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1 Johdanto 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
astui voimaan 1.7.2013 alkaen (ns. vanhuspalvelulaki). Lain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset 
saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista neuvontaa ja ohjausta hyvinvointia edistävistä toiminnoista ja 
palveluista sekä hoitoa ja huolenpitoa yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen avulla. Lain tavoitteena on myös varmistaa, että kunnat varautuvat väestön ikärakenteen 
muutokseen. Laki korostaa kunnan kaikkien hallintokuntien ja toimijoiden vastuuta ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin edistämisestä. Kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia. Laki velvoittaa, että palvelutarve 
selvitetään monipuolisesti ja viivytyksettä ja, että iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä, jos hän 
tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Palvelujen riittävyyttä ja 
laatua on lisäksi arvioitava vuosittain. Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat hyvinvoinnin tukemiseen ja 
palvelujen järjestämiseen. 1 

Vuoden 2014 lopussa lakia tarkennettiin pitkäaikaisen laitoshoidon edellytysten ja niiden selvittämisen osalta. 
Lain mukaan laitoshoito on perusteltua ainoastaan lääketieteellisin ja eräin muin perustein. Laki painottaa 
myös pariskuntien mahdollisuutta asua yhdessä sekä toimenpiteitä, joilla vältetään turhat muutot elämän 
loppuvaiheessa. Lain mukaan kunnan pitää järjestää palvelu kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun päätös 
palvelun järjestämisestä on tehty. 2 

Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi mukaan iäkkäillä ihmisillä 
pitää iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa 
yhteisöissään. Kyse on laajasti hyvän elämän edistämisestä eli hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden 
ja toimivan arjen turvaamisesta. Siihen tuovat parannuksia hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelujen 
laadun parantaminen. Näkökulma ei koskaan saa kapeutua siihen, että iäkkäät ihmiset nähtäisiin vain sosiaali- 
ja terveyspalveluiden tarvitsijoina ja käyttäjinä. Vastuukysymyksiäkin tulisi pohtia nykyistä monipuolisemmin: 
ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toisensa poissulkevia. Iäkäs ihminen on aina, 
omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija. Hän asettaa omat tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen 
kohteensa ja toimintatapansa sekä arvioi omaa toimintaansa.3  

Vanhuspalvelulain 5§ mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden 
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on laadittava osana 
kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava 
valtuustokausittain. Suunnitelmassa on arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle 
väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen 
vaikuttavia tekijöitä.4 Lohjan kaupunki on laatinut Ikääntyvä Lohja 2018 – Lohjan ikääntymispoliittinen ohjelma 
2015–2018, joka hyväksyttiin kaupungin valtuustossa 11.3.2015. Ohjelmassa on määritelty kaupungin 
linjaukset ja toimenpiteet, joilla lohjalaisten ikäihmisten hyvinvointia tuetaan ja vahvistetaan. (Ikääntyvä Lohja 
2018). Vuoden 2018 aikana käynnistyi ohjelman päivitystyö. 

Vanhuspalvelulain 6§ mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava 
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan. Palvelujen laadun ja 
riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän 
omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä 
taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi otettava 
huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot. Vanhusneuvostolla tulee lain 
11§ mukaan varattava mahdollisuus osallistua arviointiin. 

Tähän raporttiin on koottu tietoa Lohjan ikääntyneiden palveluiden laadun ja riittävyyden arviointia varten 
vanhuspalvelulain 6§ edellyttämiltä osin. Lisäksi liitteeseen 1 on koottu Ikääntyvä Lohja 2018, Lohjan 
ikääntymispoliittisen ohjelman 2015–2018 toimenpide-ehdotusten toteutumisen seuranta vuoden 2018 osalta.  

                                                      
1 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 14a ja 

§ 15a 
3 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019.STM 2017 
4 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 5 
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2 Väestön kehitys  

 

Vuoden 2018 lopulla 25,8 % lohjalaisista oli iältään 65 vuotta täyttäneitä, 75 vuotta täyttäneitä oli 12 %.  
Ikääntyneiden osuus väestöstä on kasvanut prosentilla edellisestä vuodesta.  

31.12.2018 Lohjalla asui 10 790 65 vuotta täyttänyttä henkilöä, joista 75 vuotta täyttäneitä oli 4416 henkilöä. 
Määrissä tapahtui kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 65 vuotta täyttäneiden osalta 295 henkilöä ja 75 
vuotta täyttäneiden osalta 115 henkilöä. 75 vuotta täyttäneen väestön määrä kasvaa lähes 3 % vuosivauhtia.  
(Sotkanet.fi.) 

Väestöennusteen mukaan 65 – 74 vuotta täyttäneiden osuus pysyy lähes ennallaan tulevina vuosina, mutta 
iäkkäämmissä 75+ ja 85+ ikäryhmissä muutos on erityisen voimakasta (kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Ikääntyneiden osuuden kasvu väestöennusteen mukaan vuoteen 2040 (Sotkanet.fi) 

Etenevä muistisairaus on suurin yksittäinen iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidon (omaishoito, kotihoito, 
pitkäaikaishoito) tarpeen aiheuttaja. Ikääntyvän väestön määrän kasvaessa myös muistisairauksia 
sairastavien määrä tulee kasvamaan, mikä merkitsee myös palvelutarpeen kasvua. 

3 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen 
laatu  

3.1 Palvelurakenne ja palvelujen kohdentuminen 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto julkaisivat vuonna 2017 uudistetun Laatusuosituksen 
hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019. Uudistetussa laatusuosituksessa 
on otettu huomioon ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset sekä hallitusohjelman ja 
julkisen talouden suunnitelman tavoitteet. Laatusuosituksen tarkoituksena on edeltäjiensä tapaan tukea 
vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuosituksen tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja 
toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä 
tarvitseville iäkkäille henkilöille. Laatusuositukseen sisältyy suositus valtakunnallisesta ikäystävällisestä 
palvelujen rakenteesta. (STM 2017: 7–10.)  

Laatusuosituksen mukaan palvelurakennetta mitataan kotona asuvien, säännöllisen kotihoidon, tehostetun 
palveluasumisen, terveyskeskussairaalan ja vanhainkotien pitkäaikaishoidon asiakkuudessa olevien, 75 
vuotta täyttäneiden henkilöiden prosenttiosuudella vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12. Omaishoidontuen 
osuutta palvelurakenteessa mitataan vuoden aikana omaishoidontukea saaneiden, 75 vuotta täyttäneiden, 
henkilöiden osuudella vastaavan ikäisestä väestöstä 31.12. Näin ollen omaishoidontukea saanut henkilö voi 
sisältyä vuoden lopun tilanteessa myös muiden palvelujen asiakkuuksiin. (STM 2017: 38.) Taulukkoon 1 on 
koottu viimeisimmät saatavissa olevat palvelurakennetta koskevat tiedot.  
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Taulukko 1. Ikääntyneiden palveluiden laatusuosituksen mukainen palvelurakenteen tavoitetaso (STM 2013: 39) ja 
Lohjan kaupungin tiedot vuosilta 2013–2018, * vuoden 2018 tietoja ei vielä saatavissa (Sotkanet.fi) 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Tavoite-
taso 

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet, % 
vastaavan ikäisestä väestöstä 

92 92 91,3 91,3 90,8 * 91–92 

Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 
75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % vastaavan 
ikäisestä väestöstä 

8,4 8 8 7,8 7,4 * 13–14 

Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 
75 vuotta täyttäneet asiakkaat 31.12., % 
vastaavan ikäisestä väestöstä 

5,2 5,6 6,7 6,9 8,0 * 6–7 

Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet 
hoidettavat vuoden aikana, % vastaavan 
ikäisestä väestöstä 

4,3 3,8 4,4 4,9 4,7 4,9 6–7 

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

2,6 2,3 1,9 1,7 1,2 * 2–3 

 

Lohjalla säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon peittävyyden osalta palvelurakenne poikkeaa merkittävästi 
asetetusta tavoitetasosta. Huomioitavaa kuitenkin on, että Lohjalla edellä mainittujen palvelujen piiriin ovat 
viiveettä päässeet kaikki asiakkuuskriteerit täyttävät hakijat. Tämä viittaisi siihen, että palveluja on tarjolla 
riittävästi, vaikka peittävyys on matalampi kuin laatusuosituksen tavoitetaso. Kotona asuvien osuus on vuoden 
aikana laskenut hieman suhteessa aiempaan tilanteeseen. Lohjan kaupungin ikääntyneiden palveluissa 
vuoden 2018 aikana tehdyt rakenteelliset muutokset eivät tämän taulukon valossa ole tulkittavissa ja 
nähtävissä taulukon tietojen kohdentuessa vuoteen 2017.  

Lohjan ikääntyneiden palveluiden organisaatiorakennetta muutettiin vuoden 2018 aikana siten, että aiemman 
kolmen palveluyksikön tilalle muodostettiin kaksi palveluyksikköä yhdistämällä Neuvonnan ja 
palveluohjauksen sekä Kotona asumisen tuen yksiköt yhdeksi Palveluohjaus ja kotona asumisen tuki 
yksiköksi. Tämän rinnalla toimii Kuntoutuksen ja hoivan palveluyksikkö. Rakennemuutoksen myötä muutettiin 
aiempi kotihoidon päällikön virka palvelupäällikön viraksi ja palveluohjauksen päällikön virka 
erityisasiantuntijan viraksi. Muutoksella selkiytettiin ja yhdenmukaistettiin palvelupäälliköiden tehtävän kuvia 
sekä varmistettiin yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnan resursointi. 

Kotihoidossa Pieni piiri –nimisen sovelluksen kautta pilottina toteutettu etähoivan yhteistyö päättyi kesällä 
2018. Etähoivaa toteutettiin loppuvuosi kaupungin omin välinein kotihoidosta tähän palveluun syventyneen 
työntekijän voimin kuvapuheluina.  Etäpalvelua tuotettiin 6-8 asiakkaalle. Asiakkaat kokivat etähoivan 
merkittävänä lisänä heidän turvallisuuden tunteen lisääntymiseen ja sen tukemiseen.  Haasteita palvelussa on 
tuottaneet kuvapuheluiden laatu. 

Vuonna 2017 aloitettua Evondos-lääkeannostelijan käyttöä laajennettiin vuoden 2018 aikana kaikkiin 
kotihoidon palvelualueisiin. Lääkeannostelijoita oli vuonna 2018 yhteensä 19 kappaletta. Lääkeannostelijan 
käyttö on vähentänyt kotihoidon käyntien määriä ja auttanut kohdentamaan palveluaikoja pois ruuhkaisesta 
aamu- ja ilta-ajasta. Myös matka-ajan suhteen on tullut työajan säästöä käyntien vähenemisen myötä. Robotti 
on lisännyt asiakkaiden turvallisen lääkehoidon toteutumista: lääkkeenotto säännöllistyi, oikea-aikaistui ja 
muuttui aiempaa itsenäisemmäksi sekä lääkkeenjakovirheet ja yliannostusriski vähenivät. 

Kotihoito osallistui yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lohjan 1. apteekin vuosina 2015-2017 toteutettuun 
lääkehoidon interventiotutkimukseen. Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää moniammatillinen toimintamalli 
iäkkäiden kotona asuvien lääkehoidon hallintaan sekä tutkia mallin vaikuttavuutta. Toimintamallin ja siihen 
kuuluvan riskienarvioinnin avulla pystytään seulomaan ne iäkkäät, jotka tarvitsevat lääkityksestään tarkempaa 
arviota. Interventiotutkimuksen loppuseminaari pidettiin syksyllä 2018. Interventiotutkimuksen myötä on 
jatkettu koulutusyhteistyötä lääkehoidon riskien tunnistamiseksi ikääntyneiden palveluiden henkilöstölle sekä 
kohdennetaan aiheesta teemaseminaari omaishoitajille. 
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Nykyinen pitkäaikaisen hoivan paikkojen määrä vastaa laskennallista tarvetta. Laskennallisessa tarpeessa on 
huomioitu myös se, että paikkojen käyttäjistä on noin 15 % iältään alle 75 vuotiaita, kun taas 
laatusuosituksessa huomio kiinnittyy vain 75 vuotta täyttäneeseen väestöön. (Kuvio 2).  

 

Kuvio 2. Ympärivuorokautisten hoitopaikkojen laskennallinen tarve Lohjalla 

Palvelujen oikea kohdentaminen  

Vanhuspalvelulaki edellyttää, että ikääntyneen henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden hänen 
hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palveluiden tarve 
selvitetään tarvittaessa. Lohjan ikääntyneiden palveluissa on käytetty yksittäisten asiakkaiden avuntarpeen 
ja toimintakyvyn arvioinneissa sekä palveluiden kohdentamisessa apuna muun muassa  RAVA-mittaria5, 
MMSE-testiä6 ja GDS-15 seulaa7). RAVA-poikkileikkaustutkimusta on käytetty palvelurakenteen arvioinnissa, 
kehittämisessä ja suunnittelussa. 

Vuonna 2018 tehtyyn poikkileikkaustutkimukseen ovat osallistuneet kaupungin omaishoito, kotihoito, omat ja 
ostopalveluina tuotetut asumispalvelut, vanhainkoti ja terveysasemien osastot. Sekä poikkileikkaustutkimus 
että asiakaskohtaiset palvelutarpeen arvioinnit ovat osoittaneet, että osa asiakkaista hyötyy välimuotoisesta 
asumisesta (mm. tavallinen palveluasuminen), jota Lohjalla onkin kehitetty aktiivisesti ottamalla käyttöön muun 

                                                      
5 RAVA-mittari on 65 vuotta täyttäneiden ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen arviointiin kehitetty mittari.  

 
6  MMSE on muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti, joka soveltuu parhaiten ikääntyneiden 

kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin ja seulontaan jatkotutkimuksia Testi antaa tulokseksi numeerisen arvon. 
Kokonaispistemäärä on 30, poikkeavan suorituksen raja-arvo 24 pistettä. 24–30 pistettä edustaa normaalia tai lievästi 
heikentynyttä kognitiivista toimintakykyä, 18–23 pistettä lievää dementiaa, 12–17 pistettä keskivaikeaa ja 0–11 vaikeaa 
dementiaa. 

 
7 GDS-15 seula on erityisesti ikääntyneiden masennusoireiden tunnistamiseen kehitetty mittari, jonka avulla mitataan 

psyykkistä suorituskykyä. Mittariin sisältyy 15 kysymystä, joihin asiakas vastaa omien kuluneen viikon tuntemusten 
arvioinnin perusteella kyllä tai ei. Vaihteluväli asteikolla on 0-15.  Masennukseen viittaavat kysymykset tuottavat yhden 
pisteen. Näiden yhteenlaskettu pistemäärä muodostaa mittarin tuloksen. Jos tulos on yli 6 pistettä, voidaan epäillä 
depressiota. 
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muassa tavallisen palveluasumisen palveluseteli ja tekemällä yhteistyötä monimuotoisia asumisen 
mahdollisuuksia tukevien hankkeiden kanssa.  Myös perhehoito on otettu palveluvalikoimaan.  

Palvelurakenteen kehitys RAVA-indeksin mukaan on kuvattu alla olevassa kuviossa 3.  RAVA-indeksien 
keskiarvojen kehitys palvelumuodoittain 2016–2018. Taulukko osoittaa, että RAVA-keskiarvojen mukaan 
arvioituna ikääntyneiden palvelut on pääsääntöisesti kohdennettu tarkoituksenmukaisesti. Rava-indeksin 
keskiarvot ovat suhteessa palveluiden myöntämisen perusteisiin.  

 

  

Kuvio 3. RAVA-indeksien keskiarvojen kehitys palvelumuodoittain 2016–2018 

 

RAVA-luokkien mukaan tarkasteltuna syksyn 2018 poikkileikkaustutkimuksen tulokset alla olevassa 
taulukossa 2 osoittavat, että tehostetun palveluasumien osalta on saatu purettua ns. liian tuetuissa palveluissa 
olevien asiakkaiden määriä lisäämällä ns. tavallisen palveluasumisen paikkamäärää sekä omissa että 
yksityisissä yksiköissä.  

Taulukko 2. RAVA-luokat 2016-2018, Ravaluokat n/lukumäärittäin vuosina 2016 sekä 2017 ja 2018 

 

Kotihoidon matalissa RAVA-luokissa olevien asiakkaiden avun tarve saattaa liittyä esimerkiksi lääkehoitoon, 
eivätkä he selviydy siitä syystä ilman kotihoidon palvelua. Joidenkin asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin 
soveltuisi mahdollisesti paremmin jokin toinen mittari, koska RAVA-mittari ei mittaa riittävän hyvin sosiaalista 
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toimintakykyä (esim. mielenterveys- ja päihdeongelmat). Vuoden 2018 aikana on osallistuttu RAVA- 
pilotointiin, jossa uusien kysymysten avulla pyritään paremmin selvittämään sosiaalista toimintakykyä. 

Tehostetussa palveluasumisessa oleville asiakkaille, joiden RAVA-indeksi on matala, tavallinen 
palveluasuminen voisi olla tarkoituksenmukaisempi palvelu. Toisaalta oikean ravitsemuksen ja asianmukaisen 
lääkehoidon sekä kuntoutuksen avulla osa asiakkaista kuntoutuu, mutta jos palvelut lakkaavat, toimintakyky 
laskee uudelleen. Ikääntyneiden palveluissa asiakkaan toimintakyky arvioidaan uudelleen 1-2 kuukauden 
kuluttua esimerkiksi asiakkaan tultua palveluasumiseen ja muulloinkin palvelutarpeen muuttuessa. Lohjalla on 
vaihtoehtoisia asumismuotoja aiempaa enemmän vuonna 2018, jolloin palvelutarpeen muuttuessa asiakkaan 
palvelumuodon on mahdollista muuttua esimerkiksi tehostetusta palveluasumisesta tavalliseksi 
palveluasumiseksi.  

Osa tutkimustuloksista selittyy mahdollisesti mittausten epätarkkuudella. Poikkileikkaustutkimusten 
luotettavuutta on pyritty lisäämään RAVA-arviointeja tekevän henkilöstön systemaattisella koulutuksella. 
Palvelurakenteen jatkuvan arvioinnin ja ennalta ehkäisevien sekä yhteisöllistä asumista tukevien palveluiden 
avulla voidaan palvelut mahdollisesti kohdentaa tarkoituksenmukaisemmin.  

3.2 Hyvinvointikyselyt 2018 

Lohjan kaupungin ikääntymispoliittisen ohjelman Ikääntyvä Lohja 2018 mukaisesti hyvinvointia kartoittavat 
kyselyt lähetettiin suomen– ja ruotsinkielisinä lohjalaisille kuluvana vuonna 80 ja 85 vuotta täyttäville, jotka 
eivät kuuluneet säännöllisen kotihoidon, veteraanipalvelujen, omaishoidon tuen tai tehostetun 
palveluasuminen ja vanhainkotihoidon piriin. Kyselyyn vastasi yhteensä 312 henkilöä. 

Ikääntyneiden hyvinvointikartoituksen avulla on tarkoitus kohdentaa hyvinvointia edistävät kotikäynnit 
henkilöihin, joilla kyselyn perusteella ilmenee terveyttä ja hyvinvointia uhkaavia riskitekijöitä ja näin tukea 
ikäihmisten kotona selviytymistä. Kyselyyn vastannut voi myös esittää oman toiveensa yhteydenotosta. 
Hyvinvointikyselyjen perusteella on vuoden 2018 aikana kohdennettu hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä, 
joissa on kartoitettu tarkemmin henkilön tuen tarpeita, kerrottu eri palveluvaihtoehdoista ja annettu 
informaatiota esimerkiksi ikähelpistä.  

Hyvinvointikyselyn keskeiset tulokset 

Hyvinvointikyselyyn vastanneista naisia oli yli puolet (56%). Eniten vastauksia tuli nk. Kanta-Lohjan alueelta 
(80%). Muutoin vastaajien jakauma oli pitkälti suhteessa alueen ikääntyneen väestön määrään. Vastaajista 
suomenkielisiä oli (94%) ja loput pääosin ruotsinkielisiä. 

Vastaajista 48% oli avioliitossa ja leskien osuus oli 31%. kahdeksalla henkilöllä oli leskeytymisestä kulunut 
aikaa kaksi vuotta tai vähemmän. Omaishoitajiksi itsensä määritteli noin 5% vastanneista, vaikka heistä 
3%kuvasi ettei saanut omaishoidon tukea.  

Huolimatta siitä, että vastaajien joukko oli säännöllisten kunnallisten palvelujen ulkopuolella, käytti 
siivouspalveluja noin 58%, asiointi- ja kauppapalveluja 15% ja piha- ja remonttipalveluja noin 20% 
vastanneista. Lisäksi palveluista käytettiin päivätoimintaa, kylvetyspalvelua, ateriapalvelua kotiin, turvapuhelin 
palveluita ja vaatehuoltoa.  

Vastaajista suurin osa (82%) arvioi elämäntilanteensa olevan hyvä tai tyydyttävä. Elämäntilanteensa 
välttäväksi koki noin 17% ja huonoksi alle 1 % vastanneista.  

Kyselyssä selvitettiin toimintakykyä viimeisen kuukauden sisällä useista eri näkökulmista (mm. käveleminen, 
peseytyminen, pukeutuminen, kotiaskareista selviytyminen, osallistuminen kodin ulkopuoliseen toimintaan ja 
ihmissuhteiden ylläpitäminen). Tulokset on esitetty alla kuviossa 4.    
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Kuvio 4. Vuonna 2018 80 ja 85 vuotta täyttäneiden ikääntyneiden arvio omasta toimintakyvystään viimeisen kuukauden 
aikana. 

Selvitettäessä ikääntyneiden huolenaiheita, esille tulivat erityisesti terveyteen liittyvät asiat. Vastaajat kokivat 
kipua ja olivat huolissaan toiminta- ja liikkumiskyvystään. Huolta aiheuttivat myös sopivan kodin esteellisyys 
ja lähipalveluiden puute, puolison vakava sairaus sekä hänen hoitamisensa. 

Osalle vastaajista huolta aiheuttivat myös taloudelliset asiat ja tulevaisuuteen liittyvät turvattomuuden tunteet. 
Hyvinvointikyselyssä tuli esiin toive ikäihmisten henkisen jaksamisen ja tyytyväisyyden kartoittamisesta.  

3.3 ikääntyneiden näkemyksiä hyvinvointiinsa vaikuttavista tekijöistä  

Hyvinvointikyselyn lisäksi syksyn 2018 aikana kerättiin ikääntyneiden näkemyksiä hyvinvointiinsa vaikuttavista 
tekijöistä taustoittamaan ja antamaan suuntaa päivitettävälle vuosille 2019-2022 laadittavalle ikääntyneiden 
hyvinvointisuunnitelmalle (jatkoa Ikääntyvä Lohja 2018 ikääntymispoliittinen ohjelmalle).  

Ikääntyneiden ja heidän läheistensä näkemyksiä hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä kartoitettiin syksyn 2018 
aikana Apuomena ry:n Seniorikahviloissa pidetyissä hyvinvointiteemaisissa keskustelutilaisuuksissa eri 
puolilla Lohjaa. Lisäksi aiheesta pidettiin kävijägallup Palvelutori-päivässä, ja keskustelutilaisuus Karjalohjalla 
ja Hiidenseudun Omaiset ja Läheiset ry:n tilaisuudessa. Näissä tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä noin 200 
lohjalaista ikääntynyttä henkilöä ja heidän omaisiaan. Keskustelutilaisuuksissa kartoitettiin ikääntyneiden 
näkemyksiä hyvinvoinnista asumiseen ja ympäristöön, neuvontaan ja ohjaukseen, palveluihin, oman ja toisten 
hyvinvoinnin tukemiseen, aktiiviseen arkeen ja tulevaisuuden ikäihminen-mistä hyvinvointia aihepiireihin. 
Lisäksi tehtiin Webropol –kyselyt suomeksi ja ruotsiksi ikääntyneiden hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä 
Kyselyn perusteella vastaajat (n=30) olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä omiin asuinolosuhteisiinsa, mutta 
kokivat jonkin verran haasteita kodin esteettömyydessä. Julkinen liikenne ja palveluliikenne koettiin 
puutteellisiksi. Hyvinvoinnin kannalta merkityksellisimmiksi koettiin kaupalliset palvelut, terveyspalvelut ja 
liikunta- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointiin merkittävästi vaikuttavina asioina koettiin sosiaaliset suhteet 
perheeseen ja ystäviin. Taulukossa 3 on esitetty kooste ikääntyneiden itsensä, heidän läheistensä ja 
kuntalaisten keskustelutilaisuuksissa ja kyselyissä esiin tuomista näkemyksistä ja kehittämisehdotuksista 
aihealueittain.8 
 
 

 

 

 

                                                      
8 Hyvää ikää- Lohjalla-suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019-2022 
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Taulukko 3. Kooste ikääntyneiden itsensä, heidän läheistensä ja kuntalaisten hyvinvointinäkemyksistä aihealueittain

•Lohjan luonto luo hyvinvointia

•Ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus koetaan hyväksi, mutta se aiheuttaa myös 
huolta esimerkiksi siisteyden suhteen

•Katujen kunnossapito koetaan puutteelliseksi ja liikenneväylät osin esteellisiksi, 
pyöräilyreitit koetaan pääsääntöisesti hyviksi, mutta keskustan alue 
turvattomaksi pyöräillä

• Omassa kodissa halutaan asua mahdollisimman pitkään

Asuminen ja ympäristö

•Ikähelppi on hyvä ja tarpeellinen neuvonta-ja ohjauspalvelu, johon toivotaan 
alueellisesti kiertävän palvelun kehittämistä 

•Tietoa on paljon olemassa, mutta se on välillä vaikeaa tavoittaa

•Kaupungin www-sivut koetaan haasteellisiksi käyttää

•Tiedonkulku eri tahojen välillä ei aina toimi

Neuvonta ja ohjaus

•Ikähelppi, päivätoiminta ja kotiutustiimi koetaan tuttuina ja hyvinä sote-
palveluina 

•Huoli lähipalveluiden (mkl. kaupalliset palvelut) kaikkoamisesta

•Huoli sote-palveluiden riittävyydestä ja laadusta, huoli myös oman alueen 
yksiköiden säilymisestä

•Asioiden hoitoon tarvitaan tukea sekä ennakoivia kyselyitä ja neuvontaa, 
palvelumuotona esimerkiksi oma ikähoitaja-palvelu 

Palvelut

•Lähiyhteisön tuki ja naapuriapu tärkeää, yhteisöllisyys tuo voimavaroja

•Läheisestä huolehtiminen/Omaishoito tärkeä asia, kotiin tarvitaan myös muuta 
tukea

•Huoli omasta ja/tai toisten yksinäisyydestä

•Järjestötoiminta tuo hyvinvointia itselle ja muille

•Ikäihmisille sopivien liikuntamuotojen kehittäminen ja tukeminen tärkeää, 
ehdotuksena maksuttomuus tai maksualennukset

Oman ja toisten 
hyvinvoinnin tukeminen

•Kokemuksena, ettei julkinen liikenne toimi eri alueilta palvelujen ääreen

•Palveluliikenne ei kohtaa asiakkaiden tarpeita

•Haasteita myös Kela-kuljetuksissa eri alueilla

•Omalla autolla pääsee, huolena oma toimintakyky ja mahdollinen 
ajokortittomuus vanhempana

Liikenne

•Puutarhan hoito, luonto, sienestys ja marjastus tuovat hyvinvointia

•Harrastustoiminta  tuo hyvinvointia

•Kulttuuri ja liikuntapalvelut kiitettäviä Lohjalla

•Perhe ja muu lähiyhteisö voimavarana

Aktiivinen arki

•Omatoimisuus ja sen ylläpito mahdollimman pitkälle

• ikäihmisiä arvostava ilmapiiri, ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana

• Vapaaehtoistoiminnan rooli korostuu tulevaisuudessa

•Hyvinvointi perustunee tulevaisuudessa yhteisöllisesti kanssaihmisten tukeen

•Digiosaamisen lisääntyminen ikäihmisillä tarpeen

Tulevaisuuden 
ikäihminen - mistä 

hyvinvointia?



 

 

 

 

3.4 Palvelujen odotusajat  

Vanhuspalvelulaissa (L980/2012) säädetään, että kunnan on julkaistava vähintään puolivuosittain tiedot 
siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut (§26). Lain mukaan iäkkäällä 
henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta 
viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksen teosta (§18). Tiedot on julkaistava 
sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen 
(§ 26).  

Lohjan kaupunki on vuoden 2018 aikana julkaissut puolivuosittain tiedot palveluiden odotusajoista, 
viimeisen puolivuotisen tilanteen osalta marras-joulukuun tiedot. Tiedot julkaistaan paikallislehdissä, 
kaupungin verkkosivuilla, Ikähelpin Facebook-sivustolla ja kaikkien ikääntyneiden palveluyksiköiden 
ilmoitustauluilla. Taulukkoon 4 on koottu keskimääräiset odotusajat Lohjalla ikääntyneiden 
sosiaalipalveluihin 31.12.2018 mukaan. Keskimääräinen odotusaika kuvaa aikaa päätöksenteosta 
siihen, kun iäkäs henkilö on saanut hakemansa palvelut. Kiireellisissä tapauksissa paikka tai palvelut 
on järjestettävä viipymättä.  

Kiireettömissä tapauksissa kaikilla 75 vuotta täyttäneillä on oikeus päästä sosiaalipalvelujen selvittelyyn 
määräajassa. Palvelujen tarve on arvioitava kiireettömissä tapauksissa seitsemän arkipäivän kuluessa 
yhteenotosta kuntaan (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 36). Lohjalla palvelutarpeen selvittäminen on 
hoidettu määräajassa. Omaishoidon tuki ja säännöllinen kotihoito ovat alkaneet heti, kun päätös on 
tehty. Vuoden 2018 viimeisimmän tarkastelun osalta ympärivuorokautiseen sosiaalihuoltolain mukaan 
järjestettyyn tehostettuun asumispalveluun odotettiin keskimäärin alle kolme kuukautta. Muutama 
asiakas on odottanut ympärivuorokautisen hoidon paikkaa yli kolme kuukautta. Tavallista 
palveluasumista on odotettu keskimäärin hiukan yli 4 kuukautta. Vaihtelua odotusaikoihin ovat tuoneet 
osin asiakkaiden ja omaisten yksilölliset toiveet hoitopaikkaan ja sen sijaintiin nähden. Vuoden 2018 
syksyllä tarkennettiin asiakkaan sijoitusprosessin seurantaa ja määrittelyä, sekä selkiytettiin 
päätöstekstejä siten, että ne olisivat asiakkaalle paremmin ymmärrettävissä.  

 

Taulukko 4. Keskimääräiset odotusajat sosiaalipalveluihin 31.1.2018 

Sosiaalipalvelu Keskimääräinen odotusaika  

Kotihoito  palvelu alkoi samana tai seuraavana päivänä tai 
viimeistään 7 arkipäivän kuluttua myöntämisestä. 

Omaishoito päätös tehtiin viipymättä kriteerien täyttyessä  

Sosiaalihuoltolain mukaisen 
kuljetuspalvelu 

päätös tehtiin viipymättä kriteerien täyttyessä  

Tavallinen palveluasuminen 4 kk 12 päivää 

Tehostettu palveluasuminen 2kk 28 päivää 

 

3.5 Iäkkäiden henkilöiden hoidon laadun arviointi  

Tässä raportissa tarkastellaan iäkkäiden henkilöiden hoidon laatua kuntoutuksen ja toimintakyvyn 
edistämisen, hoitojaksojen pituuden ja osastojakson uusiutumisen, infektioiden, potilasturvallisuuden ja 
asiakasturvallisuuden näkökulmista. 

 

Kuntoutus ja toimintakyvyn edistäminen  

Eri palvelumuodoissa toteutettiin vuoden 2018 monipuolisesti erilaisia kuntoutuksellisia ja toimintakykyä 
edistäviä palveluita. Kotihoidossa oli käytössä arki aktiivisesti –toimintaa. Arki aktiiviseksi toiminta 
tarkoittaa sitä, että kotihoidon asiakkaan kanssa laaditaan sopimus esimerkiksi ulkoilusta, jumpasta tai 
muusta mielekkäästä toiminnasta. Vuoden 2018 aikana sopimuksia oli asiakaskyselyn mukaan 
kotihoidossa tehty noin kolmannekselle asiakkaista. Toiminnan suhteen on edelleen kehitettävää. 



 

12 

 

Vuoden 2018 aikana vakiinnutettiin tehostetun kotikuntoutuksen palvelu osaksi palveluverkkoa. 
Tehostettu kotikuntoutus on tarkoitettu pääasiassa yli 65-vuotiaille ikäihmisille, jotka eivät ole 
säännöllisten sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä ja joiden toimintakyky on äkillisesti huonontunut 
niin, että mahdollisuudet arjesta selviytymiseen ja turvalliseen kotona asumiseen ovat uhattuina tai 
heikentyneet. Kotikuntoutuksen tavoitteena on (Ikä)ihmisen toimintakyvyn sekä turvallisen kotona 
asumisen tukeminen niin, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta ei synny, tarve pysyy vähintään 
ennallaan, vähenee tai loppuu.  

Osastoilla käynnistettiin kuntoutuksen kehittäminen yhteistyössä fysio- ja toimintaterapian kanssa ja 
syksyllä järjestettiin yhteisiä kehittämisiltapäiviä. Osastolla 5 jatkettiin yhteistyössä Lohjan sairaalan 
kanssa neurologisten potilaiden kuntoutuksen kehittämistä ja henkilöstö osallistui neurologisten 
potilaiden siirtokoulutukseen. Osastot, asumispalveluyksiköt seuraavat asukkaiden kuntoutustoimintaa 
yksilöllisesti ja kirjaavat sen toteutumisen.  

Asumispalveluyksiköissä jatkoi kuntouttavassa työtoiminnassa yli 20 henkilöä, jotka toimivat asukkaiden 
kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. He ohjaavat asukkaita päivittäisissä toiminnoissa ja käyvät ulkona 
asukkaiden kanssa. Myös Ikääntyneiden palvelualueen yksiköihin palkatut kesätyöntekijät toimivat 
asiakkaiden kuntoutus- ja virkistystoiminnassa. He tarjoavat huomattavan lisäavun kuntoutus- ja 
virkistystoiminnan toteutumiseen. Palvelukeskus Iltaruskossa ja Niilonpirtissä on ollut toiminnassa 
kuntoutus- ja viriketoiminnassa omaa henkilökuntaa. Vastaavaa toimintaa suunniteltiin vuoden 2018 
aikana laajennettavaksi myös muihin yksiköihin.    

Niilonpirtissä sijaitsevaa kuntosalia käyttää aktiivisesti talon asukkaiden lisäksi myös alueen toimijat ja 
järjestöt jäsenineen. Kuntouttava päivätoimintaa järjestetään kerran viikossa, ja ryhmä käyttää 
aktiivisesti kuntosalia. Niilonpirtin pihapiirissä oleva Aunentupa tarjoaa kotihoidon tukemana tuettua 
asumista. Kuntoutuskoti Mäntylän toimintaa kehitettiin edelleen ja yhteistyötä Attendo Ventelän kanssa 
tehostettiin. 

Ikääntyneiden palvelut on ollut aiemmin mukana Voimaa vanhuuteen- tutuksi ja tavaksi 
kärkihankkeessa yhteistyössä Lohjan Liikuntakeskus Oy:n kanssa. Vuoden 2018 lopulla Lohja valittiin 
mukaan Voimaa Vanhuuteen-mentorointi ohjelmaan. Voimaa Vanhuuteen-mentorointi vahvistaa 
aiemmasta hankkeesta saatuja hyviä kokemuksia ja vakiinnuttaa kehitettyjä toimintoja. Mentorointi-
hankkeen erityisenä piirteenä on vahvistaa poikkisektorista yhteistyötä kunnan eri toimijoiden ja 
järjestöjen ja seurojen kanssa. Hankkeen tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön ikäihmisten (75+) 
terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Hankkeen tarkoituksena on 
kohdentua kotona asuviin iäkkäisiin, jotka eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia 
toimintakyvyn haasteita.9 

Ikääntyneiden palveluohjaus on osallistunut Uudenmaan Kaapon (keskitetty alueellinen asiakas-, 
palveluohjauksen) sekä perhehoidon ja omaishoidon alueellisten mallien kehittämistyöhön 
Uudellamaalla. Näiden hankkeiden tavoitteena on tukea ikäihmisten kotona asumista ja vahvistaa 
omais- ja perhehoitoa. Kaapo-hanke päättyi syksyn 2018 aikana.  

Hoitojaksojen pituus ja paluu osastohoitoon 

Hoitojakson pituus ja paluu takaisin osastolle ovat mittareita, joilla voidaan osaltaan arvioida hoitoketjun 
toimivuutta ja sujuvuutta koko palveluketjussa. Taulukkoon 5 on kuvattu kehitystä Lohjalla. 

Taulukko 5. Hoitojaksojen pituuden kehitys osastoille vuosina 2014 - 2018 

vuosi 2014 2015 2016 2017 2018 

hoitojaksojen 
pituus, (ka) 

29 24 19,3 21,6 31,4 

 

                                                      
9 https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/ 

 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/
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Hoitoajan piteneminen selittynee pitkälti pidentyneillä odotusajoilla tehostetun palveluasumisen 
paikkoihin vuoden aikana sekä potilaiden hoitoisuuden lisääntymisestä. Esimerkiksi neurologisten 
potilaiden hoitojaksot ovat kuntoutumisen takia pitkiä. Lohjan kaupunki on ollut muutamien vuosien ajan 
mukana Nordic Health Group Oy:n (NHG) koordinoimassa Terveyskeskussairaaloiden 
vertailukehittämisessä. Niiden tulosten perusteella osastoille palaavien potilaiden määrä on hyvällä 
tasolla. Tavoitteena on edelleen laskea potilaiden keskimääräistä hoitoaikaa osastolla ja vähentää 
osastoille lyhyen ajan sisällä palaavien potilaiden määrää. Tämä edellyttää hoitoketjun toimivuuden ja 
kuntoutuksen edelleen kehittämistä kotihoidossa ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä.   

Vuoden 2017 aikana toimintansa aloittanut Arviointiosaston hoitojaksojen pituudet ovat säilyneet 
tavoitteen mukaisena (tavoitteena 1-5 hoitopäivän mittaiset jaksot). Vuonna 2017 keskimääräinen 
hoitoaika osastolla oli 2,7 hoitopäivää ja vuonna 2018 3,1 hoitopäivää. Arviointiosastolla hoidettiin 
osastopotilaiden lisäksi ns. päiväsairaalapotilaita vuoden 2018 aikana 419 potilaskäyntiä. Heille tehtiin 
jokin lyhyt toimenpide esimerkiksi suonensisäinen lääkehoito tai haavanhoito asiakkaan oman 
terveysaseman ollessa suljettuna. 

 

Asiakasturvallisuus  

HaiPro on asiakasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointi- ja seurantajärjestelmä, jonka 
tarkoituksena on poikkeamien seuraaminen ja niistä oppiminen raportointimenettelyn avulla. 
Toiminnassa kiinnitetään huomiota avoimeen, oppimista korostavan toimintakulttuurin luomiseen. 

Poikkeamailmoituksia seurataan ja käsitellään työyksikkökohtaisesti vähintään kerran kuukaudessa. 
Palautekeskusteluissa keskitytään poikkeamiin johtaneiden syiden seurantaan ja poikkeamista 
oppimiseen. Palautteesta oppiminen on keskeinen osa asiakasturvallisuuden kehittämistä. HaiPro -
raportteja käsitellään työyksiköissä, palveluyksiköissä, alueellisissa yhteistyöryhmissä, lääkehoidon 
seurantaryhmässä ja hyvinvointitoimialan johtoryhmässä. Eniten ilmoituksia tehdään erilaisten lääke- ja 
nestehoitoon liittyvien poikkeamien vuoksi.  

 

 

Kuvio 5 . HaiPro –poikkeamailmoitukset jaoteltuna tapahtuman tyyppeihin.  

 

Vuonna 2018 HaiPro-ilmoituksia tehtiin Ikääntyneiden palveluissa 1 296 kpl (kuvio 5). Eniten ilmoituksia 
teki hoitohenkilökunta. 53 % prosenttia ilmoituksista koski lääke- ja nestehoitoon liittyviä poikkeamia. 
Eniten ilmoitukseen johtaneita tapahtumia tapahtui potilashuoneissa (30 %) ja asiakkaiden kotona 
(29%). Läheltä piti - ja vaaratapahtumat jaetaan riskiluokkiin I-V, joista vuonna 2018 on eniten 
kohdistunut merkityksettömään riskiin (41 %) ja vähäiseen riskiin (26 %). Suuri osa ilmoituksista (23 %) 
jää kuitenkin luokittelematta.  
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Asiakastyytyväisyyskysely kotihoidon asiakkaille 2018  

 

Kotihoidon asiakkaille tehtiin asiakastyytyväisyyskysely alkuvuodesta 2019. Kyselyn tuloksia voidaan 
tarkastella vuoden 2018 arviointina. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 238 henkilöä. Osa vastaajista vastasi 
vain osaan kysymyksistä, tässä raportissa ilmoitetun vastaajien prosenttiosuuden yhteydessä on 
esitetty erikseen n=vastauksien lukumäärä kuhunkin osa-alueeseen). Vastausprosentti jakautui eri 
kotihoidon alueilta seuraavasti (n=230): Virkkala-Ojamon kotihoidon alue 24%, Länsi-Lohjan (Pusula, 
Nummi, Karjalohja, Sammatti) alue 23% ja Routio-Keskustan kotihoidon alue 22% . Nummentausta--
Keskustan alueen vastausprosentti oli 16% ja Mäntynummi-Keskustan kotihoidon alueen 15%.  

Kyselyyn vastanneista (n=233) 45% oli 85–94 vuotiaita, 31% oli 75–84 vuotiaita ja 15% oli 65-74 
vuotiaita. Vähiten vastaajia oli alle 65 – ja 95 tai yli 90 vuotiaiden keskuudessa. Suurin osa vastaajista 
asui yksin (87%, n=230) ja puhui suomea äidinkielenään (96%, n=234). 

Suurin osa (90,87% ,n=236) vastaajista koki, että palvelu ja kotihoito on vastannut heidän tarpeitaan. 
Erityisesti oltiin tyytyväisiä hoitajien ystävällisyyteen (77% vastaajista, n=229), saatuun hyvään 
palveluun ja hoitoon (70%vastaajista, n=229) ja tuttuihin hoitajiin (67% vastaajista, n=229). 
Tyytymättömyyttä ilmoitettiin avoimissa vastauksissa hoitajien kiireeseen ja aikataulujen vaihteluun. 
Valtaosa kyselyyn vastanneista (74%, n=236) koki osallistuneensa omaan hoito-ja 
palvelusuunnitelmansa tekemiseen, joskin 14% vastaajista ei osannut sanoa osallistumisestaan ja 
11,57 %vastaajista ei ollut osallistunut hoito-ja palvelusuunnitelmansa tekemiseen. Valtaosa (92,17%, 
n=236) vastaajista koki olonsa turvalliseksi kotona. Kuitenkin noin kolmannes vastaajista (31,48%, 
n=236) koki olonsa yksinäiseksi kotona. Kysyttäessä mielipiteitä turvallisuudentunteen ja/tai 
yksinäisyyden tunteen parantamiseksi, vastaajat toivoivat eniten ulkoiluavun järjestämistä (24%, n=194) 
kuljetusmahdollisuuksia tapahtumiin pääsemiseksi ja ihmisten tapaamiseksi (21%), puheseuran 
järjestämiseksi (16%) sekä mielekkään tekemisen järjestämiseksi 13%). Vastaajista 38% myös toivoi 
saavansa lisätietoa palveluista juuri ystävä-ja lähimmäispalvelun sekä ulkoiluavun suhteen. 

Vastaajista 78%(n=236) koki saaneensa kotihoidon kautta tietoa Lohjalla olevista ikääntyneiden 
palveluista. Kotihoidon työntekijöiden tavoitettavuus tarvittaessa koettiin hyvänä (84%vastaajista, 
n=235). Kotihoidon asiakkaat kokivat oman terveydentilansa kohtalaisena tai hyvänä (71%vastaajista, 
n=236), 14% koki terveydentilansa huonoksi ja 15% ei osannut sanoa. Vastaajista 79% (n=235) koki, 
että kotihoidon työntekijät huomioivat muutokset heidän terveydentilassaan.   

Vuosittain tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn avulla saadaan selville useita laadullisia kotihoidon 
toimintaan liittyviä asioita. Saadut palautteet on käsitelty kotihoidossa ja huomioitu toiminnan 
kehittämisessä. Vuoden 2018 palautteet käydään läpi kotihoidon asiakkaiden ja omaisten 
asiakasilloissa. 

 

Asiakastyytyväisyyskysely ikääntyneiden yli 65 täyttäneiden omaishoidon asiakkaiden omaishoitajille 
vuonna 2018 

 

Lohjan ikääntyneiden (yli 65 vuotta täyttäneiden) omaishoidon asiakkaiden omaishoitajille lähetettiin 
asiakastyytyväisyyskysely vuoden 2019 vaihteessa koskien vuoden 2018 asiakastyytyväisyyttä. 
Asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi kaikkiaan 112 ikääntyneen henkilön omaishoitajaa. Osa 
vastaajista vastasi vain osaan kysymyksistä, tässä raportissa ilmoitetun vastaajien prosenttiosuuden 
yhteydessä on esitetty erikseen n=vastauksien lukumäärä kuhunkin osa-alueeseen. 

Kysyttäessä millaista palvelua vastaajat olivat saaneet omaishoidon tuesta, neljännes vastaajista (25%, 
n=100) koki saaneensa erinomaista palvelua ja yli puolet vastaajista (54%,) koki saaneensa hyvää 
palvelua. Kohtalaista palvelua koki saaneensa 17% vastaajista ja 4 %vastaajista koki saaneensa 
välttävää palvelua. Avoimessa palautteessa (n=56) mainittiin muun muassa tyytyväisyys nopeaan ja 
huolelliseen palveluun, päteviin työntekijöihin ja hyvään neuvontaan. Kysyttäessä yhteydenpitoon 
liittyviä toiveita, vastaajat (n=72) kokivat riittäväksi joko kerran vuodessa tapahtuvan tapaamisen, osa 
toivoi puhelinyhteyttä muutaman kerran vuodessa, osa toivoi tiiviimpää yhteydenpitoa esimerkiksi 
kahden viikon välein tai kerran kuukaudessa. Vastauksissa nostetiin esille myös skypen välityksellä 
tapahtuva yhteydenpito fyysisten tapaamisten rinnalla.  
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Kysely toi esiin, että kyselyyn vastanneista omaishoitajista (n=112) 48% ei ollut hyödyntänyt 
omaishoitajan vapaajärjestelyjä lainkaan ja  28% vastaajista hyödynsi vapaata vain ajoittain.  ja 
säännöllisesti vain 23%. Syyksi vapaajärjestelyn pitämättömyyteen ilmoitettiin muun muassa (n=106), 
ettei hoidettava halua lähteä muualle hoitoon (58% vastaajista), vapaille ei koettu tarvetta 
(32%vastaajista) tai ei koettu, että sopivaa vapaan järjestämistapaa olisi tarjolla (14% vastaajista). 

Kyselyyn vastanneet kokivat eniten omaishoitajaa palvelevina vapaiden järjestämisen tapana (n=67) 
useimmiten lyhytaikaista asumispalvelua intervallijaksoina lähellä olevasta toimintayksiköstä. Tärkeänä 
pidettiin myös mahdollisuutta saada hoitaja kotiin vapaiden ajaksi. Toimeksiantosopimusta kannatettiin 
kolmanneksi eniten. Käytössä olevat vapaiden muodot olivat kaikki käytössä, mutta vähiten ikäihmisten 
perhehoito. Uutena vaihtoehtona esitettiin, että omaishoitaja ja hoidettava pääsisivät yhdessä 
kuntoutus- tai lomapaikkaan palveluineen. Vapaiden ajaksi toivottiin myös siivouspalvelua ja 
talousapua. Toivottiin kotiin tuotettua useampaa palvelumuotoa yhtä aikaa. Tueksi ehdotettiin myös 
lääkkeiden oton valvontaa puhelimitse ja ruokailun järjestämistä.   

Kysyttäessä muista tukitoimista, joita omaishoidon asiakkaalla oli käytössä kyselyyn vastanneista(n=77) 
miltei kolmannes ilmoitti, ettei heillä ollut muita tukitoimia. Yleisesti oli käytössä kuljetuspalvelut, sekä 
kotihoidon palvelut. Myös päivätoiminta oli käytetty tukitoimi ja se koettiin hyvänä palveluna, mutta 
kestoltaan se voisi olla vastaajien mukaan pidempi.  Vain muutama vastaajista ilmoitti läheisensä 
käyttävän kotisairaanhoidon palveluita tai fysioterapiaa. Omaishoitajana toimimisen rinnalla 
Kysyttäessä minkälaista muuta tukea he kaipaisivat omaishoitajana toimimisen rinnalla, vastaajat 
ilmoittivat (n=63) kaipaavansa vertaistukea eniten.  Toisaalta koettiin, että tämän hetkinen tuki on 
riittävää.  Vastauksissa toivottiin koulutusta, tietoa, opastusta ja tukea. Oman perheen ja läheisten tuki 
koettiin tärkeäksi. Uusina asioina esitettiin yhteisiä tapahtumia, retkiä, matkoja ja yhdessä oloa. Myös 
hoidettavan ulkoiluapu esitettiin hyvänä tukimuotona.  

Kyselyyn vastanneet toivat esille, ettei omaishoidon tukea tulisi pienentää, ja palveluiden tulisi olla 
maksuttomia. Koettiin myös, että tuen määrä on liian pieni sairauksiin ja auttamistarpeisiin nähden ja 
omaishoidon tuen tulisi olla verotonta. Erilaisia tukipalveluja ei tule vastaajien mukaan vähentää ja 
kaikenlaiset tukipalvelut ovat jaksamisen kannalta tärkeitä.  

 

Asiakastyytyväisyyskysely päivätoiminnan asiakkaille 

 

Päivätoiminnan asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi kokonaisuudessaan 77 henkilöä. Osa vastaajista 
vastasi vain osaan kysymyksistä, tässä raportissa ilmoitetun vastaajien prosenttiosuuden yhteydessä 
on esitetty erikseen n=vastauksien lukumäärä kuhunkin osa-alueeseen. 

Kyselyyn vastanneista 95% (n=76) koki kuuluvansa osaksi päivätoiminnan ryhmäänsä ja 90% koki 
tutustuneensa päivätoiminnan kautta muihin ikäihmisiin. Kyselyyn vastanneista 96% (n=73) koki, että 
päivätoiminta on kohentanut heidän mielialaansa, ja 85% koki, että päivätoiminnassa käyminen on 
vähentänyt heidän yksinäisyyden tunnettaan. Päivätoiminnan koettiin lisänneen myös toimeliaisuutta ja 
vaikuttaneen positiivisesti koettuun terveydentilaan (68% vastaajista). Kyselyyn vastanneet (n=74) 
kokivat päivätoiminnan työntekijät luotettaviksi ja ystävällisiksi sekä ammattitaitoisiksi. Päivätoiminnan 
työntekijöihin koettiin pääsääntöisesti saatavan tarvittaessa yhteyden. Myönteisesti arvioitiin myös 
työntekijöiden mahdollisuus kohdata asiakkaat kiireettömästi. 

Kysyttäessä, mitkä asiat päivätoiminnassa koetaan hyödylliseksi ja itselle iloa tuottaviksi, suurin osa 
vastaajista (n=76) ilmoitti, että vapaa yhdessä olo ja seurustelu koettiin merkityksellisimmiksi. Kuntosali, 
aivojumppa, tietovisat ja yhteislaulut koettiin useimmissa vastauksissa myös hyödyllisiksi ja mieluisiksi. 
Kysyttäessä ovatko asiakkaat tulleet kuulluiksi toiveistaan päivätoiminnan sisältöön, 71%vastaajista 
(n=76) koki, että toiveista on keskusteltu heidän kanssaan, 19%vastaajista koki, ettei osannut sanoa ja 
9% vastaajista koki, että keskustelua on ollut liian vähän. Kysyttäessä minkälaista lisätietoa ja apua 
asiakkaat toivoisivat saavansa, usea vastaajista (n=41) toivoivat saavansa tietoa ystävä-ja 
lähimmäispalvelusta sekä ulkoiluavusta, ja tietoa ikääntyneille suunnatuista tapahtumista ja kerhoista. 
Lisätietoa ja tukea toivottiin myös eläkeläisten etuuksiin liittyvissä asioissa.  
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Asiakastyytyväisyyskysely terveyskeskusten osastojen ja asumispalveluyksiköiden asiakkaille ja 
omaisille 2018  

 

Asiakastyytyväisyyskyselyyn on terveyskeskuksen ja asumispalveluyksiköiden asiakkaiden sekä 
heidän omaistensa mahdollista vastata aina halutessaan. Omaiset ja opiskelijat ovat auttaneet 
asiakkaita asiakastyytyväisyyskyselyn täyttämisessä, koska asiakkaan voi olla vaikea antaa kriittistä 
palautetta suoraan hoitajalle. 

Vuoden 2018 lokakuussa tehtiin kysely, johon asiakkaat ja omaiset vastasivat edellisvuotta heikommin. 
Asiakkailta tuli suoraa palautetta lomakkeiden pituudesta ja sisällöstä. Tämän takia 
asiakastyytyväisyyslomakkeet päivitetään sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyönä vuoden 2019 
aikana.  

Asiakastyytyväisyyttä kerätään asiakastyytyväisyyslomakkeiden lisäksi Roidu-
asiakaskokemuspalautelaiteiden avulla terveyskeskuksen osastoilta 2- ja 3 ja Vanhusten 
palvelukeskuksessa. 

Kyselyiden perusteella asiakkaat kokivat yksiköt turvalliseksi, viihtyisäksi ja siistiksi. Hoitohenkilökuntaa 
pidettiin ystävällisenä. Asiakkaiden mielestä ruoka oli hyvää, monipuolista ja sitä sai riittävästi. Asiakkaat 
toivoivat, että järjestettäisiin enemmän virkistystoimintaa ja mahdollisuutta olla useammin ulkona.  

Omaisten vastauksista ilmeni, että he saavat kohtalaisen hyvin tietoa omaisen voinnissa ja hoidossa 
tapahtuvista muutoksista, mutta toivoivat silti aktiivisempaa yhteydenottoa esimerkiksi asiakkaiden 
lääkitysmuutoksista. Yksiköt koetaan turvallisiksi ja siisteiksi ja hoitopaikan tilat soveltuvat palvelun 
kaltaiseen toimintaan. Hoitohenkilökunnan käytös on ystävällistä ja ammattitaitoista, kohtaaminen 
koettiin tärkeäksi. Osa oli kuitenkin kokenut kohtaamisessa ja henkilöstön osaamisessa kehitettävää. 
Myös omaiset kaipasivat enemmän viriketoimintaa ja ulkoilua. Hoitohenkilökunnan vaihtuminen todettiin 
useassa omaisten vastauksessa ikäväksi asiaksi. 

Edellisten vuosien palautteiden perusteella toimintaa on kehitetty järjestämällä tapahtumia, johon 
omaiset voivat osallistua yhdessä asukkaiden kanssa ja tavata henkilökuntaa sekä keskustalla 
ajankohtaisista asioista. Lisäksi on hyödynnetty kokemusasiantuntijoita yksiköiden toiminnan 
kehittämisessä. Asukkaita on ollut vuoden aikana muun muassa mukana uusien työntekijöiden 
työhaastatteluissa. Vapaaehtoisjärjestöt osallistuivat aktiivisesti asukkaiden ulkoilumahdollisuuksien 
lisäämiseen vuoden 2018 aikana. Ikääntyneiden palvelualueelle hankittiin kaksi riksapyörää, joista 
toinen saatiin lahjoituksena. Pyöriä on aktiivisesti käytetty 

 

3.6 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitykset 

  

Vanhuspalvelulain 980/2012 6§ mukaan palvelujen laatua ja riittävyyttä arvioitaessa on otettava 
huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä tehdyt havainnot (Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 6). 

Ikääntyneiden palveluihin liittyvien yhteydenottojen määrä oli kasvanut Lohjan osalta ollen vuonna 2018 
yhteensä 9 yhteydenottoa, mikä kokonaisuudessaan on maltillinen määrä. Tapauksissa oli kyse muun 
muassa päätöksen tai sopimuksen sisällöstä, itsemääräämisoikeudesta tai kunnan ostopalvelujen 
laadusta, palvelujen piiriin pääsemisen ongelmista sekä taloudellisista ongelmista ja asiakasmaksuista. 
Sosiaaliasiamiehelle oli ikääntyneiden palveluita koskien kohdistunut myös ns. huoli-ilmoituksia 
ikääntyneen henkilön palveluntarpeesta, jotka oikeammin kuuluisivat kaupungin käsiteltäviksi. 

Sosiaaliasiamiehen suosituksista voi nostaa koko alueella esille ikääntyneiden palveluja koskien 
seuraavat suositukset:  

Kehittämistyön jatkamiseksi kuntien tulisi jatkossa kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin: 

- Palvelun saavutettavuuteen liittyvät asiat: palveluohjauksen ja eri sektorien välisen yhteistyön 
kehittäminen yleisesti eri asiakasryhmille ja erityisesti omaishoitajina toimiville, kunnan 
palveluihin liittyvän viestinnän ja palveluohjauksen kehittäminen niin, että asiakkaat joilla on 
sosiaalipalvelujen tarve ohjatuvat suoraan oikeaan palvelun piiriin, henkilökunnan 
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tavoitettavuuden parantaminen sekä sosiaaliasiamiestoiminnan palveluita koskevan viestinnän 
selkeyttäminen 

- Asiakkaan kuuleminen ja mukaan ottaminen palvelun suunnitteluun ja toteuttamiseen, oma-
aloitteinen selvityksen antaminen toteuttamisvaihtoehdoista sekä ohjaus ja neuvonta 

- Päätösten tekeminen ilman asiakkaan erillistä pyyntöä – kohtuullisessa ajassa 
- Työntekijöiden osaamisen vahvistaminen tietosuojaa ja itsemääräämisoikeutta koskeviin 

säännnöksiin 
- palvelusetelin käyttöön liittyvän neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 

 

Ikäihmisten palveluihin liittyvien yhteydenottojen määrä oli pysynyt entisellään noin 13 yhteydenottoa 
osastojen toimintaan, asumispalveluihin ja kotihoitoon liittyen. 

 

3.7 Henkilöstön työhyvinvointi  

 

Lohjalla henkilöstön työhyvinvointia seurataan vuosittain henkilöstökertomuksessa kuvattujen 
näkökulmien valossa: henkilöstön koulutustaso, työtyytyväisyyskyselyn tulokset, sairauspoissaolojen 
määrä ja kehitys sekä työ- ja työmatkatapaturmien avulla.  

Koko kaupungissa toteutetaan vuosittain työtyytyväisyyskysely henkilöstölle.  Vuoden 2018 kyselyyn 
vastasi ikääntyneiden palvelualueelta 56,8% työntekijöistä. Ikääntyneiden palvelualue sai 
työtyytyväisyyskyselyssä keskimääräistä myönteisemmät tulokset verrattaessa kaupungin toimialoja. 
Henkilöstö on ikääntyneiden palvelualueella edelleen pääosin työhönsä sitoutunutta ja motivoitunutta 
sekä tyytyväinen työnantajaansa (Kuvio 6). 

Kuvio 6. Vuoden 2018 henkilöstön työtyytyväisyyskyselyn tulokset.  

 

Ikääntyneiden palvelualueen sairauspoissaolot ovat lisääntyneet vuodesta 2017, ollen vuoden 2018 
osalta keskimäärin 25,92 päivää työntekijää kohtaan. Lohjan kaupungissa selittäviä tekijöitä ovat 
henkilöstön ikärakenteen lisäksi työn suuri fyysinen kuormittavuus.  Ikääntyneiden palveluissa 
sairauspoissaolot jakautuvat suhteellisen tasaisesti eri palveluyksiköissä, tätä on kuvattu kuviossa 7. 
Pienessä yksikössä yhdenkin työntekijän pidempi työkyvyttömyysaika nostaa keskiarvoa merkittävästi.  
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Kuvio 7. Sairaus- ja kuntoutustukipoissaolot/työntekijä palveluyksiköittäin 2017 ja 2018 

 

Ikääntyneiden alueella oli vuonna 2018 työtapaturmia 51 kappaletta. Tapaturmatyypeistä suurimmat 
määrät muodostavat liukastumiset ulkona työmatkalla ja asiakaskäynneillä sekä siirtoergonomiaan 
liittyvät työtapaturmat. 

Haipro työturvallisuusilmoituksia ikääntyneiden palvelualueella vuonna 2018 oli 263 kappaletta. Näistä 
puolet (136 kpl, 52%) oli väkivalta- ja uhkatilanteita. Äkillisiä fyysistä tai psyykkistä kuormittumista 
aiheuttavia tilanteita oli seuraavaksi eniten (48kpl, 18%). Kussakin yksikössä on laadittu ohjeet uhka-ja 
väkivaltatilanteiden varalle ja näistä keskustellaan usein esimerkiksi kotihoidon alueella, missä tilanteita 
raportoidaan paljon. 

Ikääntyneiden palvelualueella kiinnitetään aktiivisesti huomiota työtapaturmiin ja palvelualueella on 
meneillään oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toteutettu luova ergonomiaprojekti, jonka tavoitteena on 
nivoa ergonomisia työtapoja osaksi työskentelyä, estää työtapaturmia sekä sitä kautta parantaa myös 
hoidon laatua asiakkaalle. 

 

4 Taloudelliset voimavarat  

 

Lohjan kaupungin taloudellinen tilanne oli tiukka vuonna 2018. Keväällä sosiaali- ja terveyden Lohjan 
sosiaali- ja terveyslautakunta asetti kokouksessaan 27.3.2018 § 29 työryhmän tarkastelemaan sosiaali 
– ja terveydenhuollon kustannuksia käytettävissä olevan vertailutiedon pohjalta. Työryhmän tavoitteena 
oli selvittää erityisesti niitä toimenpiteitä, jotka liittyvät kalliiden palvelujen kustannusten hillintään, mutta 
myös kautta linjan tarkastella mahdollisia kohteita, joista kustannushyötyä olisi saavutettavissa. 
Työskentely käynnisti talouden tasapainotustoimenpiteiden käyttöönoton, joka laajeni sitten koskemaan 
kaupungin koko toimintaa. 

Vuonna 2018 tehdyt sopeuttamistoimenpiteet näkyvät kuntien vertailussa varsin hyvin suurimpien 
kuntien ja keskisuurten kuntien vertailuissa. Huolimatta väestön voimakkaasta ikääntymisestä 
kustannusten kasvu jää vertailuissa maltilliseksi. Kuntaliitto on julkaisut yhteenvedon 52 suurimman 
kunnan sekä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote), Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kuntayhtymän (Essote), Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Keski-
Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän (Soite) osavuosi- ja vuosikohtaisten 
seurantatietojen perusteella.  

Selvityksen mukaan Lohjalla sosiaali- ja terveydenhuollon nettomenot kasvoivat 0,2 % vuoteen 2017 
verrattuna (kuvio 8). Kuntien nettomenojen kasvun keskiarvo oli 3,3 % (vaihteluväli -1,7% - 8,3 %). 

0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00

Neuvonta ja palveluohjaus

Kotona asumisen tuki

Kuntoutus ja hoiva

Sairauspoissaolot 2017 ja 2018 
palveluyksiköittäin

v.2017 v.2018



 

19 

 

Sosiaalitoimen   kasvoivat Lohjalla 1,7 %. Kuntien sosiaalitoimen nettomenojen kasvun keskiarvo oli 3,2 
% (vaihteluväli -10,5% - 18,2%). Terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat Lohjalla -0,9 %. Kuntien 
terveystoimen nettomenojen kasvun keskiarvo oli 3,1 % (vaihteluväli -7,0% - 10,7%). 
Perusterveydenhuollon nettotoimintamenot kasvoivat Lohjalla -1,6 %. Kuntien perusterveydenhuollon 
nettomenojen kasvun keskiarvo oli 1,9 % (vaihteluväli - 18,0% - 22,8%). Erikoissairaanhoidon 
nettotoimintamenot kasvoivat Lohjalla -0,6 %. Kuntien erikoissairaanhoidon nettomenojen kasvun 
keskiarvo oli 3,7 % (vaihteluväli - 10,4% - 19,2%). 

 

 

Kuvio 8. Sosiaali- ja terveyden nettotoimintamenojen kehitys 2015 – 2018 (Kuntaliitto 2019). 

 

Keskisuurten kuntien vertailun 2018 mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten osalta Lohjan 
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ilman ikä- tai tarvevakiointia ovat 0,5 miljoonaa euroa keskiarvoa 
kalliimmat huolimatta siitä, että Lohjan on vertailujoukon neljänneksi ikääntynein. Aiempina vuosina 
Lohja on olut keskiarvoon nähden merkittävästi kalliimpi, mm. vuonna 2017 noin 2,6 miljoonaa euroa.  

Ikääntyneiden palvelualueen talouden kehitys toimintakatteen valossa vuodesta 2014 vuoteen 2018 
kyseisen vuoden rahan arvossa näkyy kuviossa 9. Vuodet eivät ole keskenään täysin verrannollisia, 
myös organisaatiouudistuksen vaikutukset sekä palvelujen uudet toteuttamistavat vaikuttavat tähän 
hieman, mm. menojen ja tulojen uudelleen kohdentamisen johdosta. Vuodet 2017 ja 2018 ovat kuitenkin 
vertailukelpoisia pääosin keskenään ja kertovat merkittävästi kustannuskehityksen tasoittumisesta. 

Tuottavuuden kehittämiseksi ikääntyneiden palveluissa on jatkettu aktiivista toiminnan seurantaa sekä 
palveluprosessien kehittämistä kotihoidossa ja asumispalveluissa sekä osastohoidossa. 
Palveluohjauksen ja matalan kynnyksen neuvontapalvelupisteen Ikähelpin käynnistyminen ovat 
monella tavalla edistäneet palvelurakenteen muutosta ja asiakaspalvelun laadun varmistusta. Kotiutus- 
ja kotikuntoutustiimin toiminnan tehostaminen on edistänyt asiakkaiden turvallista ja joustavaa 
kotiutumista sairaaloista ja osastoilta niin, että suuri osa kotiutujista selviytyy kotona ilman 
sosiaalipalveluita ja korkeintaan tukipalveluiden avulla.  
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Kuvio 9. Talouden kehitys toimintakatteen näkökulmasta ikääntyneiden palveluissa vuosina 2014–2018. 

5 Henkilöstön määrä ja koulutus  

 

Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava toimintayksikön palveluja saavien 
iäkkäiden henkilöiden lukumäärää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelujen tarvetta (Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
§ 20). Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja 
terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta (Laki 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 
§ 10). Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen 
hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun 
terveydenhuollon alalta.  

 

Koulutus ja täydennyskoulutus  

Ikääntyneiden palveluista osa tuotetaan omana toimintana ja osa ostopalveluina. Tässä raportissa 
henkilöstömäärää ja koulutustasoa tarkastellaan oman toiminnan osalta. Ikääntyneiden palvelujen 

käytössä olevien vakanssien määrä oli 12/2018 yhteensä 496,75. Suurimmat ammattiryhmät ovat lähi- 

ja perushoitajat sekä sairaanhoitajat (kuvio 10).  
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Kuvio 10. Suurin osa ikääntyneiden palveluiden henkilöstöstä toimii lähihoitaja, perushoitajan ja sairaanhoitajan 
työtehtävissä. 

 

Yhteensä käytössä on 31 erilaista tehtävä- tai virkanimikettä.  Valtaosalla ikääntyneiden palvelualueen 
henkilökunnasta on vähintään keskiasteen tutkinto.  Pääosin avoimet vakanssit on saatu täytettyä. 
Eniten haasteita on ollut sairaanhoitajien saatavuudessa erityisesti varahenkilöstöön ja sijaisuuksiin. 
Sijaisten saatavuudessa on ollut kaiken kaikkiaan jonkin verran aiempia vuosia enemmän haasteita, ja 
aika ajoin sijaisten saatavuus on ollut erittäin heikkoa. 

Henkilöstöä kannustetaan kouluttautumaan. Koulutuspäivien toteutumista työntekijää kohden 
seurataan tulosyksiköittäin. Ikääntyneiden palvelualueella toteutui vuoden 2018 aikana yhteensä 769,2 
koulutuspäivää. Vakanssimäärään suhteutettuna koulutuspäiviä oli noin 1,5 päivää/vakanssi. Osa 
täydennyskouluttautumisesta jää nykyisten tilastointijärjestelmien ulkopuolelle, muun muassa 
Lääkehoidon osaaminen verkossa (LOVe), joka suoritetaan vähintään 5 vuoden välein, samoin 
Duodecimin Oppiportin kautta suoritettavat verkkokoulutukset esimerkiksi potilasturvallisuus. 
Tulevaisuudessa on haasteena ratkaista koulutuksiin osallistumisen näkyväksi tekeminen uusien 
koulutusmuotojen vakiinnutettua paikkansa.  Tässä odotetaan uuden henkilöstöhallinnon ohjelman 
sujuvoittavan tilastointia. 

 

Henkilöstömitoitus  

Jos toimintayksikön tiloissa hoidettavana olevan iäkkään henkilön toimintakyky on alentunut siten, että 
hän tarvitsee huolenpitoa vuorokaudenajasta riippumatta, toimintayksikössä on oltava riittävästi 
henkilöstöä kaikkina vuorokauden aikoina (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 20.). Laatusuosituksen mukaan tehostetussa 
palveluasumisessa ja vanhainkodeissa tulee olla vähintään 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja 
terveyskeskuksen osastoilla 0,60–0,70. Henkilöstömitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa 
poissaolevat on korvattu sijaisilla. (STM 2017: 22, 34.) Vuonna 2018 mitoitus oli keskimäärin osastoilla 
0,74 hoitotyöntekijää, tehostetussa palveluasumisyksiköissä 0,58 hoitotyöntekijää. 

Kotihoidon henkilöstön tarvetta määritettäessä on olennaista tarkastella välittömän työajan toteutumista. 
Välittömän asiakastyön osuus on mittari, jota tarkastellaan muun muassa tarvittavan resurssimäärän 
määrittelemiseksi ja työn tasaiseksi jakautumiseksi. Laatusuosituksessa Hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on määritelty mistä välitön asiakasaika ja –työ koostuu sekä 
mitä niihin lasketaan mukaan (STM 2017: 37). Tutkimusten ja kuntien seurantojen/vertailujen 
perusteella tiedetään, että kotihoidossa sairaanhoitajien välitön työaika on noin 20–40 % 
kokonaistyöajasta ja lähihoitajilla noin 40–60 % kokonaistyöajasta. Lohjalla sairaanhoitajien välittömän 
asiakastyön tavoitteeksi on asetettu 40% ja lähihoitajien 60%.  
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Kotihoidossa tehdään paljon muutakin työtä mikä on pois välittömäksi asiakastyöksi kirjautuvasta ajasta 
mm. sijaisten perehdyttäminen, opiskelijoiden ohjaaminen ja arviointi ja näyttöjen vastaanottaminen. 
Lohjalla kotihoidon henkilöstön välittömän työajan toteutumista suhteessa asiakkaan palveluun on 
seurattu vuoden 2018 aikana edelleen systemaattisesti. Kuvion 11 mukaan välitön työaika on toteutunut 
keskimäärin aiempia vuosia korkeammalla tasolla. 

 

 

 

Kuvio 11. Kotihoidon välittömässä työajassa tapahtui suotuisaa kehitystä vuonna 2018 

 

6 Yhteenveto ja tulevaisuuden näkymä  

 

Vanhuspalvelulain 980/2012 § 6 mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain 
arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan sekä 
koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja 
koulutuksesta. Lisäksi kunnan tulee ottaa arvioinnissa huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa 
selvityksessä esitetyt havainnot. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 § 6.) 

75 vuotta täyttäneiden määrä sekä osuus Lohjan väestöstä ovat kasvaneet tasaisesti ja ennusteen 
mukaan tulevina vuosina kasvaa edelleen. Ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä myös 
muistisairauksia sairastavien määrä lisääntyy. Huolimatta ikääntyneiden hyvinvoinnin myönteisestä 
kehityksestä, väestön ikääntyminen lisää vanhuspalveluiden lisäksi terveydenhuollon peruspalvelujen 
sekä erikoissairaanhoidon käyttöä. 
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Lohjan kaupungin taloudelliset haasteet ja tarpeet talouden tasapainottamiselle asettavat lähivuosina 
merkittäviä haasteita. Valtuuston 15.5.2019 hyväksymän talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti 
toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja palvelurakenteen keventämiseksi lähivuosina tulevat 
koskemaan myös ikääntyviä kuntalaisia. Yhtälö on haastava väestön ikääntymiskehityksen kanssa. 

Tehdyn selvityksen perusteella iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu 
ovat Lohjalla kohtuullisen hyvällä tasolla.  Säännöllisen kotihoidon sekä omaishoidon tuen peittävyys on 
alempi kuin laatusuosituksen taso. Siitä huolimatta kotona asuvien iäkkäiden henkilöiden osuus on 
laatusuosituksen tasolla ja vähintään yhtä korkea kuin vertailukaupungeissa (keskisuuret kaupungit) ja 
keskimäärin Uudenmaan alueella. Huomioitavaa on myös se, että kaikille kotiin palvelua tarvitseville ja 
palvelujen kriteerit täyttäville palvelu kyetään myöntämään määräajassa. Palveluasumisen osalta sen 
sijaan on haasteita määräajan toteutumisessa. Jonkin verran kotona asumisen peittävyyttä ja painetta 
asumispalvelujen järjestämiselle aiheuttaa välimuotoisten asumismuotojen muun muassa senioritalojen 
ja yhteisöllisten asumismuotojen vähäisyys. Uusien yksiköiden käynnistyminen vuosien 2017 ja 2018 
aikana on parantanut tilannetta kuitenkin jonkin verran. 

Kuntoutus ja hoivapalveluissa henkilöstömitoitus on hieman korkeampi kuin laatusuosituksen 
minimitaso edellyttää johtuen pääosin siitä, että työvuorojen toteutus ei muutoin onnistu huolimatta siitä, 
että henkilöstön liikkuvuutta on aiempaa enemmän hyödynnetty. Valtaosalla ikääntyneiden palveluiden 
työntekijöistä on vähintään keskiasteen tutkinto. Ikääntyneiden palveluissa on myös monialaista 
osaamista ja työntekijöitä kannustetaan kouluttautumaan. Erityisesti viimeisten vuosien aikana on 
panostettu kuntoutuksen ja saattohoidon osaamista vahvistavaan koulutukseen. 

Kehitettäviä asioita tämän ikääntyneiden palvelualueen laadun ja riittävyyden arvioinnin pohjalta löytyy 
erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin ja riittävyyteen sekä sektorirajat ylittävään yhteistyöhön liittyen.  

Ikääntyneiden palvelualueella on tarpeen tarkastella laadun arviointia ja kehittää sitä edelleen 
systemaattisesti. Asiakaspalautteen keräämisessä tulee edelleen huomioida monipuoliset 
palautekanavat. Verkkosivujen kautta aloitettu palautteen antomahdollisuus ei ole juurikaan lisännyt 
saadun palautteen määrää. Vuoden 2019 alusta Roidu – järjestelmän käyttöä laajennetaan 
päivätoimintaan jatkuvan antamisen mahdollistamiseksi. Tästä saatujen kokemusten perusteella 
voidaan järjestelmän käyttöä myös edelleen laajentaa.  

Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa laadukkaita palveluja. Erityisen tärkeäksi nouseekin henkilöstön 
työhyvinvoinnin edistäminen, työhyvinvoinnin seurantamenetelmien kehittäminen ja henkilöstön 
saatavuuden parantaminen. Työhyvinvointikyselyn vuosittainen toteutus sekä niiden tulosten 
hyödyntäminen on ollut hyvä askel tähän suuntaan.  

Viime hallituskaudella kaatuneen sote-uudistustuksen jälkeen on jälleen virinnyt keskustelu, miten sote- 
palveluja tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Tarpeet uudistamiselle ovat olemassa, mutta jatkuva 
keskustelu sote-uudistuksesta pitää joissain määrin lähitulevaisuudessakin sosiaali- ja 
terveydenhuollon palvelujen tuottamisen epävarmassa tilassa. 

Ikääntyvä Lohja 2018 –ohjelmassa määritellyt toimenpiteet ovat pääosin käynnistyneet ja toteutuneet. 
Erityisesti kuitenkin sektorirajat ylittävään yhteistyöhön ikääntyneiden elinympäristön ja palveluiden 
kehittämiseksi tulee kiinnittää tulevaisuudessa erityistä huomiota. Uutta Ikääntymispoliittista ohjelmaa 
laadittaessa on huomioitu erityisellä tavalla ympäristöön ja asumiseen liittyvät tekijät tavoitteena on, että 
jatkossakin Lohjalla voi elää hyvää ikää. 
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Liite 1. Ikääntyvä Lohja 2018 – ohjelman toimenpide-ehdotusten seuranta 

 

Teema Toimenpide Arviointi 31.12.2018  

 

Palvelurakenne Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden 

vanhusten määrä nostetaan suositusten mukaiseksi.  

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä toteutettu, joiden kautta 

muutamia asiakkaita on ohjautunut palvelujen piiriin. 

Suositukset ovat ohjelmakaudella muuttuneet. Palvelut on 

saatavissa määräajassa. 

 Kotihoito resursoidaan vastaamaan 75 vuotta täyttäneiden 

kotihoidon lisääntyneeseen tarpeeseen  

Kotihoidon resurssit ennallaan. Tukipalvelujen uudelleen 

organisointia toteutettu. Toteutettu kotikuntoutuksen pilotti 

vahvistamaan kotona selviytymistä. Pilotista saatujen hyvien 

kokemusten perusteella kotikuntoutus vakiinnutetaan osaksi 

palvelujärjestelmää. 

 Kotisairaalatoimintaa varten lisätään kotihoitoon 3 

sairaanhoitajan ja 3 lähihoitajan toimea vuoden 2016 aikana 

Kotisairaala toiminnan käynnistynyt 1.3.2018. 

 Omaishoidontukea kehitetään. Omaishoidon piirissä olevien 

vanhusten määrää pyritään nostamaan suositusten mukaiseksi 

kuuteen prosenttiin (suositus 6 -7 %)  

Omaishoidon asiakkuudet ovat lisääntyneet ja vakiintuneet. 

Omaishoidon tueksi on käynnistetty perhehoitoa.  

 Aunentupaan siirretään 7 lähihoitajan toimea  Ei ole ajankohtainen toimenpide. Aunentuvan 

käyttötarkoitusta on muutettu asiakastarpeiden mukaan 

tuetun asumisen yksiköksi, jonka palvelut tuottaa kotihoito. 

Toimintakyvyn arviointi Henkilöstön Rava-koulutuksen tulee olla jatkuvaa ja 

systemaattista. 

Rava- koulutukset ovat toteutuneet vuoden aikana 

säännöllisesti. Osallistuttu RAVA- pilotointiin, jossa uusien 

kysymysten avulla pyritään selvittämään sosiaalista 

toimintakykyä.  

 Rava- ja Minimental-testit tehdään kaikille asiakkaille vähintään 

puolen vuoden välein 

Rava – ja MMSE –testit on tehty kaikille.  
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Toimintakykyä tukevat 

yhdyskunta- ja 

infrastruktuuriratkaisut 

Esteetön jalankulkuverkosto (kävelytiet, puistot ja kävelykadut) Jatkuvaa työskentelyä. Esteettömyyskartoitus tehty Laurea 

AMK:n opiskelijatyönä. 

 Ympäristön esteettömyys (pääsy esimerkiksi pyörätuolilla ja 

tietotekniset valinnat) 

Jatkuvaa työskentelyä.  

 

 

 Asuinalueilla ja liikuntareittien varrella riittävästi penkkejä 

levähtämistä varten 

(Päivitetään Esteetöntä kulkua Lohjalla –opas liikuntaesteisille, 

lisänä karttatieto keskustan penkeistä) 

Penkkejä on lisätty vuonna 2017 toteutetun kyselyn 

perusteella ja aluetoimikuntien toimesta osaan taajamista. 

 

 Reittien varrella helposti saavutettavia wc-tiloja Ei ole vielä edennyt. 

 Aran korjausavustukset ikääntyneille sekä hissiavustukset 

pidetään esillä tiedottamisessa 

Toteutunut osittain. 

 Rakennuslupaprosesseissa esteettömyyden huomioiminen Jatkuvaa. 

 Asuntojen saneeraaminen esteettömiksi Jatkuvaa työskentelyä osana asiakastyötä. Yhteistyötä ollut 

muun muassa vanhustyön keskusliiton korjausneuvonnan 

kanssa. 

 Hissien rakentaminen hissittömiin taloihin Tietoa ei ole käytettävissä. 

 Joukko- ja asiointiliikenteen kehittäminen ja parantaminen 

(palveluliikenne syrjäpitäjistä keskustaan) 

Jatkuvaa työskentelyä vuoden aikana. Palvelu- ja 

kutsuliikenne toimii ja toimintaa on kehitetty aktiivisesti. 

Tietoa palveluliikenteestä on lisätty mm. maksuttomalla 

palveluliikenne –viikolla. 

Toimintakykyä tukevat 

yksilötoiminnot 

Julkisen sektorin, vapaaehtoisten toimijoiden, seurakunnan, 

kolmannen sektorin ja yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen 

luomalla yhteistyötä tukevia rakenteita 

Toteutunut osin. Työryhmä kokoontuu säännöllisesti 

palvelutorisuunnittelun yhteydessä. Lisäksi ollut kohde 

kohtaista yhteistyötä muun muassa Voimaa vanhuuteen 

tavaksi ja tutuksi- foorumilla. 
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 Kolmannen sektorin kauppa- ja siivousapupalveluita 

hyödynnetään kotihoidossa 

Toteutunut pääosin.  

 Liikunnan vertaisohjaajien koulutus ja vertaisryhmät Käynnistynyt osana Voimaa vanhuuteen tavaksi ja tutuksi- 

kärkihanketta ja jatkuu Voimaa vanhuuteen – 

terveysliikuntaohjelmassa. 

 Ikääntyneille tarkoitettuja kulttuuripalveluita järjestetään ja 

tarjotaan koko alueen palveluasumisyksiköihin, laitoksiin ja 

terveyskeskuksen osastoille 

Toteutunut mm. orkesterin ja pienryhmien vierailuja 

yksiköihin. Yksiköissä paljon vierailevia esiintyjiä, lisäksi 

tehdään retkiä.   

 Ikääntyneiden sähköisiä asiointimahdollisuuksia kehitetään, 

heitä koulutetaan, asiointi-paikkoja luodaan, tiedotetaan myös 

sähköisesti 

Koulutusta toteutunut Apuomenan Digiomenan kautta 

vanhusten palvelukeskuksessa, Ikähelpissä käytössä 

tietokone, kirjaston Senior Surf – tapahtuma, asiointitili 

käytössä ikääntyneiden palveluissa. Viestintää tehdään 

monikanavaisesti painettujen julkaisujen lisäksi sosiaalisessa 

mediassa ja nettisivujen kautta. 

 Ikääntyneiden omaa vastuuta terveydestä ja toimintakyvyn 

ylläpitämisestä tuetaan Duodecimin sähköisillä 

terveystarkastus- ja –valmennuspalveluilla sekä  e-

omahoitokirjaston avulla. 

Jatkuvaa, mutta ei ole merkittävästi laajentunut. Duodecimin 

sähköinen terveystarkastus päättyi vuoden 2018 loppuun 

vähäisen käytön johdosta. 

Kuntoutus Ikääntyneille soveltuvat kuntoutumista edistävät välineet 

uudisrakennuksiin ja remontoitaviin kiinteistöihin 

Niilonpirtin kuntosali ikääntyneille käytössä, samoin 

kuntoutuskoti Mäntylään saatu kuntosalilaitteita.  

Palvelukeskuksen kuntosalin toiminta-aikoja avattu 

järjestöille. 

 Henkilökunnan osaamisen jatkuva kehittäminen kuntouttavaan 

työtapaan 

Suunnitelmallinen täydennyskoulutus toteutunut. 

Ergonomiakortti- koulutukset käynnistyneet.  

 Kotiin vietävän kuntoutuksen ja Arki aktiiviseksi toiminnan 

kehittäminen 

Arki aktiiviseksi – toiminta jatkunut.  Kotikuntoutuksen 

suunnittelutyö Uudenmaan alueen kuntien yhteistyönä on 

päättynyt.  
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 Kuntoutukseen suuntautuneen henkilöstön resurssointi 

yksiköihin 

Yksiköihin nimetty kuntoutusvastaavat, joiden kautta 

osaamisen jalkauttamista yksiköihin.  

 Fysioterapian resurssien lisääminen Fysioterapian resursseja on uudelleen suunnattu toiminnan 

muutosten myötä kotikuntoutukseen. 

 Kuntoutuksen henkilökohtaisen kokonaissuunnitelman 

laatiminen asiakkaille 

Jatkuvaa. 

Gerontologinen hoitotyö Ikäihmisten terveysneuvonnan kehittäminen siten, että 

vanhuksilla on lisääntyneet valmiudet huolehtia omasta 

terveydestään ja hyvinvoinnistaan 

Teemapäivät Ikähelpissä ja jalkautuvissa tapahtumissa ovat 

toteutuneet. Esillä laaja-alaisesti ikääntyneen terveyteen ja 

hyvinvointiin liittyviä teemoja. 

 Suun terveydestä vastaavan henkilön nimeäminen 

hoitoyksiköissä 

Vastuuhenkilöt valittu yksiköissä ja suun terveydenhuollon 

ammattilaiset ovat tehneet tarkastuskäyntejä yksiköihin.   

 Ennaltaehkäisevät kotikäynnit ikääntyneille, erityisesti 

riskiryhmiin kuuluville, jotka eivät ole palvelujen piirissä. 

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdennettu viime vuonna  

80 ja 85 vuotta täyttäneille tehdyn kyselyn pohjalta 

riskiryhmille. Hyvinvointikyselyä päivitetty palautteen 

perusteella toimivammaksi. 

 Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomakkeen 

käyttöönotto 

Avainhenkilöt nimetty ja koulutus toteutunut vuonna 2018. 

Koulutukset ja toimintamallin jalkauttaminen jatkuvat. 

 Vanhusten toimintakykyä vahvistavan työtavan kehittäminen Jatkuvaa 

 Ikääntyneen asiakkaan mahdollisimman nopean ja turvallisen 

kotiutumisen mahdollistaminen terveyskeskusosastolta ja 

sairaalasta 

Kotiutustiimin toimintaa kehitetty jatkuvasti ja yhteistyötä 

tehty Lohjan sairaalan kanssa.  

 Kotihoidon henkilöstön työn sisällön kehittäminen ja osaamisen 

varmistaminen vastaamaan asiakkaiden tarpeita sekä 

yhteistyön kehittäminen muiden toimijoiden kanssa 

Kotihoidon lääkehoitotutkimus päättyi. Osaamisen 

kehittämistä jatkettu suunnitelmallisen täydennyskoulutuksen 

avulla.   
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 Oppilaitosyhteistyön kehittäminen uusimman tiedon saamiseksi 

vanhustyöhön sekä työvoiman saannin turvaamiseksi 

Oppilaitosyhteistyö toteutunut. Markkinointitapahtumat 

oppilaitoksiin toteutuneet.   

 Ikääntyneiden palvelut täyttävät liitteen 3 mukaiset laatukriteerit 

(kotihoidon laatukriteerit tarkennetaan) 

Toteutuu. Kotihoidon kriteerit päivitetty. 

 Henkilöstöresurssien kohdistaminen vastaamaan asiakkaiden 

hoidontarvetta 

Henkilöstöresurssien jatkuvaa tarkastelua ja uudelleen 

kohdentamista toteutettu asiakastarpeen mukaan. 

 Tilojen viihtyisyys, turvallisuus ja tarkoituksenmukaisuus 

yhteisöllisyyden mahdollistavaksi 

Toteutunut.  

 

 

 Geriatriakeskuksen neuvonta ikääntyneiden terveyttä ja 

toimintakykyä koskevissa asioissa. Toimivien 

avunsaamisväylien ohjaus erilaisissa elämäntilanteissa 

Neuvontapalvelupisteen Ikähelpin toiminta vakiintunut ja 

tunnettavuus lisääntynyt.  

 Omaishoidontukea kehitetään perusturvalautakunnan 

päätösten mukaisesti. Omaishoidontukea saavien tueksi 

kehitetään edelleen intervalliosaston 4 toimintaa kuntouttavaan 

suuntaan ja käydään läpi sekä omaishoidontuen 

arviointiprosessi että vapaiden käytön prosessi (ml. 

palveluseteli) 

 

 

Omaishoidossa palvelusetelin käyttö on laajentunut. 

Kuntouttavan jaksohoidon yksikkö Kuntoutuskoti Mäntylän 

toiminta on vakiintunut. Perhehoidon käyttö omaishoitajien 

vapaan aikaisessa palvelussa on käynnistynyt. 

Gerontologinen 

sosiaalityö 

Ikääntyneiden kotona asumisen ja päivittäisen selviytymisen 

edistäminen asunnon muutostöillä 

Jatkuvaa työskentelyä osana asiakastyötä 

 Henkilöstön täydennyskoulutuksessa huomioidaan 

monikulttuurisuus 

Toteutunut osana maahanmuuttajakoordinaattorin johtamaa 

toimintaa. Osallistuttu kotouttamisohjelman laadintaan. 
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Ikäihmisten  

mielenterveyspalvelut 

Henkilöstön osaamista ikäihmisten mielenterveyden häiriöistä 

kärsivän asiakkaan kohtaamisessa ja mielenterveyden 

hoidosta kehitetään 

Jatkuvaa, osana suunnitelmallista täydennyskoulutusta. 

 Henkilöstön osaamista muistisairauksien ja siitä johtuvien 

käytöshäiriöiden osalta lisätään 

Jatkuvaa, osana suunnitelmallista täydennyskoulutusta. 

Suun terveydenhoito Suun terveyden kunto arvioidaan kotihoidossa ja 

ympärivuorokautisessa hoidossa säännöllisesti ja siihen 

nimetään vastuuhoitaja 

Suun terveydenhuollon kotikäynnit toteutuneet.  

Kaatumistapaturmat Tehostettu kaatumistapaturmien ehkäisy, lisätään tiedottamista 

ja huolehditaan yleisten kulkuväylien esteettömyydestä 

Jatkuvaa. Toteutetaan osana muun muassa hyvinvointia 

edistäviä kotikäyntejä. Kenkien liukuesteiden jakaminen ja 

kaatumisriskin arviointimalli ovat käytössä.  

 Ammattihenkilöstön täydennyskoulutus kaatumisten ehkäisystä Jatkuvaa, osana suunnitelmallista täydennyskoulutusta.  

Ikäihmisten 

päihdeongelmat 

Päihteidenkäytön puheeksi ottaminen erityisesti 

asiakastilanteiden nivelkohdissa 

Jatkuvaa osana asiakastyötä.  

Erityisryhmiin kuuluvien 

ikääntyneiden palvelut 

Selvitetään ikääntyvien kehitysvammaisten asumismuotojen 

kehittämistä yhteistyössä alan toimijoiden kanssa 

Kesken laaja-alaisempana tarkasteluna. Yksittäisten 

asiakastilanteiden kohdalla tehty kehittämistyötä. 

Vanhusten  

kaltoinkohtelu 

Lähisuhdeväkivallan suodatin – ja kartoituslomake otetaan 

käyttöön ikääntyneiden palveluissa 

Otettu käyttöön avainhenkilöiden koulutuksen jälkeen vuoden 

2018 aikana.  

 

 

 

 


