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SUONENJOEN KAUPUNGIN IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN
HYVINVOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015-2017
1 ALKUSANAT
Suonenjoen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuosille 2015-2017
on suunnitelma, jonka tarkoituksena on tukea ja ohjata ikääntyneiden palvelujen
suunnittelua, arkityötä ja kehittämistä. Ohjelmassa kuvataan hyvinvoinnin ja palvelujen nykytila, visio, strategiset tavoitteet ja päämäärät sekä toimenpideohjelma vuosille
2015-2017. Valmistelua on linjannut kaupunginhallituksen nimeämä työryhmä, jonka
puheenjohtajana on toiminut kaupunginhallituksen puheenjohtaja Erkki Paukkunen.
Työryhmässä on ollut edustus eri hallintokunnista, terveydenhuollosta, seurakunnasta ja ikäihmisten neuvostosta. Työryhmä on nimennyt neljä alatyöryhmää: ennalta
ehkäisevät toiminnot, avopalvelut, hoivapalvelut ja terveydenhuollon palvelut. Alatyöryhmät ovat työstäneet kuvaukset omilta toimialoiltaan ja tuotokset on käsitelty sen
jälkeen varsinaisessa työryhmässä.
Kaupunginhallituksen nimeämään työryhmään ovat kuuluneet:
 Erkki Paukkunen pj. (kaupunginhallitus)
 Annmarie Korhonen (kaupunginhallitus)
 Reijo Kytölä (kaupunginhallitus)
 Veijo Koljonen (kaupunginhallitus)
 Kaija Tähkäpää (sosiaalilautakunta)
 Anna-Liisa Itkonen (tekninen lautakunta)
 Olavi Martikainen (vapaa-ajan lautakunta)
 Riikka Oinonen (asuntotoimi)
 Johanna Salpakari (Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä)
 Raija Kuismin (Ikäihmisten neuvosto)
 Merja Vilokkinen (Suonenjoen ev.lut. srk)
 Arja Eeva, sihteeri (vanhustyö)
Alatyöryhmien jäsenet on lueteltu liitteessä 1.
Suunnitelma on laadittu huomioimalla vanhuspalvelulain velvoitteet ja sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositukset. Suunnitelma on osa Suonenjoen kaupungin strategiaa ja se on otettava huomioon valmisteltaessa kunnan talousarviota ja –suunnitelmaa
sekä valmisteltaessa terveydenhuoltolain 12§:ssä tarkoitettua hyvinvointikertomusta ja
sen raportointia. Suunnitelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.
Suunnitelman tavoitteina ovat:1) hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, 2) kotona
asuminen ja sitä tukevat palvelut, 3)riittävät ja erimuotoiset asumispalvelut sekä 4)
palvelurakenteen – ja organisaation kehittäminen.

2 LÄHTÖKOHDAT
1.7.2013 tuli voimaan laki ”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista.” Lain 5§:n mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelu-
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jen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava
kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava
osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se
on tarkistettava valtuustokausittain.
Suunnitelmassa on:
1.arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, palvelujen riittävyyttä ja laatua ja
palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä
2.määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi
3.määriteltävä toimenpiteet, joilla vastataan tavoitteiden toteutumiseen, arvioidaan
voimavarat, joita tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseen
4.määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa
5.määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä eri tahojen kanssa.

Vanhuspalvelulain ohella suunnittelua ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen
Kuntaliiton julkaisema ”Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi” vuodelta 2013. Uudistuneen laatusuosituksen tarkoituksena on tukea
ikääntyneen väestön toimintakykyä ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun
lain toimeenpanoa. Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on turvata mahdollisimman
terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja
vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville.
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vuoden 2017 alusta tuo isoja muutoksia palvelujen järjestämis- ja tuottamistapoihin. Uudistuksen keskeisinä tavoitteina ovat väestön
terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja
vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Uudistuksessa maa jaetaan viiteen sotealueeseen ja sote- alueen kuntayhtymä vastaa siitä, että sen alueella asukkaat ja muut
palveluihin oikeutetut saavat tarvitsemansa palvelut. Lähtökohtana on lähipalvelujen
turvaaminen, mikä on oleellista mm. ikääntyneiden palveluissa. Kunnat rahoittavat sotealueen toiminnan ja sote- alueet puolestaan rahoittavat palvelujen tuottamisen.
Suonenjoen kaupungin ensimmäisen vanhustenhuollon strategia laadittiin v. 1998 vuosille 1999 - 2010. Toinen vanhuspoliittinen ohjelma vuosille 2004 -2010 laadittiin vuonna
2004 ja kolmas v. 2007 vuosille 2008-2015. Viime aikoina tapahtuneet valtakunnalliset
muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteissa, ministeriön suosituksissa, sekä
käytettävissä olevissa resursseissa edellyttävät ohjelman perusteellista päivittämistä,
palvelurakenteen uutta arvioimista huomioiden tulevaisuuden tarpeet ja käytettävissä
olevat resurssit.
Sosiaalilautakunta seuraa hyvinvointisuunnitelman toteutumista. Lisäksi vanhustenhuollon strategiatyöryhmä kokoontuu vuosittain ennen seuraavan vuoden talousarvion laadinnan aloittamista arvioimaan vanhustenpalvelujen tilannetta ja mahdollisia muuttuneita toimenpidetarpeita.
Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma perustuu kokonaisnäkemykseen vanhuspalvelujen nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Laadittujen linjausten tarkoituksena on tukea
ikääntyvien ihmisten itsenäistä ja mahdollisimman omatoimista elämää. Kotona asumisen tukeminen riittävillä ja oikea-aikaisille palveluilla sekä asuntojen muutostöillä korostuu entisestään. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen nousee keskiöön. Palveluasumista eri muodoissaan kehitetään kodinomaiseksi ja turvalliseksi. Sosiaalihuoltolain
mukainen laitoshoito vanhainkodissa korvataan tehostetun palveluasumisen hoivahoi-
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dolla ja terveyskeskuksen vuodeosasto on tarkoitettu vain lääketieteellistä hoitoa tarviseville.
Ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelman tavoitteena on sitouttaa eri toimijat yhteiseen
tavoitteeseen ikääntyneiden hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja edistämiseksi. Ikäihmisten
palvelut eivät ole yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuollon vastuulla, vaan niiden tulee
olla koko kaupungin ja eri hallintokuntien yhteinen asia.
Ikäihmisten palvelukokonaisuutta on kuvattu alla olevassa kuviossa. Palvelukokonaisuuden toimivuus riippuu eri toimijoiden keskinäisestä yhteistyöstä ja sitoutumisesta yhteiseen tavoitteeseen.
2.1

IKÄIHMISTEN PALVELUKOKONAISUUS

PERHEHOITO

ASUMINEN
OMAISHOITO

KUNTOUTUS

KOTIHOITO

OMATOIMINEN
SELVIYTYMINEN
AKUUTTISAIRAANHOITO

PALVELUASUMINEN
ERIKOISSAIRAANHOITO

Kuvio 1

VUOROHOITO

LAITOSHOITO
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3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ
3.1

Ikärakenne
Suonenjoen kaupungissa oli 31.12.2013 7456 asukasta. Yli 65 -vuotiaita oli 2010 eli
27 % väestöstä ja yli 75-vuotiaita oli 977 eli 13,1%. Väestöennusteen mukaan vuonna
2020 heitä arvioidaan olevan 1078, joka on 14,6 % väestöstä ja vuonna 2025 1291 eli
17,7% koko väestöstä. Ennusteiden mukaan yli 75-vuotiaiden määrä on hitaasti nouseva.
Kuten edellä olevista luvuista ilmenee, Suonenjoen kaupungin väestö on ikärakenteeltaan vanhuspainotteinen ja tulevaisuudessa väestö ikääntyy edelleen. Eniten palveluja
tarvitsevat 85 vuotta täyttäneet. Yli 85-vuotiaita oli 31.12.2013 yhteensä 295 henkilöä
eli 3,9 % väestöstä. Vuonna 2015 heitä on 320 eli 4,2% ja v. 2020 heitä arvioidaan
olevan 325 henkilöä eli 4,8%. (Kaavio 1)

Yli 65-vuotiaiden väestökehitys vuoteen 2025
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Kaavio 1. Suonenjoen väestö- ja ikäkehitys vv.2013-2025
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3.2

Muistisairaiden hoidon tarve
Suomessa on yli 240 000 henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta on vähintään lievästi
heikentynyt (Käypä hoito-suositus, 2010).
Muistisairauksista yleisin on Alzheimerin tauti, ja se ilmenee joka yhdeksännellä 65
vuotta ja noin joka kolmannella 85 vuotta täyttäneellä (Mielke ym.2014). Muita yleisiä
muistisairauden syitä ovat verisuoniperäinen dementia ja Lewyn kappale-tauti, joiden
yhdessä arvioidaan muodostavan noin kolmanneksen kaikista muistisairauksista. Sekamuotoja esiintyy runsaasti. Kasvava ryhmä on alkoholidementiaa sairastavat ja työikäiset sairastuneet.
Suonenjoella on tilastokeskuksen 04/2014 väestötietojen perusteella ja Mini-Suomitutkimuksen, Vantaan vanhimmat - tutkimuksen ja Kuopio 75+ - tutkimuksen mukaan
vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavia seuraavasti:
Ikäluokka

ikäluokan koko

65 -74
75 -84
85 Yhteensä

1033
682
295
2010

vähint. keskivaikeaa muistisairautta sairastavien määrä
43
73
103
219

Ennuste muistisairauksiin sairastuvista
ikäryhmittäin (yli 65-vuotiat)
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Kaavio 2. Ennuste muistisairauksiin sairastuvista vv. 2013-2025
Dementiahoidon tarve on arvioitu käyttäen laskentakaavaa, mikä perustuu Sulkavan:
(Sulkava ym. Prevalence of severe dementia in Finland. Neurology 1985;35:10251029) ja Vantaan vanhimmat –tutkimukseen prosentteina kokonaisväestöstä.
Muistisairaudet ovat merkittävin ikääntyvien ihmisten sosiaali- ja terveyspalveluiden
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tarvetta aiheuttava sairausryhmä ja siksi ne muodostavat huomattavan yhteiskunnallisen haasteen tuleville vuosille ja vuosikymmenille. Etenevät muistisairaudet heikentävät sairastuneen toimintakykyä selviytyä tyydyttävällä tavalla itselleen tärkeistä tehtävistä erilaisissa arjen ympäristöissä. Kansallinen muistiohjelma 2012-2020 tunnistaa
muistisairaudet merkittäväksi kansantaudiksi, jonka kustannukset syntyvät pääasiallisesti ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon tarpeesta. Ohjelman tavoitteena on
1) aivoterveyden edistäminen, 2) muistisairauksien varhaiseen diagnosointiin, hoitoon
ja kuntoutukseen kohdistuneiden asenteiden korjaaminen, 3) muistisairaiden elämän
laadun turvaaminen sekä 4) tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Muistisairaiden kotihoidon kehittäminen on vanhuspalvelulain toimeenpanon yksi suurista haasteista. Avopalveluiden kehittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska lähes
puolet keskivaikeasti - tai vaikeasti dementoituneista on kotihoidon tai muiden tukipalvelujen piirissä.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä valmistui päivitetty alueellinen suositus muistihäiriöpotilaan hoito- ja palveluketjuksi vuonna 2012, jota kuntien toivotaan noudattavan.
Suosituksen tavoitteena on hyvien hoitokäytäntöjen malli Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella. Sen yksittäisinä keskeisinä tavoitteina ovat:
1.antaa suositus muistihäiriöiden varhaisen tunnistamisen järjestämisestä
2.antaa suositus muistipotilaan diagnostiikan järjestämisestä
3.antaa suositus diagnostisoitujen muistisairaiden pitkäaikaisen, moniammatillisen
hoidon ja kuntoutuksen järjestämisestä
4.antaa suositus muistisairaiden laitoshoidon järjestämisestä.
Suonenjoella on mietittävä uusien hoito- ja palvelumuotojen kehittämistä perinteisten
ratkaisujen rinnalle, jotta kotona selviydyttäisiin mahdollisimman kauan (esim. päivätoimintojen sisällön kehittäminen, dementoituneille suunnatun fysioterapian kehittäminen). Joudumme myös kehittämään lyhytaikaishoitoa ja sen paikkojen riittävyyttä ja
oikea-aikaista tarjontaa. Muistisairaat ja heidän omaisensa tarvitsevat myös sosiaalisten verkostojen tarjoamaa tukea sekä riittävää tiedottamista eri palveluista ja tukimuodoista. Saumaton yhteistyö muistisairaiden, heidän omaistensa ja eri toimijoiden välillä
vaatii myös kehittämistä. Kunnassamme koulutetaan parhaillaan muistikoordinaattoreita tähän työhön.
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin hyväksymä muistisairaan hoitopolku vuokaaviona on
liitteenä 2.
Suonenjoella toimii muistisairaiden hoitoon erikoistunut muistipoliklinikka, jossa toimii
geriatri ja muistihoitaja. Muistipoliklinikan palvelut on suunnattu yli 65 vuotta täyttäneille. Tätä nuoremmat potilaat ohjataan yliopistolliseen keskussairaalaan. Muistipoliklinikalla toteutetaan varhaista muistitautien diagnostiikkaa ja hoitoa. Muistipotilaiden hoito
ja seuranta tulee olla säännöllistä, tavoitteellista, ennakoivaa ja yksilöllisistä tarpeista
lähtevää ja siihen tulee sisältyä jatkuva neuvonta ja ohjaus.
4 NYKYINEN PALVELUTUOTANTO
Luvussa kerrotaan nykyinen palvelutuotanto (v.2014) sekä tilanne palvelujen piirissä
olevien osalta 31.12.2013 tilanteen mukaan.
4.1

Kotona asumista tukevat palvelut
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4.1.1

Kotihoito

Kotihoidon palveluja tuottaa kaupungin kotihoito. Suonenjoen kaupungin kotipalvelu ja
Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän kotisairaanhoito yhdistyivät Suonenjoen
kaupungin kotihoidoksi 1.1.2013. Palvelu annetaan asiakkaan kotona. Kotihoitoa voivat saada lapsiperheet, vanhukset, vammaiset ja henkilöt, joiden avuntarve ja kotona
selviytyminen edellyttävät kotihoidon palveluja. Kotihoidon tavoitteena on auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista ja siten elämään omassa kodissa mahdollisimman pitkään.
Kotihoito perustuu yhdessä asiakkaan ja omaisen kanssa laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoidon suunnittelussa otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat.
Kotihoito sisältää kotipalvelutyön, kotisairaanhoidon, tukipalvelut ja avokuntoutuksen.
Kotihoitoa tukevat sosiaalityön palvelut, kuten toimeentulotuki ja vammaispalvelut. Kotihoitoa on mahdollista saada ympäri vuorokauden.
Lapsiperhetyön tehtävänä on tukea perheiden selviytymistä erilaisissa pulmatilanteissa, esim. jos lapsi sairastuu äkillisesti ja vanhempi ei voi jäädä hoitamaan lasta kotiin,
jos vanhempi sairastuu äkillisesti, vanhemmalla on tarve hoitaa omia asioitaan tai kun
perheellä on jokin muu tilapäinen avuntarve. Kotihoidossa työskentelee yksi lapsiperhetyöntekijä.
Tukipalvelut sisältävät siivous -, ateria-, hygienia- ja turvapalvelut, kuljetuspalvelut,
päiväkeskustoiminnan sekä omaishoidon tuen.
Kotihoidossa on kolme alueellista tiimiä: länsi-luode, etelä ja pohjoinen-itä. Tiimivastaavina toimivat sairaanhoitajat ja terveydenhoitaja. Muut tiimin jäsenet ovat lähihoitajia ja kodinhoitajia. Henkilöstöä kotihoidossa on yhteensä 32,25. Tiimiytymisen myötä
omahoitajuus on korostunut. Työntekijät ja asiakkaat ovat kokeneet järjestelmän toimivaksi. Tutun asiakkaan kohdalla esim. riskitekijöiden havainnointi sekä terveydentilan muutokset tulevat huomioitua herkemmin.
Kaupunginvaltuusto perusti 9.9.2013 vanhusten palveluihin fysioterapeutin toimen
1.12.2013 alkaen. Fysioterapeutti aloitti tehtävässä 1.2.2014. Hänen työpanoksensa
jakautuu kotihoidon, päiväkeskuksen, Veljeskodin ja vanhainkodin kesken, painottuen
kotihoidon ja päiväkeskuksen asiakkaisiin. Fysioterapian tavoitteena on tukea, ylläpitää ja kehittää asiakkaiden toimintakykyä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa.
Toiminta sisältää mm. toimintakyvyn arviointia, ryhmä- ja yksilöohjausta, apuvälineiden arviointia sekä henkilökunnalle suunnattua ohjausta toimintakykyä edistävän käyttöön.
Sosiaalilautakunta on hyväksynyt uudet kotihoidon kriteerit 4.9.2014 (voimaan
1.10.2014 alkaen).
Kotihoidossa on otettu käyttöön palveluseteli pienimuotoisena kokeiluna. Kotihoidossa
on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2015 aikana mobiililaitteet helpottamaan kirjaamista ja hyvinvointi-tv tukemaan kotona selviytymistä.
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Kotihoidon asiakkaat 31.12.2013

Asukkaita

Kotipalv.+kotisair.h
% ikäluokasta

Ikäryhmät
65-74 v
1033

75-79 v
367

80-84-v
315

85-v
295

Yhteensä
2010

37
3,6%

26
7,1%

48
15,2%

74
25,1%

185
9,2%

Taulukko 1. Kotihoidon asiakkaat 31.12.2013
STM:n laatusuosituksen (v.2013) mukaan yli 75 vuotiaiden kotihoidon kattavuus suositus
on vuoteen 2017 mennessä 13-14%. Suonenjoella tuo osuus oli yli 75-vuotiaista v. 2013
lopussa 15,1% ikäryhmästä.
4.1.2

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskus toimii viitenä päivänä viikossa, päivittäin ryhmän koko on 10 – 14 ikäihmistä. Kuljetus järjestetään sitä tarvitseville.
Päiväkeskus on osa sosiaalihuollon palveluita ja se on yksi ennaltaehkäisevän työn
muoto, joka on kohdennettu kotona asuvien ikäihmisten selviytymiseen ja jaksamiseen. Toiminnan tarkoituksen on ennaltaehkäistä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn
heikkenemistä tai ainakin turvata jo olemassa oleva toimintakyky.
Päiväkeskus on tarkoitettu yli 65-vuotiaille, kotona asuville suonenjokelaisille, jotka
elämäntilanteensa vuoksi tarvitsevat ammatillista ohjausta ja päiväkeskusryhmän sosiaalista tukea kotona asumisen mahdollistamiseksi. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan asiakkaalle pääsääntöisesti yhtenä päivänä viikossa.
Päiväkeskuksessa käytetään toimintakykyä edistävää ja lähtökohtana ovat asiakas ja
hänen tarpeensa. Asiakkaan tarpeet, tavoitteet ja keinot tavoitteisiin pääsemiseksi
määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan,
hänen omaisensa ja kotihoidon työntekijän (omahoitaja) kanssa. Asiakkaan tilannetta
ja toimintakykyä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Toiminnassa huomioidaan ja kunnioitetaan asiakkaan elämänhistoriaa ja tuetaan asiakkaan aktiivisuutta, osallistumisen
mahdollisuutta ja identiteettiä.
Sosiaalilautakunta on hyväksynyt 26.6.2014 päiväkeskuksen kriteerit (voimaan
1.8.2014 alkaen).
4.1.3

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan tai saattohoitoa tarvitsevan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä hoidettavan kotona
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on yksi
vaihtoehto kotona selviytymisen tukemisessa ja sen toivotaan siirtävän raskaampaan
hoitoon siirtymistä. Suonenjoen kaupungissa on käytössä kolme omaishoidon tuen
maksuluokkaa (381€, 500€, 750€/kk). Näiden lisäksi on neljäs maksuluokka hoitajalle,
joka jää ansiotyöstä pois hoitamaan laitoshoidon tarpeessa tai saattohoidossa olevaa
omaistaan. Palkkio on 1000€/kk ja sitä on mahdollista maksaa kolmen kuukauden
ajan. Maksuluokat määräytyvät hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Omaishoitajalla on oikeus kolmen vuorokauden lakisääteiseen vapaaseen kuukaudessa, mi-
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käli kotihoitopäiviä on kuukaudessa vähintään 16. Vapaan aikainen korvaava hoito järjestetään joko kunnan omana toimintana tai ostopalveluna tai palvelusetelillä. Intervallipaikkoja on ollut Veljeskodilla, Iisveden palvelukodilla, vanhainkodilla sekä Päivärinteen palvelutalossa.
Vuonna 2013 omaishoidon tukea sai 71 yli 65-vuotiasta suonenjokelaista.
Omaishoitajille on järjestetty kerhotoimintaa kerran kuukaudessa ja lisäksi PohjoisSavon Muisti ry. on pitänyt kerhoja muistisairaille ja heidän hoitajilleen.
4.1.4

Muut tukipalvelut

Kaupungin Joenhelmen keittiö sekä yksityiset palvelun tuottajat tuottavat ateriapalveluja vanhusväestölle. Asiakkaat maksavat ateriat suoraan palvelun tuottajalle, eikä kaupunki kompensoi aterian hintaa. Siivouspalveluja asiakkaat voivat ostaa yksityisiltä
palvelujentuottajilta. Turvapuhelimet ovat Mainio Vire Oy:n vuokralaitteita. Turvapuhelimia on käytössä noin 90.
Kuljetuspalveluja varten kaupungissa on kutsutaksiverkko, reitit vahvistetaan vuosittain. Asiakkaat ottavat yhteyttä suoraan palvelun tuottajiin. Sosiaalihuoltolain mukaista
kuljetuspalvelua ja vaikeavammaisten kuljetuspalvelua koskevat kriteerit sosiaalilautakunta on vahvistanut 4.9.2014. Kuljetuspalveluista päättää sosiaalityöntekijä.
Kotihoidon ja tukipalvelujen piirissä oli 31.12.2013 yhteensä 666 yli 65-vuotiasta asiakasta. Kaupunki osallistuu sotainvalidien ja –veteraanien sekä lottien ateria- ja siivouspalvelujen järjestämiseen. Sotainvalideja on tukipalvelujen piirissä 4 ja veteraaneja ja lottia 32.

4.2

Palveluasuminen
Asumispalveluihin luetaan ns. tuettu palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen.
Palveluasumisessa ei ole yövalvontaa ja yleensä asukkaille tarvittavan hoivan tuottaa
kotihoidon henkilöstö. Tehostetussa palveluasumisessa henkilökuntaa on ympärivuorokauden ja yksiköillä on oma henkilökuntansa. Tehostettuun palveluasumiseen hakeutuvilla on runsas avun tarve päivittäisissä toiminnoissa ja he tarvitsevat monesti
apua myös yöaikaan.
Veljeskoti on kaupungin oma yksikkö, jonka sisällä on tällä hetkellä sekä tehostettua
palveluasumista että kotihoidon henkilöstön antamaa tuettua palveluasumista (C-siipi).
Veljeskoti peruskorjattiin vv.2006–2007. Veljeskodin asunnoista kaksi on soluasuntoja, joissa kussakin on kolme yhden hengen huonetta ja yhteiset oleskelu- ja ruokailutilat sekä wc. Veljeskodilla on kerhohuonetila, jossa voidaan järjestää yhteisiä tapahtumia. Veljeskodin A ja B puoli ovat tehostetun palveluasumisen yksikköä ja sinne hakeutuvilta edellytetään, että he täyttävät sosiaalilautakunnan määrittämät tehostetun
palveluasumisen kriteerit. Veljeskodin C-siipi on palveluasumista, jonne palvelut on
tuottanut kotihoidon henkilöstö vuodesta 2013 alkaen.
Kaupungilla on voimassa olevat ostopalvelusopimukset Suonenjoen Palvelukotisäätiön Iisveden palvelukodin ja Attendon Valkeisen hoivakodin kanssa. Iisveden palvelukoti on 32- paikkainen muistisairaille tarkoitettu tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Paikoista kaksi on lyhytaikaishoitoa varten. Valkeisen hoivakodista kaupunki ostaa 25
paikkaa tehostettua palveluasumista. Hoivakoti muodostuu kahdesta ryhmäkodista.
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Näiden lisäksi on puitesopimuksella vanhuksia Päivärinteen palvelutalossa ja Rautalammilla Kierinniemen hoitokodilla sekä hoitokoti Kyllikissä. Yksittäisiä kotikuntalakiin
perustuvia sijoituksia on viisi.
Palveluasumista tarjoaa myös Suonenjoen Seudun vanhustenkotiyhdistyksen omistama Putamon vanhustentalo ja lisäksi Päivärinteen palvelutalossa on seitsemän palveluasumispaikkaa. Näihin asukkaat sijoittuvat itsemaksavina ja yhdistyksen henkilökunta huolehtii tarvittavat palvelut.
Kaikki Suonenjoella sijaitsevat hoitopaikat ml. laitoshoito on esitetty liitteessä 3 ja henkilöstömäärät ja mitoitukset liitteessä 4. Liitteenä 5 on STM:n v. 2013 julkaistun uuden
laatusuosituksen toteutuminen Suonenjoella v. 2013 tilinpäätöksen mukaan sekä eri
hoitopaikkoihin kohdistuneet sijoitukset 11/2014 tilanteen mukaan.

4.3

Laitoshoidon palvelut
1.7.2013 voimaan tulleen Vanhuspalvelulain 14§:n mukaan pitkäaikaista laitoshoitoa
järjestetään vain poikkeustapauksissa ja siihen on oltava lääketieteelliset perusteet tai
sen pitää olla muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen
hoidon kannalta. Laitoshoidolla tarkoitetaan hoitoa terveyskeskuksen vuodeosastolla
tai vanhainkodissa. Lääketieteellinen peruste pohjautuu lääkärin arvioon. Muu peruste, joka mahdollistaa poikkeamisen laitoshoidon rajoittamista koskevasta periaatteesta, voi olla esimerkiksi se, että iäkäs henkilö itse omasta vakaasta tahdostaan ja ilman
ulkopuolista painostusta ilmaisee haluavansa päästä laitoshoitoon.
STM:n valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan tavoitteena on, että vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa voisi olla v. 2017 2,0-3,0%
kunnan yli 75 vuotta täyttäneistä. % määrää tulee aina tarkastella kunnan asukkaiden
tarpeisiin nähden. Vuoden 2013 lopussa Suonenjoen vanhainkodissa oli 34 pitkäaikaishoidettavaa. Vuoden 2014 alusta vanhainkodilla otettiin käyttöön kolme intervallipaikkaa, jotka pääsääntöisesti ovat omaishoitajien vapaapäivien järjestämisen mahdollistamiseksi.
Suonenjoella pitkäaikaisen laitoshoidon paikat ovat olleet vanhainkodissa ja vain
poikkeustapauksissa terveyskeskuksen vuodeosastolla. SAS- ryhmän miettiessä hoidettavan sijoituspaikkaa, tavoitteena on, että vuodeosastolta saataisiin sen hoitoa tarvitsematon pois mahdollisimman nopeasti.

4.4

Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut
Suonenjoen kaupunki järjestää erityisryhmien liikuntaa vapaa-ajan lautakunnan, kansalaisopiston ja terveyskeskuksen fysioterapian kanssa yhteistyönä. Lisäksi eri eläkeläisjärjestöt, veteraanijärjestöt, vammaisjärjestöt sekä urheiluseurat järjestävät kunnon
ylläpitämiseen liittyvää toimintaa. Erityisesti uimahallin vesiliikuntaryhmät on todettu
tarpeellisiksi ja niissä on runsaasti osallistujia. Paikkakunnalla toimii lisäksi useita yksityisiä fysioterapia – ja hierontapalveluja tuottavia yrityksiä. Ikääntyvien liikuntapalveluja kehitetään jatkossa tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja terveyskeskuksen yhteistyönä. Kaupunkiin perustettiin vuoden 2004 alusta erityisliikunnanohjaajan toimi. Vanhusten palvelujen fysioterapeutti antaa palveluja kotihoidon, omaishoidon, palveluasumisen ja laitoshoidon yksiköihin.
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Kaupungin kulttuuritoimen tarjonta on suunnattu kaikille kuntalaisille.
Myös eri eläkeläis - ja veteraanijärjestöt sekä kansalaisopisto järjestävät ikäihmisille
kulttuuri- ja virkistystapahtumia ja luentoja. Eri sektorit osallistuvat vuosittain järjestettävän Ikäihmisten viikon tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen.
4.5

Ikäihmisten neuvosto
Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista on säädetty kuntalain
27§:ssä. Kunnanvaltuuston on pidettävä huoli, että kunnan asukkailla ja palvelujen
käyttäjillä on edellytykset osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. 1.7.2014 voimaan
tullut laki ”Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista” säätää vanhusneuvostot pakollisiksi. Vanhusneuvosto tuli asettaa
viimeistään 1.1.2014. Lain mukaan vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyvän
väestön hyvinvointia koskevan suunnitelman valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden
ja laadun arviointiin. Sille on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen
toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä
ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen,
liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön
tarvitsemien palvelujen kannalta.
Suonenjoen kaupungin vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2000. Vanhusneuvoston nimi muutettiin ”Ikäihmisten neuvostoksi” v.2005. Neuvoston tehtävänä on seurata
ikäihmisten näkökulmasta kunnan päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saatavuuden parantamiseksi. Ikäihmisten neuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä sekä hoitaa muut sen toimialaan kuuluvat kaupunginhallituksen sille määräämät tehtävät.
Neuvostoon kuuluu 12 jäsentä, joista kaupunginhallitus nimeää kuusi vanhusjärjestöjä
edustavista henkilöistä, hallintokunnista kolme jäsentä, veteraaniasiainneuvottelukunnasta kaksi jäsentä ja Suonenjoen seurakunnasta yhden jäsenen sekä kaupunginhallituksesta kaksi jäsentä. Jäsenten toimikausi on kaupunginhallituksen toimikausi, kaksi
vuotta. Puheenjohtaja nimetään eläkeläisjärjestöjen edustajasta ja varapuheenjohtaja
kaupungin edustajista.

4.6

Kolmas sektori ja muut toimijat
Yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten tavoittaminen nähdään tärkeänä asiana. Liikkumisen esteet, kuten kaatumisen pelko, fyysisen kunnon heikkeneminen ja kodin sijainti kaukana palveluista, vaikeuttavat itsehoitoa ja osallistumista
yhteiskuntaan. Tietoisuus mm. kutsutaksipalvelusta ja sen saatavuudesta on vähäistä
ja sen käyttö koetaan hankalana ja jopa kalliina.
Kolmannella sektorilla ja muilla toimijoilla on mahdollisuuksia jossakin määrin tarjota
palveluita ikäihmisille. Näistä palveluista tiedottamiseen tulee jatkossa kiinnittää
enemmän huomiota, jotta palveluja eniten tarvitsevat voisivat niitä hyödyntää.
Suonenjoen Tehdään Itse ry jakaa kauppojen lahjoittamaa tuoreruokaa ja EU-ruokaapua vähävaraisille. Yhdistyksen toimintaa ovat myös erilaiset retket. Yhdistyksen toimintaan osallistuvista enemmistö on tällä hetkellä miehiä. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin.
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Evankelisluterilaisen seurakunnan lähimmäispalvelu on niin ikään vapaaehtoisten tuottamaa. Lähimmäispalvelussa mukana olevat käyvät ikäihmisten luona ja torjuvat näin
yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Toiminnassa on tavoitettu noin 50 henkilöä, joista suurin
osa on naisia. Seurakunnan tukemana tehdään muutakin vapaaehtoistyötä, jossa on
mukana eläkeläisiä. Seurakunnan kirpputori ja Tarinatupa ovat tästä oivia esimerkkejä.
Suonenjoen vapaaseurakunnan tilat ovat esteettömät ja tarjoavat näin mahdollisuuden erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen vapaaehtoisten toimesta. Seurakunnan järjestämiä ikäihmisiä tavoittavia toimintamuotoja ovat erilaiset kokoontumiset seurakunnan tiloissa sekä hengelliset laulutilaisuudet palvelutaloissa.
Veteraanijärjestöt organisoivat veteraanien avustajatoimintaa, joka tarjoaa mm. siivous
-, asiointi-, sekä kotimiestoimintaa. Avustajatoiminta ei korvaa kunnallista kotihoitoa,
vaan on tukemassa ja täydentämässä sitä. Suonenjoen Lions Clubit järjestävät tarvittaessa tilaisuuksiin kuljetuspalvelua.

4.7

SAS- työryhmä
SAS on lyhennys sanoista suunnittele – arvioi – sijoita. Suonenjoella SAS- ryhmä on
toiminut vaihtelevasti vuosien ajan eri kokoonpanoilla. Nykyisin työryhmään kuuluvat:
vanhustyönjohtaja puheenjohtajana, sosiaalijohtaja, avopalvelupäällikkö, vuodeosaston lääkäri ja osastonhoitaja, kotihoidon päällikkö, vanhainkodin osastonhoitaja, Veljeskodin vastaava hoitaja, vanhustyön fysioterapeutti, vuodeosaston fysioterapeutti ja
kotisairaanhoidon edustaja. Työryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja käsittelee
vanhusten tehostettuun palveluasumiseen, laitoshoitoon sekä päiväkeskukseen hakijat, tekee esitykset vapautuville paikoille, joiden pohjalta viranhaltijat päätösvaltuuksiensa mukaisesti tekevät kirjalliset päätökset valinnoista. Tavoitteena on löytää kullekin hakijalle oikea ja hänen tarpeitaan vastaava hoitopaikka, mikäli kotihoito ei tukipalveluineen enää onnistu.

4.8

Organisaatio ja johtaminen
Suonenjoen kaupungin koko organisaatiorakennetta on uudistettu vuosien 2013-2014
aikana. Eniten muutos on koskettanut sosiaalilautakuntaa. Uusi sosiaalijohtosääntö tuli
voimaan 1.6.2014. Sosiaalijohtosäännössä on kuvattu eri viranhaltijoiden päätösvaltuudet. Sosiaalitoimi jakaantuu avopalveluihin ja hoivapalveluihin. Avopalveluista vastaa avopalvelupäällikkö ja hoivapalveluista vanhustyönjohtaja. Koko sosiaalitoimen ylin
esimies on sosiaalijohtaja. Uudistuksen päätavoitteena on ollut asiakkaan kotona ja
luona tehtävän työn osuuden kasvattaminen ja tehostetun asumispalvelun ja laitoshoidon vähentäminen. Kotihoidossa, Veljeskodissa ja vanhainkodissa päivittäisen toiminnan vetäjinä ovat lähiesimiehet. Sosiaalitoimen organisaatiokaavio on liitteenä 6.

5

IKÄÄNTYVIEN ASUMINEN
Ikäihmisten ehdoton toive on saada asua nykyisessä, omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Liikuntakyvyn heikentyessä ympäristön esteettömyys nousee asumispaikan tärkeimmäksi asiaksi. Kotien muutostyöt voivat vaatia huomattavaa taloudellista panostusta. Korjaus- ja muutostöihin voi saada ARAn myöntämää valtion esteettömyysavustusta, kunnan myöntämää korjausavustusta tai vammaispalvelulain
mukaista avustusta. Kerrostalot voivat lisäksi saada ARAn myöntämää hissiavustusta.
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Väestötietojärjestelmän ja kiinteistörekisterin tietojen perusteella Suonenjoella noin 40
% yli 75-vuotiaista asuu kerrostalossa, jossa ei ole hissiä tai omakotitalossa, jossa ei
ole vesijohtoa, sähköliittymää tai pääasiallinen lämmönlähde on puu. Kiinteistörekisterissä oleva tieto ei kuitenkaan ole kaikilta osin täysin ajan tasalla. Varsinkin asuntojen
varusteiden, kuten sähköliittymien ja vesiputkien, merkinnässä on puutteita. Kerrostalojen osalta taas ei ole tietoa siitä asuuko ikäihminen kerrostalon maan tasalla olevassa asunnossa vai ylemmissä kerroksissa. Kiinteistö Oy Suonenjoen Vuokratalojen kerrostalojen hissittömissä kerrostaloissa asuvista 21 ikäihmisestä vain 8 asui ylemmissä
kerroksissa. Tieto on yhtiön asukasrekisteristä 19.5.2014.
Kaupungin vuokra-asunnon hakijoista 18.6.2014 yhteensä 5 oli yli 75 vuotta täyttäneitä. Yhtä lukuun ottamatta kaikki hakijat asuivat keskusta-alueella.
Tulevaisuudessa päihde- ja mielenterveysongelmat näkyvät lisääntyvässä määrin
ikäihmisten keskuudessa ja niihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Päihde- ja
mielenterveyskuntoutujien, vammaisten ja kehitysvammaisten asuminen pyritään järjestämään pääsääntöisesti muun asumisen joukossa. Heidän omatoimista asumistaan
tuetaan oikein kohdennetuilla tukitoimilla.
Vaikeasti vammaisten, kehitysvammaisten ja päihde- ja mielenterveysongelmaisten
vanhusten asumispalvelut hankitaan ostopalveluina eikä omia palveluasumisyksiköitä
perusteta ainakaan toistaiseksi.
Esteettömän asumisen edistäminen on tulevaisuuden asumisen kehittämisessä tärkeää. Elämänkaariasumisen tavoitteet, eli että ikääntyneen on mahdollista asua samassa osoitteessa toimintakyvyn muutoksista huolimatta, on syytä ottaa osaksi kaikkea
kaupungin luovuttamalle tonttimaalle tehtävään rakentamiseen. Ikääntyneille hyvä
asumisympäristö on hyvä myös muille asuinryhmille.
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6

TERVEYDENHUOLLON PALVELUT IKÄÄNTYVILLE

Suonenjoen vastaanotto ja päivystys:
Suonenjoki on jaettu viiteen alueeseen, joista omalääkärit ja – hoitajat vastaavat. Vastaanotolla hoidetaan väestön tarvitsemat avohoitopalvelut väestövastuuseen perustuvan toimintamallin mukaisesti. Virka-ajan kiireinen vastaanottotoiminta hoidetaan
osaksi ensiavusta.
Päivystyksessä hoidetaan kiireellistä hoitoa tarvitsevia potilaita. Päivystys toimii tällä
hetkellä ympäri vuorokauden. 1.1.2015 alkaen päivystys toimii arkisin klo 8-20 ja viikonloppuisin klo 8-18. Näiden aikojen jälkeen päivystys hoidetaan Kuopion yhteispäivystyksessä.
Hammashoitola:
Ikäihmisten suun hoito - moniammatillista yhteistyötä.
Hyvällä suun hoidolla voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä.
Ikäihmisten suun hoito onnistuu parhaiten hammashuollon ja muun terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstön yhteistyönä. Tämä moniammatillinen yhteistyö tulee entistä
tärkeämmäksi, kun vanhusten määrä kasvaa ja yhä useammalla on omia hampaita
suussaan. Silloin kun vanhuksen toimintakyvyn heikkeneminen vaikeuttaa omatoimista
suun hoitoa, vastuu päivittäisestä hampaiden puhdistamisesta jää häntä hoitaville
ammattilaisille tai omaishoitajille. Heidän hoitotyöhönsä hammashuollon henkilöstön
tulee tarvittaessa antaa apuaan. Kun ikäihmisten määrä kasvaa voimakkaasti, tulee
siitä johtuva palvelujen tarpeen kasvu ottaa huomioon toiminnassa ja voimavarojen
suuntaamisessa. Ikäihmisten suun sairauksien ehkäisy ja hoito on haasteellinen tehtävä kaikille ammattiryhmille ja vaatii onnistuakseen uusien toimintatapojen ja työnjaon
ennakkoluulotonta käyttöä.
Kotihoidon asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan tulee kuulua myös hammashoidon ammattilaisen tekemä suun hoidon suunnitelma, jonka toteutumista omahoitajan on hyvä seurata kotikäynneillään. Jokaiselle pitkäaikaishoitoon tulevalle tulee
tarjota hammaslääkärin tutkimusta mahdollisimman pian laitokseen tulon jälkeen.
Suun terveydenhuolto osallistuu mielellään hoitohenkilökunnan kouluttamiseen, ja niitähän on pidettykin jo monessa paikassa myös yksityispuolella. Savonia AMK:n suuhygienisti opiskelijat ovat myös kiertäneet Sisä-Savon alueen hoitolaitoksissa SuuPirssillä tekemässä suun terveystarkastuksia, kouluttamassa asiakkaita ja henkilökuntaa
hyvään suun hoitoon. Suun terveysneuvonta tilaisuuksia on pidetty erilaisissa tapahtumissa ja yhdistysten tiloissa pyynnöstä. Päiväsairaalan asiakkaille järjestetään
hammashoito aikoja samalle päivälle. Veteraaneille hammashoito on maksutonta kuntayhtymän alueella. Kaikki ikääntyvät, joilla on joku yleisterveydellinen riskitekijä pääsevät hoitoon ja kutsujärjestelmän piiriin. Mutta paljon on varmasti vanhuksia kutsujärjestelmän ulkopuolellakin, joten työnsarkaa riittää.
Vuodeosasto:
Vuodeosasto hoitaa akuuttipotilaita tiimeissä kuntouttavan työotteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidosta kotiutettavien potilaiden jatkohoidon järjestäminen tapahtuu vuodeosastolla. Vuodeosaston paikkaluku on vuonna 2014 ollut 40-50 potilasta. keski-
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määräinen hoitoaika on ollut kuluvana vuonna 9,5 vrk/ potilas. Potilaita on osastolla ollut keskimäärin 42/ vuorokausi. Suonenjokelaisia potilaita hoidossa on ollut 27,5 potilasta/vrk ja rautalampilaisia 14 potilasta/vrk.
Fysioterapia:
Fysioterapia tuottaa fysioterapia - ja apuvälinepalveluja resurssiemme puitteissa taloudellisesti, laadukkaasti ja näyttöön perustuen kuntalaisten liikkumis – ja toimintakyvyn edistämiseksi ja ylläpitämiseksi elinkaaren kaikissa vaiheissa. Fysioterapiaa toteutetaan sekä yksilö- että ryhmäkuntoutuksena. Apuvälinepalvelut ovat keskeinen lääkinnällisen kuntoutuksen keino tukea ja edistää toimintarajoitteisen henkilön itsenäistä
suoriutumista ja arjessa selviytymistä.
Mielenterveystyö:
Mielenterveystyö on iäkkäiden hoidossa mukana yhtenä osa-alueena. Mielenterveyskeskus toteuttaa erikoissairaanhoidon tasoista psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia ja
hoitoa myös vanhusikäisillä. Tärkeitä yhteistyökumppaneita on oman talon omalääkäri
sekä geriatri. Ko. ikäryhmän potilaat ovat usein monisairaita ja kokonaisvaltainen näkemys hoidossa on erityisen tärkeää. Psykogeriatrinen erityisosaaminen on Kuopion
Yliopistollisessa sairaalassa, jonne asiakas tarvittaessa ohjataan. Iäkkäillä potilailla on
taustalla usein yksinäisyys ja kotona pärjäämisen vaikeudet. Tällöin korostuu yhteistyö kotihoidon kanssa ja siksi yhteistyöhön kotihoidon kanssa on koetettu panostaa.
Mielenterveyskeskuksessa tehdään myös päihdetyötä. Mielenterveyskeskukseen voi
ottaa yhteyttä soittamalla itse tai läheinen normaalin mielenterveystyön ajanvarauksen
kautta. Omalääkäri voi tehdä myös kirjallisen lähetteen. Kaikki lähetteet/yhteydenotot
käsitellään moniammatillisessa tiimissä ja arvioidaan avun/hoidon tarvetta. Tarve katsotaan aina yksilöllisesti.
Muistipoliklinikka:
Muistipoliklinikka on tarkoitettu yli 65-vuotiaille. Tarvittaessa muistitestauksia tehdään
nuoremmillekin. Muistipoliklinikalla tehdään yli 65-vuotiaiden muistihäiriöiden selvittely
ja hoito. Nuoremmat potilaat ohjautuvat erikoissairaanhoitoon. Muistipoliklinikka on
tarkoitettu periaatteessa kaikille, jotka epäilevät itsellään tai läheisellään muistisairautta. Muistitutkimusten aloittamiseen ei tarvita erillistä lähetettä vaan yhteydenotto muistihoitajaan riittää. Muistipoliklinikka on ns. matalan kynnyksen paikka. Muistihoitaja tekee tarvittavat muistitestaukset. Geriatri arvioi jatkohoidon tarpeen. Pään kuvantamistutkimukset (MRI) järjestyvät ostopalveluna Kuopiosta Sataman magneetista ja CT tutkimukset Kysiltä. Ensitietopäivät järjestetään Kuopiossa. Tarvittaessa muistihoitaja
tekee kotikäyntejä (käytöshäiriöiden selvittely, hankaluus tulla vastaanotolle).
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7 HYVINVOINTISUUNNITELMAA OHJAAVAT ARVOT JA VISIO VUOTEEN 2017
7.1

Arvot
Suunnitelman keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen. Se tarkoittaa
asiakkaan :
- hyvää kohtelua
- yksityisyyden kunnioittamista
- henkilökohtaisen vakaumuksen kunnioittamista
- kulttuurisen erilaisuuden kunnioittamista
Muita toimintaa ohjaavia arvoja ovat:
 itsemääräämisoikeus,
 vastuullisuus
 oikeudenmukaisuus
 osallisuus
 yksilöllisyys
 voimavaralähtöisyys
Käytännössä nämä tarkoittavat:
 ikääntyneen kykyä tehdä itsenäisesti tietoisia valintoja
 saada riittävästi tietoja ja tukea päätöksentekoaan varten
 ikääntyneen oman äänen kuulemista
 ikääntyneen omien voimavarojen tukemista
 ikääntyneen vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja terveydestään
 ikääntyneen kotona asumisen tukemista ja mahdollistamista

7.2

Suonenjoen kaupungin vanhustyönvisio:

Suonenjokelainen ikääntynyt asuu itsenäisesti ja esteettömästi
omassa kodissaan, jonne hänellä on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.
Niille ikääntyneille, jotka eivät enää selviydy kotihoidossa tai palveluasumisen piirissä, varataan riittävästi laadukkaita, ympärivuorokautiset palvelut turvaavia tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon paikkoja palveluystävällisessä ja asiakaslähtöisessä ilmapiirissä.
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8

8.1

HYVINVOINTIOHJELMA VUOSILLE 2015-2017 JA STRATEGISET LINJAUKSET

Palvelurakenne
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksen ”Hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi” tavoitteena on, että vuoteen 2017 mennessä yli 75vuotiaista: 91 – 92 % asuu kotona, 13 – 14 % on säännöllisen kotihoidon piirissä,
6 – 7 % saa omaishoidon tukea, 6 – 7 % on tehostetussa palveluasumisessa ja 2
– 3 % on vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa.
Suonenjoen kaupungin vanhustenpalvelujen määrällisinä tavoitteena vuoteen 2017
mennessä on:
-

8.2

vähintään 91 % 75 – vuotiaista voi asua kodissaan tarvittavien palvelujen tukemana
kotihoidon palveluja saa säännöllisesti 14 % yli 75-vuotiaista
omaishoidon tukea saa 7% yli 75-vuotiaista
ympärivuorokautinen hoiva ja hoito mitoitetaan 10 %:lle 75 vuotta täyttäneistä

Hyvinvointia edistävät palvelut

Palvelutarpeeseen vaikuttavista tekijöistä keskeisempiä ovat ikääntyneiden terveydentila ja toimintakykyisyys. Tavoitteenamme Suonenjoella on, että ikäihmisillä säilyy hyvä henkinen, fyysinen ja sosiaalinen vireys mahdollisimman pitkään. Tärkeimpänä
haasteena on lisätä terveiden ja toimintakykyisten vuosien määrää. Ikääntyvien terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen toteutuu turvaamalla ehkäisevien palveluiden riittävyys ja toimivuus. Oikein suunnatulla neuvonnalla ja ohjauksella ja kuntoutuspalveluilla tuetaan jäljellä olevia voimavaroja ja suorituskyvyn säilymistä niin, että ikääntyvät
voivat elää aktiivista ja osallistuvaa elämää.
Toimintalinjamme ovat:
 Terveellisten elintapojen edistäminen ml. ravitsemus, suun terveys,
liikunnan ja lihaskunnon ylläpitäminen
 Varhainen ja aktiivinen kuntoutus sairauksista toipumisvaiheessa
 Esteettömyys
 Liikkumisen turvaaminen kodin ulkopuolella
 Kotitapaturmien ehkäisy
 Varhainen puuttuminen toimintakyvyn heikkenemiseen ehkäisevien kotikäyntien avulla
 Sosiaalisten verkostojen ylläpitäminen
 Eri palveluista tiedottaminen palveluoppaassa
8.3

Kotihoito ja tukipalvelut
Valtakunnallisena tavoitteena on, että kotona asuminen ja sitä tukevat toimintakykyä
edistävät palvelut asetetaan palvelurakennetta kehitettäessä etusijalle. Kotihoidon tehtävänä on tukea vanhuksen itsenäistä selviytymistä, ei tehdä puolesta.
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Toimintalinjamme ovat:

8.4

 Kotiin annettavien riittävien ja oikea-aikaisten palvelujen saatavuus ympäri vuorokauden
 Kotihoidon palvelujen turvaaminen koko vanhusväestölle
 Toimintakykyä edistävä työote on kotihoidossa läpikantavana linjauksena
 Kotihoito perustuu asiakkaan ajan tasalla olevaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan
 Tuetaan omaishoitajien jaksamista tehtävässään mm. intervallihoitojärjestelyin
 Tukipalveluja on riittävästi saatavilla palveluverkostossa (julkinen ja yksityinen)
 Tiedottamisen tehostaminen palveluista

Hoivapalvelut
Oikean hoidon porrastuksen avulla ikäihmiset hoidetaan oikeissa heille tarpeenmukaiset palvelut turvaavissa asumispalveluissa. Kunnan velvollisuus on turvata riittävä
määrä eritasoista palveluasumista. Oikean hoitopaikan määrittelyssä hyödynnetään
moniammatillista osaamista ( SAS-ryhmä). Tehostettuun palveluasumiseen ja raskaaseen hoivahoitoon ohjataan ne vanhukset, jotka eivät enää selviydy kotona tai palveluasumisessa ja tarvitsevat myös yöaikaan hoitoa. Terveyskeskuksessa hoidetaan
asiakkaita vain lääketieteellisistä syistä.
Toimintalinjamme ovat:
 Oikean hoitopaikan kohdentaminen ikääntyneelle SAS-ryhmässä
 Muistisairaiden hoidon monipuolinen kehittäminen ja turvaaminen
 Vanhainkodin ja Veljeskodin rakenteellinen muutos tehostettuun ja tuettuun palveluasumiseen
 Raskasta hoivaa antaa vanhainkodin yksi solu
 Intervallihoidon riittävyydestä ja sisällön kehittämisestä huolehtiminen

8.5

Palveluorganisaation kehittäminen
Suonenjoen kaupungin palveluorganisaation kehittäminen alkoi laajassa mittakaavassa vuonna 2013 ja kehittämistyö jatkuu edelleen. Sosiaalitoimen palvelujen kehittäminen kohdistuu ennen kaikkea palvelurakenteiden muutokseen raskaasta hoivasta kevyempään ja kotihoidon korostamiseen. Muutos vaatii koko henkilöstön sitoutumista
uudistustyöhön ja johtamisen merkitys korostuu. Toiminnalliset muutokset, omavalvonta ja palvelujen laadun sekä sisällön kehittäminen vaativat aikaa, mutta onnistuessaan ne tuottavat hyvää niin kuntalaisille kuin henkilöstöllekin unohtamatta kustannusten kasvun hillitsemistä.
Kunnassa tulee olla käytettävissä ikääntyneiden hyvinvointiohjelman toteuttamiseen
riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa. Henkilöstö on palkattu Suonenjoen kaupungin
palvelukseen ja palvelurakenteiden muuttuessa on oleellista, että henkilöstöä voidaan
tarvittaessa siirtää sinne, missä tarve on suurin. STM:n laatusuosituksessa (2013) on
tuotu esille henkilöstömitoituksen suunnittelun perusteet. Henkilöstön kohdentamisessa asiakkaiden fyysisen, kognitiivisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn sekä
muiden tarpeiden on oltava suunnittelun keskiössä. Lisäksi tulee huomioida asiakkai-
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den oikeudet ja toiminnalle asetetut laatu- ja vaikuttavuusvaatimukset eli mitä hoidolla
ja palvelulla tavoitellaan. Vanhuspalvelulaki (2013) ei määrittele henkilöstön mitoitusta,
mutta lain 20§:ssä todetaan, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä,
koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden
henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka
turvaa heille laadukkaat palvelut. STM:n laatusuosituksessa on määritelty ehdoton
vähimmäismitoitus tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa:
 tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden
 terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60-0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.
Suositeltu vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla.









Toimintalinjamme ovat:
Toimintaprosessien kehittäminen
Omavalvontaan sitoutuminen
Vanhustyön vetovoimaisuudesta huolehtiminen
Osaamisen vahvistaminen
Henkilöstötarpeen oikea-aikainen suunnittelu
Rekrytointiprosessin toimivuus
Työhyvinvoinnin edistäminen
Johtamis- ja esimiestyön kehittäminen

9 KEHITTÄMISOHJELMA, TOIMENPITEET, AIKATAULUTUS JA VASTUUTUS

9.1

Hyvinvointia edistävät palvelut

TOIMINTALINJA

1.Terveellisten elintapojen
edistäminen
___________________
Hyvä ravitsemus

TOIMENPIDE

AIKATAU
LU20152017

_________________
Ravitsemusneuvonta
Kotihoidon henkilöstön kouluttaminen
ikäihmisten ravitsemusneuvontaan
> kotihoidon asiakkaiden ohjaus ja neuvonta

________ ______________________
2015 al- Terveyskeskus,
kotihoito,
kaen
asumisyksiköt,
kansalaisopisto, järjestöt
Ravitsemusterapeutti?
2015
Kotihoidon henkilöstö

Suun terveys
- kohderyhmänä kaikki ikäihmi- Suun kunnon tutkimi2015 set
nen säännöllisin väliajoin
Suuhygieniaan opastaminen
Suun hoitopalveluista
tiedottaminen
Liikunta ja lihaskunnon ylläpitäminen
Tasapainoryhmät
Kuntosalitoiminta 65+ 2015 Omaehtoisen arkiliikunnan tukeminen
2. Liikkumisen turvaaminen
kodin ulkopuolella
Turvallinen liikkuminen tienkäyt- Liikennekulttuurin ketäjänä
hittäminen
tiedottamalla
Liikkumisen apuvälineiden käyt- Levähdyspaikat, aputö
välineet
Palveluliikenteen järjestäminen
Palveluliikenteen käytön, käytettävyyden ja
tavoitettavuuden tutkiminen, kehittäminen
ja siitä tiedottaminen
3. Kotitapaturmien ehkäisy
Toimintakyvyn ylläpitäminen
(lihaskunto
ml.)
Asuntojen muutostyöt
Apuvälineet
Hyvinvointia edistävät
kotikäynnit
4. Varhainen puuttuminen
Hyvinvointia edistävät

VASTUU JA SEURANTA

Terveyskeskus, hammashoito

Päivittäiseen työhön osallistuvat kaikki toimintatahot
avo- ja laitoshoidossa
Vanhustyön fysioterapeutti
Terveyskeskus, fysioterapia
Kaupunki: liikuntatoimi
Kansalaisopisto
Yksityissektori

jatkuvaa
toimintaa

Tekninen toimi, kansalaisopisto, järjestöt

jatkuvaa
toimintaa
2015

Tekninen toimi, terveyskeskus
Tekninen toimi

jatkuvaa
toimintaa

- kotihoidon henkilöstö
- fysioterapia
-asuntotoimi
-terveyskeskus
-kotihoito
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toimintakyvyn heikkenemiseen
Tunnistetaan ikäihmisten päihteiden väärinkäyttö ajoissa
Tunnistetaan kaltoinkohtelun,
väkivallan tai muiden sosiaalisten ongelmien vaaravyöhykkeessä olevat ikäihmiset
Koulutetaan sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö

kotikäynnit
75- jatkuvaa
vuotiaille
toimintaa
Palvelutarpeen arviointi vanhuspalvelulain mukaisesti
Henkilöstö osaa tunnistaa riskitekijät ja
uskaltaa ottaa asian
esille

Kotihoito
Kotihoidon päällikkö, kotihoidon henkilöstö, vanhustyönjohtaja

Koko henkilöstö

5. Sosiaalisten verkostojen
ylläpitäminen
Yksinäisyyden ja syrjäytymisen Välitetään tietoa ryh- 2015
ehkäiseminen
mistä, tilaisuuksista ja
toimintamahdollisuuksista
6. Kehitetään ikäihmisten oh- Päivitetään ikäihmis- vuosittain
jaus- ja neuvontapalveluja tenpalveluopas, myös
sekä tiedottamista
nettiversio kaupungin
kotisivuille
Matalan
kynnyksen 2015-2016
neuvontapiste

Sosiaalitoimi, kotihoito, seurakunta, järjestöt, kansalaisopisto
Sosiaaliyhdessä

ja

terveystoimi

Kaikki yhteistyötahot, kolmas sektori
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9.2

Avopalvelut kotihoito ja tukipalvelut
Turvataan vanhuspalvelulain mukaiset riittävät, oikea-aikaiset ja tarpeenmukaiset
palvelut kotiin ympäri vuorokauden kotihoidon siten, että säännöllisen piirissä on
13-14 % yli 75-vuotiaista

TAVOITE

TOIMENPIDE

1. Varmistetaan avopalvelujen laatu
ja resurssit

Laaditaan kotihoitoon omavalvontasuunnitelma
Laajennetaan palvelusetelin käyttöä kotihoidossa kohdentamalla osa laitoshoidon purkamisesta säästyneistä menoista avopalveluihin
Otetaan laatujärjestelmä käyttöön
Asiakastyytyväisyyskysely vuosittain (TAK)
Hyödynnetään nykytekniikkaa hankkimalla
laitteita (mobiililaitteet, hyvinvointi-TV ym.)

2. Toimintakykyä edistävä työote on
avopalvelujen
punainen lanka

Hoito- ja palvelusuunnitelma uudistetaan avopalvelujen perustaksi.
Suunnitelmat päivitetään vuosittain, tarv. useammin.
Täydennyskoulutus
Käytetään tarkoituksenmukaisesti ja säännöllisesti toimintakykymittareita (esim. RAVA, Bergin kotihoidon testi)
Toteutetaan vuosittain hyvinvointia edistävät
kotikäynnit 75-vuotiaille.

AIKATAULU
2015-2017
2015
2015-2017

VASTUU JA
SEURANTA
Avopalvelupäällikkö ja kotihoidon
päällikkö
Yksityiset palveluntuottajat

2015-2017
2015-2017
2015

Kotihoidon päällikkö
Fysioterapeutti
Kotihoidon henkilöstö

2015-2017

3. Kehitetään
päiväkeskustoimintaa

Kaupunki on aloitteellinen päiväkeskuksen
tilojen käytön lisäämisessä ikäihmisten hyvinvointia tukevien yhdistysten käyttöön
Tarjotaan osapäivä - ja päiväparkkitoimintaa

2015

4. Tuetaan
omaishoitajien jaksamista

Laajennetaan omaishoitajien ja –hoidettavien
kerhotoimintaa yhteistyössä järjestöjen kanssa
koskemaan myös niitä omaishoitajia, joille ei
makseta omaishoidon palkkiota
Jatketaan palvelusetelin käyttöä vapaiden järjestämisessä
Selvitetään omaishoitajien ja hoidettavien odotukset lyhytaikaishoidon suhteen

2015-2017

5. Tiedotetaan
palveluista

Ikäihmisten palveluopas päivitetään vuosittain
Selkiytetään kaupungin www-sivuja
Muistetaan paikallislehti tärkeänä tiedottajana
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 75-vuotiaille
Pidetään henkilöstö ajan tasalla, että osaavat
tiedottaa asiakkaille muutoksista

Jatkuva päivitys

Kotihoidon päällikkö, päiväkeskuksen henkilökunta,
fysioterapeutti
Avopalvelupäällikkö
Vanhustyönjohtaja
Järjestöt

Avopalvelupäällikkö
Kotihoidon päällikkö
Kotihoidon henkilöstö
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9.3

Hoivapalvelut
Turvataan riittävät, monipuoliset asumispalvelut ikääntyneille suonenjokelaisille
valtakunnallisten suositusten mukaisesti ( tehostettua palveluasumista 6-7% ja 23% pitkäaikaista hoivahoitoa 75 vuotta täyttäneille väestöstä)

TAVOITE

TOIMENPIDE

1. Oikean hoitopaikan
kohdentaminen ikääntyneelle SAS- työryhmässä
* kotihoito
* perhehoito
* palveluasuminen
* tehostettu palveluasuminen
* hoivahoito
* terveyskeskus vuodeosastohoito
2. Muistisairaiden hoidon
kehittäminen ja toteuttaminen tarvetta vastaavaksi

Uudistetaan asumispalvelujen kriteerit
SAS- työryhmä kokoontuu säännöllisesti kuukausittain

4. Vanhainkodin ja Veljeskodin rakenteellinen muutos kevyempään muotoon
toteutetaan

5.Intervallihoidon riittävyys ja sisällön kehittäminen

2015

2015
Kotiuttamisprosessiin
vuodeosastolta panostetaan
Riittävästi erilaisia hoitopaikkoja muistisairaille
Toteutetaan alueellisista
suositusta muistipotilaan
hoito- ja palveluketjussa
Muistikoordinaattoreiden
työn jalkauttaminen
Omaishoitajien tukeminen mm. kerhotoiminnalla
Pohjois-Savon Muistin
kerhot

3. Turvallisesta henkilöstömitoituksesta huolehtiminen

AIKATAULU
2015-2017
2015

Tehostetussa palveluasumisessa mitoitus on
0,60 hoitajaa/hoidettava
Laitoshoidossa (raskas
hoiva) mitoitus on 0,65
hoitajaa/hoidettava
Vanhainkodin kahden
solun muuttaminen tehostetuksi palveluasumiseksi (21 paikkaa)
Veljeskodin ensimmäisen
ja kolmannen kerroksen
muuttaminen palveluasumiseksi
Veljeskodin toinen kerros
jää tehostetuksi palveluasumiseksi
Turvataan riittävä määrä
intervallihoitopaikkoja
(vanhainkoti, Iisvesi, Päivärinne)
Vanhusten lyhytaikainen
perhehoito

2015

VASTUU JA SEURANTA
Sosiaalijohtaja
Vanhustyönjohtaja
Avopalvelupäällikkö
Terveyskeskuksen edustajat
Vanhustyön fysioterapia
Vanhainkodin osastonhoitaja
Veljeskodin vastaava hoitaja
Kotihoidon päällikkö
Sosiaalitoimi, terveydenhuolto, Palvelukotisäätiö
Em. tahot

jatkuvaa

2015

Sosiaali- ja terveystoimi

2015

Vanhustyönjohtaja

2015

Pohjois-Savon Muisti

2015
jatkuvaa
toimintaa
2015

1.5.2015

2015

Kaupunginvaltuusto- ja
hallitus
Sosiaalilautakunta
Sosiaalijohtaja
Vastuu esimiehet
Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja, vanhustyönjohtaja, vanhainkodin osastonhoitaja ja henkilöstö
Sosiaalijohtaja, vanhustyönjohtaja, Veljeskodin
vastaava hoitaja, Veljeskodin henkilöstö

Vanhustyönjohtaja, vanhainkodin osastonhoitaja,
Iisvesi sekä muut yhteistyötahot

2015
Vanhustyönjohtaja

26

9.4

Palveluorganisaation kehittäminen

TAVOITE

TOIMENPIDE

1.Prosessien
kehittäminen palvelutarvetta vastaavaksi

Laaditaan selkeät ikäihmisten
hyvinvointia tukevat prosessit,
jotka on kuvattu ja hyväksytty
sosiaalilautakunnassa
Omavalvontasuunnitelmien
ajan tasalla pitäminen, kriittisten kohtien korjaaminen
Koulutussuunnitelmat vuosittain
Työssä tarvittavien tietojen
päivittäminen: lääkehoito,
muistisairaudet, saattohoito,
toimintakyvyn ylläpitäminen
jne.
Asiakaspalveluosaaminen
Kehityskeskustelut

2.Palvelujen omavalvontaan sitoutuminen kaikissa yksiköissä
3.Osaamisen vahvistaminen

4.Henkilöstötarve ja rekrytointi, vanhustyön vetovoimaisuuden parantaminen, STM:n laatusuositusten ehdottoman vähimmäismäärän toteuttaminen yksiköissä

5.Työhyvinvoinnin edistäminen

6.Johtamis- ja esimiestyön kehittäminen

Henkilöstömäärä arvioidaan
suhteessa asiakkaiden tarvitsemaan hoivaan
Nimetään vanhussosiaalityöntekijä v. 2015
Oikea koulutusrakenne
Eläkepoistuman ennakointi
Rekrytointiprosessin kehittäminen
Tyhy-toiminta on motivoivaa,
säännöllistä
Varhaisen puuttumisen malli
tunnetuksi kaikille
Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
Kehityskeskustelut

AIKATAUL
U
2015-2017
2015

jatkuvaa
toimintaa
jatkuvaa
toimintaa

VASTUU JA
SEURANTA
Sosiaalijohtaja, avopalvelupäällikkö, vanhustyönjohtaja, lähiesimiehet, henkilöstö
Esimiehet

Esimiehet

2015-2017

2015
jatkuvaa
toimintaa
Vuosittain
arvioitava
suhteessa
asiakkaiden
palveluntarpeeseen
jatkuvaa
toimintaa

Jatkuvaa
toimintaa

Muutosjohtaminen
Henkilöstön
työhyvinvointiin Jatkuvaa
liittyvät kysymykset, työkäytän- toimintaa
töjen ja henkilöstön osaamisen
uudistaminen, palvelujen kehittäminen kustannustehokkaasti

Lähiesimiehet

Sosiaalijohtaja
Avopalvelupäällikkö
Vanhustyönjohtaja
Henkilöstöpäällikkö
Lähiesimiehet

Esimehet
Henkilöstöpäällikkö

Sosiaalijohtaja
Henkilöstöpäällikkö
Esimiehet

10 HYVINVOINTIOHJELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma kytketään kiinteästi kaupungin talousarvioon ja – suunnitelmaan. Ohjelman toteutumista tulee seurata vuosittain kaikilla tasoilla
työyksiköistä kaupunginvaltuustoon saakka.
Seurantaindikaattoreina käytetään STM:n ja Kuntaliiton laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuodelta 2013 sekä väestörakenteen muutoksia.
Arvioinnissa on myös hyödynnettävä vertailutietoja ikärakenteeltaan samanlaisten ja –
kokoisten kuntien välillä. Vanhustyön sisäistä toiminta- ja kustannuslaskentaa tulee
kehittää ja siksi tarvitaan kustannustietoisuuden lisäämistä koulutuksen sekä muiden
ohjeistuksien avulla koko henkilöstölle ja erityisesti esimiestehtävissä toimiville.
11 YHTEISTYÖ
Palvelurakenteen muutos ja vanhusten määrän lisääntyminen edellyttävät eri palveluntuottajien voimavarojen yhteensovittamista. Tämä edellyttää kiinteää yhteistyötä osapuolten kesken. Tavoitteena on edelleen kehittää yhteistyötä kotihoidon, palveluasumisen ja terveyskeskuksen vuodeosaston, yksityissektorin sekä kolmannen sektorin
kesken. Yhteistyön tavoitteena on luoda yhteinen vanhustyön näkemys, jossa on määritelty palvelujen tarve ja tavoitteet ja selkeät vastuualueet kullekin taholle. Tämä ohjelma on luotu palvelemaan kaikkia osapuolia.
Kaupunkiin olisi hyvä nimetä ns. hyvinvointityöryhmä vuoden 2015 alusta, jonka tehtäviin kuuluisi myös osaltaan seurata tämän ohjelman toteutumista ja arviointia. Työyksikkötasolla seurantaa tehdään vuosittain ja yksiköissä nimetään henkilö, joka toimii
vastuuhenkilönä, jotta ohjelman toteutuminen ja arviointi tulee tehdyksi. Lisäksi yksikköjen omavalvonta on vahva osa toimintojen kehittämistä ja toteuttamista. Sosiaali - ja
terveydenhuollon, teknisen toimen sekä asuntotoimen johto velvoitetaan osaltaan vastaamaan kehittämisohjelman toteutumisesta ja siellä olevien toimenpiteiden saattamisesta vuosittaiseen talousarvioon ja toimintasuunnitelmaan.
12 TALOUDELLISET TAVOITTEET
Sosiaali - ja terveydenhuollon kustannukset ovat Suonenjoella Pohjois -Savon korkeimpia asukasta kohden mitattuina (v. 2012 4329€/as, Pohjois-Savo 3726€/as). Kaupungin taloudellinen tilanne ei kestä enää kustannusten kasvua. Tämän ohjelman toimintavuosina onkin paneuduttava palvelurakenteen uudistamiseen valtakunnallisten
suositusten mukaisesti eli raskaasta hoivasta on siirryttävä kevyempiin toimintamuotoihin ja erityisesti ikääntyneiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen sekä
kotihoidon kehittämiseen. Samalla on kuitenkin muistettava, että kunnassa on oltava
riittävästi erilaisia palveluasumisen muotoja tarjolla.
Vanhusten määrän lisääntyminen aiheuttaa hoidon tarpeen lisääntymistä eikä kustannusten jonkinasteiselta nousulta voida välttyä. Toisaalta tulevaisuuden ikäihmiset ovat
toimintakykyisempiä ja taloudelliselta asemaltaan paremmassa tilanteessa kuin nykyisin, jolloin raskaampien palvelujen tarve alkaa myöhemmin ja kestää lyhyemmän aikaa. Hyvällä ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävällä toiminnalla, toimintojen
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suunnittelulla, toteutuksella ja palvelujen joustavuudella sekä eri tahojen yhteistyöllä
on suuri merkitys myös kustannusten kehittymiseen.
Tavoitteena on turvata ikääntyville oikea-aikaiset ja oikein kohdennetut sekä riittävät
palvelut. Palvelujärjestelmän tuloksellisuuden kannalta on merkittävää, että tavoitteet,
toiminta ja talous ovat toisiinsa nähden tasapainossa
Tavoitteena on lisäksi, että eri palvelujen hinnoittelu ja kustannusten vertailtavuus ovat
ajan tasalla ja luotettavia. Tämä edellyttää toiminnallisten ja taloudellisten tunnusmittareiden kehittämistä ja entistä tarkempaa kustannuslaskentaa ja palvelujen tuotteistamista.
Tämän ohjelman laatimishetkellä Suomessa on menossa laaja sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistaminen. Uusien, viiden ns. sote-alueiden pitäisi käynnistyä vuoden 2017
alusta. Uudistamisen keskeisinä tavoitteina ovat väestön terveyden, hyvinvoinnin ja
sosiaalisen turvallisuuden edistäminen, yhdenvertaisten sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelujen turvaaminen koko maassa, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen
vahvistaminen sekä kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. Perus- ja erikoispalvelut niin sosiaali-kuin terveydenhuollossakin muodostavat ehjän palvelukokonaisuuden, jolloin ihmisten palvelutarpeet tulevat huomioiduksi kokonaisuutena ja lähipalvelut varmistetaan koko maassa.

13 LIITTEET
1. Hyvinvointiohjelman työstämisen alaryhmät
2. Muistipotilaan hoitoketju Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella
3. Hoitopaikat Suonenjoella v. 2014
4. Henkilöstömäärät v.2014 eri organisaatioissa
5. STM:n laatusuositusten toteutuminen v. 2013 Suonenjoella
6. Sosiaalitoimen organisaatiokaavio
7. Ohjelmassa esiintyvät keskeiset käsitteet
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LIITE 1
Suonenjoen kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelmaa työstäneet alaryhmät
Ennalta ehkäisevät toiminnot työryhmä
Riikka Oinonen, asuntosihteeri, koollekutsuja
Kaija Tähkäpää, sosiaalilautakunnan jäsen
Merja Vilokkinen, seurakunnan vanhustyöntekijä
Annmarie Korhonen, kaupunginhallituksen edustaja, vapaaehtoistyöntekijä Lähimmäispalvelu
Avopalvelut- työryhmä
Marja Leena Markkanen, avopalvelupäällikkö, koollekutsuja
Reijo Kytölä, kaupunginhallituksen edustaja
Merja Ylönen, vs. kotihoidon päällikkö
Kirsi Naumanen, kotisairaanhoidon edustaja
Suvi Kahilainen, Päiväkeskuksen lähihoitaja
Eeva-Liisa Oikarinen, vanhuspalvelujen fysioterapeutti
Hoivapalvelut- työryhmä
Mira Laasonen, sosiaalijohtaja, puheenjohtajana
Arja Eeva, vanhustyönjohtaja,
Kirsi Asikainen, vanhainkodin osastonhoitaja
Anna-Liisa Itkonen, teknisen lautakunnan edustaja
Merja Ylönen, Veljeskodin vastaava hoitaja
Terveydenhuollon palvelut- työryhmä
Johanna Salpakari, muistihoitaja terveyskeskus, koollekutsuja
Olli Lappalainen, geriatri, terveyskeskus
Olavi Martikainen, vapaa-ajan lautakunnan edustaja
Raija Kuismin, Ikäihmisten neuvoston edustaja

LIITE 2

30

31

32
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LIITE 3

KAIKKI VANHUSTEN HOITOPAIKAT SUONENJOELLA V. 2014

Palveluasuminen:
Putamonkatu 4, Vanhustenkotiyhdistys: 33 huoneistoa (yksiöitä)
Veljeskodin C-siipi (kaupunki): 11 huoneistoa
Tehostettu palveluasuminen: ympärivuorokautinen hoiva
Veljeskoti (kaupungin): 35 asuntoa (yksiöitä ja kaksioita), joista 2 soluasuntoja a’ 3 henkilöä + 2
lyhytaikaispaikkaa
Hoivakoti Valkeinen (Attendo): 31 paikkaa (kaupunki ostaa 25 paikkaa/2018)
Iisveden palvelukoti (Palvelukotisäätiö): 32 paikkaa, joista 30 pitkäaikaispaikkaa ja 2 lyhytaikaispaikkaa (kaupunki ostaa kaikki paikat)
Päivärinteen palvelutalo (Vanhustenkotiyhdistys): 20 tehostetun paikkaa ja 7 palveluasumispaikkaa (kaupungin puitesopimuksella 14 + 1 kotikuntaperusteella)
Nujulan palvelukoti (yksityinen/T.Rautiainen): 14 (kaupungilla ei sijoituksia)
Laitoshoito:
Vanhainkoti: 34 pitkäaikaispaikkaa + 3-4 lyhytaikaispaikkaa

Terveyskeskuksen vuodeosasto:
potilasmäärät 40-45, paikat koko kuntayhtymän käytössä (Suonenjoki ja Rautalampi)
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LIITE 4
HENKILÖSTÖMÄÄRÄT ERI YKSIKÖISSÄ V. 2014

Kotihoito: esimiehenä kotihoidon päällikkö, henkilöstö yht. 32, joista 3 kotisairaanhoitajaa
Veljeskoti: esimiehenä vastaava hoitaja, henkilöstö yht. 23, joista 1 sairaanhoitaja, mitoitus
0,53/asukas/42 asukasta
Vanhainkoti: esimiehenä osastonhoitaja, henkilöstöä yht. 25, joista 3 sairaanhoitajaa, 2 laitoshuoltajaa, hoitajamitoitus 0,60/hoidettava/37 asukasta/22,5 hoitajaa
Päiväkeskus: esimiehenä kotihoidon päällikkö, henkilöstöä 3 + laitoshuoltaja, jonka työpanoksesta osa Veljeskodille
Terveyskeskuksen vuodeosasto: mitoitus 0,71/hoidettava/42 potilasta/30 hoitajaa
mitoitus 0,74/42 potilasta/ 30 hoitajaa + osastonhoitaja
Huom! vuodeosastolla hoidetaan potilaita koko kuntayhtymän alueelta
Muut:
Iisveden palvelukoti: toiminnanjohtaja, henkilöstö yht. 28, hoitotyön mitoitus 0,71/32 asukasta/22,6 hoitajaa
Hoivakoti Valkeinen: johtaja, henkilöstö yht.20, hoitotyön mitoitus 0,61/asukas/19 hoitajaa
Päivärinteen palvelutalo: toiminnanohjaaja, henkilöstö yht.8+1+0,5 laitoshuoltaja+Päivärinteen
tuetussa 3 hoitajaa (7 tuetun asumisen paikkaa)
Putamonkatu 4: 2,5 hoitajaa, laitoshuoltaja 0,5 + keittiö osuus
Nujula: henkilöstöstä ei tietoa, kaupunki ei osta palveluja
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LIITE 5

STM:n laatusuosituksen toteutuminen Suonenjoella v.2013 tilinpäätöksessä
yli 75-vuotiailla

Indikaattori
Asuu kotona itsenäisesti
Saa säännöllisesti
kotihoitoa
Saa omaishoidon
tukea
Tehostetussa palveluasumisessa
Laitoshoidossa
vanhainkodissa

Suositus

tavoite 2015

TP 2013

91-92%

91%

85%

13-14%

14%

14%

6-7%

6%

7,37%

6-7%

9,2%

12,3%

2-3%

3,2%

3,0%

Sijoitukset marraskuun 2014 tilanteen mukaan

Hoitopaikka
Veljeskoti tehostettu
Veljeskoti tuettu (kotihoito antaa palvelut)
Suonenjoen Palvelukoti (muistisairaat)
Hoivakoti Valkeinen tehostettu
Päivärinteen palvelutalo (tehostettu)
Kierinniemi (tehostettu), Rautalampi
Kyllikki (tehostettu), Rautalampi
Esperi Kotipesä, Pieksämäki
Telkänhoiva, Jyväskylä
Esperi, Alava, Kuopio
Vetrea, Otsola, Kuopio
Mainio Vire,Arwola, Toijala
Vanhainkoti, laitoshoito
YHT.

Henkilöä
39 + 2 lyhytaik.
11
30+ 2 lyhytaik.
25+2 kotikuntal.
14 + 2 lyhytaik. +
1kotikuntal.
4
2
1
1
1
1
1
34 + 3 lyhytaik.
130+34 laitosh.
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LIITE 6
SOSIAALITOIMEN ORGANISAATIOKAAVIO

LAUTAKUNTA
SOSIAALITOIMEN
HALLINTO
Sosiaalijohtaja+
Toimistosihteerit

Hoivapalvelut
Vanhustyönjohtaja

Avopalvelut
Avopalvelupäällikkö

Sosiaalityö
Johtava
sosiaalityöntekijä

Kotihoito

Kehitysvammahuolto

Vanhainkoti

Kotihoidonpäällikkö

Palvelukeskuksen
johtaja

Osastonhoitaja

Kotiin annettava
palvelut

Päiväkeskus

Veljeskoti
vastaavahoitaja

Ostopalvelut
Vanhustyönjohtaja
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LIITE 7

OHJELMASSA ESIINTYVÄT KESKEISET KÄSITTEET
HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT KOTIKÄYNNIT
Vanhusten hyvinvointia edistävillä kotikäynnillä tarkoitetaan yleisesti sosiaali- ja /tai terveydenhuollon työntekijän käyntiä kotona asuvan vanhuksen luo, joka ei ole säännöllisen kotihoidon
piirissä. Käynnin vastaanottaminen on vapaaehtoista. Käynnin aikana arvioidaan monipuolisesti
vanhuksen fyysistä, psyykkistä, kognitiivista ja sosiaalista toimintakykyä sekä mahdollisia tulevia
palvelutarpeita. Vanhukselle kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja hänet ohjataan
tarvittaessa palvelujen piiriin.
PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN
Vanhuspalvelulain 15§ :ssä säädetään palvelutarpeiden selvittämisestä. Selvittämisestä vastaa
työntekijä, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta sekä tarkoitukseen sopiva ammatillinen kelpoisuus. Hänen on toimittava yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Selvittäminen on aloitettava viipymättä ja saatettava loppuun ilman aiheetonta viivytystä
Selvitys on tehtävä, jos iäkäs henkilö on hakeutunut sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin. Sosiaalihuoltolain 40 a §:n mukaan jokaisella on oikeus kiireellisessä tapauksessa päästä sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viipymättä. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunta on velvollinen järjestämään 75 vuotta täyttäneelle pääsyn sosiaalipalvelujen arviointiin viimeistään seitsemäntenä
arkipäivänä siitä, kun hän taikka hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai läheisensä on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ – JA MITOITUS
Henkilöstömäärää suunniteltaessa ja arvioitaessa otetaan huomioon: asiakkaiden toimintakyky,
palvelurakenne, palvelujen tuottaminen ja saatavuus sekä henkilöstöön ja työn organisointiin
liittyvät tekijät. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana ovat aina asiakkaat tarpeineen: asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky ja palvelujen tarve määrittävät mitoituksen tason.
Suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi (STM 2013) on tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja terveyskeskuksen
vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60-0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden.
Suositeltu vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden
osuus korvataan sijaisilla.
Henkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät (sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, lähi- ja perushoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja – kasvattajat, koulutetut kotiavustajat ja kodinhoitajat, geronomit ja kuntoutushenkilökunnasta fysioterapeutit ja toimintaterapeutit sekä lähiesimiehet, kuten osastonhoitajat ). Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö huomioidaan sillä osuudella, kuin he osallistuvat välittömään
hoitotyöhön.

KOTIHOITO
Kotihoitoon sisältyy kotipalvelua tukipalveluineen ja kotisairaanhoitoa sisältäen siihen liittyvän
kuntoutuksen. Säännöllisen kotihoidon asiakkaita ovat ne kotipalvelun/kotisairaanhoidon asiakkaat, joilla on voimassa oleva palvelu- ja hoitosuunnitelma asuinpaikasta riippumatta.
Kotiin annettavia palveluja ovat: a) kunnan järjestämisvastuulla oleva kotipalvelu tai sen tukipalvelut, b) kunnan järjestämisvastuulla oleva kotisairaanhoito ja kotona annettava kuntoutus, c)
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omaishoidon tuki tai omaishoitoa tukevat palvelut, d) asumisen ja asumista tukevat palvelut tavallisessa (ei-ympärivuorokautisessa) palveluasunnossa, e) muut palvelusuunnitelmassa mainitut kotona annettavat palvelut.
Kotihoitoa voidaan järjestää säännöllisenä ja tilapäisenä kotihoitona. Kotihoitoa voidaan järjestää myös palvelusetelillä.
TUKIPALVELUT
Tukipalvelut ovat sosiaalihuoltoasetuksen 9. §:n 2. kohdan mukaan kotipalveluun liittyviä palveluja, kuten turva-, ateria-, vaatehuolto-, siivous-, kylvetys-, kuljetus- ja saattajapalveluja sekä
sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Palvelut voivat olla kunnan itse tuottamia tai ostopalveluina tuotettuja palveluja. Tukipalveluista peritään sosiaalilautakunnan vahvistamat maksut, jotka ovat taksamaksuja.
Ateriapalvelu
Ateriapalvelussa asiakas saa etukäteen tilaamansa ateriat joko kotiin kuljetettuna tai ostetulla
aterialipukkeella valitussa ravitsemusliikkeessä.
Kauppapalvelut
Kauppapalvelut järjestetään kauppaliikkeiden tuottamina palveluina.
Turvapuhelin
Suonenjoen kaupunki ostaa turvapuhelinpalvelut Mainio Vire Oy:ltä. Turvapuhelimesta peritään
sosiaalilautakunnan vahvistama kuukausittainen vuokra.
Siivouspalvelu
Kaupungin kotipalvelu ei tarjoa pelkkää siivousapua. Siivouspalvelua voidaan järjestää yksityisten palveluntuottajien kautta.
Sotilasvammalain mukaiset palvelut
Sotilasvammalain mukaiset asiakkaat saavat tukipalvelut maksutta. Kaupunki saa antamistaan
palveluista korvauksen Valtiokonttorilta.
KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ TYÖTAPA
Kuntoutumista edistävän työtavan tavoitteena on parantaa asiakkaiden elämänhallintaa ja tukea
asiakkaan omia voimavaroja selviytyä arjessa. Se on asiakkaan ja työntekijän yhteistä työskentelyä, jossa pyritään rohkaisemaan asiakasta päättämään asioistaan ja yhdessä saamaan aikaan muutos asiakkaan elämäntilanteessa ja toimintaedellytyksissä vahvistamalla hänen omaa
toimintakykyään ja vastuunottoaan.
LAATU
Laatu tarkoittaa palvelun kykyä vastata asiakkaiden selvitettyihin palvelutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti.Laadun arviointikohteet voidaan määrittää rakenne- ja prosessitekijöihin sekä lopputuloksiin.
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OMAISHOIDON TUKI
Omaishoitolaki (937/2005) tuli voimaan 1.1.2006. Omaishoidon tuki tarkoittaa ikääntyneen,
vammaisen tai sairaan henkilön kotioloissa tapahtuvan hoidon ja huolenpidon turvaamiseksi
annettavaa hoitopalkkiota ja – palveluja, jotka määritellään hoidettavan palvelusuunnitelmassa.
Kunta ja hoitaja tekevät omaishoidon tuesta sopimuksen. Tuki on kokonaisuus, joka muodostuu
hoidettavalle annettavista tarpeellisista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja muista omaishoitoa tukevista palveluista. Tuen järjestämisestä vastaa
hoidettavan kotikunta. Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen palvelu, joka perustuu kunnan harkintaan. Suonenjoella on käytössä kolme palkkioluokkaa.
OMAVALVONTA
Omavalvonta on työkalu, jonka avulla voidaan kehittää ja seurata palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä työssä. Omavalvonnan perusidea on siinä, että toimintayksikölle on laadittu kirjallinen suunnitelma, jonka avulla asiakkaan palveluissa esiintyvät epäkohdat ja palvelun
onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet pystytään tunnistamaan, ehkäisemään ja korjaamaan nopeasti. Omavalvonta perustuu yksikössä toteutettavaan riskinhallintaan, jossa palveluprosesseja arvioidaan laadun ja asiakasturvallisuuden näkökulmasta. Tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen ja reagoida havaittuihin kriittisiin työvaiheisiin
tai kehittämistä vaativiin asioihin suunnitelmallisesti ja nopeasti (Valvira).

PALVELU- JA HOITOSUUNNITELMA
Palvelu- ja hoitosuunnitelma on tietyn palvelun tai palveluketjun toteuttamista varten tehty asiakaskohtainen, dokumentoitu suunnitelma annettavista palveluista. Palvelu- ja hoitosuunnitelman
laatiminen on prosessi, jossa selvitetään asiakkaan tarvitsemien palvelujen tarve yhdessä hänen läheistensä kanssa.
SAUMATON PALVELUKETJU
Saumaton palveluketju on toimintamalli, jossa asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja muun
sosiaaliturvan asiakokonaisuuteen liittyvät palvelutapahtumat yhdistyvät asiakaslähtöiseksi ja
joustavaksi kokonaisuudeksi riippumatta siitä, mikä toiminnallinen yksikkö on palvelujen järjestäjä tai toteuttaja.
SAS- TOIMINTA (suunnittele (selvitä), arvioi, sijoita)
SAS-toiminnalla tarkoitetaan vanhusten ja pitkäaikaissairaiden sijoittamista palveluasuntoihin,
laitoshoitoon tai kotiin oikean hoidon porrastuksen periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin perusteella pyritään määrittelemään moniammatillisessa työryhmässä asiakkaan tarpeita vastaava
hoitopaikka.
PALVELUASUMINEN
Palveluasuminen sisältää aina sekä asumisen (vuokrasopimus) että siihen kiinteästi liittyvät hoiva- ja hoitopalvelut. Palveluasuminen määritellään tavalliseksi tai tehostetuksi palveluasumiseksi riippuen siitä, onko henkilökunnan läsnäolo osa- vai ympärivuorokautista ja mikä on palvelujen tuottamiseen varatun henkilöstön mitoitus. Palveluasumista järjestetään myös pienkodeissa
ja ryhmäkodeissa. Palveluasumista voidaan järjestää joko kunnan, yhdistysten tai yksityisten
tahojen omistamissa hoito- tai palvelukodeissa.
Tavallinen palveluasuminen
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Tavallinen palveluasuminen perustuu asukkaan ja vuokranantajan väliseen vuokrasopimukseen. Asukas saa tarvitsemaansa tukea, apua ja palveluja itsenäisen asumisen mahdollistamiseksi. Tukipalveluina on mahdollista saada mm. turvapuhelin ja ateriapalvelut. Yöaikaan on
mahdollisuus saada apua yöpartiolta. Tuettua palveluasumista tuottaa Suonenjoella vanhustenkotiyhdistyksen omistama Putamon vanhustentalo sekä Veljeskodin C-siipi. Tavallista palveluasumista laajennetaan v. 2015 Veljeskodilla muuttamalla tehostettua palveluasumista tavalliseksi..
Tehostettu palveluasuminen
Tehostettua palveluasumista järjestetään yksityisissä tai kunnallisissa hoito- ja palvelukodeissa,
joissa koulutettua henkilökuntaa on läsnä ympärivuorokauden. Asukkaiden yksilöllinen avun
tarve määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Tämä asumismuoto on tarkoitettu niille
ikäihmisille, jotka eivät selviydy kotihoidossa tai tavallisessa palveluasumisessa kotihoidon palvelujen turvin. Asukkailta peritään palvelusta maksu, joka koostuu asumis-, ruoka- ja hoitokustannuksista. Tehostettua palveluasumista tuottavat Suonenjoella Palvelukotisäätiön Iisveden
palvelukoti, kaupungin omistama Veljeskoti, Attendon omistama hoivakoti Valkeinen sekä Vanhustenkotiyhdistyksen omistama Päivärinteen palvelutalo ja yksityinen Nujulan palvelukoti.
PERHEHOITO
Sosiaalihuoltolain (25§) mukaan perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kasvatuksen tai
muun ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa.
Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja sosiaalista kehitystään. Perhehoitoa annetaan henkilölle, jonka hoitoa, kasvatusta tai muuta huolenpitoa ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää hänen omassa kodissaan tai muita sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluita hyväksikäyttäen ja jonka ei katsota olevan laitoshoidon tarpeessa.
VANHUSTEN TILAPÄINEN PERHEHOITO
Tilapäinen perhehoito on tarkoitettu omaishoitajien lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen
joko hoidettavan kotona tai hoitajan kotona. Tilapäisestä perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio/vrk.
INTERVALLIHOITO
Intervallihoito tukee kotona selviytymistä ja omaishoitajan jaksamista. Intervallihoitojaksoja toteutetaan vanhainkodissa, Iisveden dementiakodissa ja Päivärinteen palvelutalolla sekä perhehoitona. Jaksot ovat yleensä viikon- tai kahden mittaisia ja niistä peritään lyhytaikaisen hoidon
maksu ja niissä voidaan myös käyttää omaishoidon tuen palveluseteleitä. Omaishoitajan vapaapäivän järjestämisessä käytetystä intervallihoidosta voidaan asiakkaalta periä 11,30 € suuruinen maksu/vrk.
TOIMINTAKYKY
Toimintakyky on kykyä selviytyä päivittäisistä perustoimista ja arkirutiineista. Toimintakykyä käytetään vanhustyössä lähtökohtana avun tarpeen määrittämiselle. Toimintakyky voi kuvata iän,
terveyden ja olosuhteiden myötä tapahtuvaa toimintakyvyn osa-alueiden muutosta. Kun kiinnitetään huomiota toimintakykyyn, on otettava huomioon myös ne elinolosuhteet, joissa kukin henkilö elää. Toimintakyvyn kartoitukseen käytetään erilaisia mittareita (esim. ADCS-ADL- arviointiasteikko, MMSE, RAVA, RAI).
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RAVA- mittari
RaVa- mittari on Turun terveysviraston lääkäreiden Tapio Rajalan ja Eero Vaissin yli 65vuotiaiden toimintakyvyn selvittämisen laatima indikaattori. Tietokoneohjelma tuottaa kunkin
tutkittavan henkilön osalta koottavan tiedon perusteella indeksiluvun 1,29 – 4,02, mikä kertoo
henkilön toimintakyvyn ja antaa suuntaa siitä, millaisessa asumismuodossa henkilö selviytyisi.
Kehittyneempi muoto RaVasta on Ravatar-mittari.
VASTUUTYÖNTEKIJÄ
Iäkkäälle henkilölle on nimettävä vastuutyöntekijä, jos hänen arvioidaan tarvitsevan apua palvelujen toteuttamisessa ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa (Vanhuspalvelulaki 17§). Vastuutyöntekijä on nimettävä erityisesti silloin, kun iäkäs henkilö tarvitsee runsaasti erilaisia palveluja ja kun hänen toimintakykynsä on alentunut merkittävästi eikä hänellä ole lähipiirissään häntä auttavia henkilöitä. Vastuutyöntekijällä on oltava tarkoituksenmukainen sosiaali- tai terveydenhuollon ammatillinen kelpoisuus.

