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ohjaava 
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Ohjaava lainsäädäntö ja linkit

• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn… 980/2012 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja… 812/2000 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Laki omaishoidon tuesta 937/2005 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Perhehoitolaki 263/2015 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Terveydenhuoltolaki 1326/2010 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon… 734/1992 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus… 1363/2011 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ®

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141301
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150263
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920734
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20111363


Suositukset

Laatusuositus hyvän ikääntymisen 

turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 

2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen 

Suomi - Valto (valtioneuvosto.fi)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455


Sosiaalihuoltolaki

Lain tarkoituksena on:

1) edistää ja ylläpitää hyvinvointia sekä 

sosiaalista turvallisuutta;

2) vähentää eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta;

3) turvata yhdenvertaisin perustein 

tarpeenmukaiset, riittävät ja laadukkaat 

sosiaalipalvelut sekä muut hyvinvointia edistävät 

toimenpiteet;

4) edistää asiakaskeskeisyyttä sekä asiakkaan 

oikeutta hyvään palveluun ja kohteluun 

sosiaalihuollossa;

5) parantaa yhteistyötä sosiaalihuollon ja kunnan 

eri toimialojen sekä muiden toimijoiden välillä 1–4 

kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden 

toteuttamiseksi.



Ns. Vanhuspalvelulaki

Lain tarkoituksena on:

1) tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, 

terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 

suoriutumista;

2) parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta 

osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten 

valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen 

kehittämiseen kunnassa;

3) parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta 

saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja 

sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen 

käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja 

riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt 

toimintakykynsä sitä edellyttää; sekä

4) vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta 

vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja 

terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan 

sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista.



Terveydenhuoltolaki

Lain tarkoituksena on:

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, 

hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä 

sosiaalista turvallisuutta;

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen 

yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja 

potilasturvallisuutta;

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen 

asiakaskeskeisyyttä; sekä

5) vahvistaa perusterveydenhuollon 

toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon 

toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä 

muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä 

terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä 

sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä.



Talousarvio 2022

44 159 M € Toimintatuotot

216 947 M € 

Toimintakulut

Henkilöstökulut 46 %

palvelujen ostot 41 % 

189 136 M €
Toimintakate



Keskeiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2022 

Kotona koko elämä

Väestöennusteeseen suhteutetut 

75 vuotta täyttäneiden 

palvelurakennemittarit

Panostetaan monimuotoisesti

henkilöstön rekrytointiin

Taataan laadukas perehdytys

Palkitaan onnistumisista yksilöllisesti

Toimialan vetovoimaisuuden

lisääminen

Teknologioiden ja etävastaanoton 

hyödyntäminen toimialalla 

Valmistellaan hyvinvointialueelle 

siirtymistä

Käydään keskustelut ja mallinnetaan 

toimialaa koskevat muutokset ja  siirrot 



Vaikuttavilla 

palveluilla kotona 

koko elämä 

• Mahdollisimman monet iäkkäät pystyvät 

asumaan kotona

• Säännöllinen kotihoito tarvittaessa 

• Palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen 

tarve ei saa nousta liian suureksi

• Omaishoidon tuen kattavuus pysyy vähintään 

nykyisellä tasolla 



Yhä useampi yli 75-vuotias 

asuu kotona

Palveluiden peittävyys Kotona asuvat yli 75-vuotiaat

94 % 

Tehostettu palveluasuminen

6 %

Kotiin vietävät palvelut

enintään 10 %

Palveluasuminen

joustavat palvelut  2–3 %

Omaishoidon tuki yli 75-vuotiaat

pysyy ennallaan tai 

Tavoite 2025

3 %

2018 2019 2020 2021

Kotona asuvat yli 75-vuotiaat 92,19 % 92,21 % 93,21 % 93,66 %

Tehostettu palveluasuminen 7,81 % 7,79 % 6,79 % 6,34 %

Kotiin vietävät palvelut 9,79 % 10,16 % 9,30 % 9,12 %

Palveluasuminen Ei seurantatietoa 0,53 % 0,80 %

Omaishoidon tuki yli 75-vuotiaat 2,57 % 2,48 % 2,25 % 2,07 %



Toimialan tuotannon volyymilukuja

2,3 M
Kotihoidon 
käyntiä

2237
Työntekijää

84 %
vakinaisia

16 %
määrä-
aikaisia

6 %
miehiä

94%
naisia

3032 asiakasta 
kotihoidon piirissä

10 680 asiakasohjauksen 
ja gerontologisen 
sosiaalityön käyntiä

94 000 pth hoitopäivää 

180 000 kuntoutuksen 
asiakaskäyntiä

600 300 
tehostetun 
palveluasumisen 
asumispäivää 

1648 asiakasta tehostetun 
palveluasumisen 
piirissä

83 600 palveluasumisen 
asumispäivää 

174 asiakasta 
palveluasumisen 
piirissä

10 600 geriatrian 
poliklinikan käyntiä



Muut seurattavat tunnusluvut

Kotona asuvien yli 75-
vuotiaiden osuus

93,7 %

Tehostetun 

palveluasumispaikan 

saaneiden odotusaika 90 vrk

Asumispalveluyksiköiden 

käyttöaste (%) tehostettu 

palveluasuminen 99%

Kotihoidon välitön 

asiakastyöaika (%) 

sairaanhoitajat  38 %

Kotihoidon välitön 

asiakastyöaika (%) 

lähihoitajat 58 %

Geriatrian poliklinikan 

hoitajasuoritteet / 

nettotyöpanos 630

Akuuttiosastojen 

keskimääräinen hoitoaika 

(pl. neurologinen kuntoutus) 

16 vrk

Kotiutukseen päätyvät 

hoitojaksot (%) 75 %

Kuntoutuksen käyntisuoritteet / 

nettotyöpanos 836



Toimintayksikkötietoja

21
kotihoidon aluetta

17
palvelutaloa,

22
toimintayksikköä

J 12 Palliatiivinen osasto

J20, 2. kerros Geriatrinen 

kuntoutus

J20, 3.kerros Vaikeasti 

käytösoireisten 

muistisairaiden osasto

J21 Akuutti yleislääketiede ja 

geriatria

J22 Akuutti yleislääketiede ja 

geriatria

J31 Infektiosairauksien hoito

J32 Muistisairaan arviointi ja 

kuntoutus

J41 Vaativan neurologisen 

kuntoutuksen osasto

J42 Ortopedisen 

kuntoutuksen osasto

Orimattilan vuodeosastot



Mahdollisuudet ja haasteet

Palvelurakenne lähes 
kunnossa

Päijät-Hämeessä on tehty 

merkittävä palvelurakennereformi 

viimeisten 15 vuoden aikana

Välimuotoisen asumisen 

kehittäminen jatkuu  - tiivis 

yhteistyö kuntien kanssa

Henkilöstön saatavuus

Henkilöstön saatavuudessa 

merkittäviä haasteita

Useita erilaisia toimenpiteitä 

tehty henkilöstön saatavuuden 

turvaamiseksi

• Filippiiniläisten hoitajien 

rekrytointi



Väestökehitys vuoteen 2040

Hyvinvointi-

alueen 

yli 75-vuotiaiden 

väestönkehitys 

vuodesta 2022 

vuoteen  

vuoteen 2040 

on 29,6 %

2022 2025 2030 2035 2040

Yli 75-vuotiaat 27 319 31 336 35 488 37 537 38 794
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Kunnittainen väestökehitys vuoteen 2040

Asikkala Hartola Heinola Hollola Iitti Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Sysmä

2022 1 313 515 3 197 2 861 1 027 570 14 530 1 912 591 803

2025 1 502 562 3 607 3 321 1 146 656 16 828 2 186 653 875

2030 1 729 594 4 101 3 855 1 319 725 19 071 2 469 702 923

2035 1 796 610 4 359 4 130 1 418 783 20 119 2 641 724 957

2040 1 821 587 4 512 4 292 1 459 817 20 851 2 774 717 964
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Palvelujen 

myöntäminen ja 

asiakasmaksut



Palveluun hakeutuminen

• Asiakasohjaus on ikääntyneille ja heidän 

läheisilleen tarkoitettu maksuton palvelu

• Tavoitteena on tukea ikäihmisten 

kotona selviytymistä ja etsiä arjen 

sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan 

kanssa

• Asiakasohjaaja tekee asiakkaan kanssa 

yhdessä yksilöllisen 

palvelusuunnitelman, jossa määritellään 

asiakkaan elämäntilanteeseen parhaiten 

sopivat palvelut

• Ikääntyneiden asiakasohjauksessa 

myönnetään palvelutarpeen selvityksen 

perusteella yli 65 -vuotiaiden tarvitsemat 

sosiaalipalvelut, joita ovat mm. kotihoito 

(kotipalvelu ja kotisairaanhoito), kotihoidon 

tukipalvelut, omaishoito, perhehoito, 

tehostettu palveluasuminen, liikkumisen 

tuen palvelut, sosiaaliohjaus ja 

harkinnanvarainen toimeentulotuki



Palvelujen myöntäminen

Asiakkaan palvelutarve arvioidaan vanhuspalvelulain 15 §: n mukaisesti laaja-alaisesti

Palvelutarpeen selvityksessä huomioidaan mm.

• Asiakkaan fyysisen, psyykkisen- ja sosiaalisen 

toimintakyvyn arvioiminen 

RAI-toimintakykymittaria apuna käyttäen

• Asiakkaan voimavarat 

• Asiakkaan sosiaalinen verkosto ja läheisten 

muodostama tuki 

• Asiakkaan asuinympäristön ja kodin 

turvallisuuden arvioiminen 

• Sosiaaliset etuudet ja taloudellinen tilanne 

• Toimintakykyä arvioitaessa käytetään RAl-

mittaristoa 

• Palvelutarpeen arviointi on asiakkaalle 

maksuton

Kaikista asiakkaalle myönnetyistä sosiaalihuollon 

palveluista tehdään kirjallinen, valituskelpoinen 

päätös



Asiakasmaksut

1. Asiakasmaksujen perusteena ovat laki sosiaali-

ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 

(734/1992) sekä siihen tehdyt muutokset 

(1201/2020). 

2. Asiakasmaksuja, korvauksia ja vuokria 

määrättäessä noudatetaan lainsäädäntöä ja 

erillistä hinnastoa. Asiakasmaksu ei voi ylittää 

palvelun tuotantokustannusta.

3. Asiakasmaksua ei peritä:

• Suomessa asuvilta vuosien 1939–1945 

sotiin osallistuneilta 

rintamasotilastunnuksen, 

rintamapalvelustunnuksen tai 

rintamatunnuksen omaavilta 

rintamaveteraaneilta

• Sotainvalideilta, joiden haittaprosentti on 

vähintään 10 %

• Sota- tai sotilasinvalideilta, joiden haitta-

aste on 20 % tai enemmän ja 

vahingoittuminen tai sairastuminen on 

tapahtunut asepalveluksessa tai YK-

tehtävissä ennen vuotta 1991 



Toimialan hankkeet

Kohti-hanke 2021-2022 
Kotona asumista ja hoitotyötä tukeva 

teknologiahanke

• 1,8M €, STM 50 % rahoitus 

JOPA-hanke 2021-2022
Joustavan palvelun asumismalli iäkkäille

• 228 000 €, STM 80 % rahoitus

Päijät-koti hake 2022-2023
Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut 

hanke

• 1,36 M €, STM 100 % rahoitus



Kiitos!
Anu Olkkonen-Nikula

p. 044 440 6523

anu.olkkonen-nikula@phhyky.fi


