.fi/palveluopas/ 

Sivustoilta saa tietoa terveydenhuollon palveluista kuten lääkärin vastaanotot, päivystävä 

lääkäri, diabetes- ja verenpainehoitaja, astmahoitaja, laboratorio- ja röntgentutkimukset, 

suun terveydenhuolto, mielenterveyspalvelut, kuntoutus. Terveydenhuollossa toimii 

akuuttiosasto ja kuntoutusosasto. 

 

5.6 SAS-työryhmä 

SAS (Selvitä-Arvioi-Sijoita) -työryhmä on moniammatillinen työryhmä, joka kokoontuu 

säännöllisesti kahden viikon välein. SAS-työryhmän tehtävänä on koordinoida ikäihmisten 

palvelujen käyttöä avo- ja laitoshoidossa. Tavoitteena on selvittää ensisijaisesti avohoidon 

mahdollisuudet palvelujen järjestämisessä ja sen jälkeen löytää tarkoituksenmukainen 

hoitopaikka. SAS-työryhmiin kuuluvat vanhustyönohjaajat sekä muita vanhus- ja 

terveyspalvelujen asiantuntijoita.  

 

 

 

 

http://www.kaksineuvoinen.fi/Suomeksi/Terveyspalvelut
http://www.kaksineuvoinen.fi/palveluopas/
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6 YHTEISTYÖTAHOT 

 

6.1 Jäsenkunnat ja hallintokunnat 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen vastaa kaikkien sosiaali- ja perusterveydenhuollon 

palvelujen järjestämisestä jäsenkuntiensa Evijärven kunnan, Kauhavan kaupungin ja 

Lappajärven kunnan alueella. Kuntayhtymän alue muodostaa kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksessa annetun lainsäädännön tarkoittaman yhteistoiminta-alueen, 

jonka väestöpohja on noin 23 500 asukasta. Kauhavan kaupunki, Evijärven kunta ja 

Lappajärven kunta huolehtivat väestönsä opetus- ja sivistystoimen, kulttuurin, vapaa-ajan 

ja teknisen toimen palveluista. Esimerkiksi kirjastot tarjoavat monipuolisia palveluita 

alueella. Lainaustoiminnan lisäksi kirjastoissa on näyttelyitä, teemapäiviä ja 

ryhmätoimintaa. Kirjastoauto tavoittaa taajama-alueen ulkopuolella asuvat. Kirjasto 

toimittaa ikäihmisten- ja terveyspalvelujen yksikköihin lainattavaa materiaalia.  

Sosiaali- ja terveystoimi tekee yhteistyötä kuntien eri toimialojen kanssa. Yhteisenä 

tahtotilana on kehittää kuntien elinvoimaa ja toimintakykyä pitkäjänteisesti, 

kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Hyvä asunto-, kaavoitus-, 

liikenne- ja muu yhdyskuntasuunnittelu ovat parasta ennaltaehkäisevää työtä, sillä niiden 

avulla voidaan vähentää paineita sosiaali- ja terveyspalveluihin. Mitä paremmin yleiset, 

julkiset ja kaupalliset palvelut ottavat huomioon eri-ikäisten ihmisten tarpeet, sitä 

vähemmän tarvitaan erityispalveluita. Kokonaisuudessa elinvoimainen kunta ja kaupunki 

tuovat hyvinvointia kaikille, myös sen ikääntyville asukkaille. 

 

6.2 Vanhusneuvostot 

Vanhusneuvostojen toiminnan tarkoituksena on toimia vaikuttamis-, tiedottamis- ja 

yhteistyöelimenä ikääntyneiden, viranomaisten, päätöksentekijöiden ja muiden 

yhteistyötahojen välillä. Vanhusneuvosto tukee ja edistää ikääntyneiden henkilöiden 

kokonaisvaltaista hyvinvointia ja selviytymistä eri toiminnoissa seuraamalla eri 

hallintokuntien toimia ja päätöksentekoa ja vaikuttamalla niihin. Vanhusneuvoston jäsenet 

edustavat kattavasti paikkakunnalla toimivia eläkeläisyhdistyksiä. 
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6.3 Seurakunnat 

Seurakunnissa järjestetään erilaisia pienryhmiä, juhlia, kuorotoimintaa ja hengellisiä 

tilaisuuksia ikäihmisille. Seurakuntien työntekijät ja vapaaehtoiset vierailevat säännöllisesti 

ikäihmis- ja terveyspalvelujen yksiköissä, joissa he järjestävät hartauksia sekä käyvät 

laulamassa ja keskustelemassa ikäihmisten kanssa.  

Seurakuntien diakoniatyö palvelee rinnalla kulkien elämän arjen eri tilanteissa. 

Diakoniatyöntekijät ovat vaitiolovelvollisia ja valmiita keskustelemaan asiakkaan kotona tai 

vastaanotolla diakoniatoimistossa. Seurakunnat järjestävät tukea esimerkiksi vakavan 

sairauden kohdatessa sekä läheisensä menettäneille. Sururyhmiä järjestetään tarpeen 

mukaan ja kotikäyntejä tehdään pyydettäessä. Myös päihdeasioissa voi ottaa yhteyttä 

seurakunnan diakoniatyöntekijään. 

 

6.4 Asumispalveluja tuottavat yksityiset palveluntuottajat 

Alahärmä 

Hoivakartano Oy on osa Mehiläistä ja se tarjoaa ympärivuorokautista asumista, hoivaa ja 

huolenpitoa sekä vuoro- ja päivähoitoa muistisairaille henkilöille Härmän 

Palvelukeskuksen alueella. Toimintaa on kahdessa 13- ja 14-paikkaisissa kodin omaisissa 

yksiköissä.  

Hoivakoti Hella on osa Mehiläistä. Hoivakoti Hella tarjoaa mielenterveyspotilaille ja 

alkoholikuntoutujille ympärivuorokautista, kodinomaista hoitoa. Asukaspaikkoja on 30. 

Liisankoti tarjoaa vanhusväestölle ympärivuorokautista hoitoa. Yksikössä on 13 

asukaspaikkaa. Yksi huone on kahdelle hengelle ja 11 huonetta yhdelle hengelle. 

Mikeva Oy / Palvelukoti Välitupa tarjoaa ympärivuorokautisia ja kodinomaisia asumis- ja 

kuntoutumispalveluja 16:lle mielenterveyskuntoutujalle, lievästi päihdeongelmaisille ja 

lievästi kehitysvammaisille. Palvelukodilla on käytössä tukiasuntoja.  
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Kauhava  

Kauhavan Mummola Oy tarjoaa tehostettua palveluasumista vanhuksille ja / tai 

yövalvonnan tarpeessa oleville asiakkaille. Vuorohoito ja päivähoito ovat myös 

mahdollisia. Asukashuoneita on 16.  

 

6.5 Asumispalveluja tuottavat yhdistykset ja järjestöt 

Härmän Vanhustentukisäätiön 20-paikkainen palvelukoti Leporanta tarjoaa kodinomaista 

ympärivuorokautista hoitoa ikäihmisille ja kehitysvammaisille.  

Kauhavan Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:llä on asuntoja yhteensä 131. Yhdistyksen 

toimintoihin kuuluu asuntojen ja tilojen vuokraus, ateriapalvelu, uinti- ja liikuntapalvelut 

sekä tapahtumien järjestäminen.  

Lappajärven Palvelukoti ry Maijala tarjoaa mahdollisimman kodinomaista 

ympärivuorokautista palveluasumista ikäihmisille. Paikkoja on 46.  

Ylihärmän Seudun Vanhustenkotiyhdistys ry:llä on yhteensä 31 vuokra-asuntoa Kotimäen 

ja Kotivainion rivitaloissa. Tehostetun palveluasumisen Mäki-Kevarin kiinteistö on 

vuokrattu Kuntayhtymä Kaksineuvoiselle.  

 

6.6 Muut yhteistyötahot 

Tärkeä ikäihmisten palveluiden yhteistyötaho on Aijjoos-kumppanuushanke, joka kehittää 

hyvinvointia tukevaa vanhustyötä. Toiminnan lähtökohtana on voimavaralähtöisyys ja 

osallisuus. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin 

vahvistaminen. Muita tärkeitä yhteistyötahoja ovat erilaiset yritykset ja järjestöt, kuten 

eläkeläisjärjestöt, potilasjärjestöt ja kyläyhdistykset. Ne tuottavat ikäihmisille runsaasti 

erilaisia palveluja, kuten kuntosalitoimintaa, siivouspalveluja, pihatyöpalveluja, 

ryhmätoimintaa, tukihenkilötoimintaa, kulttuuripalveluja jne. Ikäihmiset kokoontuvat 

viikoittain erilaisiin harrastus-, virkistys- ja opintopiireihin ja vertaisryhmiin.  

Järvilakeuden kansalaisopisto järjestää alueella monipuolista koulutus- ja kurssitoimintaa. 

Tarjolla on kädentaidon kursseja, musiikin kursseja, liikuntaryhmiä jne.  
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Eri tahot, kuten seurakunnat, SPR, Aijjoos-hanke ja Järjestötalon tukihenkilövälitys 

välittävät tukihenkilöitä, jotka ovat koulutettuja ja vaitiolovelvollisia vapaaehtoisia auttajia. 

Toiminta sisältää kuuntelu- ja keskusteluapua, yhdessä ulkoilemista, lukija-apua ja 

saattaja-apua yms. Vapaaehtoiset toimivat myös ryhmänohjaajina. 

Yhdistykset ja yritykset ilmoittavat toiminnastaan paikallislehdissä. Kuntayhtymä 

Kaksineuvoisen työntekijät ohjaavat ikäihmisiä näihin palveluihin.  
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7 KUNTAYHTYMÄ KAKSINEUVOISEN TAVOITTEET JA 

KEHITTÄMISSUUNNITELMAT VUOSILLE 2016–2020 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on linjannut strategiassaan yhteiseksi tavoitteeksi väestön 

hyvinvoinnin edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisemisen, yhteisöllisyyden, osallisuuden ja 

voimavarojen tukemisen. Ikäihmisten palvelujen tulosalueen toiminta-ajatus on ikäihmisten 

hyvän elämänlaadun turvaaminen ja itsenäisen asumisen tukeminen. Strategisena 

tavoitteena on prosessien kohdalla mm. ikääntymispoliittisen ohjelman laatiminen ja 

palvelujen sisällön kehittäminen siten, että työn sisältö on ennaltaehkäisevää ja 

tavoitteellista. (Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, 2009.) 

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on linjannut kuntayhtymän strategian pohjalta ikäpoliittisen 

ohjelman visioksi hyvinvoivan ja toimintakykyisen ikäihmisen, jolle on tarjolla riittävät 

omatoimista selviytymistä, terveyttä ja hyvinvointia tukevat palvelut. 

Ikäpoliittisen ohjelman arvoiksi on määritelty: 

 Voimavaralähtöinen vanhuskäsitys – ikäihmisillä on voimavaroja suhteessa 

ympäristöönsä ja itseensä  

 Ihmisarvon kunnioittaminen ja 

 Vastuullisuus  

Ikäpoliittisen ohjelman painopistealueina ovat palvelurakenteen muutos 

ympärivuorokautisesta hoidosta hyvinvointia ja kuntoutusta tukevaan työhön ja kotihoitoon. 

Tavoitteena on ottaa huomioon laaja-alainen näkökulma ikäihmisten elämään, jolloin 

huomioidaan asuminen, liikenne ja kauppa, kulttuuri sekä osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet.  

Ikäpoliittisen ohjelman laatimiseksi perustettiin ohjausryhmä ja kolme työryhmää. 

Työryhmät kokoontuivat vuoden 2015 aikana. Työryhmien nimet ja sisällöt olivat: 

 Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevat palvelut – Positiivisuutta ikäihmisten 

parissa tehtävään työhön 

 Oma koti kullan kallis – Ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen sekä koti- ja 

omaishoidon tukeminen 

 Ympärivuorokautinen asuminen – Laatua ympärivuorokautiseen asumiseen 
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KUVIO 2. Ikäihmisten palvelujen kokonaisuus kehityssyklillä – kuntoutus ja palveluseteli 

läpäisyperiaatteella 

 

7.1 TOIMINTAKYKYÄ JA ELÄMÄNHALLINTAA TUKEVAT PALVELUT – 

positiivisuutta ikäihmisten parissa tehtävään työhön 

Kehittämiskohteena on ikääntyvien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen. 

Hyvinvointia edistävän ikäihmisten palvelujen tavoitteiksi ja niiden toteutumiseksi 

määriteltiin seuraavat asiat: 

1. Omahoito tuetaan 

a. Alueelle laaditaan Elämisen iloa! -esite, jota jaetaan eri tilaisuuksissa ja 

ikäneuvolan suorittamilla käynneillä 
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b. Omahoidosta pidetään kyläkohtaisesti luentoja 

c. Hyvis-portaalin käyttöönottoon ohjataan ja tuetaan 

d. Aijjoos-toiminnan vakiinnuttaminen. Toiminta tukee ja ohjaa kuntalaisia 

omatoimisuuteen 

2. Ikäystävällinen asuminen 

a. Ikäystävällisten asuinalueiden suunnitteleminen palvelujen läheisyyteen 

kuntien ja yrityksien kanssa 

3. Ikäpolvitoimintaa lisätään 

a. Yhteistyötä varhaiskasvatuksen, esikoulujen ja koulujen kanssa lisätään. 

Näistä esimerkkejä ovat esimerkiksi mummo- ja vaaritoiminta päiväkodeissa, 

Terho-kerhot, yhdessä ulkoileminen ja vanhemman väen koulupäivät, 

kirjastokaveri ja arjen teknologian tukiopetus 

b. Toimintojen laajentaminen koko kuntayhtymän alueelle 

4. Matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta 

a. Terveystapaamisia järjestetään kylillä esimerkiksi kylätaloilla ja 

nuorisoseuroilla. Terveystapaamisten teemoina on esimerkiksi 

kotitapaturmien, liikennetapaturmien ja vapaa-aika tapaturmien ehkäisy 

b. Palveluopas ja ryhmäkalenteri päivitetään joka toinen vuosi ikäneuvolan 

toimesta. Näistä kuntalaiset saavat selkeästi tietoa alueella olevista 

palveluntuottajista ja heidän yhteystiedoistaan sekä ryhmätoiminnasta 

c. Terveyskyselyt lähetetään kaikille 70 vuotta sinä vuonna täyttäneille, jotka 

eivät ole jo säännöllisen sosiaali- tai terveyspalveluiden piirissä. Annetaan 

mahdollisuus terveystapaamiseen. 

d. Hyvinvointia tukevaa kotikäyntiä tarjotaan kaikille 75 vuotta täyttäneille, jotka 

eivät ole vielä säännöllisten palveluiden piirissä. 80-vuotiaille suoritetaan 

seurantakäynti. Käynnillä käytetään hyväksi EWA-hyvinvointiprofiilia. 

e. Palvelutarpeen arviointikäynnit tehdään ikäneuvolan ja kotikuntoutustiimin 

toimesta kaikille sitä pyytäville tai tarvitseville, jotka eivät ole vielä 

säännöllisten palvelujen piirissä. Arviointikäynnillä annetaan ohjausta ja 

neuvontaa ja tarvittaessa ohjataan palvelujen piiriin. 

f. Ikäneuvola tiedottaa etuisuuksista ja auttaa ikäihmisiä hakemaan niitä. 

g. Muistihoitaja antaa ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa yksityisille henkilöille 

sekä yhteisöille. Muistihoitaja pitää ja kehittää alueelle ryhmätoimintaa ja 

samalla elvyttää alueelle jo kerran perustetun muistityöryhmän toiminnan. 
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h. Kaatumisen ehkäisyprojekti aloitetaan fysioterapiassa. Kaikille 73 vuotta 

täyttäneille lähetetään kutsu tasapaino ja lihasvoima arviointiin. Arvioinnin 

pohjalta annetaan kaikille ohjeita tasapainon ylläpitämiseksi ja tarvittaessa 

ohjataan kaatumisen ehkäisy ryhmään. 

i. Suun terveydentilanarviointiin kutsutaan 70 vuotiaat kuntalaiset, jotka eivät ole 

hoidon piirissä. 

5. Liikuntaryhmien järjestäminen 

a. Tasapainoryhmiä ja muita liikuntaryhmiä järjestetään. 

b. Liikuntaryhmätoimintaa kehitetään siten, että ne ovat kaikille avoimia, lähellä 

ikäihmistä ja ikäihmisten toiveiden mukaista.  

c. Vertaisohjaajia koulutetaan lisää 

6. Keskustelu- ja muut ryhmät 

a. Ikäneuvola organisoi ystäväpiiri-ryhmiä 

b. Ikäneuvola järjestää myös muita keskusteluryhmiä 

c. Kaikille avoimeen ryhmätoiminnan vetämiseen koulutetaan vertaisohjaajia ja 

toimintaa tulee järjestää lähellä ikäihmisiä ja ikäihmisten toiveiden mukaan 

7. Vapaaehtoisten liikuntaryhmien ohjaajien tukeminen 

a. Vapaaehtoisille ryhmävetäjille järjestetään koulutusta kansalaisopiston 

toimesta. 

b. Kunnat maksavat vapaaehtoisten koulutuksen sekä järjestävät vapaaehtoisille 

virkistys ja ryhmätapaamisia sekä työnohjausta 

c. Järvilakeuden kansalaisopiston liikuntaohjaajat käyvät tukemassa 

vapaaehtoisten ryhmissä noin kerran kuukaudessa ja antavat ohjausta 

puhelimitse tarvittaessa 

d. Liikenneturva järjestää liikuntaryhmien vetäjille noin neljän tunnin koulutuksen 

turvallisesti liikenteessä. 

8. Ikäihmisten osallisuuden lisääminen 

a. Ikäihmisille järjestetään keskustelutilaisuuksia vähintään kerran vuodessa 

b. Ikäihmisiä kutsutaan osallistumaan työryhmiin kuten esimerkiksi omaishoidon 

yhteistyöryhmään 

c. Vanhusneuvostot / Ikäneuvostot kokoontuvat kunnissa 3-6 kertaa vuodessa.  

d. Asiakasraati / kuntalaiskuulemisia järjestetään kerran vuodessa alueittain 
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e. Kulttuuritoiminaan osallistumisen mahdollisuuksiin kiinnitetään huomioita. 

Kuntien kulttuuritoiminen järjestävät kyydityksiä myös omalla alueella 

tapahtuvaan kulttuuritoimintaan. 

f. Kuntayhtymä osallistuu maakuntaliiton hankkeeseen, jossa pilotoidaan 

kulttuurikaverin toimintaa.   

9. Ikäihmisten koulutus mahdollisuudet 

a. Alueella jatketaan Etelä-Pohjanmaan kesäyliopiston toimesta ikääntyvien 

yliopistoluentoja noin neljä kertaa vuodessa 

b. Kansalaisopisto järjestää monipuolisesti kursseja ja kehittää kurssitarjontaa 

kuntalaisilta tulevien toiveiden ja palautteiden pohjalta. 

10. Ikäihmisiä tuketaan ja rohkaistaan osallisuuteen sekä yhteyteen omassa 

ympäristössään ja seurakunnan yhteydessä. Hengellistä elämää tuetaan. 

a. Alueen diakonit tekevät kotikäyntejä niin yksityis- kun ryhmäkoteihin.  

b. Seurakunnan palveluihin kuuluvat sielunhoidolliset keskustelut, hartaushetket, 

ryhmätoiminta, retkien ja juhlien järjestäminen, tukea vapaaehtoistyötä, 

antaa tarvittaessa väliaikaista taloudellista tukea ja tehdä yhteistyötä muiden 

toimijoiden kanssa. 

c. Tavoitteena on tukea yhteyttä omaan uskonnolliseen yhteyteen huomioiden ja 

kunnioittaen ikäihmisen vakaumusta 

d. Ikäihmisiä kuunnellaan ja kutsutaan mukaan kehittämään seurakunnan 

toimintaa  

11. Turvallisuus 

a. Ikäihmisten turvallisuuteen kiinnitetään huomioita tiedottamalla, ohjaamalla ja 

neuvomalla liikenne-, palo- ja asumisturvallisuudessa sekä jakamalla 

ajankohtaista materiaalia 

b. Ikäihmisille annetaan ohjausta apuvälineistä ja turvalaitteista 

c. Kotikäynneillä huomioidaan asunnon esteettömyys ja palotuvallisuus 

esimerkiksi testaamalla palohälyttimen toimivuus 

d. Liikenneturvallisuudesta pidetään teemapäiviä 

12. Esteettömyys 

a. Vanhus- ja vammaisneuvostot ottavat kantaa ympäristö esteettömyyteen ja 

tekevät parannusesityksiä kuntiin. 

13. Liikkumis- ja asiointipalvelun tukeminen 
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a. Kutsuohjattu palveluliikenne on käytössä ja sen toimintaa kehitetään ja 

tehostetaan. 

b.  Palveluliikenteellä taataan, että jokainen pääsee palvelujen piiriin 1-2 kertaa 

viikossa. 

Matriisiin määriteltiin vielä jokaisen toiminnon kohdalle seurannan keinot, aikataulu ja 

vastuutaho (LIITE 1).  

 

7.2 OMA KOTI KULLAN KALLIS – koti- ja omaishoidon tukeminen 

Kehittämiskohteena on ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen sekä koti- ja 

omaishoidon tukeminen. Kotihoidon ja omaishoidon kehittämisen tavoitteiksi ja niiden 

toteutumiseksi määriteltiin seuraavat asiat: 

1. Kotona asuville järjestetään hyvinvoinnin tueksi virike-, kulttuuri- ja ulkoilutoimintaa 

a.  Kotihoidon asiakkaiden, jotka eivät pysty poistumaan kotoaan, tulisi saada 

halutessaan ystäväpalvelua ja tukihenkilöitä kotiin 

b. Seurakunta koordinoi tukihenkilöpalveluita 

c. Kotihoidon henkilöstö informoi seurakuntaan asiakkaista, jotka haluaisivat 

tukihenkilön tai ystäväpalvelua kotiin 

d. Kulttuurikaveri-toiminnan pilotointi 

e. Omaiset huomioidaan paremmin hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehdessä 

f. Järjestöille ja yhdistyksille annetaan tietoa kuinka voi osallistua 

tukihenkilökoulutukseen 

2. Fysioterapian ja kuntoutuksen osaamista lisää kotiin 

a. Uusien fysioterapeutin toimien perustaminen kotihoitoon 

b. Uuden toimintaterapeutin toimen perustaminen 

c. Toimien vapautuessa kotihoitoon haetaan ensisijaisesti kuntoutukseen 

suuntautuneita lähihoitajia 

d. Työntekijöiden kuntoutusosaamisen vahvistaminen koulutuksen keinoin 

e. Kotihoidon asiakkaille tehdään hoito- ja palvelusuunnitelman lisäksi 

liikkumissuunnitelma 

3. Suun terveydenhuollon tehostaminen kotihoidon asiakkaille 
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a. Hammashoitolaan yhden suuhygienistin toimen perustaminen ikäihmisten 

palveluja varten, joka kävisi asiakkaiden kotona kotihoidon mukana 

b. Siirrettävän hoitoyksikön hankinta kotona tehtäviä toimenpiteitä varten 

c. Henkilökunnan koulutuksia suun terveydenhuollosta kotihoidon henkilöstölle 

jatketaan 

d. Hoitohenkilökunta katsoo Suu messingillä- opetusohjelman YouTubesta 

e. Hammashoitolasta käydään luennoimassa eläkeläistilaisuuksissa 

4. Kotihoidon resurssien seuranta ja riittävyys 

a. Toiminnanohjausjärjestelmä ja mobiililaitteet otetaan käyttöön kotihoidossa 

b. Lukollisia lääkekaappeja asiakkaiden kotiin, jos lääkkeiden säilytys kotona on 

riski. Lääkekappien tarpeellisuutta arvioidaan sitten, kun kotihoidon 

työntekijöillä on mobiililaitteet käytössä 

c. Palveluseteli otetaan käyttöön säännöllisessä kotihoidossa 

d. Kotihoidon välittömän työajan osuutta seurataan. Tavoite välittömälle työajalle 

60 – 65 %. Välittömän työajan seurannalla saadaan selville lisätyövoiman 

tarve 

5. Yhteistyö asiakkaan omaisten kanssa 

a. Hoidonsuunnittelupalaverit tehdään moniammatillisesti yhdessä asiakkaan ja 

omaisten kanssa 

b. Omaisia tärkeää roolia korostetaan 

c. Omaisia rohkaistaan ja tuetaan olemaan läheisensä arjessa mukana 

d. Hoito- ja palvelusuunnitelman lisäksi tehdään liikuntasuunnitelma, suun 

hoidon toimenpiteiden, jalkojen hoidon ja ravitsemuksen suunnitelmat 

e. Tehdyt suunnitelmat ovat nähtävissä kotikansioissa 

f. Suunnitelmat päivitetään puolivuosittain 

6. Omaishoidon tukeminen 

a. Omaishoidontuen saajien määrän lisääminen valtakunnan laatusuosituksen 

tasolle  

b. Omaishoidontuesta tiedotetaan aktiivisesti sekä kuntalaisille kuin 

ammattihenkilöille 

c. Aktiivinen tiedottaminen toimeksiantosopimuksen käyttömahdollisuudesta 

d. Omaishoidontuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen lisätään 

monimuotoisuutta palvelusetelin, päivähoidon, kotiin ostettavien palveluiden 

ja virikeohjaajan kotikäyntien avulla 



 

 

35 

 

e. Omaishoidontukeen varataan riittävät määrärahat 

f. Omaishoitajien Ovet-valmennuksia jatketaan järjestettäväksi kahdesti 

vuodessa 

g. Omaishoitajat saavat hyvinvointi- ja terveystarkastuksen kahden vuoden 

välein  

7. Hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotona asumisen ja omaishoidon tueksi 

a. Kotihoidon työntekijöiden optimointi- ja mobiililaitteiden käyttöönotto. 

Ohjelmaan lisätään automaattinen matkalaskutusohjelma sekä mahdollisesti 

sähkölukot 

b.  Pilottihanke hyvinvointitelevisiosta esimerkiksi kotikuntoutuksen tueksi 

8. Ravintohuollon kehittäminen takaamaan kotihoidon asiakkaille oikean ja riittävän 

ravinnon ja nesteiden saannin 

a. Kiinnitetään huomioita ravinnon laatuun. 

b. Käytetään Aksilan ravitsemistyöntekijän osaamista hyödyksi 

c. Hoito- ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan ravitsemus 

d. Kotihoidon tiimeissä kaksi työntekijää koulutetaan ravintovastaaviksi 

9. Geriatrisen osaamisen vahvistaminen 

a. Nimetty lääkäri tai etälääkäripalvelu kotihoitoon 

b. Kotihoidon asiakkaiden lääkehoito tarkistetaan systemaattisemmin 

10. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen 

a. Jumpparyhmiä, Tyky-seteleitä ja koulutuksia 

b. Oppisopimusmahdollisuus 

Matriisiin määriteltiin vielä jokaisen toiminnon kohdalle seurannan keinot, aikataulu ja 

vastuutaho (LIITE 2).  

 

7.3 YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMINEN- laatua ympärivuorokautiseen asumiseen 

Kehittämiskohteena on palvelurakenteiden kehittäminen sekä asukkaiden hyvän 

hoidon ja toimintakyvyn turvaaminen.  

Ympärivuorokautisessa asumisessa tavoitteiksi määriteltiin seuraavat asiat: 

1. Ikäihmisten toimintakyvyn vahvistaminen 
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a. Laaditaan kaikille tavoitteelliset hoito- ja palvelusuunnitelmat, joita 

päivitetään vähintään kaksi kertaa vuodessa 

b. Asukkaan omat voimavarat ja vahvuudet huomioidaan ja kirjataan hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan 

c. Ulkoiluystävä toimintaa vahvistetaan, että jokainen pääsisi ulkoilemaan 

vähintään viikoittain läpi vuoden. 

d. Kulttuuria ja mielekästä tekemistä järjestetään. Yksiköissä kirjataan ylös 

toiminnat ja tapahtumat 

e. Asiakkaan tukiverkosto kartoitetaan ja otetaan mukaan arkeen 

f. Omaiset, läheiset ja ulkoiluverkostot otetaan mukaan osana hyvää arkea 

g. Tuetaan yhteydenpitoa omaisiin ja ystäviin 

h. Hyvä ravitsemustila varmistetaan tarjoamalla maittavaa ruokaa ja yksilölliset 

tarpeet ruokailuhetkessä. Ravitsemustilaa seurataan MNA-testin avulla 

2. Yksikköjen toiminnan laadun varmistaminen ja laadun kehittäminen 

a. Asukaslähtöisen toimintamallin vahvistaminen 

b. Ikääntyneen asukkaan tulee tuntea olevansa kunnioitettu ja arvokas omana 

itsenään 

c. Tarvittaessa yksilöllinen ruokailuaika, vuorokausirytmi ja ulkoilu 

d. Säännölliset lääkärikontaktit ja suuhygienistin tapaaminen 

e. Turvallinen ja viihtyisä asuminen sisältää turvalaitteet ja – hälyttimet, 

apuvälineet, kodikkaan asuinympäristön sekä tarvittaessa aidatun 

ulkoiluympäristön 

f. Henkilöstön tulee olla osaavaa ja vanhustyöhön motivoitunutta. 

Täydennyskoulutusta vähintään 3/pv/työntekijä/v. Oppisopimusmahdollisuus. 

g. Moniammatillisuuden tukeminen. 

3. Asumisyksikköjen koon ja resurssien optimointi 

a. Riittävät, toimivat, kodinomaiset ja turvalliset tilat 

b. Riittävä henkilökunta määräytyy asukasmäärän mukaan. Henkilöstömitoitus 

0,6 

c. Tehostettua palveluasumista kehitetään huomioiden muistisairaiden 

erityistarpeet. Muistisairauksien lisääntyminen huomioidaan yksiköitä 

suunnittelussa 

d. Suunnittelussa huomioidaan tulevaisuuden tarpeet ja tilojen 

muuntautumisvalmius 
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4. Asukkaiden siirtojen väheneminen 

a. Asukkaita siirretään sairaalahoitoon vain kun se on välttämätöntä 

b. Lääkärin ja/tai sairaanhoitajan tavoitettavuus ja tuki esimerkiksi 

puhelinkontakti erityshoitotilanteissa 

5. Palveluseteli 

a. Palveluseteli otetaan käyttöön tehostetussa palveluasumisessa ja 

vuorohoidossa. 

b. Palvelusetelin avulla lisätään palvelun laatua ja kuntalaisten 

valinnanvapautta 

6. Elämän loppuvaiheen hyvä hoito 

a. Fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja hengellisten tarpeiden huomioiminen. 

b. Kivuttomuuden varmistaminen 

c. Asukkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen elämän loppuun saakka 

d. Vaalitaan hyvää ja tiivistä yhteistyötä asukkaan ja omaisten kanssa 

Matriisiin määriteltiin vielä jokaisen toiminnon kohdalle seurannan keinot, aikataulu ja 

vastuutaho (LIITE 3).  
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                                                   KUNTOUTUS 

       PALVELUSETELI 

7.4 IKÄIHMISTEN PALVELUJEN ORGANISAATIO 

 

Ikäihmisten palvelujen kehitystyö vaatii myös muutoksen organisaatiorakenteeseen. 

Kehitettävät palvelut jaetaan palvelusektoreihin, joissa jokaisella on nimetty oma vastaava 

päällikkö. Eli nykyisten alueellisten ohjaajien toimenkuva muutetaan palvelupäälliköiksi. 

Näin saadaan toimintoja tehokkaammin kehitettyä, kuntalaiset samanarvoiseen asemaan 

ja hyvät käytänteet jalkautettua koko kuntayhtymän alueelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Uusi ikäihmisten palvelujen organisaatiokaavio 

 

Ikäihmisten palvelujohtaja 
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koordinaattori 

Palveluesimies 
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7.5 HENKILÖSTÖ  

Asiakkaiden saaman palvelun laatu varmistetaan riittävällä henkilöstömäärällä sekä 

oikealla koulutusrakenteella ja moniammatillisella työskentelyllä. Ikääntyvien tarpeissa 

tapahtuneiden muutosten vuoksi henkilöstöltä vaaditaan yhä enemmän sairaanhoidollista 

ja gerontologista osaamista sekä jatkuvaa tiedonhankintaa. Henkilöstön osaamista 

hyödynnetään monipuolisesti, joustava yhteiskäyttö helpottaa arjen sujumista sekä 

mahdollistaa osaltaan työn kehittämisen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta 

huolehditaan. Erityistä huomiota kiinnitetään esimiesten riittävään tieto-taitoon. 

Kotihoidon lisääntyessä ja vaatimusten kasvaessa kotihoidon henkilöstön koulutustasoa 

täytyy nostaa erityisesti kuntoutuksen osaamisen ja lääketieteellisen osaamisen osalta. 

Vain näillä keinoin voidaan ehkäistä lisääntyvää ympärivuorokautisen asumishoidon 

käyttöä. Kotihoidon lisääntyvään asiakasmäärään suhteutettuna kotihoitoon tulisi 3 

fysioterapeutin lisäksi saada noin 12 uutta työntekijää vuosina 2016 – 2020. 

Työntekijöiden sijoitukset tiimeihin tehdään asiakastarpeiden mukaisesti. Työntekijöiden 

tarve määritellään seuraamalla välillisen ja välittömän työajan osuutta. Mobiililaitteiden 

tullessa käyttöön tavoitellaan kotihoidon työntekijöiden välittömän työajan osuudeksi noin 

65 %. 

Ympärivuorokautisessa asumisessa Valviran ja Avin ohjeistukset edellyttävät henkilöstön 

vähimmäismitoitukseksi 0,50 – 0,60 / asukas. Korkeampi mitoitus on suositeltavaa silloin, 

kun asukkailla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita ja tilat ovat epäkäytännölliset. 

Jokaisessa kuntayhtymän ympärivuorokautisessa asumisessa asukkaiden hoitoisuus on 

korkea ja diagnosoitujen muistisairaiden asukkaiden määrä on suuri, joten 

henkilöstömitoitus on pidettävä 0,6:ssa. Jokaisessa kuntayhtymän yksikössä on 

asukaspaikkojen vähentämisellä päästy vuoden 2015 aikana 0,6 henkilöstövahvuuteen. 
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7.6 KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Taulukko 4. Suunnitelman kustannusvaikutukset 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Fysioterapeutti, 3 tointa 120 000 122 400 124 848 127 345 129 891 

Toimintaterapeutti, 1 toimi 
 

40 000 40 800 41 616 41 648 

Omaishoitajat, 55 hoitajaa lisää 290 000 295 800 301 716 307 750 313 905 

Omaishoitajat, 10 hoitajaa lisää 
   

52 750 53 845 

Omaishoitovapaiden järjestäminen kotiin, 3 

hoitajaa lisää 
105 000 107 100 109 242 111 427 

 
113 655 

Kotihoito, 15 sään. kh asiakasta lisää 127 500 130 050 132 651 135 304 138 010 

Kotihoito, 10 sään. kh asiakasta lisää  86 700 88 434 90 202 92 006 

Kotihoito, 10 sään. kh asiakasta lisää   88 434 90 202 92 006 

Kotihoito, 10 sään. kh asiakasta lisää    90 202 92 006 

Kotihoito, 10 sään. kh asiakasta lisää     92 006 

Yhteensä 642 500 782 050 886 125 1 046 798 1 158 978 

 

  
     

*Henkilöstökustannusten ja siten palvelun tuottamisen on arvioitu kohoavan suunnitelmakauden aikana 2 

prosenttia / vuosi. 

Ikäpoliittisessa ohjelmassa huomioidut ennaltaehkäisen palvelujen, omaishoidon, 

vuorohoidon ja kotihoidon lisäykset tarkoittavat vuoteen 2020 1 158 978€ lisäyksen 

ikäihmisten palveluihin. Sovituilla toimilla ja niihin panostamalla saadaan kuntayhtymän 

ikäihmisen palvelut valtakunnan laatusuosituksen tasolle. Jos palvelurakennemuutosta ei 

tehdä, kustannusten kasvu tulee olemaan täysin hallitsematonta hoivapaikkatarpeen 

lisääntyessä. Ennaltaehkäisevien palvelujen avulla säästöt syntyvät pitemmän ajan 

kuluessa. Näillä toimenpiteillä tuetaan ikäihmisten elämänlaatua, hyvinvointia ja 

toimintakykyä, ja heille on tarjolla riittävät omatoimista selviytymistä, terveyttä ja 

hyvinvointia tukevat palvelut. Panostamalla omaishoitoon ja kotihoitoon tavoitetaan 

tilannetta, jossa yli 75-vuotiaista kuntalaisista voisi 94 % asua omassa kodissaan ja saada 
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hoidon sinne. Ainoastaan 6 % hoidettaisiin kodin ulkopuolella tehostetun palveluasumisen 

yksiköissä.  

Ikäpoliittisessa ohjelmassa määritelty lääkärityövoiman ohjaaminen kotihoitoon ei lisää 

menoja, vaan se on työn uudelleen organisoimista. Ympärivuorokautisen asumispalvelujen 

paikkoja ei ole tarpeen lisätä vuosien 2016 – 2020 välillä. Osa tämänhetkisistä 

asumispalvelupaikoista voidaan muuttaa vuorohoitopaikoiksi. Terveydenhuollon alla 

olevien vuorohoitopaikkojen siirtyminen ikäihmisten palvelujen alaisuuteen vähentää 

kokonaisuudessaan kuntayhtymä kuluja vaikka siltä osin ikäihmisten palvelujen kulut 

nousevat. Samoin ikäneuvolan siirtyminen ikäihmisten palveluorganisaation alle vähentää 

terveyspuolen kuluja. 
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8 IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI 

Ikäpoliittisen ohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain. Liitteinä (LIITTEET 

1 - 3) olevissa matriiseissa on määritelty tavoitteiden ja toimenpiteiden lisäksi mittarit, 

arviointi, aikataulu ja vastuutahot. Ikäihmisten palvelujohtaja kokoaa yhteenvedon 

tavoitteiden toteutumisesta vuosittain budjetin laadinnan yhteydessä Kuntayhtymä 

Kaksineuvoisen yhtymähallitukselle.  

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia hyödynnetään vuosittain ikäihmisten palveluja 

suunniteltaessa, toteutettaessa ja arvioidessa. Jäsenkuntien vanhusneuvostoja ja 

ikäihmisistä perustettuja asiantuntijaryhmiä hyödynnetään ikäpoliittisen ohjelman 

seurannassa ja arvioinnissa. Asiakaspalautetta kerätään kaikissa yksiköissä, ja sitä 

käytetään palveluiden kehittämisessä. Jokaisessa työyksikössä henkilökunta osallistuu 

oman työnsä arviointiin ja kehittämiseen.  

Ikäpoliittisen ohjelman päivittämisen yhteydessä v. 2020 järjestetään alueittain kaikille 

avoimet kuulemistilaisuudet, joissa arvioidaan ikäpoliittisen ohjelman toteutumista ja 

linjataan tulevaa.  
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                          LIITE 3 
Työryhmä 1 Toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevat palvelut          Kokoontumiset (pvm): 9.2.2015 ja 23.3.2015 
  
Arvona on ”Positiivisuutta ikäihmisten parissa tehtävään työhön!”  
 
 
TAVOITE 

 
KONKREETTISET MENETELMÄT / 
TOIMENPITEET 

 
MITTARIT, ARVIOINTI, AIKATAULU 

 
VASTUUTAHO 

 
Omahoidon 
tukeminen 

 
Elämänhallintaa ja toimintakykyä -esite, 6 
sivua  
 
Luennot 
 

 
Painatetaan muutaman vuoden välein 
2 500 kpl. Ensimmäinen 6/2015. Jaetaan 
ikäihmisille HEHKOilla, palvelutarpeen 
arviointikäynneillä jne.  
 

 
Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen 
Yritykset 

Ikäystävällinen 
asuminen 

Ikäystävällisten asuinalueiden 
suunnitteleminen palvelujen läheisyyteen. 
Suunnittelussa huomioidaan teknologiset 
ratkaisut. 

Suunnittelutyö aloitetaan vuoden 2016 
aikana 

Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki 
Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen 
 

 
Matalan 
kynnyksen 
ohjausta ja 
neuvontaa 

 
Terveystapaamiset kylillä 

- esim. kylätaloilla, nuorisoseuroilla 
- teemana esim. tapaturmien ehkäisy 

(kotitapaturmat, liikennetapaturmat, 
vapaa-ajan tapaturmat) 
 

Palveluopas 
 
Ryhmäkalenteri 
 
Terveyskysely 70-vuotiaille, jotka eivät 
säännöllisten palvelujen tai hoitojen piirissä 

- mahdollisuus terveystapaamiseen 
 

Hyvinvointia tukevat kotikäynnit henkilöille, 

 
Kuudella alueella 2 krt / vuosi (12 tapaht.) 
Osallistujamäärät 
 
 
 
 
Päivitetään joka toinen vuosi, seur. v. 2016 
 
Päivitetään joka toinen vuosi, seur. v. 2017 
 
Kyselyjen määrä 
Terveystapaamisten määrä 
 
 
Käyntien määrä, % ikäluokasta 

 
Ikäneuvola 
Aijjoos-toiminta 
Järjestöt ja yhdistykset 
 
 
 
Ikäneuvola 
 
Ikäneuvola 
 
Ikäneuvola 
 
 
 
Ikäneuvola 



jotka eivät ole säännöllisten palvelujen piirissä 
- 75-vuotiaille 
- 80-vuotiaille 

Käytetään EWA- hyvinvointiprofiilia 
 
 

 
Palvelutarpeen arvioinnit ikäihmisille, jotka 
eivät ole palvelujen piirissä 

- ohjaus ja neuvonta 
 
Ikäihmisten etuisuuksista tiedottaminen ja 
hakemisessa avustaminen 
 
Muistihoitajan palvelut 

- ohjaus ja neuvonta 
- ryhmämuotoisen toiminnan 

kehittäminen 
- muistityöryhmän elvyttäminen 
- toiminnan kehittäminen 

 
 
Kaatumisen ehkäisy fysioterapiassa: 
Tasapaino ja lihasvoima-arvioinnit 73-
vuotiaille ja tarvittaessa ohjaus kaatumisten 
ehkäisy -ryhmään  
 
Suun terveydentilan arviointi, 70-vuotiaille 
jotka eivät ole hoidon piirissä 

 
 
 
EWA- hyvinvointiprofiilin analysointi 
vähintään vuosittain 
 
 
Arviointien määrä 
 
 
 
Asiakasmäärä 
 
 
Asiakasmäärä 
Kokoontumisien määrä 
 
 
 
 
 
 
Asiakasmäärä 
 
 
 
 
Asiakasmäärä 
 

 
 
 
Ikäneuvola, ikäihmisten 
palvelujohtaja, 
vanhustyönohjaajat 
 
Ikäneuvola 
Kotikuntoutustiimi 
 
 
Ikäneuvola 
 
 
Muistihoitaja 
 
 
 
 
 
 
 
Fysioterapia 
 
 
 
 
Suun terveydenhuolto 
 
 
 



 
Liikuntaryhmät 

 
Tasapainoryhmät ja muut liikuntaryhmät 
 
Kaikille avointa liikuntaryhmätoimintaa 

- vertaisohjaajat 
- lähellä ikäihmisiä 
- ikäihmisten toiveiden mukaan 

 

 
Ryhmien lukumäärä  
Osallistujamäärä  
Ryhmätapaamiset vertaisohjaajille 2 krt /v 
 
Palautekysely 2 krt / vuosi 
 
Lisää ryhmiä vuosittain 

 
KyKn 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki (liikuntatoimet) 
Järjestöt ja yhdistykset 
Kansalaisopisto 
Aijjoos-toiminta 

 
Keskustelu- ja 
muut ryhmät 

 
Ystäväpiiri-ryhmät 
 
Muut Ikäneuvolan ryhmät 
 
Kaikille avointa ryhmätoimintaa 

- vertaisohjaajat 
- lähellä ikäihmisiä 
- ikäihmisten toiveiden mukaan 

 
 

 
Aloitus 1-2 krt / vuosi, osallistujamäärä 
 
Osallistujamäärät 
 
Ryhmätapaamiset vertaisohjaajille 2 krt /v 
Ryhmien lukumäärä  
Osallistujamäärä  
 
Palautekysely 2 krt / vuosi 
 
Lisää ryhmiä vuosittain 
 
 

 
Ikäneuvola 
 
Ikäneuvola 
 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki 
(kulttuuritoimet) 
Järjestöt ja yhdistykset 
Seurakunnat 
Kansalaisopisto 
Ikäneuvola 
Aijjoos-toiminta 
SPR, Järjestötalo 

 
Vapaaehtoisten 
liikuntaryhmien 
ohjaajien 
tukeminen 

 
Koulutusta Kansalaisopiston toimesta 

- osallistujille maksuton (kunta maksaa) 
 

Virkistys ja ryhmätapaamiset  
- kunnat järjestävät 

 
Työnohjaus 
Ammattilaisohjaaja n. 1 krt / kk 
 
Koulutuspäivä (turvallisesti liikenteessä)             
 

 
Koulutusta vuosittain 
 
 
Virkistystä 2 krt / vuosi 
Ryhmätapaamiset vertaisohjaajille 2 krt /v 
 
Ohjausta puhelimitse tarvittaessa 
 
 
Liikuntaryhmien ohjaajille ½ päivän 
turvallisesti liikenteessä koulutus 

 
Järvilakeuden 
Kansalaisopisto, 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki 
 
 
 
 
Liikenneturva 



 
Ikäihmisten 
osallisuus 

 
Ikäihmisten keskustelutilaisuus 
 
Ikäihmisten osallistuminen työryhmiin 

- esim. omaishoidon yhteistyöryhmä 
 

Vanhusneuvosto / Ikäneuvosto 
 
Asiakasraati tai kuntalaiskuulemiset 

 
1 krt / vuosi, jokaisessa kunnassa, 
osallistujamäärät 
Työryhmiin osallistuvien ikäihmisten määrä 
 
 
3-6 krt / vuosi / kunta, osallistujamäärät 
 
1-2 krt / vuosi tai 1 krt / vuosi / alue 

 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki, KyKn, 
Seurakunnat,  
Aijjoos-toiminta 

 
Ikäihmisten 
koulutus 
mahdollisuudet 

 
Ikääntyvien yliopiston luennot 
 
Kansalaisopiston kurssit 

 
4 krt / vuosi, osallistujamäärät 
Palautteet 

 
Epky 
SeAMK 
Järvilakeuden 
kansalaisopisto 

 
Ikäihmisten 
tukeminen ja 
rohkaiseminen 
osallisuuteen ja 
yhteyteen 
omassa 
ympäristössään 
ja seurakunnan 
yhteydessä. 
Hengellisen 
elämän 
tukeminen. 

 
Sielunhoidolliset keskustelut, koti- ja 
laitoskäynnit, hartauselämä, ryhmätoiminta, 
juhlat ja retket, vapaaehtoistyön tukeminen, 
väliaikainen taloudellinen apu, yhteistyö 
muiden toimijoiden kanssa 
 
Tuetaan yhteyttä omaan uskonnolliseen 
yhteisöön. Ikäihmisten vakaumusta 
kunnioitetaan.  

 
Diakoniatyön tilastot, diakoniatiimien, 
vastuuryhmien, johtokuntien ja 
kylätoimikuntien yhteinen suunnittelu ja 
arviointi, Ikäihmisten kuuleminen ja 
kutsuminen mukaan suunnitteluun 

 
Kaksineuvoisen alueen 
seurakunnat 

 
Turvallisuus 

 
Tiedotus, ohjaus ja neuvonta  

- liikenneturvallisuus 
- paloturvallisuus 
- asumisturvallisuus 

 
Ajankohtaisen materiaalinen jakaminen 

 
Liikenneturvallisuuden teematilaisuudet, 
ikäautoilijan kuntokurssit, järjestöjen 
vertaisohjaajien sekä kuljetusvastaavien 
koulutus. 

 
Liikenneturva 
Etelä-Pohjanmaan 
Pelastuslaitos 
Poliisi 
Aijjoos-toiminta 
Ikäneuvola 
 



 
Esteettömyys 

 
Vammaisneuvostot 

- ottavat kantaa mm. esteettömyyteen 

 
Kokoontumisten määrä 
Osallistujamäärät 
Annettujen lausuntojen määrä 

 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki 
 

 
Palveluliikenne 

 
Palvelu 1-2 kertaa / viikossa jokaisella alueella 

 
Asiakasmäärät 

 
Kuntayhtymä 
Kaksineuvoinen, 
Evijärven ja Lappajärven 
kunnat, Kauhavan 
kaupunki 
Palveluliikenneyrittäjä 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         LIITE 2 

Työryhmä 2. Oma koti kullan kallis    Kokoontumispäivät 10.2.15, 4.3.15 ja 26.3.2015 

 

Kehittämiskohteena on ikäihmisten toimintakyvyn turvaaminen sekä koti- ja omaishoidon tukeminen.  

 

TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT / 
TOIMENPITEET 

MITTARIT, ARVIOINTI, 
AIKATAULU 

VASTUUTAHO 

 

Virike-, 
kulttuuri- ja 
ulkoilutoimintaa 
kotona asuville 
hyvinvoinnin 
tueksi 

 

 
Kotihoidon asiakkaat, jotka eivät pääse 
poistumaan kotoaan tulisi halutessaan saada 
ystäväpalvelua ja tukihenkilöitä seurakunnan 
koordinoimana kotiin. Kotihoidon henkilöstö 
tietää /informoisi asiakkaista seurakunnalle ja se 
edelleen toimintaa järjestäville tahoille. 

Omaiset huomioidaan paremmin hoito- ja 
palvelusuunnitelmaa tehdessä 
 

Järjestöille ja yhdistyksille tietoa tukihenkilö- 
koulutuksesta.  

 

 
Asiakaskyselyyn liitetään kysymys onko 
saanut halutessaan tukihenkilöä kotiin. 

LYP- sopimusten määrä.  

 

Ohjataan ja neuvotaan omaisia 
konkreettiseen toimintaan omaisen 
hyväksi 

Tukihenkilö- / ystäväpalvelukoulutusten 
järjestäminen järjestöille. Koulutukseen 
osallistuneiden määrä  

 
Kotihoito, seurakunnan 
diakonit, SPR, LYP- 
ryhmä. 

 
 

Ikäneuvola, kotihoito 

 
 
 
SPR, seurakunta 



Fysioterapian ja 
kuntoutuksen 
osaamista kotiin 

Uusien fysioterapeutin toimien perustaminen 
kotihoitoon.  

Toimintaterapeutin toimen perustaminen 

 

Toimien vapautuessa niiden muuttaminen 
kuntoutuksen osaajien toimiksi.  

Työntekijöiden kuntoutusosaamisen 
vahvistaminen 

V. 2016 kolmen uuden ft:n toimen 
perustaminen.  

V. 2017 haetaan yhtä toimintaterapeuttia 
kotihoitoon  

V. 2020 mennessä lisäresurssia 
vapautuneista toimista.  

 

Kunnonhoitaja -koulutus jatkuu 

Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus 

Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus 

Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus 

Johtoryhmä 

 

 

Suun terveyden-
huollon 
tehostaminen 
kotona asuville 
ja kotihoidon 
asiakkaille 

 
Suuhygienistin toimen perustaminen ikäihmisten 
palveluja varten, käy asiakkaiden kotona 
kotihoidon mukana.  

 

 

Henkilökunnan koulutuksia suun 
terveydenhuollosta kotihoidon henkilöstölle 
jatketaan. Suu messingillä –elokuva katsotaan 
You Tubesta. 

Luentoja eläkeläistilaisuuksissa.  
 
 

 
Toimen perustaminen v. 2017.  

 

Siirrettävän hoitoyksikön hankinta 
kotona tehtäviä toimenpiteitä varten v. 
2017. Edut: yleisterveys, ruokailu. 

Koulutukset henkilökunnalle 1-2 
x/vuosi, kouluttajina suuhygienistit.  

 

Luentoja järjestetään eläkeläisten 
tilaisuuksissa.  

 
Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus.  

 

 

 

Johtava hammaslääkäri 
 
 
 
Johtava hammaslääkäri, 
suuhygienisti 
 

Kotihoidon 
resurssit 

Toiminnanohjausjärjestelmän ja 
mobiililaitteiden käyttöönotto kotihoidossa 

 

Kaikilla tiimeillä käytössä vuoden 2016 
aikana 

 

EPSHP, kotihoidon 
osastohoitajat 

 



Lukollisia lääkekaappeja asiakkaiden kotiin, jos 
lääkkeiden säilytys kotona on riski. Lääkekaapit 
käyttöön mobiililaitteiden tullessa.  

Kotihoitoon taataan riittävä henkilöstömitoitus 
asiakkaiden lisääntyessä. Seurataan välillisistä ja 
välitöntä työaikaa. 

Palvelusetelin käyttöönotto säännöllisessä 
kotihoidossa 

Koko ky:n alueelle n. 100 kaappia. 
Lähtökohtaisesti omakustanteisia.  

Tavoite, että välittömän työajan osuus 
60-65 % 

 
 
Vuoden 2016 aikana 

 

Kotihoidon 
osastonhoitajat 

 

Kotihoidon osastohoitajat 

 

Johtoryhmä 

 

Yhteistyö 
asiakkaan 
omaisten kanssa 

Hoidonsuunnittelupalaverit moniammatillisesti 
yhdessä asiakkaan ja/tai omaisten kanssa  

Suunnitelma on nähtävissä kotikansiossa. 
Suunnitelmaan lisätään myös kuntoutus- 
/liikuntasuunnitelman ja suun hoidon 
toimenpiteet. 

Kaikille hoidon piirissä oleville 
asiakkaille on tehty hoito- ja 
palvelusuunnitelma, jossa on otettu 
omaiset huomioon.  

Päivitys puolivuosittain. 

Kotihoidon 
osastonhoitajat ja nimetyt 
omahoitajat 
 

 

Omaishoidon 
tukeminen 

 

Omaishoidon tuen saajien lisääminen 
suosituksen tasolle – kriteerien tarkistaminen.  

Aktiivinen tiedottaminen kuntalaisille, 
ammattihenkilöille ja yhteistyötahoille.  

Aktiivinen tiedottaminen 
toimeksiantosopimuksen 
käyttömahdollisuudesta.  

 

 

Nykyinen taso 3,7 %, valtakunnallinen 
tavoite 6 -7 %.  

Informaatiota lisätään eri tilaisuuksissa. 

 

Toimeksiantosopimuksesta tiedotetaan 
aina omaishoitotilanteen alkaessa.  

 

 

Vanhustyönohjaajat 

Vanhustyönohjaajat, 
ikäneuvola. 

 

Vanhustyönohjaajat, 
ikäneuvola 

 



Omaishoidontuen lakisääteisten vapaapäivien 
järjestämiseen lisätään monimuotoisuutta; 
palveluseteli, omat intervallihoitopaikat, 
päivähoito, kotiin ostettavat palvelut tai 
virikeohjaajan käynnit kotiin. Omia kuntouttavia 
päivä- ja intervallihoitoja järjestetään Voltissa, 
Matintuvassa, Evijärven hoivalla ja Lintukodissa 

Riittävät määrärahat omaishoidontukeen ja 
palveluiden turvaamiseen.  

 

Ovet-valmennus omaishoitajan tehtävään.  

 

Omaishoitajien hyvinvointi- ja 
terveystarkastukset 2 vuoden välein 
 

Nimetään työntekijä, joka koordinoi 
omaishoidon vapaapäivien järjestelyn – 
tukihenkilö omaishoitajille. Päivä- ja 
intervallipaikkojen määrä 

 
 
 
Määrärahojen lisääminen budjettiin. 
Omaishoitajien määrä / valtakunnallinen 
laatususositus 

 

Järjestetään 2xv. Osallistujamäärä 

 

Hyvinvointitarkastuksien määrä 

Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus, 
vanhustyönohjaajat, 
ikäneuvola 

 
 
 
Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus 

 
 
Vanhustyönohjaajat, 
Järviseudun Omaishoitaja 
ja läheiset 
projektityöntekijä 
 
Ikäneuvola, kotihoito, 
vanhustyönohjaajat 
 

 

Hyvinvointi-
teknologian 
hyödyntäminen 
kotona 
asumisen ja 
omaishoidon 
tueksi. 

Kotihoidon optimointi- ja mobiililaitteiden 
käyttöönotto. Ohjelmaan lisätään automaattinen 
matkalaskutusohjelma sekä mahdollisesti 
sähkölukot.  

Pilottihanke hyvinvointitelevisiosta. Saa 
yhteyden esim. kuntoutuksen työntekijään. 
Niille, jotka hyötyvät esim. akuuttikuntoutuksen 
vaiheessa.  

 

Aloitetaan käyttö vuoden 2016 aikana 

 

 

Pilotointi kolmella laitteella vuoden 
2016 aikana.  

 

Johtoryhmä ja 
yhtymähallitus 

 

Johtoryhmä, 
kotikuntoutustiimi, 
kotihoidon työntekijät 



 

Ravintohuolto: 
oikean ja 
riittävän 
ravinnon ja 
nesteiden saanti.

 

 

Kiinnitetään huomiota ravinnon laatuun ja 
laadun kehittämiseen. Käytetään Aksilan 
ravitsemusterapeutin osaamista hyödyksi. Hoito- 
ja palvelusuunnitelmassa huomioidaan 
ravitsemus. 

 

 

Kotihoidossa koulutetaan 
ravintovastaavat (2 työntekijää per tiimi) 

 

Vanhustyönohjaajat, 
kotihoidon osastohoitajat 

 

Geriatrisen 
osaamisen 
vahvistaminen 

 

 

Nimetty lääkäri kotihoitoon, ensisijaisesti 
geriatri.  

 

Vuoden 2016 aikana. 

 

Johtoryhmä, 
yhtymähallitus  

Henkilöstön 
työhyvinvoinnin 
tukeminen 

Jumpparyhmiä, tyky-seteleitä, koulutuksia ym. 
jatketaan.  

 Johtoryhmä, esimiehet 

 

 

 

 

 

 



                           LIITE 3 

Työryhmä 3: Ympärivuorokautinen asuminen   Kokoontumiset (pvm): 11.2.2015 ja 30.3.2015 

 

Kehittämiskohteena on tehostettu palveluasuminen 

 

TAVOITE KONKREETTISET MENETELMÄT / 
TOIMENPITEET 

MITTARIT, ARVIOINTI, 
AIKATAULU 

VASTUUTAHO 

Ikäihmisten 
toimintakyvyn 
vahvistaminen 

Asukkaan omat voimavarat ja vahvuudet 
huomioitava  

Ei hoivata liikaa 

 

Ulkoiluystävät 

Kirjaukset hoito- ja palvelusuunnitelmasta. 

Tavoitteelliset hoito- ja 
palvelusuunnitelmat ja seuranta vähintään 
2xvuodessa v. 2015 alkaen. 

Kaikki halukkaat pääsevät vähintään 
viikoittain ulkoilemaan läpi vuoden  

Yksikön 
esimiehet/vastaavat 
sairaanhoitajat 

 

Omahoitaja, 
vapaaehtoiset, omaiset 
ja läheiset 

 Kulttuurin ja mielekkään tekemisen 
järjestäminen 

Toiminnan kirjaaminen. Listat yksiköissä 
vapaaehtoistyöntekijöistä ja mitä on tehty 
v.2015 alkaen 

Kolmas sektori, yksikön 
esimies, omahoitaja 

 Asiakkaan tukiverkoston kartoittaminen ja 
mukaanotto 

Omaiset/läheiset ja ulkoiluystävät osana hyvää 
arkea 

 

Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjaus ja 
seuranta 

Yhteydenpito omaisiin ja ystäviin 

Käynnit yksikön ulkopuolella v.2015 
alkaen 

Omahoitaja, yksikön 
esimies, henkilöstö 

 

 

 



Hyvän ravitsemustilan varmistaminen 
Maittava ruoka ja yksilölliset tarpeet 
huomioidaan 

MNA-testi ja asukaskyselyt säännöllisesti Ruokapalvelusta 
vastaavat, omahoitaja, 
yksikön esimies 

Yksikköjen 
toiminnan laadun 
varmistaminen ja 
laadun 
kehittäminen 

Asukaslähtöisen toimintamallin vahvistaminen 

Ikääntyneen asukkaan tulee tuntea olevansa 
kunnioitettu ja arvokas omana itsenään 

Tarvittaessa yksilöllinen ruokailuaika, 
vuorokausirytmi ja ulkoilu 

Seuranta: hoito- ja palvelusuunnitelma ja 
asukaskyselyt sekä 
omavalvontasuunnitelmat v.2015 alkaen 

Omahoitaja, yksikön 
esimies 

 Säännölliset lääkärikontaktit ja suuhygienistin 
tapaaminen. 

Asukaskohtaiset kirjaukset ja seurannat v. 
2015 alkaen. 

Johtava ylilääkäri, 
lääkärit, yksikön 
esimies 

 

 Turvalaitteet/-hälyttimet, apuvälineet, kodikas 
asuinympäristö ja turvallinen, tarvittaessa 
aidattu ulkoiluympäristö. 

Kirjaukset toimintakertomuksissa, miten 
tavoitteisiin on päästy 1xvuodessa 

v. 2015 alkaen. 

Ky:n esimiehet, 
yksikköjen vuokraajat 
(kunnat, yhdistykset, 
yksityiset 
vuokranantajat) 

 Henkilöstö osaavaa ja vanhustyöhön 
motivoitunutta  

Moniammatillisuus 

Koulutukset ja lisäkoulutukset. 
Täydennyskoulutus väh. 3pv/työntekijä/vuosi 

Koulutusseuranta 

Koulutuspäivät per. työntekijä 

Kehityskeskustelut v.2015 alkaen. 

Ky:n esimiehet 



Asumisyksikköjen 
koon ja resurssien 
optimointi 

Riittävät ja toimivat tilat 

Riittävä henkilökunta. 

 

Seuranta toimintakertomuksessa vuosittain 

Yksikköjen asukasmäärän ja 
henkilöstömitoituksen seuranta 

Jäsenkunnat, 
yhtymähallitus, Ky:n 
esimiehet 

 Lisääntyvien muistisairaiden huomioiminen 
yksikköjen suunnittelussa 

Turvalliset kodinomaiset yksiköt 

Tilojen suunnittelussa huomioidaan 
tulevaisuuden tilatarpeet ja tilojen 
muuntautumisvalmius 

Palotarkastukset, 
omavalvontasuunnitelmat. 

Jäsenkunnat, 
yhtymähallitus, Ky:n 
esimiehet 

Asukkaiden 
siirtojen 
väheneminen 

Siirretään sairaalahoitoon vaan kun se on 
välttämätöntä. 

Asukassiirtojen määrä.  

Vuosittain yksikön toimintakertomus. 

Lääkärit, Ky:n 
esimiehet 

 Lääkärin ja / tai sairaanhoitajan tavoitettavuus 
ja tuki erityishoitotilanteissa esim. 
puhelinkontakti. 

Toimintakertomus vuosittain. 

 

Johtava ylilääkäri, 
lääkärit, yksikön 
esimies 

Palveluseteli Palvelusetelin käyttöönotto vaihtoehtona 
asumispalveluissa. 

Palveluseteliasiakkaiden määrä per. vuosi 
v. 2015-2016 alkaen. 

Johtoryhmä, 
yhtymähallitus, Ky:n 
esimiehet 

Elämän 
loppuvaiheen 
hyvä hoito 

Fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja 
hengellisten tarpeiden huomioiminen. Hyvä 
kivunhoito, asukkaan itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen, hyvä yhteistyö asukkaan ja 
omaisten kanssa. 

Asiakaspalautteet. 

Omaisten palautteet. 

Esimiehet, omahoitaja, 
lääkäri, omaiset 
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