
Vanhuspalvelut 
Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 
 

Palvelujohtaja  
Maarit Raappana 



Vanhuspalvelujen palvelualue  

• Tukee iäkkäiden asukkaiden kykyä elää arvokkaasti ja 
omatoimisesti kotona pidempään oikea-aikaisilla ja 
riittävillä palveluilla sekä järjestää tarpeen mukaisesti 
ympärivuorokautista asumista ja hoitoa.  
 

• Palvelut tuotetaan omina ja ostopalveluina.  
 

• Jyväskylän kaupungin kotihoidon toimintaa ohjaavat 
lakien ja laatusuosituksen lisäksi kaupunkistrategia, 
seudullinen vanhustyön strategia ja Ikäihmisten 
hyvinvointisuunnitelma.  
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Jyväskylässä 

• Vuoden 2016 lopussa kaupungissa oli 75 vuotta 
täyttäneitä asukkaita 10 228.  

• Vuoden lopussa (31.12.) kotona asuvien yli 75-
vuotiaiden osuus oli 90,7 % (9 283 asukasta).  

• Ennusteen mukaan vuonna 2020 iäkkäitä yli 75-vuotiaita 
on 11 307 asukasta, 14 840 asukasta vuonna 2025 ja 17 
325 asukasta vuonna 2030.  

• Myös yli 80-vuotiaiden ja yli 85-vuotiaiden asukkaiden 
määrät lisääntyvät voimakkaasti.  
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VANHUSPALVELUT 

PALVELUJOHTAJA MAARIT RAAPPANA 

PALVELUOHJAUS JA KOTONA ASUMISEN 
TUKEMINEN 

PALVELUPÄÄLLIKKÖ PIRKKO SOIDINMÄKI 
(sijainen Sari Antila) 

YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMINEN JA 
HOITO 

PALVELUPÄÄLLIKKÖ ANNA-LIISA HEISKALA 
(sijainen Mervi Kinnunen) 

Lääkäri-
työ 

Viestintä 

Tieto- 
tuotanto 

Talous- 
hallinto 

Valvonta 

Kotihoito 

Varahenkilöstö 

Päiväkeskukset 

OIVA -keskus 

Palveluasuminen 

Pitkäaikaishoito 

SAS-työryhmä 
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Harjuhovi 
 
palvelu- 
esimies 
Katri Korpi 

Kyllikinkadun  
Palvelu- 
keskus 
palvelu- 
esimies 
Tuula Levola 

Luhtinen 
palvelu- 
esimies 
Mia-Riitta 
Allik 

Korpilahden  
hoivakoti 
palvelu- 
esimies 
Tuomo  
Virolainen 

Väinönkadun 
palvelukeskus 
palvelu- 
esimies 
Maarit Jolanki 
 

Vanhuspalvelut 
Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito 
Palvelupäällikkö Anna-Liisa Heiskala 31.12.2018 saakka 

Vanhuspalvelut 
Palvelujohtaja Maarit Raappana 

Huhtasuon 
Palvelutalo 
3-4 krs 
palvelu- 
esimies 
Arja 
Ahonen 

Osasto 1 
Keljo 
palveluesimies 
Erja Kurkinen- 
Kopra 

Osasto 2 
Keljo 
palveluesimies 
Mervi 
Kinnunen 

Huhtasuon  
Palvelutalo 
1-2 krs 
palveluesimies 
Saila  
Ohmero 

Osasto 8 
Korpilahti 
palvelu- 
esimies 
Tuomo 
Virolainen 

Akseli ja Elina 
Keljo 
palvelu- 
esimies 
Arja  
Porrassalmi 

Jokihovi 
palvelu- 
esimies 
Pirkko  
Rasi- 
Koskinen 
 

Jokikartano 
3.-5. krs. 
palvelu- 
esimies 
Ritva 
Kuismanen 

Väkkärä 
palvelu- 
esimies 
Anneli  
Puskala 
 

Pitkäaikaishoito Palveluasuminen 

Hannala 
 
palvelu- 
esimies 
Vs. Anni 
Peräkylä 
 

Jokikartano 
1.-2. krs. 
palvelu- 
esimies 
Mirja Ruokola 
 

Ostopalvelut 
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Vanhuspalvelut 

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen   
 

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen   
palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäki 

Vanhuspalvelut 
palvelujohtaja Maarit Raappana  

OIVA-keskus 
palveluesimies Sari Antila 

Lääkärityö 
Tietotuotanto 
Taloushallinto 

Viestintä 
Valvonta 

 
Ikääntyneiden 

päiväkeskukset 
palveluesimies Eila 

Ahvenainen 

 

Päiväkeskukset 
• Huhtasuo 
• Kortepohja 
• Keltinmäki 
• Korpilahti 
• Kyllikinkatu 
• Kypärämäki 
• Luhtinen 
• Säynätsalo 
• Tikkakoski 
• Väinönkatu 
• Väkkärä 
• Muistipäiväkeskus 

 
 

 
Kotihoito 

palveluesimiehet 
 
 

 
Varahenkilöstö 

Palveluesimies Arto Siniluhta 
 

 
ITÄINEN ALUE 
 
• Kuokkala-Halssila, Anne Lauren 
• Vaajakoski-Jyskä, sij. Maarit Nieminen  
 
POHJOINEN ALUE 
 
• Tourula-Tapionkatu, sij. Petra Porri 
• Tikkakoski-Palokka, Jenny Rantala 
• Lohikoski-Palokka Marita Mäkinen 

 
LÄNTINEN ALUE 
 
• Kypärämäki-Kuohu-Kortepohja sij. Johanna Lajunen 
• Mäki-Matti- Viitaniemi, sij. Tea Tuhkalainen 
• Korpilahti, sij. Outi Savonen 
 
• Turvapalvelut, sij. Anu Sironen 
• Toiminnanohjauskeskus, Sanna Liljeroos 
• Kotisairaala, Tiia Koivisto 
 

 
 

• Keskitetty palveluohjaus 
• Ostopalvelutiimi 
• Veteraanien sosiaalineuvonta 
• Kotihoidon kuntoutus 
• Perhehoidon maakunnallinen  
 koordinointi 
• Muistipoliklinikka 
• Vanhussosiaalityö 
• Omaishoito 
• Omaishoidon lähihoitajat 
• SAS-työryhmä 

 
 

Asiantuntija 
sairaanhoitaja 

 
Kotihoito 
Ostopalvelut 

 
 

• Kotihoito 
• Vanhusten 

asuminen 
• Vammaispalvelu 
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Palveluohjaus ja kotona asumisen 
tukeminen -palveluyksikkö 

Ympärivuorokautisen 
asuminen ja hoito -

palveluyksikkö 
AIKA ENNEN 

SÄÄNNÖLLISIÄ 
PALVELUITA 

1.NIVEL 
Keskitetty 

palveluohjaus 

SÄÄNNÖLLINEN 
PALVELUNTARVE 

2.NIVEL 
SAS-toiminta 

YMPÄRIVUORO- 
KAUTINEN 

PALVELUNTARVE 

Hyvinvoinnin, terveyden ja 
toimintakyvyn edistäminen 

sekä ennaltaehkäisevät 
palvelut 

Säännöllinen kotihoito 
- Oma toiminta (n. 1000) 

- Ostopalvelut (n. 400) 
- Palveluseteli (n. 50) 

* Yli 75-vuotiaista 973 eli n. 10% 
ikäluokasta kotihoidon piirissä 

 
Toimintayksiköt: 
-Pitkäaikaishoito 

114 paikkaa 
 

-Tehostettu 
palveluasuminen 
*Oma toiminta  

586 paikkaa 
*Ostopalvelu  

n. 450 paikkaa 
*Palveluseteli 

75 paikkaa 
 

Päiväkeskukset(n.500), turvapalvelut(n.1200),  
omaishoidon tukeminen (n. 750) ja lyhytaikainen perhehoito 

Lääkäripalvelut, valvonta, ostopalvelujen ohjaus 

Varahenkilöyksikkö, tietotuotanto ja viestintä 
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• Ikääntyneiden palveluohjaus ja neuvonta ja palvelutarpeen arviointi on 
keskitetty OIVA-keskukseen.  

• OIVA-keskuksen palveluohjaaja arvioi asiakkaan palvelutarvetta ja tekee 
alustavan hoito- ja palvelusuunnitelman joko puhelimessa tai sopii 
kotikäynnin. 

• Hoito- ja palvelusuunnitelmassa kartoitetaan asiakkaan omat voimavarat 
sekä palvelutarve. 

• Ohjataan tarpeen mukaisiin kaupungin palveluihin tai autetaan löytämään 
tukea myös muilta palvelutarjoajilta 

• Asiakkaan tarvitsemat palvelut suunnitellaan ja järjestetään yhdessä 
asiakkaan, läheisten ja muiden tahojen kanssa. Käynnillä palveluohjaaja 
selvittää asiakkaalle kotihoidosta ja tukipalveluista aiheutuvat kustannukset.  

• Vanhuspalvelujen asiakasmaksut peritään perusturvalautakunnan 
vahvistamien maksujen  mukaisesti.  

 

Palvelutarpeen arviointi 
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Päiväkeskukset 

• Omana toimintana 12 päiväkeskusta 
• Hyvinvointikioski + 60 
• Ostopalveluna 1 Metsolan aistivammaisten 

päivätoiminta 
• Virtapiiri toiminta 
• Erilaiset yhteisölliset / yleisö tapahtumat 
• 70- ja 80-vuotiaiden terveyttä ja hyvinvointia 

tilaisuudet 
• Korpilahden kumppanuuspöytä 
 
 



Päiväkeskus toiminta 
• Päiväkeskuksissa 

ikäihmiset voivat 
kokoontua yhdessäolon 
ja toiminnan merkeissä. 
Päiväkeskus tarjoaa 
alueensa asukkaille 
omatoimisuutta ja kotona 
selviytymistä tukevia 
palveluita.  

 



Tukipalveluilla yleensä aloitetaan: Ateria-, siivous-, kauppapalvelut, päiväkeskukset, 
turvapuhelinpalvelu. 
Tukipalveluita myönnetään kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti 
• Asiakkaalla on mahdollisuus valita itselleen sopivin palveluntuottaja 

 
Kotihoito = kotiin tehtäviä kotikäyntejä, joiden sisältö on määritelty asiakkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmassa  
• Kotihoidon palvelujen myöntäminen perustuu aina palveluohjaajan tekemään 

henkilökohtaiseen palvelutarpeen arviointiin/voimavarakartoitukseen 
• Kotihoidon käyntien määrä ja ajankohta riippuu asiakkaan toimintakyvystä ja hoidon 

tarpeesta 
• Perushoidolliset tehtävät 
• Lääke- ja sairaanhoidolliset tehtävät 
• Kodinhoidolliset tehtävät 
• Turvallisesta ympäristöstä huolehtiminen 
• Kotihoitoa tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä 
• http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/88849_Kotih

oidon_soveltamisohjeet_2017.pdf 

 
 

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 
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Kotihoidon toiminta perustuu  

• Sosiaalihuoltolain mukaiseen kotipalveluun ja terveydenhuoltolain 
tarkoittamaan kotisairaanhoitoon.  

• Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 
• Terveydenhuoltolaki 1326/2010 

 
• Kotihoidon toimintaa säätelee ns. vanhuspalvelulaki (Laki 

ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/12).  

• Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Laatusuosituksen hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–
2019. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki) 
toimeenpanoa. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/80132 
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Perhehoito: 
• Ikäihmisten ja vammaisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon ja 

huolenpidon ympärivuorokautista (pitkä- tai lyhytaikaista )järjestämistä 
perhehoitajan yksityiskodissa.  

• Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle 
mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä 
edistää hänen perusturvallisuuttaan.  
 

Palvelusetelit:  
• Palveluseteli on määrärahasidonnainen  
• Palvelusetelillä tuotettu kotihoito on vaihtoehto kunnalliselle kotihoidolle: 

Tuetun kotona asumisen palveluseteli ja tilapäisen kotihoidon palveluseteli  
– Perustuu asiakkaan aitoon palveluntuottajan valintaan 
– Myönnetään kotihoidon myöntämisperusteiden mukaisesti 

• Omaishoidossa: omaishoidon tuen palveluseteli omaishoidon lakisääteiseen 
vapaaseen 

• Ympärivuorokautisen palveluasumisen palveluseteli 
• Lyhytaikaisen hoidon (LAH) palveluseteli 
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Asiakasrakenne/kotihoito 
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Asiakkaiden fyysinen avuntarve noussut 2014 -> 2017; 
entistä raskashoitoisemmat asiakkaat asuvat kotona  



Sairaanhoidolliset asiakkaat 
kotihoidossa lisääntyvät 
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Ympärivuorokautinen  
asuminen ja hoito (YAH) 

• Ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon tavoitteena on 
mahdollistaa yksilöllinen, esteetön ja toimiva asuminen turvallisessa 
ympäristössä, riittävät sekä tarpeenmukaiset palvelut ja asukkaan 
henkilökohtainen hoito ja huolenpito 
 

• Perusedellytys ympärivuorokautiseen asumiseen siirtymiselle 
on, että kotiin annettavat palvelut ja tukitoimet ovat olleet 
käytössä yksilökohtaisesti arvioituna maksimissaan eikä 
asiakas pysty enää asumaan kotona käytettävissä olevien 
palveluiden turvin  
– Asukasvalinnat ympärivuorokautiseen asumiseen ja hoitoon 

tekee moniammatillinen SAS-työryhmä. Kirjainlyhenne on 
käytössä laajalti Suomessa ja tulee sanoista selvitä-arvioi-sijoita 
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YAH perustuu 

• Palvelu perustuu Sosiaalihuoltolakiin (1301/2014 § 11, 
14, 21 ja 22), Sosiaalihuoltoasetukseen (607/1983 § 10 
ja 11) sekä Lakiin ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (2012/980 § 14, eli 
Vanhuspalvelulaki).  
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Vanhuspalveluiden asiakasmaksut 
perustuvat  

• pääsääntöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annettuun lakiin (734/1992), 
jäljempänä asiakasmaksulaki, ja asetukseen (912/1992), 
jäljempänä asiakasmaksuasetus.  

• Asiakasmaksulaissa (734/1992) tai -asetuksessa 
(912/1992) ei ole erikseen säädelty kotihoidon 
tukipalvelujen maksuista eikä asumispalvelumaksuista, 
joten kunta voi periä niistä päättämänsä maksun.  

• Asumisessa perittävää vuokraa sääntelee 
asuinhuoneiston vuokrasta annettu laki (481/95), 
jäljempänä huoneenvuokralaki.  
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Mihin perustuu Mitkä tulot 
huomioidaan 

Maksujen 
rakenne ja mitä 
sisältää 

Miten määräytyy Henkilö- 
kohtainen 
käyttövara 

Palvelu-
asuminen 

Asiakasmaksulaissa 
(734/1992) tai -
asetuksessa (912/1992) 
ei ole erikseen säädelty 
asumispalvelumaksuista. 
Kunta voi periä niistä 
itse päättämänsä 
maksun. Jyväskylässä 
perusturvalautakunta 
vahvistaa maksut 
vuosittain.  

Säännölliset nettotulot 
(myös avioliitossa tai 
avioliiton omaisissa 
suhteissa asuvien 
henkilöiden tulot) 
eläkkeensaajan 
hoitotuki, 
asumistuki, 
pääomatulot, 
metsän laskennallinen 
tuotto 

 

Kiinteät summat: 
Vuokra, 
Tukipalvelumaksu 
Ateriamaksu  
 
Tulojen mukaan: 
Hoitopalvelumaksu 
 
Em. Maksut sisältävät 
asumisen, 
turvapalvelun, 
siivouksen, pyykinpesun 
ja virkistystoiminnan 
sekä päivittäiset ateriat 
ja henkilökohtaisen 
hoidon. 
 
 

Vuokran, 
henkilökohtaisen 
käyttövaran, 
tukipalvelumaksun ja 
ateriamaksun jälkeen 
jäävästä nettotulosta 
peritään hoitomaksua 
60 % 

 

Vuonna 2017 vähintään 
188,50€ kuukaudessa 
 
Tarvittaessa 
tukipalvelumaksua, 
ateriamaksua ja 
hoitomaksua alennetaan 
niin paljon, että 
asiakkaalle jää 
palveluasumisessa 
perittävien maksujen 
jälkeen omaan käyttöön 
188,50€/ kk 
 

Pitkäaikais-
hoito 

Laki sosiaali- ja 
terveydenhuollon 
asiakasmaksuista 
734/1992 § 7 b, § 7 c, § 
10, § 10 b ja § 10 c  

Palkkatulojen lisäksi eläkkeet 
ja niihin rinnastettavat 
jatkuvat etuudet, elinkorot ja 
syytinki sekä muut jatkuvat 
henkilökohtaiset tulot samoin 
kuin pääomasta ja muusta 
omaisuudesta saatavat 
nettotulot kuten korko-, 
osinko- ja vuokratulot. Tuloina 
otetaan huomioon myös 
viimeksi toimitetussa 
verotuksessa vahvistetut 
maatalouden ja 
elinkeinotoiminnan pääoma- 
ja ansiotulo-osuudet sekä 
verovelvollisen osuus yhtymän 
tulosta  

Yksi maksu joka kattaa 
hoidon, hoivan, 
huolenpidon, ateriat ja 
lääkkeet 

Maksu on enintään 85  
% hoidossa olevan 
nettokuukausituloista 

Vähintään 107 € 
kuukaudessa 
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Budjetti 2016 

Palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen: 
• tuotot 7,5 milj. € 
• kulut yhteensä 34,9 milj. €, josta  

o omais- ja perhehoito 5,2 milj. € 
o kotihoidon ostopalvelut 3,8 milj. € 

Ympärivuorokautinen asuminen ja hoito: 
• tuotot 15,2 milj. € 
• kulut yhteensä 49,8 milj. €, josta 

o tehostettu palveluasuminen 26,1 milj. € 
o tehostettu palveluasuminen, ostopalvelut 

14,2 milj. € 
o pitkäaikaishoito 8,0 milj. € (sisältää 0,6 milj. 

€ kotikuntalain mukaisia asumispalvelujen 
ostoja) 
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Toimintakulut n. 85 milj. € 
Toimintatuotot 22,7 milj. € 



Henkilöstö 
• palvelujohtaja 
• 2 palvelupäällikköä 
• 930,5 vakituisen työntekijän vakanssia:   

– ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon palvelut  497,5 (lähiesimiehiä 
16, sairaanhoitajia 66,5, lähihoitajia 354, kodinhoitajia 9, laitoshuoltajia 
46, tukipalvelut ym. 6)  

– palveluohjaus ja kotona asumisen tukeminen 422 (lähiesimiehiä 18, 
sairaanhoitajia 50, lähi- ja perushoitajia 268 ja kodinhoitajia 54, eri 
nimikkeillä asiantuntijoita 40) 
 

Eri asiantuntijoita, sisältyvät yllä esitettyihin lukuihin 
• 4 lääkäriä (joista 1 ylilääkäri; 2 lääkäriä/palveluyksikkö) 
• 3 valvontakoordinaattoria 
• 4 tietotuotannon henkilöä (teknologiakoordinaattori, palveluohjaajat)   
• viestintäkoordinaattori 
• talouspalvelupäällikkö 
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Kukoistava kotihoito-hanke 

• STM:n I&O -kärkihankkeen tavoitteena on kehittää 
ikäihmisille sekä omais- ja perhehoitajille nykyistä 
yhdenvertaisemmat, paremmin koordinoidut ja 
kustannusten kasvua hillitsevät palvelut. 

• Keski-Suomessa Kukoistava kotihoito: 
• Hankkeen päätavoitteena on varmistaa, että Keski-Suomen maakunnan kaikissa 

kunnissa on asiakaslähtöinen, vaikuttava ja kustannustehokas kotihoito, joka toimii 
24/7. 
 

• Päätavoite on jaettu kahteen toisiaan tukevaan kokonaisuuteen: 
– Kotona pärjäämistä tukevat palvelut ovat yhdenvertaiset, vaikuttavat, 

asiakaslähtöiset ja laadukkaat 
– Toimiva kustannustehokas palvelutuotanto: resurssit kohdentuvat parhaalla 

mahdollisella tavalla ja prosessit ovat sujuvia 
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Tietoa vanhuspalveluista Jyväskylässä 

• http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet 
• https://www.facebook.com/pg/Jyväskylän-kaupungin-

vanhuspalvelut-
231632477198703/posts/?ref=page_internal 

• http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta/palveluopas 
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