Kehitetään ikäihmisten
kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa
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10.11.2017

Etunimi Sukunimi

I&O kärkihankkeen tavoitteet
•
•
•
•
•
•
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Lisätä terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia palveluja,
monialaista kuntoutusta ja erilaisia asumisen vaihtoehtoja
Kehittää iäkkäiden ihmisten kotiin annettavien palvelujen määrää ja sisältöä
Kehittää asiakas- ja palveluohjausta
Lisätä ikäihmisen perhehoitoa
Juurruttaa omais- ja perhehoitajien jaksamista tukevia käytäntöjä
Lisätä ikääntyneen väestön osallistumista

10.11.2017

Lähde STM

I&O kärkihankkeen toimintamalli
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Lähde STM

Maakuntien kokeiluhankkeet
Keskitetty asiakas- ja
palveluohjaus eli KAAPO:
• Pirkanmaa: Ikäneuvo - Kotona
asumiseen arvoa neuvonnalla ja
asiakasohjauksella -hanke
• Kymenlaakso: Kymenlaakso
IkäOpastin -hanke
• Varsinais-Suomi: KomPassi Varsinais-Suomen keskitetty
asiakas- ja palveluohjaushanke hanke
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Toimivan kotihoidon kehittäminen:
• Pohjois-Karjala sosiaali- ja
terveyspalvelujen kuntayhtymä
(”Siun Sote”): Arvokasta
Vanhenemista Omatoimisuutta
Tukemalla (AVOT) -hanke
• Lappi: Toimiva kotihoito Lappiin Monipuoliset tuen muodot kotona
asumiseen -hanke
• Keski-Suomi, Jyväskylän
kaupunki: Kukoistava kotihoito Keski-Suomen ikäihmisten kotona
pärjäämisen tuen uudistus” -hanke
Lähde STM

Maakuntien kokeiluhankkeet
Kaikenikäisten omaishoidon
vahvistaminen:
• Etelä-Savon asiakaslähtöinen
palveluohjausverkosto ja
osaamiskeskus omais- ja
perhehoitoon -hanke
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Asumisen, hoivan ja palvelujen
yhteensovittaminen:
• Porvoon kaupunki: Täydentäen
toimivaa (Täytyy) -hanke

Lähde STM

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
2017–2019
Laatusuosituksen keskeiset sisällöt:
1. Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä
2. Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön
3. Laadulla on tekijänsä
4. Ikäystävällinen palvelujen rakenne
5. Teknologiasta kaikki irti.

Lähde: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulkaisu_fi_kansilla.pdf?sequence=1&isAllowed=y

6

10.11.2017

I&O: asiakas- ja palveluohjaus
•

Siun sotessa alueellinen keskitetty ikäihmisten asiakas- ja palveluohjaus
•
•

•

”keskuksena” Seniorineuvonta Ankkuri, Joensuu
kuntakohtainen palveluohjaus

Toiminnasta vastaavat Joensuun kantakaupungin palvelujohtaja ja
palveluohjauksen palveluesimies (koko Siun soten alue)

Kehittämistoimista
• ePalveluohjauskokeilu Siun sotessa 11.10.17 -31.1.2018 (DigiSotehankeyhteistyö)
•

Kärkihankeyhteistyö Lapin Toimiva kotihoito- hankkeen kanssa (Länsi-Pohjassa
palveluohjaus Chat- kokeilu menossa)
Lähde ja lisätiedot : Siun sote/palvelujohtaja Seija Karukannas, palveluesimies Marke Varis
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I&O: asiakas- ja palveluohjaus
Kehittämistoimista:
• Promeq- tutkimushanke: osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen,
Suomen Akatemia, Itä-Suomen yliopisto
o etsitään keinoja yli 65-vuotiaiden paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevien
ja kotona yksin asuvien henkilöiden terveyden, hyvinvoinnin ja elämänlaadun
kohentamiseen,
•

Lähde: Suomen Akatemia, http://www.promeq.fi/FI/PROMEQ/Tutkimusryhma-jaosahankkeet

Siun sote/Ikäihmisten palveluista poimintoja

•

•

Palvelu tarpeen arviointi 80- vuotta täyttäneet ei sote- palveluissa
asiakkaana 2017- 2018
MATTI (moniammatillinen kuntoutus- ja palvelutarpeen arviointitiimi)
Lähde ja lisätiedot: Siun sote/palvelujohtaja Seija Karukannas, palveluesimies Marke Varis
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Etunimi Sukunimi

I&O: Asuminen
•

Kotona asuminen
•
•
•
•

•
•
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Itsenäisesti
Säännöllisen kotihoidon turvin
Tilapäisen kotihoidon turvin
Kotona asumista tukevilla muilla
palveluilla (ateria, turvapalvelu,
seurantasoitto, kuljetus, saattaja,
kylvetys, päiväkuntoutus jne)
Omaishoito
Muuta, mitä?

10.11.2017

•

Palveluasuminen (hoiva-asuminen)
•
•
•

•

Tehostettu palveluasuminen
•
•

•

Tuettu asuminen (tukiasunnossa,
ryhmäkodissa)
Perhekoti
Ryhmäkoti/yhteisökoti

Ympärivuorokautinen hoivan ja huolenpidon
tarve
Lyhytaikainen hoito (esim. omaishoitajan
vapaajärjestelyt)

Laitoshoito
•

terveyskeskussairaalassa vain
lääketieteellisin perustein

Etunimi Sukunimi

I&O: Asuminen
Ikääntyneiden asuinolojen parantaminen ja
Ikä-Aske
(Ympäristöministeriön kehittämisohjelma
2013-2017)

Keskeiset teemat:
•
•
•
•
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Ennakointi ja varautuminen
Esteettömyyden parantaminen ja asuntojen
korjaaminen
Asuntojen laatu ja asumisratkaisujen
monipuolisuus
Asumisen, palvelujen ja elinympäristön
kokonaisuus

Teknologiaa ja digitalisaatiota asumisen
tukena,
 ennakointina ja varautumisena
Asumisen turvallisuus
•
oviturvallisuus (digitaalinen ovisilmä, elektroninen
ovisilmä, ovisilmäkamera, video-ovipuhelin)
•
paloturvallisuus(liesivahti, palovaroitin, häkävaroitin,
sammutusampulli, Walpas-palovahti)
•
hälytysjärjestelmät (murto-, varkaus)
Henkilöturva ja avunsaanti
•
matkapuhelin, jossa hälytyspainike
•
turvapuhelin
•
automaattisesti apua hälyttävät laitteet
•
paikannuslaitteet
•
ovi- ja ikkunahälyttimet, hälytinmatto, liikeilmaisin/tunnistin, kaatumishälytin, vuodehälytin,
vesivuotohälytin

Lähde: Ympäristöministeriö ja Ikäteknologiakeskus/ Kristina Forsberg. Arjen älykkäät välineet. Opas ikääntyneiden kotona asumisen tueksi.
10.11.2017

I&O: Asuminen
•

Esteettömyyden parantaminen
ja asuntojen korjaaminen
•

•
•
•
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Oma ennakoiva varautuminen
• Esteettömän ja turvallisen
asunnon tarkistuslista
Korjausneuvonta (mm.
Vanhustyön keskusliitto)
Siun sote /apuvälineyksikkö
Hissien jälkiasennukset
• Hissiin.fi

10.11.2017

•

Asuntojen laatu ja
asumisratkaisujen
monipuolisuus

•

Asumisen, palvelujen ja
elinympäristön kokonaisuus
•

I&O kärkihankkeessa:
Porvoon kaupunki: Täydentäen
toimivaa (Täytyy) -hanke

Lähteitä: Ympäristöministeriö, STM, Vanhustyön Keskusliitto, Siun sote

Kiitos!
stm.fi

#IKIOMAT

stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
Tuula Kiviniemi
Pohjois-Karjalan I&O muutosagentti
Puh. 013 330 4276
etunimi.sukunimi@siunsote.fi
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Soile Syrjäläinen
AVOT- hankkeen projektipäällikkö
Puh. 013 330 4278

Etunimi Sukunimi

