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* Vuonna 2014 Vantaan väkiluku oli 210 803 henkeä
* Yli 65-vuotiaita oli 30 540, mikä on 14,5 % kaupungin väestöstä
* Yli 75-vuotiaita oli 11 075, mikä on 5,3 % kaupungin väestöstä

* Vantaalla 75 vuotta täyttäneiden määrä on vuosina
2010―2014 kasvanut 25,3 % (2 233 henkeä) ja 85 vuotta
täyttäneiden määrä on kasvanut 31,9 % (570 henkeä)

* Vantaan väestö ikääntyy kuusikkokunnista (Helsinki,
Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) eniten

* 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020
mennessä keskimäärin 600 henkilöllä vuodessa
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Miksi asumispalvelukokeilu?



* Vantaan kaupungin tavoitteena on nostaa kotona asuvien
yli 75 -vuotiaiden osuus 93 %:iin

* Ympärivuorokautisen asumispalvelun piirissä oli vuonna
2014 1175 asiakasta
* Heistä 170 (14,5 %) oli alle 70-vuotiaita ja
* alle 65-vuotiaita oli 63 (5,4 %)

* Ympärivuorokautisen hoivan asukkaat, jotka ovat
kuntoutuneet, jäävät helposti liian raskaan hoidon piiriin

* Kodin, sairaalan ja ympärivuorokautiseen hoitoon
siirtymisen välille tarvitaan ikääntyneille tarkoitettu
arviointi- ja kuntoutumisyksikkö sekä kotiin ohjaava
toimintamalli (liukumäki kotiin -toimintamalli)
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* Vantaalaiset ikääntyneet, joiden toimintakyky on
heikentynyt siinä määrin, ettei heidän
tarkoituksenmukaista asumistaan ja tarvitsemaansa
apua kyetä määrittelemään ja räätälöimään ilman
kuntoutus/arviointijaksoa oman kodin ulkopuolella.

* Asiakkaina ovat myös ne ympärivuorokautisissa
yksikössä asuvat henkilöt, joilla on halu ja
mahdollisuus palata asumaan omaan kotiin.
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Kohderyhmäksi valikoitui



* Perustettiin olemassa oleviin tiloihin kuntoutumis- ja
arviointiyksiköt

* Rekrytoitiin asumisenohjaaja
* Laaja palvelutarpeen selvittäminen ( alle 70 -vuotiaat )
* Kuntoutumis- ja kotiutumissuunnitelmat
* Yksilöllinen valmennuspolku, palvelut kevyempään

asumisenmuotoon
* Asunnon hankinta
* Kotiin riittävät palvelut ja tukiverkosto
* Luotiin omassa kodissa asumiseen ohjaava toimintamalli,

liukumäki kotiin
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Mitä tehtiin?



* Kuntoutumisjakso 117 asiakkaalle
* 6643 vrk = ka 57 vrk/ kuntoutuja

* 34 asumisenohjaajan tukemaa muuttoa
* 23 tuettua siirtymistä hoivasta kotiin
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Mitä tehtiin?



* Ikääntyneillä on oikeus ja heille taataan mahdollisuus asua
omassa kodissa, jonka ovat itse vanhuuden ajan asunnokseen
valinneet

* Asukkaiden elinympäristössä on hänen toiveiden ja tarpeiden
mukaiset palvelut ja riittävä tukiverkosto

* Liukumäki kotiin -toimintamalli mahdollistaa kevyemmät
palveluratkaisut kustannustehokkaasti

* Hoiva-asumisesta kotiutuneiden 23 asukkaan keskimääräinen
palvelujen kustannus on liukumäen jälkeen 35 € / vrk. Mikäli
asukkaat olisivat jatkaneet hoiva-asumisessa, olisi
vuorokausikustannus ollut 161 € / asukas.  Joten säästöä kertyy 23
x 126€/ vrk = 2 898€ / vrk ; 20 286€ / vk ; 86 940€ / kk
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Vaikuttavuus



* Liukumäki kotiin – toimintamalli
* kuntoutumis- ja arviointiyksiköiden palvelukuvaukset
* ikääntyneen yksilöllisen valmennuspolun

prosessikuvaukset
* ohje asiakkaan siirtymisessä huomioitavista asioista
* asumisenohjaajan tehtävänkuva, ikääntyneen itsenäisen

asumisen tukena
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Monistettavuus



* Vantaan kaupunki on todennut projektin myötä
liukumäki  kotiin –mallin toimivaksi ja vaikuttavaksi.
Toimintaa tullaan jatkamaan ja kehittämään osana
Vantaan sosiaali- ja terveystoimen palvelujen
järjestämistä.
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Jatkotoimenpiteet


