
HYÖDYNSAAJAT 

KEHITTÄMISHANKE-
KOKONAISUUDEN 

TARKOITUS 

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUT ON JÄRJESTETTY 
ASIAKASLÄHTÖISESTI JA VASTAAVAT ASIAKASTARPEITA 

TOIMENPITEET OMA 
TUPA, OMA LUPA 
(1.7.13 - 31.10.14) 

KEHITETÄÄN TOIMINTAMALLEJA IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN JA HEIDÄN OMAISTENSA 
MUKAAN OTTAMISEKSI PALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN 

12 § Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

9 § Kunnan voimavarat 
 

5 § Suunnitelma ikääntyneen 
väestön tukemiseksi 

16 § Palvelusuunnitelma 
 

6 § Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 

4 § Yhteistyö 
 

KEHITETÄÄN PALVELUJÄRJESTELMÄÄ JA TOIMINTAKUTTUURIA TUKEMAAN KOTONA ASUVIEN IÄKKÄIDEN 
HENKILÖIDEN YKSILÖLLISIÄ TARPEITA JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA    

KEHITYSTAVOITE 

IKÄIHMISET 

11 § Vanhusneuvosto 
 

15 § Palvelutarpeiden 
selvittäminen 

 

21 § Johtaminen 

17 § Vastuutyöntekijä 
 

Vanhusneuvostojen 
ylikunnallisen toiminnan 

kehittäminen soteuudistuksen 
pohjalta tavoitteena 

hahmotellla eri 
organisaatioiden  roolit ja 

toimintamallit 
hyvinvointisuunnitelman, 
palveluiden riittävyyden 

arvioinnin ja muun yhteistyön 
suhteen 

 
K-S KUNTIEN VANHUSPALVELUT TUKEVAT HYVINVOINTIA, MAHDOLLISTAVAT IKÄÄNTYNEIDEN JA 

IÄKKÄIDEN OSALLISTUMISEN PALVELUIDEN SUUNNITTELUUN  SEKÄ MAHDOLLISTAVAT LAADUKKAIDEN, 
YKSILÖLLISTEN JA ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUTTA TUKEVIEN PALVELUIDEN SAAMISEN 

ASIAKASLÄHTÖISYYDELLÄ JA ASIAKASVASTUULLA 
HILLITÄÄN PALVELUIDEN  KYSYNNÄN KASVUA  

HANKEKOKONAI-
SUUDEN 

TULOSTAVOITTEET 

Kehitetään 
palvelutarpeenarviointiprose

ssia asiakaslähtöi-
semmäksi ja ennalt-

aehkäiseväksi  erityisesti 
kotihoidon ulkopuolelle 
jäävien toimintakyvyn 

säilyttämiseksi 
(gerontologisen hoitotyön 
periaatteiden mukaisesti) 

JOHTAMINEN VANHUSPALVELUISSA 
TUKEE IKÄIHMISTEN ITSENÄISTÄ ELÄMÄÄ 

Tuetaan etenkin uusien 
vanhusneuvostojen työtä esim. 

työpajoilla tavoitteena 
toimivien osallisuuden mallien 

löytäminen kunnassa  

Selvitetään mahdollisuus 
kouluttaa entisistä 

omaishoitajista 
kokemusasiantuntijoita tai 

vertaiskouluttajia 
omaishoitajien 

vertaisverkostoksi 

Kehitetään asiakkaille 
palvelutarpeen arviointia 
edeltävä oman elämän 

kartoituskysely 

Koetun palvelun laadun 
mittarin kehittäminen / 

käyttöönoton suunnittelu 

Yhtenäistetään kuntien 
palveluohjauksen 

periaatteita yhtenäisen kotiin 
kuntoutuksen ideologian 

pohjaksi 

Henkilökohtaisen 
budjetoinnin pilotoinnin 

suunnittelu 

Itsemääräämisoi-
keuden 

seminaareja, 
työpajoja ja 

alustuksia (myös 
päättäjille) 

RAI ja RAVA mittareiden hyödyntämisen 
edistäminen 

Toimintakyvyn arvioinnin 
kehittäminen 

Palvelun vaikuttavuuden 
arviointiosaamisen kehittäminen 

Johtajien vertaisryhmä: yhteisten 
työkalujen kehittäminen asiakaslähtöisen 

toiminnan ja strategiatyön osaamisen 
edistämiseksi 

Henkilökohtaisen avun 
vanhuspalveluissa 
käytön suunnittelu 

Yhteistyön kehittäminen 
"etäomaishoitajien"  kanssa 

KOHDENTUMINEN 
NS.VANHUSPALVEL

ULAIN PYKÄLIIN 
(ensisijainen 

ylimpänä) 

4 § Yhteistyö 
 

4 § Yhteistyö 
 

7 § Palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus 

 

Muiden itsenäistä 
elämää tukevien 

käytänteiden 
benchmarking mm. 
vammaispalveluista 

6 § Palvelujen riittävyyden ja laadun 
arviointi (huomioiden valtakunnallinen 

palautejärjestelmä 

7 § Palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus 

 

5 § Suunnitelma 
ikääntyneen väestön 

tukemiseksi 

13 § Palvelutarpeisiin 
vastaamista ohjaavat yleiset 

periaatteet 

Omaishoitajien vapaiden 
järjestämisen uusien 
tapojen suunnittelu 

Muistiongelmaisten kotona 
asumisen tukemisen 

toimintamallien 
selvittäminen 

14 § Pitkäaikaisen hoidon ja 
huolenpidon toteuttamista 

ohjaavat periaattee 

13 § Palvelutarpeisiin 
vastaamista ohjaavat 

yleiset periaatteet 

TOIMENPITEET 1.11.14 - 30.4.16 TÄSMENNETÄÄN MYÖHEMMÄSSÄ KASTE HANKEHAKEMUKSESSA. TOIMENPITEET PERUSTUVAT VANHUSPALVELULAIN RAHOITUKSEN MUKAISEN HANKKEEN POHJALLE 

 TULOSMITTARIT OMA 
TUPA, OMA LUPA 

(30.10.14 MENNESSÄ) 

Selvitetty vanhusneuvostojen 
valmiudet ylikunnalliseen 

yhteistyöhön: osallistuneiden 
vanhusneuvostojen kattavuus  

Tehty pilottikunnissa selvitys 
entisten omaishoitajien 

kiinnostuksesta 
vertaiskoulutukseen 

osallistumisesta  

 Tilaisuudet + 
osallistuneiden 

lukumäärä kunnittain 

Koottu tieto nykyisistä 
kriteereistä  

Luotu kartoituskysely ja 
sovittu sen käyttöönotosta 

sekä hyödyntämisestä  

Benchmarkattu toimivia 
toimintamalleja Keski-
Suomesta ja muualta 

Suomesta  

Selvitetty henk.koht. ja 
henk.avun pilotoinnin 

"kohteet" kunnissa  

Perustettu vertaisryhmä ja laadittu sille 
yhdessä sovittavat osaamisen 

kehittämistavoitteet vaikuttavuuden 
arvioinnin ja toimintakykymittareiden 
hyödyntämisen kehittämiseksi  sekä 

strategiatyön osaamisen edistämiseksi 

On laadittu suunnitelma 
ylikunnallisen toiminnan 

jatkokehittämiseksi  

On laadittu 
koulutussuunnitelma 
(tavoitteet, sisältö, 

toteutustapa) yhdessä kuntien 
ja potentiaalisten osallistujien 

kesken  

Luotu alustavan yhteisen 
kriteeristön pohja  Käynnissä mahdollisesti 

tarvittavan 
kehittämisvalmennuksen 

suunnittelu  

Benchmarkattu kotihoidon 
ulkopuolelle jääneiden 
ohjauksen käytänteet 

kunnissa  

 Kartoitettu koetun palvelun 
laadun potentiaaliset mittarit 

Laadittu 
pilotointisuunnitelmat 
yhdessä mahdollisten 
asiakkaiden kanssa  

13 § Palvelutarpeisiin 
vastaamista ohjaavat yleiset 

periaatteet 

On tunnistettu uusien 
vanhusneuvostojen 

toimintamallit  

KESKI-SUOMEN KUNNAT 


