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Väestöennuste 2019
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Väestöllinen huoltosuhde kertoo alle 
15 ja yli 65-vuotiaiden määrän sataa 
15-65 vuotiasta kohden
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Ikäpoliittinen strategia

SYDÄNMAA VESANTO IKÄÄNTYNEILLE 
SUURELLA SYDÄMELLÄ 

• Ikäpoliittisen strategian arvot:
• Laatu
• Turvallisuus
• Asiantuntemus
• Yksilöllisyys
• Oikea- aikaisuus
• Tasa-arvoisuus
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SYDÄNMAA VESANTO IKÄÄNTYNEILLE 
SUURELLA SYDÄMELLÄ 
• Tavoitteet

• SYDÄMELLÄ! Palvelut tuotetaan ikäihmisten erityispiirteet huomioiden
• Kuntalaisten ikääntyneiden palveluntarve kartoitetaan
• Palveluita tuotetaan tarpeiden mukaisesti yksilöllisyys huomioiden

• TOIMIVASTI! Palvelurakennetta ja palveluiden oikea- aikaisuutta kehitetään 
suositusten ja tarpeen mukaisesti

• Tasa-arvoisuus
• Palvelutarpeen arviot

• YHDESSÄ! Yhdessä eri toimialojen, ikäihmisten sekä järjestöjen/yhdistysten 
kanssa kokoontumispaikoissa
• Jaetaan tehtäviä, tehdään rinnakkain, ei päällekkäin

• LÄHELLÄ! Palvelut mahdollisimman pitkälle lähipalveluina
• Pääsääntöisesti oman kunnan alueella
• Huomioidaan syrjässä asuvat kuntalaiset

• TEKNOLOGIA! Käytetään hyväksi teknologisia apuvälineitä
• Käytön lisääminen
• Etäpalvelut

• ENNALTAEHKÄISY! Sairauksien ennaltaehkäisyä ja toimintakyvyn ylläpitämistä 
tehostetaan
• Terveyden edistäminen eri ikäryhmissä
• Yhteistyö potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon kanssa
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Suositukset
• Terveys ja toimintakyky

• Ennaltaehkäisy, sosioekonomiset erot, interventiot, riskitekijät/riskiryhmät
• Asiakas- ja palveluohjaus

• Yhden luukun taktiikka matalalla kynnyksellä 
• Laatu

• Henkilöstön määrä ja osaaminen, asiakastyytyväisyys, ikäpoliittiset tavoitteet
• Ikäystävällinen palvelujen rakenne

• Kotona asumisen turvaaminen, toiminnan kehittäminen suhteessa 
tarpeeseen

• Teknologia
• Teknologia, robotiikka

Toimintakyvyn arviointi ja 
uudet kriteerit
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Toimintakyvyn arviointi

• Vanhusten psykososiaalinen toimintakyvyn arviointi (sis. RAVA)
• Tarvittaessa lisäksi:

• NMA (Ravitsemus)
• MMSE/CERAD/ ADCS ADL (Muisti)
• GDS 15

• Frat/Frop (kaatumisriski)
• Barthel indeksi
• Sppb (lyhyt fyysisen suorituskyvyn testi)

• Hoitoisuusindeksi käytössä hoidon ja tuen tarpeen (PaHosu) määrittämisessä,  
asumismuodon valinnassa sekä omaishoidon tasoa arvioitaessa

• Kunkin asiakkaan kohdalla huomioidaan kokonaistilanne, joka muodostuu:
• Asiakkaan ja häntä edustavan henkilön näkemyksestä ja toiveesta
• Fyysisestä ja psyykkisestä toimintakyvystä
• Terveydentilasta
• Hoitoisuudesta
• Kognition tasosta
• Haasteellisesta käytöksestä (esim. aggressiivisuus, levottomuus)
• Omaishoitajan uupuminen tai sen uhka



15.4.2021

9

Ajatuksia kehittämiskohteista..

• Terveyden edistäminen 
• Palveluohjauksen kehittäminen/ Toimintakyvyn arviointi
• Henkilöstömitoitusten lisäämisen tuoman kustannuskasvun hallinta 

kotihoitoa ja kotihoidon tukipalveluita kehittämällä
• Ikäystävällinen kunta

• Muiden kuin sote- palvelujen kehittäminen
• Miten löydetään erityistä tukea tarvitsevat ikäihmiset?

• Kuolemaa edeltävä sote- palvelujen käyttö ja käyttökustannukset
- Kuoleman lähestyminen nostaa kustannuksia
Hoitosuunnitelmien tärkeys
Saattohoidon kehittäminen ja laatu


