
Ikääntyneiden palvelurakenteen 
kehittäminen

Orimattilan asukastilaisuus

Ismo Rautiainen
Toimialajohtaja, Ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus



Palvelut ensisijaisesti kotiin
• Suunnitellaan maakunnallinen ikääntyneiden palvelujen 

palvelukokonaisuus ja määritellään keskeiset 

palveluprosessit. 

• Kehitetään asiakasohjausta ja  ikäihmisten 

valinnanvapautta tukevia palvelujen järjestämistapoja 

• Tuetaan ikäihmisten kotona asumista ja jatketaan 

palvelurakenteen kehittämistä

• Kotihoidon oikea resursointi ja toimintatavan uudistaminen

• Kotikuntoutuksen resursointi ja kehittäminen

• Kotisairaalatoiminnan resursointi ja kehittäminen

• Kotona asumista ja palveluasumista tukevat lääkäripalvelut 

• Luovutaan sosiaalihuoltolain mukaisesta laitoshoidosta ja 

korvataan sitä palveluasumisen ratkaisulla ja kotiin vietävillä 

palveluilla



Palvelut ensisijaisesti kotiin (2)
• Kehitetään tehokkaampi akuutti- ja kuntoutussairaala 

– toimintamalli sekä parannetaan hoitoketjujen 
saumattomuutta

– Korvataan sairaalan vuodeosastohoito kuntiin tehostetun 
palveluasumisen yksiköihin perustettavilla arviointi- ja 
kuntoutusyksiköillä

• Kehitetään ikäihmisten asumista ja etsitään 
vaihtoehtoja tehostetulle palveluasumiselle

• Hyödynnetään teknologiaa ja sähköisiä palveluita 
kaikissa palveluissa
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Kaikki pitkäaikaishoidon 
potilaat siirretään 

tehostettuun 
palveluasumiseen, mikäli 

sairaalahoidon tarvetta ei ole 
= n.  50-60 asiakasta

Säästöpotentiaali n. 1 M€

Nastolan 20 asiakasta 
siirtyy Jalmariin ja / tai 

Orimattilaan
Nastolan  5 PAH 

asiakasta TEPAAN

Nastolan 20 akuutti- ja 
kuntoutusasiakasta siirtyy Jalmariin 
ja / tai Orimattilaan  ja vastaavasti  

Jalmarista siirtyy 30 jonottajaa 
TEPAAN

Padasjoen 9 jonottajat siirtyvät 
TEPAAN. Asikkalasta  ja Padasjoesta 

akuutit siirtyvät Hollolaan tai 
Jalmariin

Jalmariin jää  tässä 
vaiheessa 70 PAH 

asiakasta

Edellyttää riittävän  kotikuntoutuksen ja 
kotiin annettavat palvelut sekä  hyvin 
toimivan palvelu-/ asiakasohjauksen

Asikkalan, Padasjoen, 
Nastolan  ja Iitin vos 
muutos tuo säästöä

n.  2 M€

Iitin 20 asiakasta siirtyy  
Jalmariin ja/ tai 

Orimattilaan 
5 PAH asiakasta TEPAAN

*) 
vähenee 
ja sisältö 
muuttuu 
tulevina 
vuosina



VOS Palveluverkko muutoksen 
jälkeen

PHSOTEY
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= Heinola 

= keskussairaala

= perusterveydenhuollon 
kuntoutussairaalat 



Rakennemuutos: vuodeosastohoitoa 
korvaavat palvelut

• Arviointi- ja kuntoutusyksiköt tehostetussa 
palveluasumisessa

– Kotoa arviointi-, kuntoutus-, ja hoitojaksolle

– Jatkokuntoutus silloin, kun ei ole sairaalahoidon tarve

– Asumispalvelun tarpeen arviointi

– Saattohoito yhteistyössä kotisairaalan kanssa

• Tehostettu kotikuntoutus

• Kotisairaala

• Kotihoidon vahvistaminen



Väestön jakauma taajamaan ja haja-
asutusalueille kunnittain 2015



Palvelurakenne, +75v %

• Palvelurakenne on painottunut 
ympärivuorokautisesti!!

2013 2014 2015

Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet 88,9 88,6 88,5

Säännöllisen kotihoidon piirissä 6,3 7,6 5,7

Palveluasumisessa 7,8 9,2 9,6

Omaishoidossa 3 3,2 3,5

Laitoshoidossa 3,2 2,1 1,9



Orimattila, muutokset pähkinänkuoressa

• Vanhainkotihoito Kanervikkokodista korvataan tehostetun 
palveluasumisen palveluilla (Kehräämökoti)

• Vuodeosastopalveluja keskitetään Orimattilaan

• Kotiin vietäviä palveluja kehitetään

• Tehdään kunnan kanssa yhdessä palvelurakenteen 
kehittämissuunnitelma

Palvelurakenne vaatii 

Erityistoimenpiteitä!


