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OHJELMA JA HANKE  eli Tulsote

> IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

Keskeistä toiminnan painotuksen siirtäminen raskaista palveluista 

ehkäisevään ja ennakoivaan työhön 

KOTI- JA OMAISHOIDON RESURSSIEN JA LAADUN VAHVISTAMINEN

▪ Kotihoitoa saatavilla 24/7 jokaisena viikonpäivänä

▪ Työn tulee olla toimintakykyä parantavaa ja sisältää kuntouttavia toimintamalleja

▪ Kotihoidon kehittäminen ja resurssien riittävyys; TulKoti –erillishankkeessa

▪ Omaishoidon kehittäminen; Luodaan alueellinen yhtenäinen toimintamalli

▪ Äkillisiä ja kiireellisiä tilanteita varten tulee olla Akuuttitilanteiden toimintamalli

▪ Kotiin vietävä Saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittäminen (erillishankkeessa)

▪ Sosiaalihuollon kehittämisohjelma ja perustason Mielenterveys- ja päihde-työ, Elintapaohjaus



Ikääntyneiden palveluiden kehittämistä 
ohjaavat myös…

• Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 2020-2023 (Julkaisuja 2020:29)

• Palvelutarpeiden arviointi RAI-järjestelmällä (THL)

• Lait ja muut ohjeet >Lisäys vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin 
säännökset,   joilla parannetaan kotiin annettavien palvelujen saatavuutta ja 
laatua sekä edistetään kotihoidon henkilöstön riittävyyttä. Uudistetaan kotiin 
annettavia palveluja sekä asumispalveluja koskevien säännösten kokonaisuus 

sekä parannetaan palvelujen toteutumisen seurantaa.

https://stm.fi/ikaohjelma
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-5457-1
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen/palvelutarpeiden-arviointi-rai-jarjestelmalla


Kansallinen Ikäohjelma vuoteen 2030
• Tavoitteet: Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään

• Aktiivisten, toimintakykyisten elinvuosien määrä on kasvanut ja keskimääräinen intensiivistä hoitoa ja huolenpitoa edellyttävä aika 
lyhentynyt 

• Uudet innovatiiviset tavat tukevat ja motivoivat iäkästä väestöä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä kuten esimerkiksi 
ravitsemuksen parantamisessa, liikunnan lisäämisessä, mielenterveyden edistämisessä ja osallisuuden vahvistamisessa. 

• Panostamalla riskiväestöjen varhaiseen tunnistamiseen ja kohdentamalla heille ennaltaehkäiseviä toimia, on vähennetty toimintakyvyn 
laskua ja sairastavuutta, erityisesti muistisairauksia 

• Ikäohjelma rakentuu kuudesta vaikuttavuustavoitteesta:

➢ Ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat ovat pidentyneet

➢ Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään 

➢ Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa 

➢ Digitalisatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia

➢ Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä 

➢ Palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla



Tulsote -Kotiin annettavat palvelut ja kotona asumista tukevat 
palvelut 2020-2023   Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen

Kotona asumisen ja ikääntyneen oman toimintakyvyn tukeminen
Tavoitteena yhtenäiset palvelumallit Hyvinvointialueella

KOTIKUNTOUTUS

Ennaltaehkäisevät palvelut >mm. 
elintapaohjaus

Arkikuntoutus, hyvinvointisopimukset

Tehostettu kotiutumisen tuki, 2-6 vkk, nopea 
kotiutuminen, kuntoutuminen ja 

palautuminen sairaudesta (erit. sairaalasta 
kotiutuminen)

Etäkuntoutus

Sosiaalinen kuntoutus (yksilöllinen tuki, 
vertaistoiminta, ryhmätoiminta)

OMAISHOITO

Asiakkaan näkökulmasta 
Palvelupolkukuvaus

Omaishoitoa ja omaishoitajuutta tukevat 
palvelut

Mitä tehdään keskitetysti ja mitä 
lähipalveluna

Luodaan yhtenäinen palvelu- ja 
päätöksentekoprosessi

PERHEHOITO

Yhtenäinen malli ja palveluprosessi  
Erityisesti kotiin annettavan perhehoidon 

kehittäminen- tukee omaishoitoa



Tulsote -2020-2023   Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen

Yhteiset kehittämisen ja integraation alueet

ELINTAPAOHJAUS

Ikääntyvän riskiväestön muistihäiriöiden 
ennaltaehkäisy monimuotoisella 

elintapaohjauksen FINGER-toimintamallilla 

Elintapaohjauksen prosessin kuvaus 
hyvinvointialueelle

Terveydenhuollon ja kunnan liikuntatoimen 
välisen yhdyspinnan edistäminen

Kulttuurihyvinvoinnin edistämisen 

SOSIAALITYÖN,  JA 
SOSIAALIHUOLLON 

KEHITTÄMINEN

>gerontologinen sosiaalityö<

>sosiaalinen kuntoutus

> Sosiaalityön kirjaaminen

Ikääntyneiden 

PÄIHDE- JA 
MIELENTERVEYSPALVELUIDEN 

KEHITTÄMINEN

-Ehkäisevä työ

-Varhainen puuttuminen

-Hoito ja kuntoutus (mm. 
sosiaalinen kuntoutus)

Esim. puheeksiotto, 
yksinäisyyden ehkäisy, kotihoidon 

pä-mi-osaamisen lisääminen, 
hyvinvointitarkastukset

Akuutit ja päivystykselliset palvelut

Akuutti vastuualue

1. päivystys-2.Ensihoito-3.Makutike

4.Sosiaali- ja kriisipäivystys

5. Akuuttikotikeskus 4 aluetta:

sis. Turvapuhelintoiminta, akuutti liikkuva 
työ, liikkuva palliatiivinen hoitotyö

Keskeistä: viestintä, mobiili potilastiedon 
käyttö, ammattilaisten kyky arvioida 
akuuttitilanteita sekä palvelutarpeen 

tunnistaminen, Makutiken ohjaus  



Ikääntyneiden palveluiden kehittäminen 2022-2023

Muu kehittämisen yhteistyö ja erillishankkeet

Sidosryhmäyhteisty
ön rakentaminen ja 

vahvistaminen 
3-sektori; täydentävät 

sote-palveluita 
mm. VET-malli

Palveluiden integraatio

mm. KELA 

TulKoti eli

Tulevaisuuden 
kotona asumista 
tukevat palvelut 

ikääntyneille

2022-2023

SataKati >etähoivaa ikäihmisille

Palliatiivisen hoidon palveluiden ja laadun 
valtakunnallinen kehittäminen − FINPALL-

hanke, tavoitteena on

vahvistaa palliatiivisten keskusten toimintaa

vahvistaa kotisairaaloiden roolia hoidon 
toteuttamisessa

vahvistaa palliatiivisen hoidon ja saattohoidon 
oikea-aikaista,

tarvelähtöistä ja yhdenvertaista toteutumista 
niin aikuisten 

kuin lasten ja nuorten hoidon järjestämisessä 

saada uusia digitaalisia palveluita potilaiden 
ja asiantuntijoiden käyttöön

vahvistaa palliatiivisen hoidon osaamista 
erityisesti asumispalveluissa



Yhteinen Ikääntyneiden palvelut 

•

• Tarvitaan esihenkilöiden ja johdon tuki muutokseen

• Yhteistyö so ja te

• Osallistuminen-motivointi-ideointi - Verkostoituminen



Kiitos!

Sari Grönfors
sari.gronfors@porinperusturva.fi


