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1 JOHDANTO

Valtioneuvosto on laatinut laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi. Tavoitteena on taata hyvä ikääntyminen ja laadukkaat
palvelut ikäihmisille asiakaslähtöisyys huomioiden. Ikäihmisen arvopohja perustuu
vanhuksen omatoimiseen, itsenäiseen asumiseen kotona tai kodinomaisissa
olosuhteissa. Edellinen Taivalkosken ikäihmisten palvelustrategia on hyväksytty
valtuustossa 2010 ja on voimassa vuoteen 2021.
Uutta strategiaa on valmisteltu v. 2020-2021 ja valmisteluun on osallistunut sosiaalija terveyspalveluiden henkilöstöä ja sosiaali -ja terveyslautakunnan jäseniä
erilaisissa kehitystyöpajoissa. Lisäksi työskentelyssä on ollut mukana vanhus- ja
vammaisneuvoston, paikallisten eläkejärjestöjen sekä yrittäjien jäseniä, jotka ovat
olleet mukana yhteisissä keskustelutilaisuuksissa. Prosessissa on käyty koko ajan
vuoropuhelua myös kunnanvaltuuston kanssa. Yhdessä on pyritty luomaan paras
mahdollinen tulevaisuuden suunnitelma ikäihmisten palveluille seuraavalle viidelle
vuodelle.
Ikäihmisten strategiaa on ollut työstämässä projektipäällikkö, ohjausryhmä ja
henkilöstön valitsemat sisäiset uudistajat. Työtä ovat ohjanneet Axico ja Koho
Consulting Oy:n asiantuntijat. Henkilöstö on osallistunut työhön myös
työpajatyöskentelyn kautta ja lisäksi on sisäisten uudistajien myötä saanyt tietoa ja
mahdollisuuksia vaikuttaa tulevaisuuden ikäihmisten palveluihin. Onnistunut
palvelurakenteen uudistus vaatii motivoituneen henkilökunnan ja henkilöstö tarvitaan
mukaan alusta alkaen.
Sote-uudistus 2023 muuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisen ja
tuottamisen rakenteita. Tämän vuoksi strategiatyön suunnittelu on ollut haasteellista
ja tuleviin vuosiin jää paljon avoimia kysymyksiä. Suunnittelu ja tulevan ennakointi ei
ole ollut helppoa ja tulevaisuuden näkyviin liittyy paljon kysymyksiä ja muuttujia.
Kunnille jää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuu ja suurin osa
ikääntyneiden väestön tukitoimista on kuntien eri toimialoilla soteuudistuksen
jälkeenkin. Strategian keskeinen tavoite on kehittää yhdessä oikeanlaiset,
kustannustehokkaat ikäihmisten palvelut
•
vastaamaan asiakkaiden tarpeita yksilöllisyys huomioiden
•
uudistamalla palvelurakennetta
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2 IKÄIHMISTEN PALVELUSTRATEGIAN TAUSTAA

2.1 Taivalkosken kunnan väestörakenne
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 Taivalkosken kunnan väkiluku oli 3927
asukasta. Väkiluku on laskenut viime vuosien aikana tasaisesti ja ennusteiden
mukaan tulee laskemaan vuoteen 2040 mennessä alle 3200 asukkaaseen. Lisäksi
syntyvyys on laskussa ja ikääntyneiden määrä kasvaa lähivuosina.

Kuvio 1. Taivalkosken väestökehitys 2020-2040 (Tilastokeskus 11/2020)

Vuonna 2020 yli 75-vuotiaiden määrä väestöstä oli 13,3%. Tilastokeskuksen
ennusteen mukaan Taivalkoskella yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa noin 27%:iin
vuoteen 2040 mennessä. Tämä kasvu luo paineita ikäihmisten palveluiden
järjestämiselle kestävällä tavalla.
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Lähde: Tilastokeskus 11/2020

Kuvio 2. Eri ikäryhmien osuudet Taivalkoskella 2020-2040 (Tilastokeskus 11/2020)

2.2 Vanhuspalvelulaki
Strategian taustalla
tarkoituksena on

on

vanhuspalvelulain

vaatimukset

ja

tavoitteet,

joiden

•

ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukeminen

•

parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvittavien palveluiden kehittämiseen
kunnassa

•

edistää
henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaalija
terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön
yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa

•

varmistaa iäkkään henkilön mahdollisuus vaikuttaa hänelle järjestettävien
sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan
päättää niitä koskevista valinnoista.
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Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista
edistäviä toimenpiteitä. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 2:5 §.)
2.3 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi
parantamiseksi 2020–2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

ja

palvelujen

Suomalainen vanhuspolitiikka on korostanut kotona asumisen tärkeyttä silloinkin,
kun tarvitaan säännöllistä tukea ja palvelua. Jotta kotona asumista voidaan
vahvistaa, tarvitaan toimivaa ennaltaehkäisevää ja toimintakykyä ylläpitävää
toimintaa,
arkikuntoutusta
sekä
itsenäistä
suoriutumista
tukevia
toimintamalleja. Erityisen merkittävässä roolissa ovat sekä iäkkäät että työikäiset
omaishoitajat, joiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää. Kotihoito on yksi osa kotiin
annettavia palveluja, joiden määrää ja monipuolisuutta on edelleen lisättävä ja
kehitettävä. Tässä hyvänä tukena tulevat olemaan digitalisaation ja
hyvinvointiteknologian kehittyminen sekä vapaaehtoistyön lisääminen. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2020, 12.)
Kotona asumisen tukemiseksi on tarpeen lisätä erilaisia asumisen vaihtoehtoja.
Perinteistä pitkäaikaista laitoshoitoa on Suomessa määrätietoisesti vähennetty.
Pääasiallinen ympärivuorokautinen hoito muodostuu nykyisin tehostetusta
palveluasumisesta. Arviolta noin yksi prosentti 75 vuotta täyttäneestä väestöstä
tarvitsee pitkäaikaista laitoshoitoa erityisillä lääketieteellisillä perusteilla. (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2020, 12.) Strategiassa on huomioitu painopisteen siirtäminen
ennaltaehkäiseviin ja kotiin vietäviin palveluihin.

2.4 POPsote ikäihmisten kehittämisohjelman tavoitteet ja toimenpiteet osana
ikäihmisten strategiaa
Sote-uudistus on sosiaali- ja terveysministeriön johtama kansallinen uudistus, jonka
tavoitteena on taata sosiaali- ja terveyspalvelut yhdenvertaisesti kaikille
suomalaisille. Palveluiden painopistettä siirretään peruspalveluihin ja varhaiseen
ongelmien ehkäisyyn ja keskeistä uudistuksessa on parantaa palvelujen saatavuutta
sekä nopeuttaa hoitoon pääsyä. Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksista
asiakas saa kaikki tarvitsemansa sote-palvelut yhdestä paikasta (Popsote 2020).
PopSote ikäihmisten palveluiden kehittämisohjelman toimenpiteet ovat:
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asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallin luominen, joka vastaa asiakkaan
tai hänen läheisensä ohjauksen ja avun tarpeeseen “yhden yhteydenoton”
taktiikalla.
ympärivuorokautisen kotona asumisen mahdollistaminen muun muassa
yökotihoitoa lisäämällä ja esim. järjestämällä kotikuntoutusta.
pidetään huolta, että ikäihmisten palveluiden parissa toimii osaava ja riittävä
ammattilaisten joukko muun muassa määrittelemällä tulevaisuuden
palvelutarvetta ja kehittämällä uusia osaamisen vahvistamisen muotoja.
määritellään toimintamallit ikäihmisten palveluiden tiedolla johtamiseksi.
Vahvistetaan kotisairaalatoimintaa ja monialaista yhteistyötä niin, että
ikääntyvä saa hoidon tarpeen arvioinnin ja lääketieteellisen avun
mahdollisuuksien
mukaan
myös
omassa
kotiympäristössään.
(https://popsote.fi/osahanke/ikaihmisten-palvelut/)

Ikäihmisten kehittämisohjelman tavoitteena on ikääntyvän turvallinen, mielekäs ja
kokonainen elettävä elämä omassa kodissa, jota mahdollistavat tarvittaessa
oikea-aikaiset, yksilölliset ja helposti saavutettavat palvelut, lähellä tai lähellä
etänä. Nämä periaatteet on pyritty huomiomaan myös Taivalkosken strategiaa
ohjaavina suuntaviivoina.

3 IKÄÄNTYVIEN PALVELUIDEN NYKYTILA

3.1 Ennaltaehkäisevät palvelut
Ikäneuvola

Ikäneuvola
on
neuvolapalvelujen
ennaltaehkäisevä toimintamuoto, joka on
suunnattu kotona asuville, perusterveille
yli 65-vuotiaille, jotka eivät ole käyneet
terveystarkastuksessa kahteen vuoteen.
Tavoitteena on tukea kokonaisvaltaisesti
ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä.
Tarjotaan kaikille 75 vuotta täyttäneille
kuntalaisille mahdollisuus maksuttomaan
fysioterapeutin ja ikäihmisten
palveluohjaajan yhdessä tekemään
hyvinvointia edistävään kotikäyntiin.

Hyko-käynnit

Muistihoitajan vastaanotto
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muistiongelmasta. Muistitutkimusten
tavoitteena on muistisairauksien
varhainen tunnistaminen ja
jatkotutkimuksiin ohjaaminen sekä
muistidiagnoosin jälkeinen seuranta ja
ohjaus.

3.2 Kotiin annettavat palvelut
Palvelutarpeen arviointi ja ohjaus

Ikäihmisillä on lakisääteinen oikeus
palvelutarpeen arviointiin. Palveluohjaaja
neuvoo, ohjaa, antaa tietoa ja tukee
ikääntyneitä kuntalaisia asioissa, jotka
askarruttavat kotona asumisessa ja arjessa selviytymisessä.

Kotihoito

Kotihoito tukee ikäihmisen kotona
asumista, jotta hän selviytyy omassa
kodissaan mahdollisimman pitkään.
Kotihoito sisältää terveyden- ja
sairaanhoidolliset palvelut, perushoitoon
liittyvät palvelut sekä kodinhoitoon ja
asiointiin liittyvät palvelut. Kotihoito 24/7
toteutuu turvapuhelinta,
hyvinvointiantureita ja etävideoseurantaa
käyttävien asiakkaiden kohdalla.
Kuntouttava etähoito täydentää
kotihoidon palveluita ja mahdollistaa
aiempaa monipuolisemmat palvelut.
Etähoidolla voidaan korvata joko osa tai
kaikki fyysiset kotihoidon käynnit ja siinä
toteutuu arkikuntoutus monimuotoisesti.

Kuntouttava etähoito

Päivätoiminta
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3.3 Muut kotona asumista tukevat palvelut
Fysioterapia ja apuvälineet

Omaishoito

Tukipalvelut

Fysioterapia tukee ikäihmistä, joka
tarvitsee toimintakyvyn tukemiseen ja
kotona selviytymiseen fysioterapeutin
apua. Fysioterapian kautta myönnetään
myös apuvälineitä, jotka helpottavat
itsenäistä selviytymistä.
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen,
vammaisen tai sairaan henkilön hoidon
ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa
omaisen tai muun hoidettavalle läheisen
henkilön avulla. Omaishoidon tuki
muodostuu tarvittavista palveluista
hoidettavalle, omaishoitajalle
maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaista
ja omaishoitajan hoitotehtävää tukevista
palveluista.
Tukipalvelut ovat osa kotihoidon
palveluja ja niillä tuetaan päivittäistä
kotona selviytymistä. Tukipalveluita
tuottavat pääosin yksityiset palvelun
tuottajat.Taivalkoskella on käytössä
omaishoidon tuen vapaan palveluseteli,
henkilökohtainen avustaja palveluseteli,
tukipalveluseteli, tilapäisen ja
säännöllisen kotihoidon palveluseteli.

Veteraanipalvelut ja etuudet

Veteraanipalvelut ja etuudet on
tarkoitettu vuoden 1939–1945 sodissa
palvelleiden kuntoutukseen, hoitoon ja
toimeentuloon.

Sosiaalihuoltolain mukainen
kuljetuspalvelu

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään
henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti
käyttämään julkisia liikennevälineitä
sairauden tai vamman vuoksi.
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3.4 Terveyspalvelut
Kiirevastaanotto

Kiirevastaanotolle tullaan äkillisissä
sairaus- ja tapaturmatapauksissa sekä
hätätilanteissa, joissa ei voi odottaa
aikaa lääkärin tai sairaanhoitajan
ajanvarausvastaanotolle.

Vastaanotto

Lääkärin vastaanotolla käydään
terveydellisten tai muiden lääkärin
osaamista vaativien syiden vuoksi.

Asiantuntijahoitajapalvelut

Muistihoitajan vastaanotto
Astmahoitajan vastaanotto
Diabeteshoitajan vastaanotto
Verenpaine- ja sydänhoitajan
vastaanotto
Muu hoitajan vastaanotto
Kuulohoitajan vastaanotto
Reuma-, kipu- ja uniapneahoitajan
vastaanotto.

Laboratorio

NordLab

Suun terveydenhuolto

Coronaria

Työterveyshuolto

Omaishoitajille kuuluu työterveyshuollon
palvelut Terveystalolta.

3.5 Asumispalvelut
Asumispalvelujen
kokonaisuuteen
sisältyvät
palveluasuminen,
tehostettu
palveluasuminen, perhehoito, laitoshoito ja lyhytaikainen asuminen. Kotihoitoa ja
tukipalveluita järjestetään tehostetusti ennen asumispalveluihin siirtymistä.
Kataja tarjoaa 26 asumispalvelupaikkaa
ikäihmisille. Kataja on tarkoitettu
henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan
asunnon sekä hoivan ja huolenpidon,
mutta eivät runsasta hoivaa
ympärivuorokautisesti. Kaakkuritie 5

Palveluasuminen
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sijaitsee 5 senioriasuntoa.
Tehostettu palveluasuminen

Perhehoito

Ympärivuorokautisen palveluasumisen
paikkoja on Katajassa 11 ja Pihlajassa
32. Tarjolla olevat ympärivuorokautisen
asumisen paikat eivät ole tällä hetkellä
riittävät asumispalvelujen tarpeeseen.
Perhehoito on hoivan ja huolenpidon
järjestämistä perhehoitajan
yksityiskodissa tai hoidettavan kotona.
Pitkäaikaisessa perhehoidossa
ikäihminen muuttaa asumaan
perhekotiin.

Laitoshoito

Laitoshoito voi olla pitkäaikaista tai
lyhytaikaista. Pitkäaikaista laitoshoitoa
toteutetaan vuodeosastolla.

Lyhytaikainen asuminen

Tarkoituksena on tukea kotona
selviytymistä. Lyhytaikaista asumista
järjestetään vuodeosastolla.

Vuorohoito

Vuorohoito on lyhytaikaisesti tapahtuvaa
hoitoa vuodeosastolla tai lyhytaikaisessa
perhehoidossa sekä palveluasumisessa.
Vuorohoitoa järjestetään omaishoitajan
lakisääteisten vapaapäivien ajaksi tai
omaishoitajan sairastuessa.

Muuta huomioitavaa:
Ikäihmisten vuokra-asumisen ja pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen erilaisia
välimuotoisia asumisratkaisuja ei tällä hetkellä ole saatavilla. Kotihoidon yöpartio - ja
kotisairaalatoimintoja tarvitaan uusien asumisratkaisujen rinnalle nykyistä enemmän
niin taajamassa kuin taajaman ulkopuolella.

4 VISIO – Tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2026

Strategiatyötä
on
kustannustehokkaat
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yksilöllisyys huomioiden. Keskeisessä roolissa ovat palvelurakenteen uudistaminen
ja tehostaminen.
Strategiakaudella ennustetaan ikäihmisten määrän kasvavan, mikä lisää palvelujen
tarvetta. Vuoden 2020 lopussa Taivalkoskella 13,3% väestöstä oli yli 75-vuotiaita.
Tilastokeskuksen väestökehitykseen mukaan vuonna 2025 Taivalkoskella väestöstä
yli 75-vuotiaita on 17.6.%.
Väestöennusteen mukaan asukaspaikkojen tarve kasvaa vuosina 2020 - 2040 noin
80 paikasta lähes 135-140 paikkaan, joista pitkäaikaisen tehostetun
palveluasumisen paikkojen tarve on noin 90 kpl. Mikäli palvelutarve jatkuu nykyisellä
tasolla, lisäpaikkojen tarve olisi kokonaisuudessaan noin 65-70 paikkaa vuonna
2040. (Rajainmäki 2021.)
Tulevaisuudessa uusien paikkojen tarvetta voidaan vähentää, jos saadaan aikaan
vaikuttavuutta kohdistamalla resursseja 24/7 kotihoitoon, kotisairaalatoimintaan,
vuorohoitoon sekä muihin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Edellä mainituista
toimenpiteistä huolimatta erimuotoisia asumispalvelupaikkoja tulee lisätä olemassa
olevien asumismuotojen rinnalle.

Yli 75-vuotiaiden määrä:

Kotona
Omaishoidossa
perhehoitoa)

Tavoite:
(POPsote:
Palvelujärjestelmän
peittävyyden tavoite)

Tilanne 8.10.2020

94%

91,2%

6%

12,2%

(ei

Säännöllisen kotihoidon
palveluissa
14-15%
Ympärivuorokautisissa
palveluissa

6%

18,1%
8,8%

Strategian taustalla on myös taloudelliset tekijät. Sosiaali- ja terveyspalveluiden
menot kasvoivat vuonna 2020 6,8 % (1,245 milj.) edelliseen vuoteen verrattuna.
Sitova toteuma ylittyi n. 279.000 euroa arvioidusta. Sosiaali- ja terveydenhuollon
osalta kustannukset olivat noin 219.250 euroa. ( Tilinpäätös 2020).
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Eri yksiköiden vuorokausihintoja vertailemalla nähdään, että osastolla hoito on
kaikista kalleinta. Osaston vuorokausi hinta oli 158,78 € (Pihlajan vrk hinta 111,44 €
ja Katajan 92,78 €.). Palvelujen monipuolistamisella pyritään vähentämään
ympärivuorokautisen hoivan tarvetta. Palvelurakenteiden ja toimintamallien
uudistaminen sekä digitalisaation hyödyntäminen ovat avainasemassa,jotta
palveluita voidaan jatkossakin tuottaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Ikäihmisten strategian painopisteinä ovat näin ollen ennaltaehkäisevien palvelujen
vahvistaminen edelleen, vuodeosaston uudelleen järjestely (akuuttihoito,
omaishoito-vuorohoito ja kuntoutushoito), kotona asumista tukevien palvelujen ja
palveluasumisen kehittäminen. Työn sujuvuuden ja organisoinnin kehittäminen sekä
osaavan henkilöstön saatavuuden varmistaminen ovat edellytyksiä näihin
tavoitteisiin pääsemiseksi.
Strategiset painopistealueet:

Kotona asumista
tukevat palvelut

Ennaltaehkäisevät
palvelut

Hyvä
elämä
kotona

Hoito-osasto

Henkilöstömäärä ja
resurssit
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4.1 Ennaltaehkäisevät palvelut
Ennaltaehkäisevät palvelut edistävät ikääntyvän väestön terveyttä ja hyvinvointia.
Tavoitteena on edistää kotona asumisen jatkuvuutta terveyden edistämisen rinnalla.

Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet:

Lyhyen
tähtäimen
toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Pitkän
tähtäimen
toimenpiteet

Ikäneuvolatoiminta.
Terveystarkastukset
68-vuoden iässä

Ikäneuvolatoimintaa
kehitetään
20222023

Hyko-käynnit.
75-vuotiaista 
Kotona
asumisen
tukeminen, ohjaus.

2021  2023

Ikäneuvolan
terveydenhoitaja,
palveluohjaaja,
fysioterapeutti ja hoitotyön
johtaja
Fysioterapeutti,
palveluohjaaja

Tavoitteena on saada
kyselyt
sähköiseen
muotoon,
jotka
toteutetaan
ennen
terveystarkastusta.
Tavoitteellinen riskien
ennakointi ja arviointi

Muistisairauksien
varhainen
toteaminen/
muistihoitajan työn
markkinointi
Palveluohjaus
oikea-aikaisesti

20222024

Hoitotyön johtaja,
muistihoitaja, lääkäri

2022

Hoitotyön johtaja, yksikön
esimiehet, palveluohjaaja

Asuinympäristön
suunnittelu
esteettömäksi

2022  2024

Ennaltaehkäisevät
kuntouttavat
digipalvelut

2021 

Sosiaali- ja terveysjohtaja,
tekninen johtaja, sote-ltk,
kuntapäättäjät,
moniammatillinen
työryhmä.
Hoitotyön johtaja, yksikön
esimiehet,
moniammatillinen työryhmä

Palveluntuottajien
tarjoamat palvelut,

2022 
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yksityiset palvelun
tuottajat
järjestää
harrastus-, virkistysja/tai päivätoimintaa

työryhmä.

Toteuttamisen seuranta
 Ikäneuvolan asiakasmäärät
 Hykokäyntien asiakasmäärät
 Muistisairauksien varhainen toteaminen, asiakasmäärät
 Digipalvelun käyttäjien määrä ennaltaehkäisevien palvelujen osalta

4.2 Hoito-osasto
Tulevaisuuden tavoitteena on, että vuodeosasto muuttuu 34-paikkaisesta osastosta
12-14 paikkaiseksi akuuttiosastoksi sekä 8-10 paikkaiseksi sosiaalilain alaiseksi
kuntoutus-, vuorohoito- ja arviointiyksiköksi. Tällä hetkellä vuodeosastolla tarjotaan
hoitoa akuuteille, jatkohoitoon tuleville, vuoro- omaishoidon ja kuntoutushoidon sekä
pitkäaikaishoidon asiakkaille. Ajanjaksolla 1.1.2021-31.10.2021 vuodeosaston
kuormitusaste on ollut 93,2 % (Liite 2).
Akuuttihoito
Seurannat ovat osoittaneet, että akuuttipotilaiden hoitopaikkojen tarve on tällä
hetkellä 12-14 paikkaa. Vuodeosaston nykyinen henkilöstömäärä jakaantuu
muutoksen myötä akuutti-, kuntoutus-, vuorohoito- ja arviointiyksikön henkilöstöksi.
Akuuttihoidon henkilöstömäärä on arviolta 10 hoitajaa. Jatkossa osastolle tullaan
erikoissairaanhoidosta, päivystyksestä, lääkärin vastaanotolta tai tutkimuksiin
valmisteluja varten. Osastolla järjestetään myös palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa.
Saattohoidon asiantuntemus ja yhteistyö on saumatonta kotihoidon kanssa.
Akuuttihoidon jälkeen siirrytään kotiin itsenäisesti, tukitoimien turvin tai
kuntoutusyksikön kautta. Akuuttihoidon aikana tehdään yhteistyötä kotihoidon,
vastaanoton, kuntoutuksen ja omaisten kanssa.
Kuntoutus-, vuorohoito- ja arviointiyksikkö
Vuodeosaston tiloista osa muutetaan sosiaalihuoltolain alaiseksi 8-10
paikkaiseksi kuntoutus- ja vuorohoitoyksiköksi, jonka avulla vastataan
kuntoutus- vuoro- ja omaishoidon jaksojen tarpeisiin. Suunniteltu kuntoutus-,
vuorohoito- ja arviointiyksikkö edellyttää 8 hoitajan resurssoinnin. Tavoitteena on,
että tulevaisuudessa henkilöstön joustava käyttö toteutuu eri yksiköiden kesken.
Kuntoutus- vuorohoito- ja arviointiyksikköön voidaan tulla esimerkiksi akuuttihoidon
jälkeen tai suoraan kotoa kuntoutusjaksolle tai muulle vuorohoitojaksolle.
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Lyhyen
tähtäimen
toimenpiteet

Aikataulu

Vastuuhenkilö

Pitkän
toimenpiteet

tähtäimen

Kustannuslaskelmien
teettäminen
vuodeosastomuutoksen
tueksi (osittain tehty
Nina
Rajainmäen
kustannuslaskelmassa)

V.
2022
aikana

Sosiaali- ja terveysjohtaja,
hoitotyönjohtaja,
sote-lautakunta

Osasto
on
12-14
paikkainen
akuuttihoitoyksikkö ja siitä
erotettu 8-10 paikkainen
kuntoutus-, vuorohoito- ja
arviointiyksikkö

Vuodeosastolla
pitkäaikaishoidossa
olevien
hoivan
järjestämisen
suunnittelu ja toteutus
tehostetussa
palveluasumisessa
Omaishoidon vapaiden
järjestäminen
kodinomaisemmassa
ympäristössä

20232024

Johtava lääkäri, sosiaali- ja
terveysjohtaja,
hoitotyönjohtaja,
sotelautakunta.

Paikallinen
hyvinvointialueen
strateginen linjaus

20222023

Hoitotyön johtaja /
palveluohjaaja, sotelautakunta

Omaishoidon
vapaiden/vuorohoiton
järjestäminen
omassa
yksikössä

ja

Toteuttamisen seuranta
 Seurataan osaston hoitopäiviä ja kuormitusta hoitomuodoittain
 Akuuttilyhytaikaishoitopäivien määrä
 Omaishoidon lakisääteisten vapaiden asiakasmäärät ja hoitopäivät
 Kuntoutus- ja vuorohoitoasiakkaiden määrä ja hoitopäivät
 Hoito-osaston kustannustehokkuuden seuranta

4.3 Kotona asumista tukevat palvelut
Strategiakauden aikana rakennetaan ympärivuorokautinen kotihoito, joka vastaa
asiakkaiden tarpeisiin yksilöllisesti. Kuntouttava etäkotihoito täydentää Taivalkosken
kotihoidon käyntejä sekä mahdollistaa laajemmat ja monipuolisemmat palvelut.
Tulevaisuudessa on myös tarve kehittää ikäihmisten vuokra-asumisen ja
pitkäaikaisen
tehostetun
palveluasumisen
väliin
erilaisia
välimuotoisia
asumisratkaisuja. Kotihoidon yöpartio - ja kotisairaalatoiminnot mahdollistaisivat
uusien asumisratkaisujen käyttöönoton.
Kotihoito 24/7
Kotona asumista tuetaan, jotta tehostettujen palveluiden tarve siirtyy myöhemmäksi.
Tavoitteena on, että kotihoidossa työskennellään kahdessa vuorossa viikon
jokaisena
päivänä
ja
käyntejä
vahvistetaan
muuhunkin
kuin
turvapuhelinhälytyskäynteihin. Yöhoito on yksi osa kotihoitoa, jossa teknologiaa
hyödynnetään monipuolisesti. Yöaikaisiin turvapuheluihin vastaa asumispalvelu
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Katajan yöhoitaja ja hän myös seuraa kotihoito 24/7 hyvinvointiantureilla ja/tai
etälaitteella olevien asiakkaiden vointia.
Kotihoidon (sis. asumispalveluyksiköt) vakituisen henkilöstön määrä on 50. Lisäksi
mahdollistetaan palveluyrittäjien tarjoamaa palvelua ympärivuorokautisessa
kotihoidossa.
Lyhyen
tähtäimen
toimenpiteet

Aikataulu

Kotihoito 24/7
(taajama-alue 10 km
säteellä) Yöpartio.
henkilöstöresurssointi
Yhteistyö
yksityisten
palvelun
tuottajien
kanssa helpottamaan
henkilöresurssointia,
äkillliset tilanteet.
Digitaaliset hyvinvointi
laitteet.
Laitteiden kustannukset
on otettu huomiooon
talousarviossa.

Käynnistää
2022-2023

vuoden

2021->

Vastuuhenkilö

Pitkän8
tähtäimen
toimenpiteet

Kotihoidon
esimies,sairaanhoitaja
ja hoitotyön johtaja

Laajentuu,
henkilöstön
autot (leasing)

Hoitotyönjohtaja,
yksikön
esimiehet,
moniammatillinen
työryhmä

Hyvinvointi antureiden
ja etälaitteiden käyttö
turvallisuuden
seuraamiseen,
älyturvapuhelimen
käyttö.

tarve,

Toteuttamisen seuranta
 Seurataan asiakas- ja käyntimääriä sekä käyntien kestoja
 NHG-kysely koko hyvinvointialuelle (mm. vaikuttavuuden mittaaminen)

Kotisairaala
Strategiaan sisältyy kotisairaalatoiminnan käynnistäminen, jotta akuuttihoitoa
voidaan viedä nykyistä enemmän kuntalaisten kotiin ja asumispalveluyksiköihin.
Toiminnan tavoitteena on vähentää sairaalahoidon tarvetta sekä mahdollistaa
asiakkaan hoito kotiin.
Kotisairaalahoito on sairaalatasoisen hoidon viemistä asiakkaan kotiin. Kotihoidossa
vahvistetaan sairaanhoitajan resurssit siten, että sairaanhoitaja työskentelee aamuiltavuoroissa arkena ja viikonloppuna. Tällä turvataan akuuttia hoitoa tarvitsevien
asiakkaiden hoito kotiin sekä kotikuntoutus ja saattohoito. Kotisairaala toimii
moniammatillisena tiiminä. Terveyskeskuksesta ollaan yhteydessä kotisairaalaan,
kun asiakas on siirtymässä kotisairaalan asiakkaaksi.
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Lyhyen
tähtäimen Aikataulu
toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Pitkän
tähtäimen
toimenpiteet

Kotisairaalatoiminta,
toteutus
työjärjestelyin,
konsultointi,
työnkiertoa
hyödyntäen.
Palvelun
tuottajien
tarjoamat
mahdollisuudet.
Esimerkiksi
antibioottihoidot.

Terv.keskuksen ja kotihoidon
sairaanhoitaja, hoitotyön johtaja,
lääkäri,
sosiaalija
terveysjohtaja/hyvinvointialueen
päätöksen teko

2024 vakiintuu

Käynnistää,
pilotoida
vuoden 2022–
2023 aikana.

Toteuttamisen seuranta
 Seurataan sairaanhoidollisia asiakas- ja käyntimääriä
 Ensihoidon yhteistyö kotisairaalan kanssa
 Kustannusten seuranta

Perhehoito
Perhehoito on hoidon tai muun osa - tai ympärivuorokautisen huolenpidon
järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito sopii
iäkkäälle, joka pärjää yhden ihmisen avun turvin, ei ole muistisairauden vaikeassa
vaiheessa, nukkuu yönsä pääsääntöisesti hyvin ja kokee olonsa yksinäiseksi ja
turvattomaksi kotona. Strategian tavoitteena on perhehoidon käynnistäminen.
Lyhytaikaista perhehoitoa voidaan käyttää esimerkiksi omaishoitajan vapaan
järjestelyissä tai vuorohoitona kotona asumista tukemassa. Lyhytaikainen perhehoito
sopii
myös
tilanteisiin,
joissa
ikäihminen
tarvitsee
tukea
kuntoutumiseen sairaalahoidon jälkeen ennen omaan kotiin palaamista.
Lyhyen tähtäimen Aikataulu
toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Pitkän
tähtäimen
toimenpiteet

Perhehoidon
Käynnistää
Kotihoidon esimies,
Pitkäaikaista
käynnistäminen
vuoden
2022 sairaanhoitaja, palveluohjaaja,
perhehoitoa  2024
-omaishoitajan
aikana
hoitotyönjohtaja
vapaat
(perhehoidon vastuuhenkilö)
-päivähoitopaikka
sosiaali- ja
ikäihmisille
terveysjohtaja/hyvinvointialueen
Päivähoito-palvelun
päätöksen teko
tuottaja
-päivähoito – ja muu
päivätoiminta
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Toteuttamisen seuranta
 Seurataan perhehoidon asiakasmääriä ja kustannuksia

Etäpalvelut
Etäpalvelut ovat tabletilla tai mobiililla tapahtuvaa kuva- ja äänivälitteistä
hoivapalvelua, jossa terveydenhuollon ammattilainen ottaa asiakkaaseen
etäyhteyden etukäteen sovittuina ajankohtina. Etäohjaus tukee asiakkaiden
omatoimisuutta ja toimintakykyä. Strategian tavoitteena on jalkauttaa etäkotihoito ja
etäkuntoutus osaksi kotihoidon tarjoamia palveluita.
Etähoidon palvelulla autetaan asiakasta päivittäisissä arjen asioissa, kuten
lääkkeiden ottamisessa, verensokerin mittauksessa tai jumppahetkissä. Asiakkaan
kotona olevalla etälaitteella seurataan lääkkeenottoa, vointia, ohjataan
ruuanlämmitystä, jumpataan ja vaihdetaan päivän kuulumisia. Etäkotihoitotabletin
kautta ikäihminen pystyy pitämään yhteyttä myös kaukana asuviin lapsiin ja
lapsenlapsiin.
Etäkuntoutuskäynnillä asiakas saa yksilökuntoutusta tai ryhmäkuntoutusta. Fyysisen
kuntoutuksen lisäksi asiakkaan kanssa keskustellaan päivän tähtihetkistä ja tehdään
ajatuksia virkistäviä harjoitteita.
Etähoidon ja -kuntoutuksen tuomat mahdollisuudet lisäävät palveluiden saatavuutta
pitkien etäisyyksienkin päässä asuville kuntalaisille. Lisäksi ne säästävät
ammattilaisten siirtymissä kuluvaa aikaa, mikä voidaan käyttää tehokkaammin
esimerkiksi useamman asiakkaan ohjaamiseen etänä. POPsote-hankkeen myötä
kunnassa on jo käynnissä kuntouttavan etähoidon ja etäkuntoutuksen pilotointi ajalle
1.5.-31.12.2021 ja näitä kokemuksia hyödynnetään jatkossa osana etäpalveluiden
kehittämistä. Etälaitteiden käyttö jatkuu osana palvelutuotantoa vuodesta 2022
lähtien.
Lyhyen tähtäimen toimenpiteet

Aikataulu

Etäpalvelut
-etäkotihoito
-etäkuntoutus

Pilotointi jo Hoitotyönjohtaja,
alkanut
5/ hanketyöntekijä,
2021 
fysioterapeutti
Toiminta
jatkuu 2022
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Toteuttamisen seuranta
 Etäkotihoidon
asiakkuuksista
20%
korvautuu
säännöllisillä
kotihoidon
asiakkuuksillaetäkotihoidon asiakasmäärien seuranta
 Kotihoidon arviointijakson jälkeen 50% selviytyy kotona ilman säännöllistä kotihoitoa tai
kotihoidon arviointijakson jälkeen 50% selviytyy kotona tukipalveluiden turvin.
 NHG-kysely
 Kustannusten seuranta

Omaishoito, vuorohoito ja kuntoutusasiakkaat
Omaishoidon vapaille sekä vuorohoito- ja kuntoutusasiakkaille on käytössä
kodinomainen toimintaympäristö, mikä mahdollistuu vuodeosaston toiminnan
muutoksella tai erillisenä toimintayksikkönä. Omaishoidon ja vuorohoidon
mahdollisena palveluntuottajina voivat toimia myös yksityiset toimijat.
Lyhyen tähtäimen toimenpiteet

Kuntoutus/vuorohoito/arviointiyksikkö
tai muu erillinen yksikkö

Aikataulu

Selvitykset
käynnissä
2021 
Arviointi- ja kuntoutusjakso ennen Jatkuu 2022
kotihoidon säännöllistä asiakkuutta, 
profiloidusti

Vastuuhenkilö

Pitkän tähtäimen
toimenpiteet

Sosiaalija
terveysjohtaja,
tekninen johtaja,
hoitotyönjohtaja,
moniammatillinen
työryhmä

Oma
yksikkö
kuntoutusja
vuorohoito/
omaishoidon
asiakkaille
olemassa.

Toteuttamisen seuranta
 Asiakasmäärien seuranta

4.4 Palveluasuminen

Katajassa on 26 tavallista palveluasumispaikkaa ikäihmisille. Lisäksi siellä on 11
tehostettua palveluasumisen paikkaa ikäihmiselle, joilla hoidon ja huolenpidon tarve
on ympärivuorokautista. Pihlajassa on 32 tehostettua palveluasumisen paikkaa.
Tarjolla olevat asumispalvelupaikat eivät ole riittävät nykytarpeeseen. Kaakkuritien 5
senioriasunnot ovat aikaisemmin olleet tehostetun palveasumisen paikkoja. Lyhyen
tähtäimen vaihtoehtona voitaisiin ottaa senioriasunnot tehostetun asumisen
käyttöön.
Toteuttamisen seuranta
 Palveluasumisen asiakasmäärät
 Kustannukset
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5

MAHDOLLISTAJAT

5.1 Henkilöstön määrä ja resurssit
Ikäihmisten määrän lisääntyminen kasvattaa resurssien tarvetta. Kotihoidossa
henkilöstömäärän tarve kasvaa, koska tavoitteena on tukea kotona asumista
mahdollisimman pitkään. Toimintayksiköissä varaudutaan henkilöstömitoituksen ja
rakenteen turvaamiseen lain vaatimalla tavalla.
Vuonna 2020 vanhuspalvelujen henkilöstömäärä oli 85 henkilöä, kun palveluihin
lasketaan mukaan vuodeosasto, palveluasumisyksiköt sekä kotihoito. On arvioitu,
että henkilöstömäärä kasvaa 97 työntekijään palvelurakennemuutosten jälkeen
nykyisissä palveluyksiköissä. Tällöin henkilöstöstä välittömässä asiakastyössä on
89 ja välillisessä 8 henkilöä (Liite 1).
Henkilöstömitoituksesta iäkkäiden henkilöiden tehostetussa palveluasumisessa ja
pitkäaikaisessa laitoshoidossa säädetään vanhuspalvelulaissa. Tähän asti mitoitusta
on ohjattu laatusuosituksella. Vuoden 2021 alusta henkilöstömitoituksen on oltava
vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.
Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7
työntekijää
asiakasta
kohti
tulee
täysimääräisesti
voimaan.
Henkilöstömitoituksen kasvu tulee ottaa huomioon tulevien vuosien talousarvioita
laadittaessa. Tällöin kunnilla on myös velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää.
(Vanhuspalvelulaki). RAI-järjestelmää käyttämällä asiakkaiden palvelutarpeet
selvitetään yhdenmukaisesti ja monipuolisesti. RAI-järjestelmän tuottaman tiedon
avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan
tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) seuraa henkilöstämitoitusta puolivuosittain.
Henkilöstömitoitusta seurataan välittömän ja välilisen asiakastyön seurannalla.
Työnjaon selkiyttämisen tavoitteena on turvata toimintayksiköissä aikaisempaa
paremmin se, että henkilöstön työaika kohdistuu niihin tehtäviin, joihin heillä on
koulutuksensa puolesta ammatillinen osaaminen.
Välittömällä
asiakastyöllä
(vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mom. 4 kohta)
tarkoitetaan hoitoa ja huolenpitoa sekä asiakkaan toimintakykyä ja kuntoutumista
edistäviä ja ylläpitäviä tehtäviä, asiakasta koskevien tietojen kirjaamista,
palvelutarpeen arviointia sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimista ja
päivittämistä.
Välillisellä työllä (vanhuspalvelulain 3 §:n 1 mom. 5 kohta) tarkoitetaan
iäkkäiden henkilöiden hoitoa ja huolenpitoa mahdollistavat tehtävät, kuten huoneiden
ja yhteisten tilojen siivousta, pyykkihuoltoa, ruoan valmistusta ja lämmitystä, yksikön
johtajan ja vastuuhenkilön esimies- ja hallinnollista työtä sekä muita vastaavia hoitoa
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ja huolenpitoa mahdollistavia tehtäviä. Pääsääntöisesti välillisistä tehtävistä vastaisi
välillisen työn henkilöstö. Jos mainittu tehtävä säännönmukaisesti kuuluisi
hoitohenkilökunnan työhön, se määriteltäisiin tehtävänkuvassa eikä sitä otettaisi
huomioon mitoituksessa.
Henkilöstön
saatavuudessa
tulee
hyödyntää
monipuolisesti
erilaisia
rekrytointikeinoja ja -mahdollisuuksia. Henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi
sosiaali- ja terveyspalvelut on tehnyt yhteistyötä OSAO:n kanssa. Kuntaan on
kouluttautunut oppisopimuskoulutuksella sekä lähihoitajia että hoiva-avustajia.
Sosiaali- ja terveyspalveluista eläköityy lähivuosina useita hoitoalan ammattilaisia.
Myös ikäihmisten määrä ja hoidon tarve kasvavat, minkä vuoksi
oppisopimuskoulutuksia on syytä jatkaa koko strategiakauden ajan. Lisäksi
Taivalkoski tekee yhteistyötä esimerkiksi Kainuun ammattiopiston kanssa soveltuvin
osin, jossa on mahdollista suorittaa ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä
lyhyempiä koulutuksia.
5.2 Työn sujuvuus, organisointi ja hyvinvointi
Strategian käytäntöön vieminen edellyttää henkilöstön ammatillisen osaamisen
vahvistamista ja moniosaamisen tukemista. Keskeisenä keinona on muun muassa
työkierto, jossa osaaminen vahvistuu ja sijaistamiset toisessa yksikössä helpottuvat,
kun kokemusta on eri työpisteistä. Tavoitteena on, että työkiertoon on sitoutunut
henkilöstöä
asumispalveluykisköistä
ja
vuodeosastolta.
Sosiaalija
terveyspalveluihin on luotu kaksi työkierron mallia yhdessä henkilöstön kanssa.
Tavoitteena työkiertojen myötä on perustaa resurssipooli, jota voidaan
sijaistarpeissa hyödyntää eri yksiköissä.
Toimintalähtöinen suunnittelu mahdollistaa paremmin osaajien joustavan liikkumisen
asiakastarpeen mukaan ja yksiköiden välisen yhteistyön lisäämisen. Hoitajia siirtyy
joustavammin työyksiköstä toiseen. Tämä edellyttää työnkuvien tarkastelua ja
prosessissa on hyvä huomioida myös digitalisaation tuomat erilaiset mahdollisuudet
työn tekemisen sujuvoittajana. Uuden teknologian ja etäyhteyksien hyödyntäminen,
paikantavat ja aktivoivat rannekkeet, turvapuhelimet, lääkkeiden annosteluautomaatit
ja tilausjärjestelmät, ruoka-automaatit ja sensorit vaativat myös jatkuvaa osaamisen
päivittämistä ja uusien toimintatapojen haltuunottoa.
Eri ammattiryhmien työaikoja on syytä tarkastella palvelutarpeiden kasvaessa.
Sairaanhoitajien työpanosta tarvitaan kotihoidossa ja asumispalveluyksiköissä myös
ilta-aikaan ja viikonloppuisin. Tämä vähentäisi päivystyksen tarvetta sekä mahdollisia
turhia siirtymisiä esim. vuodeosastohoitoon virka-ajan ulkopuolella. Ikäihmisten
määrän lisääntyessä tulee kiinnittää huomiota muistihoitajan ja palveluohjaajan
työpanoksen lisäämiseen.
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Henkilöstön hyvinvointia tuetaan avoimella toimintakulttuurilla. Koulutuksia
järjestetään säännöllisesti. Kehityskeskustelut ja varhaisen tuen keskustelut ovat osa
työhyvinvointia ja henkilöstöjohtamista.
Työntekijät kokevat työn organisoinnin kannalta tärkeiksi ja välttämättömiksi leasing
autot, koska kaikilla ei ole omaa autoa käytössä. Tällä hetkellä kotihoidon
työntekijöillä on käytössä omat autot ja työntekijät saavat asiakaskäynneistä
matkakorvaukset. Tavoitteena on löytää kustannustehokas ratkaisu matkakuluihin.
Kotihoidon osalta on tärkeää selvittää leasing autojen kustannukset verrattuna omien
autojen käyttöön.
Lyhyen
tähtäimen Aikataulu
toimenpiteet

Vastuuhenkilö

Pitkän
tähtäimen
toimenpiteet

Alkanut 2021  ja Hoitotyönjohtaja,
vakiintuu 2022
Yksikön esimiehet
Ikästrategian vastuu
henkilö
Hoitohenkilöstön
2024
Sosiaalija
työnkuvien tarkastelu
terveysjohtaja,
ikästrategian
hoitotyön
johtaja,
pohjalta/maakunnan
hyvinvointialueen
pohjalta
päätöksen teko
Työkierto

Konsultaatio,
2021
esimerkiksi
miten
toimin kotihoidossa
päivystysasioissa

Työkierto vakiintunut
toimintamalli. 2023

Hoitohenkilöstöä
siirtyy
työpisteestä
toiseen

Hoitotyön
johtaja, Toimintamalli
yksikön
esimiehet, kehittyy ja vakiintuu
Ikästrategian
käytäntöön.
vastuuhenkilö,
sairaanhoitaja

Toteuttamisen seuranta
 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen henkilöstömitoituksen seuranta (pitkäaikaishoidon,
tehostetun palveluasumisen, tavallinen palveluasuminen ja kotihoidon yksiköissä)
 Rai-arviointi
 Työterveyden ja työsuojelun kyselyt
 PopSote hankkeen kautta työtyytyväisyyskysely
 Fiilismittari
 Asiakastyytyväisyyskyselyt
 Oppisopimuskoulutukset
 Koulutuspäivät
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6 STRATEGIAN TOIMEENPANO JA SEURANTA
Strategian toimeenpanosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta sekä ikäihmisten
parissa työskentelevien johto. Strategian toteutumisen arviointia tehdään kunnan
johtoryhmässä, jotta voidaan seurata tehtyjen muutosten vaikuttavuutta sekä
samalla ennakoida tulevaisuuden palvelutarvetta. Ikäihmisten strategiaa seurataan
kunnan päätöksenteossa vuosikellon mukaisesti ja se liitetään osaksi kunnan talousja toimintasuunnitelmaa. Strategian seurantaan vaikuttaa myös hyvinvointialueen
päätöksenteko.
Vanhusneuvosto on osa vanhustyön asiantuntemusta, jota hyödynnetään ohjelman
toteutuksen seurannassa ja arvioinnissa. Yksityisten toimijoiden kanssa järjestetään
säännöllisiä tapaamisia, joissa arvioidaan sopimusten ja yhteisten tavoitteiden
toteutumista sekä kehittämistoimenpiteitä.

Toteuttamisen seuranta
 Vanhus- ja vammaisneuvonnan toiminnan kanssa yhteistyö/arviointi
 Kustannusten seuranta, toiminta- ja taloussuunnitelma
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LÄHTEET
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista 28.12.2012/980.
POPsote – sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistaminen Pohjois-Pohjanmaalla.
https://popsote.fi/
Sosiaali- ja terveysministeriö 2020. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi
ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: Tavoitteena ikäystävällinen Suomi.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455
Sosiaalija
terveysministeriö
2020.
Laatu
https://stm.fi/ikaantyneiden-palvelut/laatu-kehittaminen
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Liite 1: Kustannusselvityksen yhteenveto
Kustannusselvitys (Nina Rajainmäki)
•

•

•

Taulukossa 4 (Nina Rajainmäki) on arvioitu palvelutarpeen ja nykyisten
asukaspaikkojen avulla uusien asukaspaikkojen tarvetta tavallisessa ja
tehostetussa palveluasumisessa.
Väestöennusteen mukaan asukaspaikkojen tarve kasvaa vuosina 2020-40
noin 80 paikasta lähes 135-140 paikkaan, joista tehostetun
palveluasumisen paikkojen tarve on noin 90 kpl.
Mikäli palvelutarve jatkuu nykyisellä tasolla, lisäpaikkojen tarve olisi
kokonaisuudessaan noin 65-70 paikkaa vuonna 2040.
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Taulukossa 5 (Nina Rajainmäki) kuvattu henkilöstömäärä
•

•

Vuonna 2020 vanhuspalvelujen henkilöstömäärä oli 85 henkilöä, kun
palveluihin lasketaan mukaan vuodeosasto, palveluasumisyksiköt sekä
kotihoito.
Kustannuslaskentaa varten arvioitiin, että henkilöstömäärä kasvaa 97
työntekijään palvelurakennemuutosten jälkeen nykyisissä palveluyksiköissä.
Tällöin henkilöstöstä välittömässä asiakastyössä on 89 ja välillisessä 8
henkilöä.
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Taulukko 8 (Nina Rajainmäki): Taivalkosken kunnan vanhuspalvelujen
nettokustannukset vuonna 2020 ja kustannusennusteet vuosille 2025, 2030 ja 2040
yksiköittäin.
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Liite 2 Effica-raportti hoito-osasto
AAikaväli 1.1.2021-31.10.2121
Yksikön nimi

Hoitomuoto

Ei valintaa

Jakson
keskim.

Tulleet

Lähteneet

Hoitopäivien Eri
Kuormitus lkm /päivä lkm /päivä
lkm
potilaiden %
lkm
Vuodeosasto

Intervallihoito
Yhteensä

3

1

2,9

1

0,0

1

0,0

3

1

2,9

1

0,0

1

0,0

1

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0,0

0

0,0

0

0,0

6262

299

60,6

675 2,2

676 2,2

6262

299

60,6

675 2,2

676 2,2

9

3

5,3

3

0,0

3

0,0

9

3

5,3

3

0,0

3

0,0

316

15

5,0

59

0,2

61

0,2

316

15

5,0

59

0,2

61

0,2

2940

14

28,4

7

0,0

6

0,0

2940

14

28,4

7

0,0

6

0,0

54

30

3,4

36

0,1

36

0,1

54

30

3,4

36

0,1

36

0,1

51

3

3,1

6

0,0

6

0,0

51

3

3,1

6

0,0

6

0,0

3

2

2,9

3

0,0

3

0,0

3

2

2,9

3

0,0

3

0,0

9638

324

93,2

790 2,6

Loma
Yhteensä
Lyhytaikaishoito
Yhteensä
Muu hoito
Yhteensä
Omaish.
vapaa

lakisäät.
Yhteensä

Pitkäaikaishoito
Yhteensä
Seuranta/tarkkailupaikka
Yhteensä
Veteraanikuntoutus
Yhteensä
Vos
päiväsairaanhoito
Yhteensä
Yhteensä
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Liite 3 Strategiaprosessin työstäminen
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