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Johdanto 
 

Uuden vanhuspalvelulain tavoitteena on iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen, 

itsenäisen suoriutumisen tukeminen lisäämällä ja monipuolistamalla kotiin annettavia ja kuntoutumista 

edistäviä palveluja, ympärivuorokautisen hoidon uudistaminen kehittämällä asumisen ja kotiin vietä-

vien palvelujen vaihtoehtoja sekä iäkkäiden palveluissa toimivien työntekijöiden gerontologisen asian-

tuntemuksen lisääminen ja ammattitaitoisen johtamisen kehittäminen. (laki ikääntyneen väestön toi-

mintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 2013) 

Kalajoen kaupungin vanhustenhuollon strategia on laadittu vuosille 2003-2007 ja Himangan kunnan 

vanhustenhuollon strategia vuosille 2001-2012. Lisäksi vuonna 2009 on arvioitu Kalajoen vanhusten-

huollon strategian toteutumista ja kehittämishaasteita tuleville vuosille. Himangan kunta teki kuntalii-

toksen Kalajoen kanssa vuonna 2010 ja Kalajoen kaupunki on järjestänyt vuoden 2009 alusta lähtien 

Merijärven sosiaali- ja terveyspalvelut isäntäkuntaperiaatteella. 

Kalajoelle on laadittu ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2012-2020  ”Kohti onnistunutta ikääntymistä”. Työ-

ryhmään kuului eri vanhustenhuollon yksiköiden osastonhoitajia, kotihoidon ohjaaja, kotiutushoitaja, 

Taukokankaan projektisuunnittelija sekä perusturvajohtaja ja perusturvalautakunnan jäseniä. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista astui 

voimaan 1.7.2013. Tämän ns. vanhuspalvelulain mukaan kunnan on laadittava suunnitelma toimenpi-

teistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tu-

kemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehit-

tämiseksi. Em. lainkohta astui voimaan 1.1.2014. Suunnitelmassa keskeisiä ovat kotona asumista ja 

kuntoutumista edistävät toimenpiteet. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnitte-

lua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. 

Kalajoen perusturvalautakunta on nimennyt työryhmän laatimaan tätä suunnitelmaa. Työryhmään 

nimettiin 

- palveluohjauspäällikkö Merja Gronoff, osastonhoitajat Anu Järvimäki, Anne Kurikkala, Marja 

Ojala, Tiina Rödlin, kotiutushoitaja Tuula Hiekka, vastaava hoitaja Tanja Haapalainen, apu-

laisosastonhoitaja Anne M Tavasti, palveluohjaaja Liisa Hassinen, vastaava fysioterapeutti 

Minna Sipilä, palvelualuejohtaja Kirsti Rahkola sekä perusturvalautakunnan edustajat Alpo 

Murtoniemi ja Juhani Alaranta.  

Suunnitelma on esitetty perusturvalautakunnassa 28.5.2014 ja pyydetty kaikilta kaupungin hallinto-

kunnilta ja vanhusneuvostolta lausunnot. Lausunnot jättivät hallintopalvelut ja tekninen palvelukeskus 

sekä vanhusneuvosto. Lausunnot on kirjattu asianomaisiin kohtiin ja ne ovat myös liitteenä, teknisellä 

palvelukeskuksella ei ollut huomauttamista oman toimialueensa osalta 

Vanhuspalvelulain 5 §:n mukaisessa suunnitelmassa on: 

1. arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien pal-

velujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä 

2. määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu-

tumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun ke-

hittämiseksi 
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3. määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttami-

sesta sekä arvioitava voimavarat jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi 

4. määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteutta-

miseksi 

5. määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen 

kanssa. (4 § 2 mom: Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten taho-

jen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yh-

teisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suo-

riutumisen tukemiseksi) 

 

1. NYKYTILAN ANALYYSI 

 

Nykytilan analyysissa arvioidaan suunnitelmaan liittyvää väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle vä-

estölle tarjolla olevien palveluiden riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) ohjaa kuntien palvelurakenteen kehittämistä määrittele-

mällä, kuinka suurelle osuudelle kunnan ikäihmisistä pitäisi erilaisia palveluita tarjota. Ohjeistuksen 

mukaan yli 75-vuotiaista 

- 91-92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnet-

tyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin 

- 13- 14 % saa säännöllistä kotihoitoa 

- 5-6 % saa omaishoidon tukea 

- 5-6 % asuu tehostetun palveluasumisen piirissä 

- 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosas-

tolla 

Seuraavaan taulukkoon on koottu Kalajoen sote-yhteistoiminta-alueen palvelurakenteen vertailu suo-

situkseen. Taulukossa on huomioitu vain yli 75-vuotiaat asiakkaat.  

asumismuodot suositus % tilanne 

2013  

tilanne v. 

2013 henki-

löä 

2020 en-

nuste hen-

kilöä 

yli 75-v.  10 % 1321 1544 

asuu kotona 91-92 90 % 1188 1405-1420 

saa säännöllistä 

kotihoitoa 

13-14 16 % 214 201-216 

saa omaishoidon 

tukea 

5-6 8 % (yli 75 

v. 4 %) 

110 77-93 
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asuu tehostetussa 

palveluasumisessa 

5-6 8 % 111 77-93 

laitoshoidossa 3 1 % 16 46 

 Taulukko 1. Yli 75-vuotiaiden palvelut suhteessa valtakunnalliseen laatusuositukseen 

Kalajoella yli 74-vuotiaiden osuus on n 1 %-yksikön korkeampi kuin koko maassa keskimäärin ja se 

pysynee saman verran korkeampana vuoteen 2025 saakka. Yli 75-vuotiaiden kalajokisten määrä tu-

lee kasvamaan nykyisestä 1206:sta 1840:een vuoteen 2025 mennessä eli yli 50 %. Samanaikaisesti 

Kalajoella 15-64 -vuotiaiden osuus on n 5-6- %yksikköä  pienempi kuin koko maassa keskimäärin. 

Merijärvellä yli 74-vuotiaiden märän kasvu vuoteen 205 mennessä on lähes puolet pienempi (28 %) 

kuin Kalajoella ja koko maassa.  (liite taulukko ikäryhmittäisestä väestöennusteesta) 

 

1.1. Kotiin annettavat palvelut 

 

1.1.1  Kotihoito 

Kotihoitoa tarjotaan joko säännöllisenä tai tilapäisenä. Hoivaa annetaan asiakkaille, jotka tarvitsevat 

kotona selviytyäkseen apua ja tukea päivittäisissä toiminnoissaan kuten hygienian hoidossa, ravitse-

muksessa, lääkkeiden oton seurannassa, pukeutumisessa ja valvonnassa.  

Vuonna 2013 kotihoitoon on liitetty ympärivuorokautinen kotihoito, koska kunnassa esiintyvä tarve on 

näin edellyttänyt. Iltaruskon kerrostaloon voidaan tarjota kotihoidon palvelut myös öiseen aikaan. Ilta-

ruskoon muuttavat asukkaat eivät selviä yksin kotonaan, ovat turvattomia tai muistisairaita ja toisaalta 

myös ”liian hyväkuntoisia” tehostettuun palveluasumiseen. Vastaavanlainen tukiasumisyksikkö on 5-

paikkainen Ulpukka Himangalla jonne yövalvonta saadaan tarvittaessa kehitysvammaisten palvelukoti 

Ankkurista, palvelukeskus Mainingista tai vartiointiliikkeen käynneillä.  

Kotihoidon sairaanhoidolliset palvelut tarjotaan pääsääntöisesti arkipäivisin asiakkaille, jotka eivät 

sairautensa takia pysty käyttämään oman terveyskeskuksen palveluja. Lisäksi Kalajoella on kotiutus-

hoitaja joka auttaa asiakasta siirtymään kotihoitoon siten että tarvittavat palvelut ja tuet ovat järjestyk-

sessä ja näin hoidon jatkuvuus on turvattu sekä osastolle takaisin joutumisen riski on minimoitu. 

Kotiutushoitaja luo asiakkaalle kotiutussuunnitelman asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan, jossa 

otetaan huomioon asiakkaan omat voimavarat. Suunnitelma tehdään yhteistyössä asiakkaan ja hä-

nen läheistensä kanssa sekä alueen kotihoidon kanssa.  Yhteistyökumppaneina ovat mm. tiimien 

kodinhoitajat, lähihoitajat, kotisairaanhoitajat, kuntoutus, hoitotarvikejakelu, vammaispalvelu, sosiaali-

työntekijä, terveyskeskuksen vuodeosastot ja sairaalat. Kotiutushoitaja suunnittelee, arvioi ja sijoittaa 

yhdessä moni ammatillisen työryhmän kanssa sekä tekee yhteistyötä kotiuttavan hoitopaikan ja hoito-

koordinaattoreiden kanssa. 
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Kotiutussuunnitelmassa ohjataan ja tuetaan asiakasta sekä hänen hoitoonsa osallistuvia toi-

mintakykyä tukevaan ja edistävään hoitotyöhön, kuntouttavaan työotteeseen ja kuvailevaan 

hoitotyön kirjaamiseen. Suunnitelma kirjataan asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti potilastie-

tojärjestelmään hoitokertomukseen. 

 

Taulukko2. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiakkaat. 

 

 

1.1.2 Tukipalvelut ja päiväkeskus 

Kotona asumisen tukemiseksi ikäihmisille järjestetään tarvittaessa tukipalveluina mm. ateria-, kylve-

tys-, pyykki-, asiointi-, siivous-, turvapuhelin- ja kuljetuspalveluja. Päiväkeskustoimintaa järjestetään 

kotona asuville ikääntyville. Toiminta on virikkeellistä, kuntouttavaa, omatoimisuutta tukevaa sekä 

sosiaalisia kontakteja ylläpitävää. Päiväkeskus tarjoaa myös omaishoidettaville vaihtelua arkeen ja 

samalla omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivään. Päiväkeskukseen pyritään ottamaan kaikki yli 

75-vuotiaat palvelua tarvitsevat. Päiväkeskustoimintaa on kehitetty ja lisätty. 

tukipalvelut 2010 2011 2012 2013 

ateria 424 304 310 313 

turvapuhelin 166 172 190 207 

päiväkeskuskävijät 89 80 115 100 

Taulukko 3. Tukipalvelut, ateriapalvelut ja päiväkeskuksen asiakasmäärät 

Kuljetuspalvelujen saatavuus kattaa kaikki kuntalaiset. Elokuussa 2013 aloitettiin palveluliikenteen 

kehittäminen ja palveluautot saatiin käyttöön.  

1.1.3  Omaishoito 

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai muun sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon 

järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon myön-

tämisen perusteena ovat hoidettavan henkilökohtainen hoito ja huolenpito sekä hoidon sitovuus ja 

valvonnan tarve. 

 

kotihoito 2010 2011 2012 2013 

säännöllisen kh:n 

asiakkaat 

194 176 200 214 

tilapäisen kh:n asi-

akkaat 

690 797 756 695 

yhteensä 884 973 956 909 
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2010 2011 2012 2013 

106 113 89 110 

Taulukko 4: Omaishoidettavien määrä sote-yhteistoiminta-alueella 

Valtakunnallisen tavoitteen mukaan omaishoidettavia tulisi olla 5-6 % yli 75-vuotiasta. Kalajoella yli 

75-vuotiaita on ollut 4 % ja ikäluokkaa 65-74 vuotiaita 4 % hoidettavista. 

 

1.1.4  Henkilöstö 

Kotiinannettavien palveluiden esimiehenä toimii palveluohjauspäälliikkö. Kotihoidossa on osastonhoi-

taja Kalajoella ja Himangalla palveluohjaaja toimii kotihoidon koordinoijana. Kotihoidon henkilöstön 

keski-ikä on tällä hetkellä n. 53 vuotta joten haasteena on henkilöstön työkyvyn ylläpito ja henkilöstön 

rekrytointi.  

Kotiin annettavien palvelujen henkilöstö 31.12.2013 

palveluohjauspäällikkö 1 palveluohjaaja 2 

osastonhoitaja 1 toimistosihteeri 1 

kotiutushoitaja 1 sairaanhoitaja 5,5 

lähihoitaja 12 kodinhoitaja 23,5 

kotiavustaja (ma) 2 perhetyöntekijä 2 

vastaava hoitaja 1 laitosapulainen 1 

 

1.2. Asumispalvelut 

 

1.2.1  Tehostettu palveluasuminen 

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy omissa kodeissaan 

kotihoidon palvelujen avulla ja tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasuminen 

voi olla joko lyhyt- tai pitkäaikaista. Lyhytaikainen palveluasuminen tukee ikäihmisen kotona asumista 

ja omaishoitajan jaksamista. Palveluasumiseen pääsemiseksi on laadittu yhteiset kriteerit v. 2013. 

Palveluasumisesta tehdään päätös SAS-ryhmässä (selvitä, arvioi, sijoita) kuukausittain. 

Kalajoella tehostetun palveluasumisen yksikkö on seniorikeskus Mäntyrinne, Himangalla palvelukes-

kus Maininki ja Merijärvellä Salmenrannan palvelukeskus. Lisäksi ostopalveluna hankintaan Kalajoel-

le 11 paikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta ja Merijärvelle 1 paikka. 

 

 



8 
 

paikka pitkäaikaiset paikat lyhytaikaiset yhteensä 

Mäntyrinne 57 2 59 

Maininki 28 2 30 

Salmenranta 20 1 21 

ostopalvelu Pihapihlaja 

Taukokangas 

6 

1 

 6 

1 

ostopalvelu Marjatarko-

ti – ei tehostettu 

5  5 

yhteensä 111 tehostettua 

5 ei tehostettua 

5 116 tehostettua 

5 ei tehostettua 

Taulukko 5:  Palveluasumisen paikat (tammikuu 2014) 

Valtakunnallisen tavoitteen mukaan tehostetussa palveluasumisessa tulisi asua 5-6 % yli 75-

vuotiaasta väestöstä. Meillä tämä % -osuus on 8 joten valtakunnallinen tavoite ylitetään jonkin verran. 

Vuonna 2013 tehostettua palveluasumista tarjottiin vielä Kuusikodissa ja Kaarnakodissa (yhteensä 26 

paikkaa). Näistä kodeista lakkautettiin vuoden 2013 aikana yövalvonta ja ne muutettiin tavallisiksi 

vuokra-asunnoiksi joihin asukkaat voivat hankkia kotihoidon palveluja. Kaarna- ja Kuusikodin henki-

löstö siirtyi kotihoidon henkilöstöksi työskentelemään Iltaruskon tiimiin. Iltarusko tarjoaa normaalia 

kerrostalo asumista ikäihmisille kotihoidon turvin. Tällä toimenpiteellä vastattiin uuteen vanhuspalvelu-

lakiin eli muutettiin palvelurakennetta kotona asumista tukevaksi. 

Lisäksi kalajokisia ikäihmisiä on tehostetun palveluasumisen piirissä mielenterveys- ja päihdepuolella 

5-7 henkilöä. Heille ostetaan palvelua mm. Vihannin palvelukodilta, Ylivieskan Valorannasta ja Oulais-

ten Kuusistokodilta koska moniongelmaisina eivät sovellu asumaan ns. tavallisten ikäihmisten pariin. 

Seniorikeskus Mäntyrinteen paikkalukua muutettiin remontin myötä. Vakituisia paikkoja on 60 ja vuo-

rohoitopaikkoja 6. 

Jotta valtakunnalliseen tavoitteeseen palveluasumispaikkojen suhteen päästään, voidaan vielä tehok-

kaammin lähestyä uuden vanhuspalvelulain tavoitteita kotona asumisen tukemisen suhteen ja tehos-

taa palvelurakenteen uudistamista. 

 

1.2.2.  Laitoshoito 

Ikäihmisiä on Kalajoen ja Himangan osastohoidossa sekä pitkäaikaisessa että lyhytaikaisessa hoi-

dossa. Osastoilla on yhteensä 60 paikkaa, joista Kalajoella 40 ja Himangalla 20. Pysyvästi laitos-

hoidossa olevalla tulee olla lääketieteellinen syy osastohoitoon. Hoidon porrastus on saatu toimimaan 

vuoden 2013 aikana laadittujen kriteerien avulla. Suurin osa terveyskeskuksen vuodeosastopaikoista 

on lyhytaikaishoitopaikkoja. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa on yhteensä 16 joka on 1 % yli 75-

vuotiaista. 
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1.2.3.  Henkilöstö  

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013) esittää että 

suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi on tehostetussa palveluasumisessa ja van-

hainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäai-

kaishoidossa 0,60 – 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Henkilöstön mitoittamisen lähtökohtana 

ovat aina asiakkaat tarpeineen. 

asumis- 

tai hoito-

yksikkö 

paikka-

luku 

hoitohenki-

löstö yh-

teensä 

sairaanhoi-

tajat 

lähihoi-

tajat 

osastoapu-

laiset 

henkilöstömi-

toitus  

suosi-

tus 

Mäntyrin-

ne 

59 32,5 5 27,5 0 0,55 0,50 

Maininki 30 16 2 14 0 0,53 0,50 

Salmen-

ranta 

21 12 1 10,5 0,5 0,57 0,50 

os 1 40 24 9 14 1 0,60 0,60-

0,70 

os 2 20 12,75 5,75 7 0 0,64 0,60-

0,70 

 

 

2.  IKÄPOLIITTISEN OHJELMAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 

 

Kalajoelle laadittiin uusi Ikäpoliittinen ohjelma vuosille 2012-2020 ”Kohti onnistunutta ikääntymistä”. 

Ikäpoliittisen ohjelman mukaisesti strategialle muodostettiin neljä eri tavoitetta: 

- omasta kunnosta huolehtiminen tärkeäksi 

- yhteisöllisyyden säilyttäminen 

- monipuoliset palvelut tukevat kotona asumista  

- oikea-aikainen saatavuus 

Ikäpoliittista ohjelmaa oli työstämässä vanhustyön ammattilaisia sekä luottamushenkilöitä. Ryhmä 

myös konkretisoi toimenpiteitä joita täytyy lähivuosien aikana tehdä jotta tavoitteisiin päästään. 

Ryhmän asettamia tavoitteita on jo joitakin toteutettu:  

- ikäihmisten palveluohjausta on tehostettu perustamalla palvelutoimisto Verkko,  

- uusi palveluohjaaja on aloittanut, 

- ikäihmisten palveluopas on tehty ja päivitetty,  

- seniorineuvola toimii, samoin muistihoitaja aloittaa toiminnan keväällä 2014,  

- vapaaehtoistoimintaa on ryhdytty kehittämään, 

- seniorikeskus Mäntyrinteen remontti valmistuu kesällä 2014,  
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- kuljetuspalvelut on järjestetty tasapuolisesti kaikille kuntalaisille,  

- päivätoimintaa on laajennettu,  

- omaishoidon tuen määrärahoja on lisätty, omaishoitajille voidaan mahdollistaa myös kotiin hoi-

taja ja  

- kotihoidon ja palveluasumisen kriteerit on laadittu.  

Kaikkia ryhmän tavoitteita ei ole toteutettu ja uusi vanhuspalvelulaki toi tullessaan muutoksen. Ryh-

män toivomia palveluasumispaikkoja ei ole syytä lisätä vaan lähteä mukaan lain kirjaimen toteutuk-

seen ja pohtia uusia asumisen välimuotoja kodin ja palveluasumisen ja laitoshoidon välille. 

Uusi laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi on valmistunut 

vuonna 2013. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toiminta kyvyn tukemista se-

kä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain toimeenpanoa. Laatusuosituksen keskeiset 

sisällöt ovat 

- osallisuus ja toimijuus 

- asuminen ja elinympäristö 

- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 

- oikea palvelu oikeaan aikaan 

- palvelujen rakenne 

- hoidon ja huolenpidon turvaajat 

- johtaminen 

Kullakin sisältöalueella on omat  suosituksensa. Kalajoen ikääntymispoliittisen ohjelman runko on 

koottu näitten suositusten pohjalle. 

 

3. TAVOITTEET JA TOIMENPITEET 

 

Uuden vanhuslain mukaisessa suunnitelmassa on määriteltävä tavoitteet ikääntyvän väestön hyvin-

voinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjotta-

vien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Lisäksi on määriteltävä toimenpiteet joilla em. tavoit-

teet toteutetaan sekä arvioidaan voimavarat jotka tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi sekä mää-

ritellään vastuut toimenpiteiden toteuttamisessa. (5 §) 

Sen lisäksi kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henki-

löiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan. Palautetta on koottava palveluja 

käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään ja kunnan henkilöstöltä sekä on koottava tiedot palvelui-

hin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa 

on myös otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot. 

Jo tällä hetkellä vuosittain kootaan talous- ja toimintatilastot. Henkilöstön koulutus ja riittävyys huomi-

oidaan aina rekrytointilanteessa sekä mahdollistetaan lain vaatima lisäkoulutus. Sosiaaliasiamiehen 

havainnot otetaan huomioon. Vanhusneuvosto kokoontuu säännöllisin väliajoin. Henkilöstölle tehdään 

kahden vuoden välein kysely sekä myös asiakkaille tyytyväisyyskysely. 

Ikääntyneen väestön palvelurakenteen on vastattava iäkkäiden henkilöiden palveluntarpeita. Palvelu-

rakenteen uudistamista koskevia suosituksia laitoshoitoa vähentäen sekä kotiin annettavia ja asumis-
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palveluja lisäten on ilmaistu vanhuspalvelulaissa. Kunnan on myös järjestettävä palvelut lähelle asi-

akkaita, jollei palvelujen alueellinen keskittäminen ole perusteltua palvelujen laadun turvaamiseksi. 

 

3.1. Osallisuus ja toimijuus 

Ikääntyneen väestön osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta olla vaikuttamassa yhteisön jäsenenä 

ja kansalaisena yhteisön toimintaan ja palvelujen kehittämiseen. Iäkkään henkilön näkökulmasta osal-

lisuus merkitsee osallistumista omien palvelujensa suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaa-

na sekä palvelujen laadun arviointiin myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. 

 Kalajoella toimii aktiivisesti vanhusneuvosto  

- joka on mukana osallistujana ja vaikuttajana alueen palvelujen ja toiminnan kehittämisessä ja 

arvioinnissa, se on otettava mukaan ikääntyneen väestön edustajaksi kunnan eri toimialojen 

suunnittelutyöhön, ja sen on oltava aktiivinen toimija  

- ja jolle toimintaedellytykset on turvattava (tilat, viranhaltijoiden tuki, tiedonkulku) : vanhusneu-

vosto kokoontuu säännöllisesti, sihteerinä toimii viranhaltija, kulut talousarvioon varattu 

Iäkkäällä henkilöllä oltava mahdollisuus osallistua yhteisön toimintaan myös silloin kun toimintakyky 

on heikentynyt 

- iäkäs henkilö saa Kalajoella tarvittavaa tukea, apuvälineitä näkemisen, kuulemisen, lukemi-

sen, kommunikoinnin, yhteydenpidon, muistamisen ja liikkumisen tueksi: vammaispalvelujen 

tai kotiin annettavien palvelujen ja kuntoutuksen kautta apuvälineet on järjestetty  

- poistetaan osallistumisen esteitä esimerkiksi palvelujen saavutettavuus ja kohtuulliset maksut: 

asiakasmaksut pidetään aina kohtuullisina huomioiden asiakkaan yksilöllisyys, palvelut ovat 

saavutettavissa ja niiden saavutettavuusajoista saa tietoa palvelukeskus Verkosta tai osoit-

teesta www.kalajoki.fi. 

- turvataan iäkkäälle läheisten henkilöiden osallisuus kun hän itse sitä haluaa. Asiakkaan näin 

halutessa pyydetään mukaan omaiset tai asiakkaan muu läheinen henkilö palvelusuunnitel-

man laatimiseen. 

Iäkkäällä oltava mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin 

- mielipide kuultava ja kirjattava palvelusuunnitelmaan: palvelusuunnitelmat laaditaan aina yh-

teistyössä ja asiakkaan mielipide kirjataan siihen. 

- mahdollisuus arvioida palvelujen toimivuutta ja laatua: suoran palautteen ja kirjallisen palalut-

teen antaminen on mahdollista 

- osallisuutta on tuettava erityisesti kun toimintakyky heikentynyt: päivätoimintaan osallistumi-

nen, kuljetuspalvelujen saatavuus turvattu yms. Kaikki toimintakyvyn heikentämistä estävät 

asiat huomioidaan palvelusuunnitelmaa laadittaessa ja pyritään asiakkaan kotona selviytymi-

sen tukemiseen. 

 

 

3.2. Asuminen ja ympäristö 

Tärkeä valinta liittyy kotona asumisen mahdollistamiseen. Pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaat-

teet linjaavat kehittämistä niin että palvelu toteutetaan 
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1) ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoito, perhehoito, kotipal-

velu/kotisairaanhoito tai palveluasuminen) 

2) laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai sen on muuten perusteltua iäk-

kään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta 

3) turvaten hoitojärjestelyn pysyvyys 

Kalajoella on syksyllä 2013 lähdetty kehittämään palvelurakennetta siten, että pieniä tehostetun pal-

veluasumisen yksiköitä on lakkautettu ja näiden henkilöstö siirretty kotihoidon henkilöstöön. Pienten 

yksikköjen lakkauttamisen myötä on saatu tehostetun palveluasumisen määrää laskettua kohti valta-

kunnallista tavoitetta sekä henkilöstön työturvallisuutta parannettua. Iltaruskon kerrostalo on itselli-

seen asumiseen rinnastettava asumispalveluyksikkö. Tämä asuinyksikkö vastaa normaaleja asuntoja 

(yksiöt, kaksiot tai vastaavat; omat peseytymistilat, ruuanlaittotilat). Tässä yksiköissä tuetaan asumis-

ta, ja tarjotut palvelut ovat asukkaan vapaasti käytettävissä. Ns. valvottua kotihoitoa voidaan tarjota 

Iltaruskon kerrostalossa asuville henkilöille jotka ovat säännöllisen kotihoidon asiakkaana ja tarvitse-

vat seurantaa öisin. Muita kriteerejä ovat mm. että henkilö on yhden autettava ja liikkuu itsenäisesti 

apuvälineen kanssa tai ilman, hyötyy itsenäisestä asumisesta, muisti voi olla alentunut eikä ole tai-

pumusta karkailla sekä asukkaalla on käytösoireita jotka ovat hallittavissa. 

Kotihoidon palveluja ei voida tarjota riittävästi kaukaisemmilla kylillä asuville ja heidän turvallisuuttaan 

ei voida taata kotiin annettavin palveluin. Silloin joudutaan arvioimaan tulisiko iäkkäälle järjestää asun-

to kuntakeskuksesta tai paikka ympärivuorokautisia palveluja tarjoavassa toimintayksikössä. Kunta-

keskuksissa on tarjolla asuntoja vanhuksille ja näitä heille tarjotaan mikäli kauempana asuva vanhus 

tarvitsee palveluja runsaasti. Yhteistyötä vanhusten asumisessa tehdään Kalajoen vuokra-asunnot 

ry:n ja vanhustenkotiyhdistysten kanssa. 

Tavoitteena on vielä kehittää asumisen välimuotoja. Tarvetta yövalvottuun asumiseen on mutta ei 

kuitenkaan tehostettuun palveluasumiseen. Paljon muistisairaita, liikkuvia, muuten itsenäisesti toi-

meentulevia ikäihmisiä on ja haasteena on heidän yöaikainen liikkuminen ja turvattomuus. Tulevien 

vuosien aikana tullaan edelleen kehittämään yöaikaan annettavaa kotihoitoa Iltaruskon kerrostalon 

läheisyyteen. Nämä asumispaikat eivät kuitenkaan yksinään riitä kattamaan tulevaa tarvetta. 

Suomen asuntokanta on rakennettu 1970-luvun mitoituksella. Se on vanhusten käyttöön liian ahdas. 
Näin ollen kaikkia vanhuksia ei voida kotiuttaa. Heille tarvitaan itsenäiseen asumiseen keskustassa 
palvelujen ääressä olevia tavallisia asuntoja, palvelukortteleita. Myös monet dementit vanhukset tule-
vat toimeen hyvin erillisissä heille suunnitelluissa dementiakortteleissa. Rakenne on tavallisia yksiöitä 
ja kaksioita, jonne vanhukset voivat muuttaa. Ne voidaan myöhemmin tarvittaessa palauttaa normaa-
liin asuntokäyttöön. Ratkaisuna olisi yhdistää toimintoja keskustakortteliksi, jossa eri toiminnat luon-
nollisella tavalla tukisivat toisiaan. Tämä on mahdollista rakentamalla vanhusten asunnot itsenäisten 
yksiöiden ja kaksioiden periaatteella ja tuomalla sinne palvelut tarpeen mukaan. Elämän loppuvai-
heessa palvelujen intensiteettiä nostetaan siten, että kyseessä on normaali saattohoito. 
 
Tulevaisuudessa Kalajoella vanhusten palvelut tuotetaan kotipalvelukeskuksesta, joka on osa palve-
lukokonaisuutta. Kortteliin kuuluu luonnostaan ravintola ja kahvila, parturikampaamo, mahdollisuus 
ohjattuun kunnon ylläpitoon ja kuntoutukseen. Muita palveluja on mukana tarpeen vaatima määrä.  
 
Kotihoitokeskus perustetaan uuteen vanhusten palvelukortteliin. Myös päiväkeskustoiminta keskite-
tään tähän uuteen rakennettavaan kortteliin, samoin kotihoidon tilat ja palveluohjaustoimisto Verkko. 
Kotihoidon tiimit puretaan ja mahdollistetaan palvelujen ohjautuminen paremmin sitä tarvitseville, sa-
moin työaika jakautuu tasaisemmin. Kotihoito 2020 – hankkeessa kävi esille, että kotihoidon henkilös-
tön välitön työaika on 47,9 % (ei sisällä kotisairaanhoitajia).  Yhtenä hankkeen 2020 tavoitteena on 
hoitotyön toimintamallin jalkauttaminen, mikä perustuu asiakkaan toimintakykyä tukevaan ja edistä-
vään hoitotyöhön kuntouttavaan työotteeseen ja kuvailevaan hoitotyön kirjaamiseen. Toimintamallin 
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tavoitteena on tunnistaa asiakkaan omat voimavarat ja yksilölliset tarpeet, joiden pohjalta asetetaan 
myöskin yksilölliset tavoitteet hoidolle yhteistyössä asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa. Tavoit-
teellisen hoitotyön toteuttamisen tukena kehitetään omahoitajamallia sekä omahoitajasairaanhoitaja – 
työparityöskentelyä sekä sitä täydentävän moni ammatillisen tiimin hyödyntämistä kunkin asiakkaan 
yksilöllisen tarpeen mukaan. 
 
Hoitosuunnitelmalomake on kehitetty, jossa kotihoidon asiakkaan yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja toi-

menpiteet arviointeineen tulevat kirjatuiksi. Samalla mietitään, miten yhteisesti laadittu hoitosuunni-

telma saadaan kirjattua asiakaslähtöisesti ja tavoitteellisesti potilastietojärjestelmän uuteen hoitoker-

tomukseen, joka pohjautuu FinCC - luokitukseen. Työryhmä työstää myös konkreettista työvälinettä, 

joka ohjaa, tukee ja vastuuttaa asiakasta ja hänen hoitoonsa osallistuvia asiakkaan hoitosuunnitelman 

toteuttamiseen. Toimintamallia pilotoitiin kahden kotihoidon tiimin alueella Kalajoella vuoden 2013 

aikana. Toimintamallin luominen on edellyttänyt koulutusta ja perehtymistä omahoitajuuteen ja sen 

sisältöön, hoitotyön prosessiin, tavoitteelliseen hoitosuunnitelman laadintaan ja rakenteiseen kirjaami-

seen.  

Kotihoidossa toisena tavoitteena on välittömän työajan nostaminen 60 %:iin. Toiminnanohjausjärjes-

telmä on saatu käyttöön vuoden 2013 lopussa ja sen hyötyä tullaan arvioimaan vuoden 2014 aikana.  

Asuinrakennusten esteettömyydellä on suuri merkitys iäkkäiden kotona asumisen mahdollistajana: 

talousarvioon on varattu rahaa kodin muutostöille kotona asumisen tukemiseksi. Myös vammaispalve-

luihin varattua kodin muutostöihin varattua rahaa voidaan käyttää iäkkään vammaisen kohdalla. Täs-

sä tulee huomioida myös asumisen yksilöllisen ennakoinnin tukeminen, kuten iäkkäiden asumistar-

peiden ennakointiin sekä asunnon muutostöitä koskevat tavoitteet ja toimenpiteet. Hyvinvointia tuke-

vien kotikäyntien yhteydessä arvioidaan asiakkaiden asuntojen muutos- ja peruskorjaustarpeita otta-

en huomioon esteettömyys- ja turvallisuuskysymykset. Lisäksi tulee arvioida palveluasuntojen ja lai-

tosten tilojen laatua, esteettömyyttä ja turvallisuutta sekä asettaa korjaus- ja uudisrakennustarpeet 

tärkeysjärjestykseen. 

Mäntyrinteen palvelukeskusta on remontoitu lähivuosien aikana. Koska mielenterveys- ja päih-

deasiakkaita on myös ikäihmisisissä, tulisi heidän asumiseensa myös kiinnittää huomiota. Nykyhetkel-

lä palveluja ostetaan ympäristökunnista koska heidän asuminen ei onnistu ns. normaalien ikäihmisten 

parissa. Mäntyrinteen jatkoremontin yhteyteen, joka on saneerauskohteena tärkein, tulisi saneerata 

yksi solu tätä yhä kasvavaa asiakasryhmää varten. Saneeraukseen on mahdollista saada Aran rahoi-

tusta 50 %. Huomioidaan myös riittävien vuorohoitopaikkojen varaamisesta omaishoitajien käyttöön. 

Asuinympäristöjen kehittäminen kaipaa huomiota. Liikkumisesteiden poistaminen, jalankulun mahdol-

listavien reittien ja levähdys- ja kohtaamispaikkojen lisääminen edistävät liikkumista ja parantavat 

sosiaalista turvallisuutta.  

Ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköissä asukashuoneiden, käytävien, yhteistilojen sekä piha-

alueiden on oltava esteettömiä ja turvallisia. Uusia toimintayksiköitä rakennettaessa jokaisella on olta-

va oma kylpyhuone ja huone ellei asukas nimenomaan halua asua toisen asukkaan kanssa. Paris-

kunnille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä ja heille soveltuvia asuntoja on kehitettävä. Tilo-

jen mitoituksen on oltava riittävä. Asukkaiden ulkoilumahdollisuuksia on lisättävä. Ulkoilun lisäämistä 

varten tehdään yhteistyötä aikuissosiaalityön ja kuntouttavan työtoiminnan kanssa. 
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3.3. Terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen 

Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla (§12) voidaan lisätä toimintakykyisiä elinvuosia ja siirtää 

muiden palvelujen tarvetta elinkaarella myöhempään vaiheeseen. Ikääntynyt väestö hyötyy erityisesti 

ohjauksesta omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen. Säännöllinen liikunta, ulkoilu ja 

terveellinen ruoka ovat tällöin ohjauksen keskiössä. 

Kunnan on tuettava ikääntyneen väestön toimintakykyä ja terveyttä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan 

a) iäkkäiden ihmisten omaehtoista toimintaa, b) eri toimijoiden, kuten järjestöjen, seurakunnan ja yri-

tysten yhteistyötä  sekä c) kunnan eri toimialojen yhteistyötä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edis-

tämisessä. Sähköinen hyvinvointikertomus on jo laadittu ja sitä päivitetään vuosittain. Kunnan on eri-

tyisesti  

- vahvistettava lähiliikuntapaikkojen saatavuutta ja saavutettavuutta. Kalajoella on käytössä eri-

tyisliikuntakortin myöntäminen sitä tarvitseville. Lisäksi tulisi rakentaa vanhusten palvelutalo-

jen/uuden palvelukorttelin yhteyteen vanhuksille kuntoilutelineitä/tasapainoratoja. 

- vahvistaa terveyttä edistävää ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa koordinoimalla ja lisäämällä 

alueen ryhmämuotoista toimintaa. Liikuntatoimi on jo kehittänyt ryhmämuotoista toimintaa yh-

dessä kuntoutuksen kanssa ja toiminnan kehittämistä jatketaan. 

 

Lisäksi kunnan palveluvalikoimassa on oltava kohdennettuja toimenpiteitä riskiryhmille.  Tavoit-

teena on riskien varhainen tunnistaminen ja tuki. 

 

- riskiryhmien tunnistamisen keinoja iäkkäiden matalan kynnyksen neuvontapalveluissa ja hy-

vinvointia tukevilla kotikäynneillä on vahvistettava ja otettava käyttöön. Kalajoella nämä asiat 

toimivat. Asiakas kohdataan aina yksilöllisesti, matalan kynnyksen neuvontapalvelut ovat käy-

tössä ja ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä tehdään. Seniorineuvola ja muistihoitaja toimivat. 

- on varmistettava riskiryhmiin kuuluvien iäkkäiden henkilöiden ohjaus tarvittaessa monipuoli-

seen palvelutarpeen arviointiin ja edelleen tarvittaviin tukitoimiin. Kalajoella toimii sosiaali- ja 

terveyspalveluissa yhteistyö. 

Neuvontaa ja ohjausta toteutettaessa on kiinnitettävä huomiota 

- aivoterveyden edistämiseen – muistihoitaja on aloittanut toiminnan, myös seniorineuvola toimii 

- ravitsemustiedon lisäämiseen – ateriapalvelu on sitä tarvitseville, asiointi kauppaan on järjes-

tetty, suun terveydentilan tarkastukset, D-vitamiinilisän käyttö, ruokailun laatu ja säännöllisyys 

- liikuntatiedon ja matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan lisääminen – liikkumiskyvyn arviointien 

lisääminen, arkiliikunnan, liikuntaharjoittelun ja ulkoilun lisääminen kuntouttavana ja osallisuut-

ta lisäävänä toimintana – uuden Mainingin ”kuntokeskuksen” myötä kuntoutus tuodaan osana 

kaikkeen vanhustenhoitoon 

- rokotuskattavuuden paraneminen ja rokotusten saatavuuden parantaminen 

- psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen 

- omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuus – neuvonta ja ohjaus eläkkeelle siirtymistilanteessa, 

asumisessa, tietoyhteiskuntavalmiudet, oman terveydentilan seurannan ja omahoitoratkaisu-

jen käyttämisessä 

Fyysinen toimintakyky on oleellinen tekijä elämän laadun ylläpitämisessä ja laitostumisen tarpeen 

vähentämisessä. WELMED konsepti on Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuk-

sen ja yrityskumppaneiden kehittämä innovaatio terveyden edistämiseen ja jatkuvan laadun kehittä-

miseen. WELMED tarjoaa uusia työkaluja ja toimintamalleja toimintakyvyn ja elämänlaadun paranta-
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miseksi, yhteistyössä palveluntuottajien ja julkisen sektorin kanssa. Toimintamallin tarkoitus on moti-

voida ihmisiä ottamaan vastuuta oman kunnon ja toimintakyvyn parantamiseen tutkittuun tietoon poh-

jalta. WELMED konsortio edustaa uutta kumppanuusajattelua terveyden- ja hyvinvointipalvelujen ke-

hittämisessä. 

Kylpylähotelli Sani Oy aloittaa Welmed konseptin käytön yhteistyössä Kalajoen kaupungin perustur-

vapalveluiden ja Kalajoki Akatemian kanssa. Vuoden 2014 aikana kutsutaan kaikki 2014 vuonna 65 

vuotta täyttävät Kalajoen ja Merijärven asukkaat kuntokartoitukseen. Jokaiselle tehdään alkukartoitus 

ja 10 viikon ohjelman jälkeen tehdään uusintamittaukset. Samalla tavalla tehdään myös vuonna 2015. 

Liikuntatoimi ja Kalajoki Akatemia järjestävät ryhmätoimintaa, joita osallistuja voi käyttää harjoittelun-

sa tukena. Muuten osallistujat ohjataan käyttämään saatavilla olevia palveluita harjoittelunsa tueksi. 

Perusturvapalveluista kuntoutus on kiinteässä yhteistyössä testausta suorittavan tahon kanssa ja kou-

luttaa oman fysioterapeutin myös testisuorittajaksi 

Vuoden 2014 alusta on perustettu työryhmä pohtimaan vanhuspalvelulain mukaisen kuntouttavan 

työotteen kehittämistä  palvelukeskus Maininkiin. Mainingissa tehostetun palveluasumisen puolella on 

30 asiakasta ja laitosyksikössä 20. 

Palvelukeskus Maininki tullaan muuttamaan ”Kuntoutuskeskus Mainingiksi”. Lähtökohtaisena ajatuk-

sena on ollut osasto 1 ja 2 profilointi siten, että osasto 1 hoitaa akuutit, suurempaa lääkehoidollista 

hoivaa ja hoitoa tarvitsevat asiakkaat ja osasto 2: lle asiakkaat siirtyvät tehostettuun kuntoutukseen ja 

tätä kautta kotiin ja kotihoidon palvelujen piiriin. Muutos tulee tapahtumaan vuoden 2014 aikana ja 

vaatii koko palvelurakenteen tarkastelun yhteistyössä kuntoutuksen, vastaanoton ja muiden palvelu-

yksikköjen kanssa. Myös kuntouttavia vuorohoitopaikkoja  voidaan lisätä. Tällä palvelurakenteen 

muutoksella asukkaiden asemaa tasavertaistetaan ja nostetaan kuntoutuksen asema uudelle tasolle. 

Pitkäaikainen vuodeosasto terveyskeskuksessa lopetetaan ja potilaan hoitoaikaa rajataan.  

Lisäksi halutaan kiinnittää huomiota tekijöihin, jotka edistävät laadukkaiden ja kustannustehokkaiden 

palveluiden järjestämistä ikääntyvälle väestölle ja niitä ovat esim. 

- palvelujen järjestämistapa; itse tuotettu/ostopalvelut/palveluseteli 

- ostopalveluissa asumisen ja palvelun selkeä eriyttäminen 

- palveluja tukevat tietojärjestelmät jotka mahdollistavat/lisäävät asiakkaiden valinnanmahdolli-

suuksia sekä mahdollistavat uusien palveluntarjoajien tulemisen markkinoille 

- kolmannen sektorin mukanaolo 

Vanhusneuvoston lausunnossa ehdotetaan myös että, seniorineuvolaa laajennettaisiin vapaaehtoi-

suuteen perustuen alle 75-vuotiaille ja mikäli ei aiemmin niin viimeistään 75-vuotiaana kutsutaan neu-

volaan. Lisäksi seniorineuvolassa olisi mahdollista käydä myös yli 75-vuotiailla. Wellmed-konseptin 

mukaisia kuntokartoituksia ehdotetaan laajennettavaksi ikäryhmälle 65-75 –vuotiaat. Lisäksi vanhus-

neuvosto kiinnittää huomiota omaishoitajien jaksamista tukeviin toimenpiteisiin. 

 

3.4. Oikea palvelu oikeaan aikaan 

Kunnan on laadittava ja julkaistava ikääntyneen väestön saavutettavissa ja ymmärrettävissä olevalla 

tavalla perusteet siitä, millä edellytyksillä henkilöllä on oikeus sosiaalipalveluihin ja muihin sosiaali-

huollon tukitoimiin. Kalajoella on laadittu niin kotihoitoon kuin palveluasumiseenkin kriteerit. Vanhus-
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väestölle on laadittu ikäihmisten palveluopas. Palveluohjaustoimisto Verkossa ja Kalajoen kaupungin  

kotisivuilla on tiedot palvelun saatavuuden ajasta. Kiireelliset tapaukset hoidetaan välittömästi. 

Kun mahdollisia palveluntarpeita ilmenee, ne on selvitettävä kattavasti. Tarpeiden pohjalta tehdään 

palvelusuunnitelma yhdessä iäkkään henkilön ja mahdollisesti hänen läheisensä kanssa.  

Iäkkään henkilön on saatava ne palvelut, jotka hänelle on myönnetty. Palveluista on tehtävä päätös. 

Erityistä huomiota on kiinnitettävä kuntoutukseen ja turvalliseen lääkehoitoon. Kuntoutuksen on oltava 

osana kaikkea palvelua. 

- kuntoutus on oikea-aikaista ja se on turvattava erilaisten siirtymien kuten kotiutusten yhtey-

dessä, apuvälineet on käytössä – Kalajoella on kotiutushoitaja joka järjestää turvallisen siirty-

misen kotiin ja tarvittavat apuvälineet yhteistyössä kuntoutuksen ja vammaispalvelujen kanssa 

- kuntoutusta on lisättävä ja veteraanien kuntoutuksessa kehitettyjä malleja on hyödynnettävä 

muun ikääntyneen väestön kotona selviytymisen ja toimintakyvyn edistämiseen 

- toimintakykyä ja kuntoutumista edistävän työtavan käyttöä on lisättävä – tätä ollaan kehittä-

mässä ”kuntoutuskeskus” Mainingin yhteyteen 

- muistisairaiden kuntoutusta on järjestelmällisesti lisättävä – muistisairaille ollaan perustamas-

sa uutta päivätoimintaryhmää 

Turvallinen lääkehoito on toteutettava Turvallinen lääkehoito –oppaan ohjaamana. Kalajoella on päivi-

tetty kaikkien yksiköitten lääkehuoltosuunnitelmat vuonna 2013 oppaan mukaisesti. 

Palvelujen laatua on seurattava järjestelmällisesti, luotettavia arviointimenetelmiä käyttäen, osana 

omavalvontaa. Omavalvonta suunnitelma on oltava nähtävillä. Palautetta on kerättävä asiakkailta ja 

tätä hyödynnettävä. Omavalvontasuunnitelmat on jokaisessa palvelukeskuksessa, asiakkailta kerä-

tään palaute joka toinen vuosi ja henkilöstöltä joka toinen vuosi. 

 

3.5. Palvelujen rakenne 

Ikääntyneen väestön palvelurakenteen on vastattava iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeita (5 §) vas-

taavasti huomioon ottaen 

- väestön ikärakenne ja ennuste – nykytilan analyysissa 

- erityisen suuret palvelutarpeiden aiheuttajat, kuten etenevien muistisairauksien vallitsevuus – 

tilastokeskus 

- taloudellinen tila jossa erityishuomio pienituloisten ikääntyneiden määrään ja tilanteeen kehi-

tyssuuntaan 

- asuinolot ja elinympäristö 

- kielelliset tarpeet 

- yli 75-vuotiaiden toimintakyvyn kehitys 

Ikääntyneen väestön palvelurakennetavoitteet on asetettava ja niitä on seurattava siten, että huomi-

oon otetaan iäkkäiden säännöllisesti käyttämien palvelujen lisäksi muutkin palvelutarpeiden kannalta 

keskeiset palvelut. Näitä ovat ainakin 

- hyvinvointia edistävät palvelut 

- tilapäinen kotihoito 

- kuntoutumista edistävät palvelut 
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- perhehoito – Kalajoella on aloitettu. 

 

3.6. Hoidon ja huolenpidon turvaajat 

Vanhuspalvelulain 20 §:n mukaan toimintayksikössä on oltavat henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja 

tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavein iäkkäiden henkilöiden määrään ja toimin-

takyvyn edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. 

Vuoden 2015 alusta vanhuspalvelulain mukaan uutena työntekijänä ikäihmisten palveluihin määritel-

lään vastuutyöntekijä. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos iäkäs henkilö 

tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa.  

Kalajoelle on perustettu vuonna 2013 palveluohjaustoimisto Verkko jossa tämä lain velvoite toteutuu. 

Vastaava piste on Himangalla. Omahoitaja järjestelmä toimii kotihoidossa ja palveluasumisessa. 

Suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi kotihoidossa 

- välitöntä asiakasaikaa on kotihoidossa järjestelmällisesti seurattava ja asetettava paikalliset 

tavoitteet, välittömän asiakasajan osuutta henkilöstön kokonaistyöajasta on lisättävä palvelu-

prosesseja kehittämällä - Kotihoito 2020 – hankkeessa kävi Kalajoella esille, että kotihoidon 

henkilöstön välitön työaika on 47,9 % (ei sisällä kotisairaanhoitajia). Tavoitteena on välittömän 

työajan nostaminen 60 %:iin. Toiminnanohjausjärjestelmä on saatu käyttöön vuoden 2013 lo-

pussa ja sen hyötyä tullaan arvioimaan vuoden 2014 aikana.  

- kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) 

toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevan työai-

kana (keskimäärin 900 tuntia/työntekijä/vuosi/60 % välitön työaika) 

- mukaan lasketaan välittömään hoitoon ja asiakastyöhön osallistuvat 

- hoiva-avustajien työaika otetaan mukaan niiltä osin kuin se vastaa asiakkaan perustarpeisiin 

- Kalajoella tullaan tarkistamaan vuoden 2014 aikana kotihoidon hoitajamitoitus em. suosituk-

sen mukaisesti/välitön työaika 60 %. Siirtyminen aikaperusteiseen laskutukseen ja toiminnan-

ohjausjärjestelmään siirtyminen mahdollistaa työajan laskennan  

Suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi tehostetussa palveluasumisessa 

- tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohti 

- terveyskeskuksen vuodeosastolla 0,60-0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohti 

Kalajoella hoitajamitoitus on kohdallaan 0,50 -0,70. Jatkossa pitäydytään suositusten mukai-

sessa mitoituksessa jota seurataan. 

 

3.7. Johtaminen 

Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vastaavilla johtajilla on velvollisuus toimivaltansa rajoissa huo-

lehtia siitä, että kunnassa toteutettava ikääntymispolitiikka vastaa vanhuspalvelulain 2. luvussa ase-

tettuja vaatimuksia. Heidän vastuullaan on huolehtia, että 

- toimitaan yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi (4 §) 

- laaditaan valtuustokausittain suunnitelma toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tu-

kemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi (5 §) 
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- varataan riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi (9 §) 

- arvioidaan vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua (6 §) 

- turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutu-

minen (7 ja 8 §) 

- hankitaan käyttöön riittävästi monipuolista asiantuntemusta (10 §) 

- asetetaan vanhusneuvosta ja turvataan sen toimintaedellytykset ja mahdollisuudet osallistua 

kunnan toimintojen suunnitteluun, arviointiin ja seurantaan (11 §) 

- järjestetään neuvontapalveluja ja muita iäkkään väestön hyvinvointia tukevia palveluja (12 §) 

Toimintayksikköjen lähiesimiesten vastuulla on työn tarkoituksenmukainen organisointi, työkäytäntö-

jen ja henkilöstön osaamisen uudistaminen sekä toimintayksiköissä toimivan henkilöstön työhyvin-

voinnin ja  -turvallisuuden lisääminen. Lähijohtajana toimivalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja 

terveydenhuollon koulutusta sekä esimies- ja johtamiskoulutusta ja /tai vankkaa kokemusta johtami-

sesta. Kaikki Kalajoen sote-yhteistoiminta-alueen esimiehet täyttävät em. vaatimukset. 

Jotta toimintaa voidaan vertailla, tarvitaan palvelujen seurantajärjestelmät, jotka toimivat tietoon pe-

rustuvan johtamisen perustana. Tätä varten tarvitaan paikalliset arviointi-, seuranta- ja palautejärjes-

telmät sekä toiminnanohjausjärjestelmät. 

 

4.  IHMISIIN KOHDISTUVIEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

 

Iäkkäisiin ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on arvioitava niin valtakunnallisesti kuin paikallisellakin ta-

solla muutoksia suunniteltaessa, muutoksia toimeenpantaessa ja niiden vaikutuksia arvioitaessa. Ar-

viointi 

- vahvistaa iäkkäiden ihmisten ja heidän läheistensä osallisuutta ja antaa mahdollisuuden osal-

listua päätöksentekoon 

- tuottaa tietoa palvelujen nykytilasta ja kehittämistarpeista 

- tuo esiin toiminnan ja päätösten ennakoituja vaikutuksia. 

Laatusuosituksessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi esitetään palve-

lurakenteen muutosta joka hillitsee toteutuessaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. 

Mikäli palvelurakenteita ei uudisteta, kustannusten kasvua on vaikea hillitä, kun väestön ikärakenne 

muuttuu nopeasti ja palvelutarpeet kasvavat. Rakenteiden ohella myös palveluprosesseja on uudistet-

tava. 

 


