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1. SUUNNITELMAN TAUSTA, TARKOITUS JA TAVOITTEET
Yhteiskuntamme tämänhetkinen yhä voimistuva ikärakenteen muutos vaikuttaa hyvinvointivaltiomme toimintaympäristöön, johtaen palveluntarpeen voimakkaaseen
kasvuun, hyvinvointivaltion rahoituspohjan kapenemiseen ja julkisen työvoiman vähenemiseen. Väestön ikääntyessä terveyspalveluiden ja vanhusten tarvitsemien palveluiden tarve nousee nykyvauhdilla lähitulevaisuudessa noin puolentoista prosentin
vuosivauhtia. Valtakunnallisen, väestökehitykseen perustuvan, arvion mukaan kuntasektorin menot kasvavat nopeimmin vanhusten pitkäaikaishoidon palveluissa sekä
2010- että 2020-luvuilla. Hyvinvointipalvelujen tuottavuuden nostamista pidetäänkin
yhtenä avaintekijöistä niin koko julkisen talouden kuin kuntataloudenkin kestävyysongelman ratkaisemisessa. Kun työikäinen väestö jatkossa supistuu, talouskasvu on ilman työllisyysasteen merkittävää nousua tulevaisuudessa yksinomaan tuottavuuskasvun varassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakennetta uudistetaan osana kuntauudistusta. (VM:n Peruspalveluohjelma 2013-2016) Väestön ikääntymiseen varautumisessa on ikääntyneiden palveluiden ohella suunnittelun keskiöön nostettava yhteiskunnan tarve sopeutua entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin huomattavasti laajemmin. Kyse on
ikääntymisen valtavirtaistamisesta kaikkeen toimintaan ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon ohella merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis-, kulttuuri-, liikenne- ja sivistyspalveluiden sekä yhdyskuntasuunnittelun alueella, järjestösektorilla ja yksityisissä
palveluissa. (STM 2008:3) Aktiivinen ikääntyminen liittyy kaikenikäisten yhteiskunnan
periaatteeseen, jossa eri-ikäiset ihmiset nähdään tasa-arvoisina yhteiskunnan jäseninä ja ikääntyminen prosessina, joka vaikuttaa jokaisen elämään syntymästä lähtien. (www.stm.fi)

Lukuisat lait perustuslaista (731/1999) lähtien säätävät ihmisten oikeuksista saada
hyviä palveluita ja hyvää hoitoa sekä oikeudesta vaikuttaa omaa itseään koskeviin
asioihin. Oikeus hyvinvointiin kuuluu ihmisen sosiaalisiin oikeuksiin. Perustuslakiin on
kirjattu oma säännöksensä oikeudesta sosiaaliturvaan, jonka mukaan jokaisella, joka
ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttä-
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mättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaali- ja terveyspalveluilla onkin tärkeä
rooli tämän oikeuden toteuttamisessa sekä hoivan ja hoidon tarpeeseen vastaamisessa.

1.7.2013 voimaan tulee uusi ns. vanhuspalvelulaki, laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012). Tämän lain tarkoitus on entistä enemmän edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, tukea ikääntyneiden osallisuutta ja voimavaroja, edistää ikääntyneiden itsenäistä suoriutumista puuttumalla ajoissa toimintakyvyn heikkenemiseen
ja sen riskitekijöihin sekä turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja
määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Myös sosiaalihuoltolakia (710/1982) ollaan uudistamassa. Jo aiemmin säädetyn kotikuntalain (201/1994) muutos vuoden
2011 alusta lähtien on antanut henkilölle mahdollisuuden valita asuinkuntansa kuntoisuudesta riippumatta. Myös monet suositukset vaikuttavat palvelujen ja toimintojen
kehittämiseen, vanhuspuolella esimerkiksi ”Ikäihmisten palvelujen laatusuositus”
2008:3. Kuten myös muilla toimialoilla, vanhustyössä on meneillään monenlaista, yhä
enemmän tulevaisuuteen tähtäävää kehittämistoimintaa lain säätämisestä ns. ruohonjuuritasolle saakka. Paine täyttää kaikkien lakien ja suositusten velvoitteet ja yleiset eettiset periaatteet on kunnille kova. Halua ja tahtoa kehittämiseen löytyy, mutta
monta kantoa on kaskessa kynnettävänä ja kehitystä on tapahduttava varsin nopealla aikataululla.

Valtaosa Suomessa syntyneistä suurista ikäluokista on siirtynyt eläkkeelle, koska
vain pieni osa jatkaa työntekoa 68 ikävuoteen asti tai sen yli. Työelämästä eläkkeelle
siirtymisen jälkeen useimmilla on edessä aiempia sukupolvia pidempi eläkeikä. Monelle se näyttäytyy myönteisessä valossa, koska suuret ikäluokat ovat suhteellisen
hyväkuntoisia ja useat hyvin toimeentulevia. (Pajunen ja Ruotsalainen 2013) Ikääntyminen koskettaa kuitenkin meitä kaikkia ja kaikkialla, ollen osana tavallista jokapäiväistä elämänkulkua. Ikääntyminen näkyy myös kaikilla toimialoilla ja ikäihmisten hyvinvointisuunnittelu on kaikkien yhteinen asia. On toimintoja, mitkä on suunniteltava
erityisesti ikäryhmät huomioiden, mutta on myös paljon asioita, mitkä koskettavat
kaikkia ihmisiä ikään katsomatta. Aina ei siis ole syytä tehdä ainakaan liian tiukkoja,
iän mukaan eristäviä rajauksia toimintoja järjestettäessä. Pääpaino lapinlahtelaisten
ikäihmisten hyvinvointisuunnittelussa tulee olla ihmisten omaehtoista hyvinvointia
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ylläpitävien positiivisten asenteiden nostattamisessa, ja palveluja on mahdollistettava
ja tarjottava yhä enemmän ihmisten omien voimavarojen ylläpitämiseen. Kunnallisista palveluista etenkin ennaltaehkäisevien ja neuvontapalveluiden osuutta tulee korostaa ja entisestään kehittää, koska terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien lisääminen on kaikkien etu. Myös STM:n suositus (2008:3) ja vanhuspalvelulaki (980/2012)
painottavat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona
asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. Palveluvalikoimaa on monipuolistettava neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla ja terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista on tuettava kaikissa palveluissa.

Omaiset, läheiset ja muu lähiyhteisö ovat tärkeitä ikäihmisten hyvinvoinnin turvaajia.
Ikäihmiset vastaavat omasta hyvinvoinnistaan ensisijaisesti itse ja lähiverkostonsa
avulla. He käyttävät pääosin samoja palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Palvelujärjestelmän tehtävänä on tukea, ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta
hyvinvoinnistaan ja terveydestään. (STM 2008:3) Ikääntyvien omalla aktiivisuudella
ja vireydellä on suuri merkitys. Olematta vain järjestettyä ja palvelukeskeistä toimintaa, henkilölle on myös turvattava apu niissä tilanteissa, kun hänen omat voimavaransa eivät riitä tai esimerkiksi toimintakyvyn aleneminen ja sairauden hoitaminen
vaatii palveluita. Tämä turva on myös lakisääteisillä palveluilla säädetty. Kaikkien
osapuolten edun mukaista on järjestää palvelut siten, että niitä annetaan oikein oikea-aikaisesti ja oikeassa paikassa. On myös huomioitava, että vakavat sairaudet,
yksinäisyys, sosiaalisten lähi- ja tukiverkostojen puute sekä puutteelliset asuinolot
altistavat palvelujen tarpeelle. (Vaarama 2004) Myös erityisesti dementoivat sairaudet, heikko fyysinen toimintakyky, puutteelliset lähipalvelut ja asuin- ja lähiympäristön
esteellisyys lisäävät ulkopuolisen avun tarvetta (STM 2008:3). Lapinlahden kunnan
haja-asutusalue on laaja ja mahdollisuudet tarjota sinne palveluja rajalliset. Jokaiselle
on kuitenkin turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuinja hoitopaikasta sekä hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Tietoiset arvovalinnat
ovat palveluiden laadun kehittämisen lähtökohta ja toiminnan arvioinnin perusta ja ne
konkretisoituvat suunnitelmissa ja niiden toteutuksessa.

Lapinlahden kunnan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2017 on tehty
kunnan eri toimijoiden ja hallintokuntien välisenä yhteistyönä kunnanjohtajan asettamana. Suunnitelmaa on valmisteltu yhteistyössä ohjausryhmässä, jonka puheenjoh-
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tajana on toiminut Kaarina Kääriäinen. Ohjausryhmän jäsenet ovat konkreettisesti
itse tuottaneet kuvausta omilta toimialoiltaan, muodostamalla omilla toimialoillaan
pientyöryhmät työstämään suunnitelmaa. Ohjausryhmään eri toimialoilta ovat kuuluneet:


Kaarina Kääriäinen pj. (peruspalvelulautakunta)



Kauko Breilin (Vanhusneuvosto, kolmas sektori)



Minna Hiltunen siht. (vanhustyö)



Marja Siltala (Kotihoito)



Liisa Lösönen (Asumispalvelut)



Kirsti Hartikainen (Hoivaosasto, Lapinlahti)



Ritva Luomi (Hoivaosasto, Varpaisjärvi)



Liisa Honkanen (Perusterveydenhuolto, Kotihoidon lääkäri)



Pirkko Kauppinen (Vuodeosasto 1)



Teija Hyppönen (Ravitsemusterapia)



Raija Ruotsalainen (Sosiaalityö)



Katariina Järveläinen (Sivistys- ja kulttuuripalvelut)



Piia Korhonen (Perhe- ja mielenterveyspalvelut)

(Kokouksiin ovat vaihdellen osallistuneet myös ohjausryhmän jäsenten
varahenkilöt)

Ohjausryhmään pyydettyinä asiantuntijavieraina ovat toimineet:


Aino Huovinen (Terveysosaston osastopäällikkö)



Seppo Riekkinen (Tekninen toimi, korjausneuvoja)



Jari Mikkonen (Tekninen toimi)



Tuula Kuki-Pöllänen (Päivätoiminta) (Hyvinvointisuunnitelman kuvitus)



Ritva Marin (Ikäihmisten neuvola)



Tiina Parviainen (Fysioterapia)



Anita Tegelberg (Hammashuolto)



Leo Puurunen (Vanhusneuvosto)
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Hyvinvointisuunnitelman valmisteluun on myös kuulunut erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen ja kuntalaisten kuuleminen siellä. Kunnan alueella toimivilta kolmannen sektorin edustajilta on pyydetty toiminnan kuvausta, ja kyläyhdistykset ja -seurat on kutsuttu yhteiseen kokoukseen. Myös Lapinlahden kunnan vanhusneuvosto on antanut
lausunnon suunnitelmasta. Tarkoituksena on lisätä ja jatkaa virinnyttä yhteistyötä eri
toimijoiden kanssa esimerkiksi erilaisten kokoontumisten ja kuulemisten nimissä.
Suunnitelman pohjalta perustetaan työryhmät jatkotyöstämään suunnitelmaan kirjattuja kehittämisen kohteita. Suunnitelmaa päivitetään jatkossa vuosittain. Ohjausryhmä jatkaa toimintaa ja kokoontuu suunnittelemaan ja arvioimaan toimintaa jatkossa
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ohjausryhmän kokouksiin kutsutaan myös asiantuntijavieraita.

Valtuustotasolla hyväksyttävä Lapinlahden Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2013–
2017 kytketään kunnan ydinprosesseihin, kuten suunnitteluun, budjetointiin, kehittämistoimintaan ja arviointiin. Suunnitelman tavoitteet otetaan mukaan sekä valtuustotason että peruspalvelulautakunnan tavoitteisiin, jolloin niiden toteuttamiseen osoitetaan myös tarvittavat voimavarat. Lapinlahden ikäihmisten suunnitelman vuosille
2013-2017 tarkoitus on toimia vahvana sysäyksenä entistä paremmille vanhuspalveluille ja niiden arvioinnin ja kehittämisen jatkuvuudelle eri toimijoiden kanssa yhteistyössä.
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2. LAPINLAHDEN IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN HYVINVOINTI,
TERVEYDENTILA JA PALVELUT

2.1 Ikään, vanhenemiseen ja hyvinvointiin liittyvien käsitteiden määrittelyä

Ns. vanhuspalvelulain (980/2012) mukaan ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä. Iäkkäällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky
on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. Iällä ja ikääntymisellä on monia merkityksiä perustuen muun muassa vallitsevaan
ihmiskäsitykseen ja kulttuuriin. Tilastollisesti ikääntyneiksi usein luokitellaan 65 vuotta
täyttäneet henkilöt, perustuen siihen, että 65 vuotta on yleinen eläkkeelle jäämisen
ikä. Toimintakykyyn perustuva ikääntymiskäsitys määrittää usein vanhuuden alkavaksi 75 vuoden iässä ja useat palveluntarvetta kuvaavat tilastot käyttävät tätä ikärajaa. Useat tutkimukset osoittavat, että ikääntyvät ihmiset ajattelevat itsensä vanhoina
vasta 80-85 vuoden iässä. Ikä-käsitys voi olla saman ilmiön ulottuvuuksina biologinen, fysiologinen, psykologinen, sosiaalinen ja subjektiivinen. Kronologinen ikä kuvaa
kalenteri-iän karttumista ollen selkeä määrittelijä, koska ikää karttuu kaikille ihmisille
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tasapuolisesti. Biologinen ja fysiologinen ikä kertovat ihmisen kunnosta, mikä vaihtelee eri ihmisillä samassakin iässä. Subjektiivinen ja kulttuurinen ikä määrittyvät omien tuntemusten ja yhteisön odotusten mukaisesti. Ihminen voi vanheta näillä iän erilaisilla merkitystasoilla eri tavoin ja ikääntyvät ovat hyvin heterogeeninen joukko.

Vanhenemista ja vanhuutta voidaan katsoa muun muassa sekä biologisesta että sosiokulttuurisesta näkökulmasta. Länsimaissa pitkään vallalla ollut biologinen malli
medikalisoi vanhenemisen ja vanhuuden, mikä merkitsee sitä, että vanhuus ja vanheneminen ovat ensisijassa lääketieteellisiä ongelmia ja niihin kohdistetut interventiot
lääketieteellisiä. Tämä näkemys on kuitenkin liian yksipuolinen, vanhuuden pelkistyessä raihnaisuudeksi, sairauksiksi, diagnooseiksi ja patologiaksi: toiminnan vajauksesta toimintakyvyttömyyteen. Yhä enenevissä määrin on kuitenkin alettu korostaa
vanhenemisen ja vanhuuden historiallista, kulttuurista ja yhteiskunnallista ulottuvuutta ja näkökulmaa. Historiallinen muutos sekä yhteiskunta ja kulttuuri muokkaavat
vanhenemista ja toisaalta ikääntyneillä ihmisillä on mahdollisuuksia vaikuttaa näihin.
Sosiokulttuurinen käsitys korostaakin moninaisia tapoja vanheta, näkee vanhuuden
jopa uutena mahdollisuutena ja nostaa vanhenemisesta ja vanhuudesta esiin vahvuuksia sekä voimavaroja. Sosiokulttuurisen näkemyksen mukaan vanheneminen voi
monessa suhteessa merkitä kasvua ja kehitystä eikä vain alenevaa suuntaa.
(www.vnk.fi)

Terveys ja hyvinvointi ovat käsitteinä moniulotteisia merkiten eri ihmisille erilaisia asioita. Terveys, materiaalinen hyvinvointi ja koettu hyvinvointi tai elämänlaatu vaihtelevat yksilön elämäntilanteiden mukaan. Kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla tarkoitetaan
ihmisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä, jossa hän on myönteisessä
vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa. Stakesin raportin mukaan hyvinvointi
on ihmisten itsenäistä, turvallista, terveellistä ja sosiaalista selviytymistä sekä viihtymistä omassa asuin ja toimintaympäristössään. Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä,
lähiyhteisön, palvelujärjestelmän ja yhteiskuntapolitiikan yhteisenä aikaansaannoksena (Perttilä, Orre, Koskinen & Rimpelä 2004). Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keskeisiä tekijöitä ovat elinympäristön ja sosiaalisen pääoman ohessa terveellisten elintapojen edistäminen ja sairauksien ehkäisy. Tähän liittyen tärkeimpien asioiden joukossa ovat terveellinen ja ikääntyneiden tarpeisiin sopiva ruokavalio, säännöllinen liikunta ja lihaskunnon ylläpito sekä terveydentilan seuranta. Useat lait, muun
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muassa kansanterveyslaki (66/1972) ja terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittavat
kuntia järjestämään iäkkäille neuvontapalveluita, joiden tulee sisältää terveellisten
elintapojen edistämiseen ja sairauksien ehkäisyyn tähtäävää neuvontaa.

2.2 Tilastotietoa Lapinlahden väestöstä

Väestöennusteen mukaan Lapinlahden kunnan väestön yhteismäärä vähenee jatkuvasti (KUVIO 1.). Yhteiskunnalliselle tilanteelle tyypillisesti yli 65-vuotiaiden Lapinlahtelaisten osuus kasvaa 2030-luvulle saakka, jonka jälkeen lukumäärä kääntyy laskuun. Erityisesti huomioitavaa kuitenkin on, että yli 85-vuotiaiden kuntalaisten suhteellinen lukumäärä kasvaa huomattavasti tämänkin jälkeen siten, että nykytilanteeseen verrattuna yli 85-vuotiaita on 2040-luvulla kaksinkertainen määrä. Tämä johtaa
väistämättä huomattavaan palveluntarpeen kasvuun.

Väestöennuste ikäryhmittäin Lapinlahti 2013-2040
Vuosi

2013

2014

2015

2016

2017

2020

2025

2030

2035

2040

Kunnan väestö yhteensä
65-74-vuotiaat
prosentteina väestöstä
75-84-vuotiaat
prosentteina väestöstä
yli 85-vuotiaat
prosentteina väestöstä
yli 65-vuotiaat
prosentteina väestöstä
yli 75-vuotiaat
prosentteina väestöstä

10303
1184
11,49 %
798
7,75 %
366
3,55 %
2348
22,79 %
1164
11,30 %

10266
1267
12,34 %
788
7,68 %
372
3,62 %
2427
23,64 %
1160
11,30 %

10231
1355
13,24 %
754
7,37 %
389
3,80 %
2498
24,42 %
1143
11,17 %

10201
1374
13,47 %
769
7,54 %
396
3,88 %
2539
24,89 %
1165
11,42 %

10172
1435
14,11 %
766
7,53 %
387
3,80 %
2588
25,44 %
1153
11,34 %

10091
1568
15,54 %
794
7,87 %
374
3,71 %
2736
27,11 %
1168
11,57 %

9987
1489
14,91 %
1067
10,68 %
386
3,87 %
2942
29,46 %
1453
14,55 %

9882
1418
14,35 %
1249
12,64 %
426
4,31 %
3093
31,30 %
1675
16,95 %

9768
1298
13,29 %
1220
12,49 %
617
6,32 %
3135
32,09 %
1837
18,81 %

9640
1113
11,55 %
1191
12,35 %
722
7,49 %
3026
31,39 %
1913
19,84 %

Lähde: Tilastokeskus

KUVIO 1. väestöennuste ikäryhmittäin

Ikääntyneiden palvelujen laatusuositus (STM 2008:3) koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä palveluja, kuten kotihoitoa, omaishoidon tukea, palveluasumista,
pitkäaikaista hoivaa ja hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja laitoksissa,
sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia. Valtakunnallisina tavoitteina vuoteen 2012 mennessä on ollut, että 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä:
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• 91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin
perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
• 13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa
• 5–6 prosenttia saa omaishoidon tukea
• 5–6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä
• 3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla

Seuraavan taulukon mukaan hoitopaikkojen lisäämisen tarve alkaisi 2020-luvulla. On
kuitenkin huomioitava, että yli 85-vuotiaiden kuntalaisten määrän lisääntyminen alkaa
jo aiemmin, mikä todennäköisesti johtaa palveluntarpeen lisääntymiseen jo 2010luvulla.

STM suositus yli 75 v. hoitoon
hoitomuoto
säännöllinen kotihoito
tehostettu asumispalvelu
pitkäaikainen laitoshoito
omaishoito

hoitomuoto
säännöllinen kotihoito
tehostettu asumispalvelu
pitkäaikainen laitoshoito
omaishoito

suositus
suositus
prosentteina v. 2012
henkilöä
14 %
159
5-6%
57-68
2-3%
23-34
5-6%
57-68

nykytilanne
henkilöä
207
86
50
65

suositus
suhteessa nykyv. 2020 tilanteeseen v. 2020
henkilöä
henkilöä
164
213
58-70
88
23-35
51
58-70
67

suositus
suositus
suhteessa nyky- suositus
suhteessa nykyprosentteina v. 2030 tilanteeseen v. 2030 v. 2040 tilanteeseen v. 2040
henkilöä
henkilöä henkilöä
henkilöä
14 %
235
305
268
349
5-6%
84-101
127
96-115
145
2-3%
34-50
74
38-57
84
5-6%
84-101
95
96-115
109
Lähde: Tilastokeskus

KUVIO 2. Lapinlahden kunnan palvelut suhteessa STM:n suositukseen (2008:3)
tällä (1.4.2013) ja tulevaisuudessa

Väestön ikääntyessä dementoivia sairauksia sairastavien kuntalaisten määrä kasvaa.
Yksittäisenä sairausryhmänä etenkin dementoivat sairaudet tulevat kasvattamaan
tehostetun asumisen tarvetta seuraavilla vuosikymmenillä.
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Ikäihmisten ja dementoituvien määrän kehitys Lapinlahdella 2013-2040
vuosi

2013
2014
2015
2016
2017
2020
2025
2030
2035
2040

65-74
vuotiaita

joista
dementoituvia

75-84
vuotiaita

joista
dementoituvia

yli 85
vuotiaita

1184
1267
1355
1374
1435
1568
1489
1418
1298
1113

50
53
57
58
60
66
63
60
55
47

798
788
754
769
766
794
1067
1249
1220
1191

85
84
81
82
82
85
114
134
131
127

366
372
389
396
387
374
386
426
617
722

joista
yli 65-vuotiaat
joista
dementoituvia yhteensä dementoituvia
128
130
136
139
135
131
135
149
216
253

2348
2427
2498
2539
2588
2736
2942
3093
3135
3026

263
268
274
279
278
282
312
342
401
427

Taulukko perustuu keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyyden Mini-Suomi-tutkimukseen (30–84-vuotiaat),
Vantaan vanhimmat -tutkimukseen (85 vuotta täyttäneet) ja Kuopio 75+ -tutkimukseen. (taulukko alla)
ikä (v)
30–64
65–74
75–84
85–

Esiintyvyys (%)
0,26
4,2
10,7
35

Väestönkehityksen lähde: Tilastokeskus

KUVIO 3. Ikäihmisten ja dementoituvien määrän kehitys Lapinlahdella 20132040
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3 PALVELUJEN NYKYTILA JA TULEVAISUUS
HALLINTOKESKUS
TEKNINEN OSASTO
-

tekniset palvelut ja
ympäristöpalvelut
mm. liikenneväylät ja
yleiset alueet

-

asuinrakennusten
esteettömyys?

-

yleishallinto
liikuntapalvelut
asumispalvelut
(Kaskihovi Oy)

PERHEOSASTO
-

sosiaalitoimi

SIVISTYSOSASTO
-

kulttuuripalvelu
t (kirjasto,
kansalaisopisto)
kuljetuspalvelut

YKSITYINEN
PALVELUTUOTANTO

TERVEYSOSASTO
-

perusterveydenhuolto,
erikoissairaanhoito
ruokahuolto
ympäristöterveydenhuolto

KOLMAS
SEKTORI

VANHUSPALVELUT

KOTIHOITO

KOTIHOIDON
TUKIPALVELUT

ENNALTA
EHKÄISEVÄT
PALVELUT

ASUMIS
PALVELUT

VANHUSTEN
LAITOSHOITO

KOTIHOIDON
SAUNAPALVELUT

PÄIVÄTOIMINTA

PALVELUASUMINEN

ATERIAPALVELUT

IKÄIHMISTEN
NEUVOLA

TEHOSTETTU
PALVELUASUMINEN

TURVAPUHELIMET

PALVELUOHJAUS JA
OMAISHOITO

YHTEISET
TOIMINNOT

LAPINLAHDEN
HOIVAOSASTO

KULJETUS PALVELUT

VARPAISJÄRVEN
HOIVAOSASTO

SOTAINVALIDI
PALVELUT
MUU
VANHUSTEN
LAITOSHOITO

KAUPPA- JA
ASIOINTIPALVELUT

KUVIO 4. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toimijaverkosto
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3.1 Elinympäristö ja asuminen

Kaikki ikääntyneet ja myös muut kuntalaiset hyötyvät siitä, että asuin- ja muu elinympäristö on toimiva ja esteetön (STM 2008:3). Monien tutkimusten mukaan rakennetun
ympäristön ja liikenteen esteettömyys sekä yleisten palvelujen saavutettavuus lisäävät asukkaiden hyvinvointia (mm. Vaarama 2004) ja siten vähentävät sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeita ja kustannuksia. Ympäristön ja liikennevälineiden esteettömyys on tärkeä osa liikkumisen edistämistä ja osallisuuden tukemista.

Lapinlahden kunnan hallintokeskuksen alaisuudessa toimiva Kaskihovi Oy on Lapinlahden kunnan omistama kiinteistöyhtiö, joka hoitaa kaikki vuokra-asumiseen liittyvät
tehtävät. Toimisto välittää myös mahdollisuuksien mukaan tietoa yksityisten asuntojen vuokraamisesta. Yhtiöllä on hallinnassaan vajaa 450 vuokra-asuntoa joista runsaat 70 % sijaitsee Lapinlahden taajamassa, neljännes Varpaisjärven taajamassa ja
pieni osa Alapitkän taajamassa. Asuntokannasta neljä viidesosaa sijaitsee rivi- tai
pientaloissa ja yksi viidennes kerrostaloissa. Kaikki 1980-luvulta lähtien tuotetut
vuokra-asunnot ovat rivitaloasuntoja, jotka ovat varustetuja mm. asuntokohtaisella
saunalla. Varpaisjärven keskustassa asuntoja tarjoaa myös Varpaisjärven Vanhusten
ja Invalidien tuki ry. Muun muassa koulun lähellä sijaitsevat ns. Lepolan rivitalot ja
lisäksi Palvelukeskus Orvokin vieressä olevista palvelutaloista on kaksi ko. yhdistyksen nimissä. Lisäksi on muita kiinteistöjä. Yhdistyksellä on kaikkiaan 70 asuntoa.
Vanhuksille tarjoaa vuokra-asuntoja myös Lapinlahden Vanhusten Tuki ry. Asunnot
sijaitsevat Nummella, Kallionkupeella ja Alapitkällä.

KEHITTÄMINEN

Kaskihovi tuottaa uusia asuntoja sitä mukaa kun asuntomarkkinoilla ilmenee kysyntää, ja uusien asuntojen tuotannossa pääpaino on asetettu asumisen laadun parantamiseen. Ns. vanhan asuntokannan (so. 1960- ja 1970-luvulla tuotettujen vuokraasuntojen) suhteen näiden peruskunnostusvaihe saadaan päätökseen 2010-luvulla,
jolloin koko asuntokanta on pääosin vähintään kertaalleen saneerattu ja kunnostettu
nykyajan vaatimuksia vastaaviksi.
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3.2 Ravitsemusterapiapalvelut

Hyvään ravitsemukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus edistävät ikääntyneiden hyvinvointia, koska ravitsemukselliset tarpeet muuttuvat ikääntymisen myötä. Ruokailusta
ja ravitsemustilan seurannasta huolehtiminen ylläpitää toimintakykyä ja terveyttä sekä nopeuttaa sairauksista toipumista. Kotona asumisen mahdollisuudet ovat paremmat, mikäli ravitsemus on hyvä. On tärkeää, että ravitsemusasiat ovat mukana terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen rakenteissa ja poikkihallinnollisessa yhteistyössä.
Vastuu ravitsemusasioista jakaantuu monelle hallinnonalalle, minkä vuoksi yhteistyön
kehittäminen ja hallinnonalat ylittävä terveysjohtaminen on keskeistä.
Ikääntyneiden ravitsemussuositukset opastavat sekä hyväkuntoisten kotona asuvien
että kotihoitoa tai laitoshoitoa tarvitsevien ikääntyneiden ravitsemuksen huomioimiseen. Käytännön työtä tukevat ikääntyneille laaditut suositukset ruokailun ja ravitsemuksen kehittämiseksi. Niiden tehostettu käyttö ja ravitsemustilan säännöllinen arviointi on myös nostettu esille Kaste-ohjelmassa. Lapinlahden kunnassa hyödynnetään
valtion ravitsemusneuvottelukunnan laatimia, ikääntyneille suunnattuja ravitsemussuosituksia. Ravitsemustilan arvioinnin mittareina käytetään mm. MNA-testejä ja painonseurantaa.
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Myös vuode- ja hoivaosastoilla sekä palvelutaloissa tapahtuva ravitsemushoito on
aina osa potilaan hyvää hoitoa, joka edellyttää ravitsemusosaamista sekä lääkärien,
hoitohenkilöstön ja ruokapalveluiden moniammatillista yhteistyötä. Potilaiden hyvä
ravitsemus vähentää hoitokustannuksia, koska se edistää toipumista ja vähentää
hoitopäiviä sekä lisäsairauksien vaaraa. Vajaaravitsemus on merkittävä kliininen ja
taloudellinen ongelma potilailla ja pitkäaikaishoidossa olevilla ikääntyneillä. Sen tunnistaminen heti hoidon alussa ja pitkäaikaishoidossa säännöllisin välein on tärkeää.
Tukea hyvän ravitsemuksen ylläpitoon tarvitaan myös hoitopaikasta toiseen tai kotiin
siirryttäessä. Tämä edellyttää, että kunnassa on tarjolla riittävää ravitsemusosaamista hoitoketjun kaikissa vaiheissa sekä ravitsemusohjausta asiakkaille sekä heidän
läheisilleen. Henkilöstön ravitsemusosaamista tulee ylläpitää ja lisätä jatkuvalla täydennyskoulutuksella.

Lapinlahden kunnassa on omana palveluna ravitsemusterapiapalvelut, joihin kuuluu
mm. ravitsemusterapeutin vastaanotto Lapinlahden terveyskeskuksessa ja Varpaisjärven terveysasemalla. Ravitsemusterapeutin vastaanotolle pääsee hoitajan tai lääkärin lähetteellä. Tarvittaessa järjestetään vuodeosastokäyntejä ja kotikäyntejä. Ravitsemusterapeuttia konsultoidaan aktiivisesti myös kotona tai palvelutaloissa asuvien ja osastoilla olevien ravitsemushoidon toteutuksesta. Ravitsemusohjausta tapahtuu myös ikäihmisten neuvolassa, diabetesvastaanotolla, sydänhoitajan vastaanotolla jne. Käytössä on kirjallista neuvontamateriaalia – osa muiden laatimaa, osa kunnan oman ravitsemusterapeutin tekemää. Ravitsemusterapeutti jakaa ikääntyneille
suunnatuista ravitsemusmateriaaleista esim. julisteita ja esitteitä eri toimijoille, tiedottaa ajankohtaisista ravitsemusasioista sekä pitää yleisöluentoja ja kouluttaa henkilökuntaa pyyntöjen ja mahdollisen aikataulun mukaan. Ravitsemusteemat ovat mukana
myös yleisötapahtumissa esim. Aikataika ja Hyvän mielen messut sekä erilaisilla
teemapäivillä. Lisäksi kansalaisopistolla on luentoja ravitsemukseen ja ravintoon liittyen sekä ruoanvalmistuskursseja.

Myös hyvin järjestetyt ateriapalvelut tukevat kotona selviytymistä. Kunnassa on järjestetty ateriapalvelu koko kunnan alueelle samalla hinnalla 7 päivänä viikossa. Mahdollisuutena on tilata perusruokavalion lisäksi erityisruokavaliot ja tehostettu ruokavalio, ruoan eri rakennemuunnokset sekä täydennysravintovalmisteita.
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Osalla ruokakaupoista on ostosten kotiinkuljetuspalvelu ja osassa kuntaa kiertää vielä kauppa-auto.

KEHITTÄMINEN

Ikääntyneillä lihavuuden sijaan merkittäväksi ongelmaksi nousee vajaaravitsemus,
joka johtuu usein monien ongelmien kasautumisesta. Vajaaravitsemuksesta seuraavan toimintakyvyn ja elämänlaadun heikentymisen, palvelutarpeen lisääntymisen,
hoitoaikojen pidentymisen sekä laitostumisen ja hoidon kalleuden myötä oikeanlaisen
ravitsemuksen merkitys on suuri. Monet ravitsemukselliset ongelmatilanteet vaativat
yksilöllisen arvioinnin, ohjauksen ja neuvonnan. Haasteena ovat hyvin erilaisissa tilanteissa olevat ikääntyneet ihmiset. Ravitsemukselliset tarpeet muuttuvat ikääntymisen myötä ja niihin vaikuttavat myös sairaudet ja lääkitykset. Ikääntyneet tarvitsevat
heille kohdennettua ravitsemusneuvonta ennaltaehkäisevästikin. Valtaosa tiedotusvälineiden ravitsemusviestinnästä on työikäisille, ”terveille”, suunnattua.
Tiedotusvälineistä saatava ravitsemustieto voi olla myös vaikeasti ymmärrettävää
mm. terminologian ja yksityiskohtaisuuden sekä ristiriitaisten ohjeiden takia.
Hyvän ravitsemuksen tukemiseksi on valmisteilla ikäihmisille esite, johon kootaan
mm. tiedot tarjolla olevista ruokapalveluista ja vinkkejä helpoista keinoista monipuolisen kotiruokailun toteuttamiseen. Myös toiminnan vieminen luontokylille esimerkiksi
yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, antaa mahdollisuuksia ravitsemustietouden
levittämiselle. Yhteistyön tiivistäminen ikäihmisten neuvolatoiminnan kanssa luo
myös mahdollisuuksia tavoittaa ennaltaehkäisevästi ravitsemustietoutta tarvitsevia.

3.3 Hammashuoltopalvelu
”Suu ei ole vain ruuan hienontamispaikka, vaan suu on meillä mukana vihassa ja
rakkaudessa. Se on tunne-elämämme tulkki ja mielihyvän lähde.” – Asko Kaartinen
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Hammashuollon palvelut ovat kattavasti käytössä kaikille kuntalaisille. Hammaslääkärin tarkastukset tulevat kunkin asiakkaan henkilökohtaisen suunhoitosuunnitelman
perusteella. Pyrkimyksenä on säilyttää hoitosuhteet niin pitkälle kuin mahdollista.
Ikäihmisille tarjottu kattava palvelu on 75v. ilmainen tarkastus, johon muistihoitaja
ohjaa. Suuhygienistin kotikäynnit kotipalvelun ja palvelutalojen piirissä oleville ja ohjaus hammaslääkärille tarvittaessa. Edelleen ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu myös ikäihmisten kanssa työskennellessä.

KEHITTÄMINEN

Tutkimusten mukaan aikuisista vähän yli puolet harjaavat hampaansa aamuin ja illoin. Säännöllisellä harjaamisella poistetaan lika hampaistosta ja näin estetään ientulehdukset ja hampaiden reikiintyminen. Hyvään elämään kuuluu toimiva ja kivuton
suu. Siinä meillä kaikilla on haastetta, miten saamme kuntalaiset harjaamaan hampaansa. Hyvään elämäänhän kuuluu toimiva ja kivuton suu.
Tulevaisuuden kuvana on näkyvillä omahampaisten ikäihmisten osuuden kasvaminen, mikä lisää suunhoidon/harjaamisen päivittäistä tekemistä elämänkaaren loppu

17
vaiheessa laitoshoidossa, kun asiakkaan omatoimisuus hiipuu. Järjestelmällisen
hammashoidon merkitys korostuu pitemmällä aikavälillä ja samalla ennaltaehkäisevän työnkuvan ote. Yhteistyön kehittäminen eri yksiköiden ja tekijöiden välillä asiakkaittemme parhaaksi on haastavaa.

Tilanne arviot hammashuollon henkilöstön

kanssa päivittäisessä suun hoidosta niin kotipalvelussa, palvelutaloissa kuin laitoshoidossa tapauskohtaisesti auttavat vanhustyötä tekeviä. Järjestetään poikki tieteellisesti koulutustilaisuuksia ja osastotunteja käytäntöjen yhtenäistämiseksi ja henkilöstön sitouttamiseksi suun hoitoon.

Suun hoidon merkitystä on syytä korostaa, sillä suunterveys tai hoitamattomuus vaikuttaa koko ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Ikääntymisen myötä lisääntyvät sairaudet ja kasvava lääkkeiden käyttö lisäävät suun sairauksien ongelmia. Suun ollessa terve ja toimintakykyinen, pystyy syömään monipuolista ja terveellistä ruokaa ja
vatsakin toimii paremmin.

3.4 Fysioterapiapalvelut

Itsenäisen suoriutumisen ja turvallisuuden tukeminen sisältää etenkin koti- ja vapaaajan tapaturmien ehkäisyn sekä apuvälineiden ja ikäihmisten tarpeisiin kehitetyn ja
eettisesti kestävän teknologian hyödyntämisen. Varsinkin akuuttihoidon jälkeen nopeasti käynnistyvä kuntoutus ja kuntouttava hoito ovat tuloksellisia, ja niihin panostaminen estää tehokkaasti pitkäaikaiseen laitoshoitoon joutumista. (STM 2008:3)

Lapinlahden kunnan fysioterapiaosaston toiminta-ajatuksena on tuottaa perusterveydenhuollon fysioterapia ja työfysioterapian palveluja Lapinlahden ja Varpaisjärven
kuntalaisille asiakaslähtöisesti ja ammattitaitoisesti resurssit ja kuntastrategian tavoitteet huomioiden. Fysioterapia on fysioterapeutin / kuntohoitajan tekemää sekä terveiden että sairaiden ihmisten perusliikkumisen, toimintakykyisyyden ja työkykyisyyden ylläpitämistä ja edistämistä liiketerapian, terveyskasvatuksen ja fysikaalisen hoidon keinoin.
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Yksilöfysioterapiassa paneudutaan asiakkaan liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmiin
sekä kivun hoitoon ja annetaan ohjausta omatoimisiin harjoituksiin. Yksilöfysioterapiaa toteutetaan fysioterapia osastolla, asiakkaan kotona yksilöllisen harkinnan perusteella ja vuodeosastoilla. Yksilöfysioterapiaan tarvitaan lääkärin lähete.
Kuntoneuvolatoiminnan puitteissa, ilman lääkärin lähetettä annetaan ohjausta ja
neuvontaa 1-2 krt. Yksilöfysioterapia on maksullinen palvelu.

Ryhmäfysioterapiana järjestetään erityisliikuntaryhmät ikäihmisille. Lapinlahdella toimiva kuntoryhmä on suunnattu henkilöille, joilla on kohonneita verensokereita tai
diabetes tai ovat ylipainoisia. Ryhmä on ohjattua kuntosaliharjoittelua. Nivelryhmä on
myös ohjattua kuntosaliharjoittelua ja on suunnattu henkilöille, joilla liikkuminen ja
toimintakyky on heikentynyt tai on uhka heikentyä. Tasapainoryhmä on tuolijumppaa
ja on suunnattu henkilöille, joilla on liikkumisen ja tasapainon vaikeutta.

Tules-voimistelu on suunnattu ikääntyville tuki- ja liikuntaelinsairaille. Ryhmä sisältää
reipasta kokonaisvaltaista jumppaa ja venyttelyjä koko keholle. Varpaisjärvellä toimiva diabetesryhmä on suunnattu henkilöille, joilla on kohonneita verensokereita tai
diabetes tai ovat ylipainoisia. Ryhmä sisältää ohjattua kuntosaliharjoittelua sekä voi-
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mistelua ja venyttelyjä koko keholle. Tules-voimistelu on suunnattu ikääntyville tukija liikuntaelinsairaille. Ryhmä sisältää reipasta kokonaisvaltaista jumppaa ja venyttelyjä koko keholle. Ryhmäfysioterapia käynnit ovat maksuttomia ja niihin ei tarvita lääkärin lähetettä.

Apuvälinelainaus on merkittävä osa fysioterapiapalveluja. Fysioterapia-alan asiantuntija arvioi apuvälineen lainaustilanteessa asiakkaan kokonaistilanteen, jonka lähtökohtana on asiakkaan toimintakyky, suoriutuminen päivittäisissä toiminnoissa, toimintaympäristö, elämän tilanne, yksilölliset tarpeet sekä apuvälineen käytön tavoite.
Apuvälinelainauksessa määritellään tarve, sovitetaan väline, opastetaan käyttö, lainataan väline, seurataan käyttöä ja huolletaan välineitä. Apuvälineitä lainataan joko
lyhyt- tai pitempiaikaiseen käyttöön tai kokeiltavaksi yksilöllisen tarpeen mukaan.
Apuvälinelainaus on maksutonta. Pitkäaikaiseen lainaan

ja/tai henkilökohtaiseen

apuvälineen hankintaan tarvitaan lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän maksusitoumus.
Käyttötarpeen loputtua apuväline tulee palauttaa apuvälinelainaamoon. Asiakkaan
kotona tehdään myös apuvälinekartoituksia kotona selviytymisen tueksi. Yhteistyötä
tehdään vammaispalveluiden kanssa asunnonmuutostyökartoituksissa.
Lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin kuuluu henkilö, jolla on pysyvä vamma tai haitta,
mikä olennaisesti vaikeuttaa hänen selviytymistään työstä ja/tai päivittäisistä toiminnoista. Vajaakuntoisen henkilön fyysistä ja/tai psyykkistä työ- ja toimintakykyä pyritään parantamaan tai ylläpitämään, tavoitteena itsenäinen suoriutuminen ja aktiivinen
elämä. Yli 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutusvastuu kuuluu perusterveydenhuollolle. Kuntoutustyöryhmä vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta, apuvälinehankinnoista ja vaikeavammaisten apuvälineistä. Fysioterapiahenkilöstö valmistelee asioita kuntoutustyöryhmälle.

Valtionkonttorin kustantamien ja kunnan fysioterapian koordinoimien veteraanikuntoutuspalveluiden avulla tuetaan ja edistetään rintamaveteraanien itsenäistä toimintakykyä, hyvää elämänlaatua ja itsenäistä selviytymistä kotona. Keskeisenä tavoitteena on tarjota yksilöllistä, asiakaslähtöistä, turvallista ja vaikuttavia kuntoutus- ja
hoitopalveluita.

Valtionkonttorin kustantaa avokuntoutusta, laitoskuntoutusta ja jalkojenhoitoa. Laitoskuntoutusta myönnetään veteraanin kuntoutustarpeen mukaisesti. Avokuntoutusta
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toteutetaan hoitolaitoksessa tai asiakkaan kotona. Veteraanin puoliso voi hakea laitoskuntoutusta yhdessä veteraanin kanssa. Kuntoutushakemuksien täyttämisessä
annetaan ohjausta ja neuvontaa sekä selvitellään erilaisia kuntoutusasioita. Kuntoutusryhmässä käsiteltäviä hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti.

Lapinlahden kunnan järjestämän veteraanien päiväkuntoutustoiminnan tavoitteena
on veteraanien, puolisoiden ja leskien fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen virkistäytyminen. Kerran kuukaudessa järjestettävään päivään voivat osallistua veteraanien
lisäksi puolisot ja lesket. Päivässä veteraaneilla on mahdollisuus saada joko jalkahoito tai osahieronta. Kunta kustantaa veteraanien hoidot, puolisot ja lesket kustantavat
hoidot itse. Päivässä on myös verenpaineen ja verensokerin mittausta. Ohjelmaan
kuuluu hoitojen lisäksi aamuhartaus, asiantuntijaluento, virkistyshetki, voimistelutuokio, aamu- ja iltapäiväkahvit sekä ruokailu. Matkat päiväkuntoutustoimintaan kustannetaan. Varpaisjärveltä yhteiskyyditys.

Ohjaukseen ja neuvontaan liittyvää yhteistyötä tehdään eri järjestöjen kanssa liikuntaryhmien ohjauksessa. Fysioterapian kautta järjestetään myös yksittäisiä ryhmäohjauksia/luentoja tarvittaessa esimerkiksi luento ”ikääntyminen ja liikunta”, omaishoitajille apuvälineohjausta. Osallistutaan myös erilaisiin tapahtumiin esim. hyvän mielen
messut.

Asumispalveluyksikössä työskentelee ½ fysioterapeutti. Työpisteenä tällä hetkellä
pääsääntöisesti Kuntola, jossa järjestetään intervallijaksoja muun muassa omaishoidettaville. Fysioterapeutti toimii myös Maijalassa, Laurilassa sekä Paavon ja Liisan kodissa tarvittaessa. Fysioterapeutin tehtävänkuvaan kuuluu asiakkaiden yksilöja ryhmäfysioterapia, intervallijaksolaisten kotiutuksessa kotitilanteen arviointia, ohjausta, apuvälinekartoituksia ja kodinmuutostyöarvioita sekä henkilökunnan ohjausta
asiakkaiden liikkumisen tukemiseksi ja päivittäisistä toiminnoista selviytymiseksi.
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KEHITTÄMINEN

Nykyhetken vahvuutena koemme, että fysioterapia ja apuvälineasiat ovat lähipalveluna Lapinlahden kunnassa. Ikäihmisillä ei välttämättä ole omaa autoa, jolla asioita
hoitaa - ja toisaalta jos joutuu menemään kauas, riittääkö myöskään voimia.
Vahvuutena on myös se, että vuodeosasto1:llä työskentelee kuntohoitaja 50 % työajasta ja 30 % fysioterapeutti. Potilaista suurin osa siellä on kuitenkin ikäihmisiä.
Vanhuspalvelussa on 50 % fysioterapeutti, joka työskentelee pääsääntöisesti Kuntolassa mutta myös Maijalassa ja Laurilassa. Hyvää yhteistyötä tehdään myös eri
osastojen, esim. kotipalvelun ja vammaispalvelun kanssa. Lapinlahden kunnassa on
monipuoliset perusterveyden huollon fysioterapiapalvelut. Pitkän työkokemuksen
omaava henkilökunta ja vahva paikallistuntemus ovat etuna myös asiakaspalvelussa.
Fysioterapiapalveluiden saatavuus eli pitkät jonotus ajat alkavat olla haasteena ja
uhkana on, että jonotus kasvaa edelleen. Usein tarve esimerkiksi fysioterapiaan tai
apuvälineeseen tulee myöhään ja ne tulisi pikaisesti hoitaa, ennen kuin lisähaittoja
tulee.
Tämän hetken heikkoutena on työskenteleminen väliaikaistiloissa, eri paikassa kuin
muut ikäihmisten terveyspalvelut. Ikäihmisten on hankalampi hoitaa asioita samalla
käyntikerralla. Myös ryhmätoimintojen järjestäminen väliaikaistiloissa on haasteellista. Terveyskeskuksen allas on mahdollistanut monelle ikäihmiselle kunnon hoitamisen ja on ollut tärkeä osa kuntoutusta. Allastilojen sulkeminen on vähentänyt ikäihmisten vaihtoehtoja kuntoiluun. Vesivoimistelu on monelle ikäihmiselle ainut liikuntamuoto. Uhkana koemme, että fysioterapiaosaston ja allastilojen remontti kestää pitkään ja että säästöt tulevat myös tilojen remonttiin.

Ikäihmisten määrän kasvaminen tuo haastetta fysioterapian ja apuvälinepalveluiden
resurssien (sekä henkilö että euro) riittävyydessä. Fysioterapiaan tulee koko ajan
uusia asiakasryhmiä ja yhä vanhempia asiakkaita. Myös apuvälineiden tarve tulee
kasvamaan, kun ikäihmisten määrä kasvaa.
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3.5 Liikuntapalvelut

”Liikunnan yhteys terveyteen oli varsin selvä. Jo aiemminkin on tiedetty, että liikkumiskyvyn heikentyminen ennustaa kuolleisuutta. Nyt kuitenkin ensimmäistä kertaa
havaittiin, että fyysinen aktiivisuus vaikutti kaikkein positiivisimmin eloonjäämiseen ja
itsenäisyyden säilyttämiseen niillä, joiden toimintakyky jo oli heikentynyt.” (Hirvensalo
2002)

Lapinlahden kunnan liikuntapalvelut käsittävät liikuntapaikkojen (liikuntasalit, urheilukentät, pururadat, uimarannat, hiihtoladut, luistelualueet) kunnossapidon ja rakentamisen. Varsinaisesta toiminnasta vastaavat urheiluseurat ja kuntalaiset itse.

KEHITTÄMINEN

Liikuntapalvelut, esimerkiksi kuntosalit ovat myös ikääntyvien ihmisten ahkerassa
käytössä niin Varpaisjärven kuin Lapinlahdenkin puolella. Merkittävää on, että kuntosalin käyttö on ilmaista. Jatkossa liikuntapalvelua on toivottu kehitettävän liikuntapuistolla, jossa on erityisesti ikääntyville tarkoitettuja liikuntavälineitä.

23
3.6 Yhdistys- ja seuratoiminta sekä vapaaehtoistyö, ns. kolmas sektori

Ihmiset ovat auttaneet toisiaan kautta aikojen sen kummemmin asiaa pohtimatta.
Aikojen muuttuessa ja vapaaehtoistyön merkityksellisyyden korostuessa kutsumuksen ja välittämisen lisäksi tarvitaan enenevässä määrin myös tukea ja tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja toimijoiden jaksamisesta. (Eläkeliitto 2008)

Lapinlahden kunnan alueella on kymmenittäin erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja muita
yhteisöjä, ns. kolmannen sektorin edustajia. Suurimmassa osassa näiden tahojen
toiminnassa mukana on myös ikäihmisiä ja/tai niiden toiminta on kosketuksissa
ikäihmisiin. Muun muassa eri eläkeläisjärjestöjen, kyläyhdistysten ja erilaisiin sairauksiin liittyvien yhdistysten toiminta on monille kuntalaisille tärkeä osallistumisen
paikka ja luo osallisilleen arvokasta sosiaalista pääomaa. Yhtenä esimerkkinä vapaaehtoistyön vahvuudesta ja voimasta on Lapinlahdella toimiva vapaaehtoiskeskus
Hoijakka. Se on SPR:n Lapinlahden osaston koordinoimaa yhteistyötä järjestöjen,
seurakuntien ja kunnan kanssa. Hoijakan toiminnassa on mukana yli 50 vapaaehtoista henkilöä.
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Kolmannen sektorin toiminta on erittäin arvokas ja monipuolinen lisä myös ikäihmisten hyvinvointiin, osallisuuteen ja aktiivisuuden tukemiseen liittyen. Toiminta on kuitenkin täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja tavoitteiden asettaminen lähtee jokaisen yhdistyksen omista tarpeista ja toiminta-ajatuksesta. Vapaaehtoinen toimii tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin (Eläkeliitto 2008).

Myös Lapinlahden ja Varpaisjärven seurakunnat ja muut seurakunnat tekevät monenlaista työtä vanhusten parissa. Ikääntyneet ovat usein kiinnostuneita hengellisistä
asioista ja tilaisuuksista. Jumalanpalvelukset ja hartaustilaisuudet vetävät runsaasti
erityisesti vanhempaa väkeä. Seurakuntien toimesta järjestetään monipuolista virikkeellisyyteen

ja

arjessa

jaksamiseen

liittyvää

toimintaa

kuntalaisille.

KEHITTÄMINEN
Nykytilan vahvuutena voidaan nähdä toimintojen monipuolisuus. Monien pienten yhdistysten toiminnassa on huomattavissa, että niiden jäsenistö ikääntyy ja esimerkiksi
sotainvalidiyhdistysten

toiminta

hiipuu,

samoin

sotaveteraaniyhdistysten

ja

-

järjestöjen jäsenmäärät pienentyvät. Voimavarat vapaaehtoistyön tekemiseen näissä
yhdistyksissä vähenevät ja on puutetta yhdistysten vetäjistä. Yleensäkin yhdistysten
toimintaan heijastuvat työ- ja perhe-elämän kiireet eikä ylimääräistä aikaa välttämättä
ole. Toisaalta on myös huomattavissa, että innokkaitakin vapaaehtoistoimijoita löytyy,
etenkin jos toiminnan osa-alue jotenkin koskettaa myös henkilökohtaista elämää.
Myös kasvava eläkeläisten määrä voidaan nähdä yhdistysten tulevaisuuden voimavarana lähivuosikymmeninä.
Tekemällä hyvää yhteistyötä järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoistyön kanssa
kunnat hyödyntävät myös niiden voimavarat ikääntyneiden osallisuuden ja aktiivisen
elämän tukemisessa. (STM 2008:3) Avainasemassa yhdistysten toiminnan tukemiseksi lienee kunnan taholta toiminta-avustusten antaminen, kokoontumistilojen järjestäminen ja avoin tiedotus sekä yhteistoiminta mahdollisuuksien mukaan. Kunta voi
tarjota yhdistyksille mahdollisuuden ilmoittaa toiminnastaan omilla kotisivuillaan. Kylätoimikuntien ja –seurojen tapaamisessa esille nousi myös tarve järjestää jatkossakin yhteisiä tapaamisia. Tilaisuudessa keskusteltiin myös eri toimijoita yhdistävän
kyläneuvoston perustamisesta ja erilaisista mahdollisuuksista projekteihin ja projektirahoitukseen.
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3.7 Kulttuuripalvelut
”Voivatko puutarhanhoito, kuoroharrastus ja talkootyö lisätä elinvuosia? Kyllä, sillä tutkimusten mukaan kulttuurikuntoilu edistää terveyttä vähintään yhtä
paljon kuin laihduttaminen ja terveysliikunta. Kuinka paljon kulttuurin harrastaminen, yhteisöllisyys ja talkootyö pidentää elinikää? Vastaus on, että kulttuuriaktiivi elää terveempänä ja keskimäärin kahdesta kolmeen vuoteen pidempään kuin muut.” LKT, dosentti, neurologi, kirjailija Markku T. Hyyppä

Yleisten kulttuuripalvelujen tuottamisessa Lapinlahden kunnassa ei ole erikseen panostettu eri ikäryhmiin. Kulttuuritapahtumia ja kulttuuriin liittyvää toimintaa tuottavat
käytännössä erilaiset yhteisöt, jotka saavat kunnan taholta taustatukea, avustuksia,
tiloja, tiedotusapua ja apua tapahtumien järjestämiseen. Myös henkilöresursseja, tosin hyvin pienessä määrin, on mahdollista saada avuksi. Kunta on linkkinä eri suuntiin toimijoiden välillä ja tarvittaessa apuna esim. hankerahoituksen etsimisessä ja
hakemisessa.
Ikäihmiset huomioidaan monin tavoin yleisissä kirjastopalveluissa. Henkilökohtainen
asiakaspalvelu ja aineistovinkkaus on pitkälle vietyä, minkä mahdollistavat mm. pitkät

26
asiakassuhteet ja asiakaskunnan hyvä tuntemus. Aineistonvalinnan sisällöissä huomioidaan asiakaskunnan ikärakenne ja kokoelmia kartutetaan myös erilaisten lukemista helpottavien aineistotyyppien osalta (esim. isotekstiset kirjat, äänikirjat). Kaunokirjallisuuden järjestäminen hyllyihin aihepiirin mukaan helpottaa aineiston löytymistä.

Fyysiset kirjastopalvelut yhdessä kerrostasossa helpottavat liikkumista molemmissa
kirjastotoimipisteissä. Pääkirjaston ulko-oven painikkeellinen avaus helpottaa kulkemista kirjastoon ja rollaattori sekä keräilykärryt siellä asiointia. Pääkirjastossa on
myös inva-wc. Molemmissa kirjastotoimipisteissä on asiakkaiden käytössä internet,
tietokoneita, tablet-koneita ja oheislaitteita. Kirjastoauto liikkuu säännöllisesti hajaasutusalueilla. Pääkirjaston lehtilukusali on avoinna useana päivän viikossa jo klo 8.
Siellä on myös suurentava lukulaite lehtien, kirjojen ja erilaisten dokumenttien katseluun. Digitointilaitteet ovat myös asiakkaiden käytettävissä. Molemmissa kirjastotoimipisteissä on taidenäyttelytila.

Lahjoitettujen cd-äänikirjojen, poistokirjojen ja väliaikaisten siirtokokoelmien avulla
saadaan tarvittaessa aineistoa laitosten tarpeisiin. Kirjasto järjestää resurssien mukaan myös mm. hakeutuvia kirjailijavierailuja ja kirjavinkkausta. Kirjasto tiedottaa ja
välittää Celia-kirjaston äänikirjapalveluita.

Kaskikuusen kansalaisopisto pyrkii vastaamaan ikääntyvän väestön tarpeisiin muiden ikäryhmien tarpeita unohtamatta. Ikäihmisten osuus on kuitenkin erittäin merkittävä ja kasvava, toimintavuonna 2012 yli 60-vuotiaita netto-opiskelijoista oli yli kolmannes. Erityisesti ikäihmisille kansalaisopiston toiminnasta on suunnattu kursseja
liikunnassa, musiikissa, tietotekniikassa ja kädentaidoissa, myös luentoja, esimerkiksi
Ikääntyvien yliopiston etäluentoja järjestetään. Varsinaista eläkeläisalennusta ei ole
käytössä, mutta OPH:n opintosetelietuus on saatu opistolle käyttöön jo useana
vuonna. Tänä vuonna opintosetelihakemuksia tuli kaikkiaan 376 kpl (mukana osa
kahden mielenterveyskuntoutujien opintosetelikurssin opiskelijoista), joista yli 63vuotiaita senioreja oli 269 kpl. Kaskikuusen ilmoittautumiskäytänteet ovat monikanavaisia, opintoneuvontaa on saatavilla ja opinto-opas jaetaan kaikkiin kotitalouksiin.
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KEHITTÄMINEN:

Lapinlahden kunnassa yleisiä kulttuuripalveluja ei suunnata ikäryhmittäin vaan pikemminkin tarkoituksena on, että eri ikäryhmät voisivat myös kulttuurin kautta löytää
toisensa yhdistävää tekemistä. Lapinlahden kunnan kulttuuritapahtumien ja –
palveluiden tuotannosta vastaavat suurelta osin yhteisöt. Kunnan strategian mukaisesti kunta luo puitteet ja tukee sekä koordinoi tapahtumien ja palvelujen järjestelyissä. Tukeminen tapahtuu esim. antamalla taustatukea, avustuksia, tiloja ja välineitä ja
tiedotusapua sekä olemalla linkkinä toimijoiden välillä tai avustamalla rahoituksen
etsimisessä ja hakemisessa.
Käytännössä kunnan kulttuurikoordinaattori toimii yhteyshenkilönä yhteisöihin päin.
Myös kulttuuritoiminta lähtee kentältä eli on asiakaslähtöistä – palvelujen käyttäjät
tietävät, mitä halutaan ja tarvitaan. Jos kulttuuritapahtumien tuottaminen ja tarjoaminen olisivat yksistään kunnan kontolla, todennäköisesti näkökulma olisi keskusjohtoisempi eikä kohtaisi yhtä hyvin tarpeita ja toiveita. Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen kulttuuri- ym. tapahtumien sekä harrastusmahdollisuuksien suunnittelemiseen ja
tuottamiseen auttavat omalta osaltaan sitoutumaan toimintaan ja lisäksi se myös kaikessa monipuolisuudessaan edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja toimintakyvyn säilymistä.
Pienen paikkakunnan vahvuutena ovat hyvin toimivat verkostot, jotka mahdollistavat
asioita, joiden hoitaminen suurilla paikkakunnilla tai isoissa organisaatioissa voi olla
huomattavasti hitaampaa, kalliimpaa ja lähes mahdotonta. Vapaaehtoistyö mahdollistaa monen hyvän tilaisuuden järjestämisen. Nykytilanteen heikkoutena on, että tekijät
väsyvät: usein samat ihmiset ovat monessa mukana ja kokevat vapaaehtoistoiminnan raskaana ja aikaa vievänä. Talkootyötä on totuttu tekemään, mutta kuinka kauan
on mahdollista tuottaa melko suuriakin projekteja talkooperiaatteella, kun talkoolaisia
ei ole enää niin helppoa saada toimintaan mukaan. Kunnan resurssit yleisten kulttuuripalvelujen osalta rajoittuvat yhteen henkilöön, joka hoitaa myös matkailupalveluja ja
kunnan yleistä markkinointia hyvin pienillä taloudellisilla resursseilla.
Se, että paikkakunnan vapaaehtoistyöllä on vahvat ja pitkät perinteet, on erittäin suuri vahvuus ja mahdollisuus. Ikäihmisillä on mahtavat resurssit käytössään – monen-
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laista osaamista, paikallistuntemusta, kokemusta, verkostoja ja laaja-alaista näkemystä. He ovat myös fyysisesti hyväkuntoisia ja enenevässä määrin kiinnostuneita
sekä henkisen että fyysisen toimintakyvyn säilyttämisestä.
Kirjastopalvelut ovat lakisääteinen kunnallispalvelu ja kirjastotiloissa ”asiaton oleskelu” on sallittua, jopa toivottavaa. Kirjastopalveluiden monipuolisuus kulttuurilaitoksena
on sen vahvuus, sillä varsinaisten kirjastopalveluiden lisäksi on näyttelytoimintaa,
tapahtumia yms. Kirjastoissamme on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilökunta.
Asiakaskunnan hyvä tuntemus mahdollistaa pitkälle viedyn henkilökohtaisen asiakaspalvelun.

Saavutettavuutta

parantavat

mm.

lähikirjastopalvelut,

haja-

asutusalueiden kokoelmapalvelut kirjastoautotoimintana ja verkkopalvelut 24/12.
Fyysisetkin palvelut ovat hyvin saavutettavissa (pitkät aukioloajat, sekä aamu- että
ilta-aikoja), helppopääsyisyys (verkkopalvelut, pääkirjaston ja lähikirjaston keskeinen
sijainti, rakennusten yksitasoisuus, pääkirjaston kulkua helpottava oviautomatiikka ja
erilaisia apuvälineitä). Omista kokoelmista lainaaminen on maksutonta, aineiston varauksesta sekä verkko- ja kaukolainoista peritään pieni maksu. Laitteiden käyttö on
maksutonta.

Nykytilanteen heikkoutena voidaan nähdä se, että niukat henkilöstöresurssit eivät
salli joustoja ja haittaavat toiminnan kehittämistä erityisesti nopeasti kehittyvien verkkopalveluiden, uusien laitteistojen ja sisällöntuotannon osalta. Painopiste on fyysisissä kokoelmapalveluissa, hakeutuvaan palvelutoimintaan ja sen kehittämiseen ei voida panostaa riittävästi, jolloin ei tavoiteta kaikkia ikäihmisryhmiä. Palvelulaitoksiin
järjestettävien kirjailijavierailujen ym. täsmätilaisuuksien kysyntä on suurempaa, kuin
on mahdollista tarjota.

Tulevaisuuden haasteena on, että kirjastopalveluiden vähimmäispalvelutasoa ei ole
lakisääteisesti määritelty, vaikkakin opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut toiminnallisia laatusuosituksia. Valtion ja kuntien taloustilanteen heikkeneminen tuo mukanaan
säästöpaineita. Kuten muillakin toimialoilla kirjastotyöntekijöiden eläköityminen poistaa jo lähitulevaisuudessa hiljaista tietoa ja kokemusta kirjastopalveluiden piiristä.
Vapautuvien toimien täyttämättä jättäminen säästöpaineissa karsisi rajusti palvelutoimintoja ja vaarantaisi pyrkimyksen saattaa kirjastopalveluiden henkilöstörakenne
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vastaamaan vuoteen 2016 mennessä lakisääteistä tasoa. Henkilöstöresurssin vähäinenkin niukkeneminen leikkaisi hakeutuvia kirjastopalveluita. Niukkuudesta voi seurata, että kunnan vetovoimaisuus työnantajana vähenee, mikä taas saattaa johtaa
pulaan ammattitaitoisesta, erityisesti korkeakoulutetusta kirjastohenkilökunnasta.
Leikkaukset aineistomäärärahoihin ja laitehankintoihin heikentäisivät sekä kokoelmapalveluita että verkko- ja mobiilipalveluiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Mahdolliset
kuntaliitokset saattaisivat heikentää paikallista itsemääräämisoikeutta mm. aineistovalinnoissa ja todennäköisesti vaikuttaisivat myös aukioloaikoihin ja palveluverkkoon.

Tulevaisuudessa ikääntyvien suhteellinen osuus kasvaa kasvattaen samalla suunnattujen kirjastopalveluiden tarvetta. Etäkäytettävien verkkopalveluiden rajattomat
mahdollisuudet lisäävät saavutettavuutta entisestään, ja niiden merkityksen odotetaan voimistuvan myös ikäihmisten käyttämissä kirjastopalveluissa. Myös sosiaalisen
median yhteisöllinen rooli tullee voimistumaan myös kirjastopalveluissa. Verkkopalveluiden kehittämiseen tulee siis kiinnittää erityistä huomiota. Kirjastopalvelut ovat merkittävässä roolissa ikäihmisten hyvinvointia tukevana ja mielenterveydellisiä ongelmia
ennaltaehkäisevänä kunnallisena palvelutoimintana. Entistä tiiviimpi yhteistyö mm.
kansalaisopiston, järjestöjen, vapaaehtoistoimijoiden kanssa tilakysymysten, tapahtumien ym. osalta tukee toimintaa. Hallitusti ja soveltuvin osin yhteistyötä voidaan
lisätä myös muiden kuntapalvelusektoreiden kanssa.

Hakeutuvien kirjastopalveluiden (ns. kotipalveluiden) kysyntä kasvanee tulevaisuudessa. Asiakkaan profilointiin tukeutuva aineiston valinta, lainaus ja lainaushistorian
seuranta sekä kotiinkuljetus- ja palautuspalvelut edellyttävät kirjaston henkilöstöresurssin vähintään nykyistä tasoa ja erikoisosaamisen riittävyydestä huolehtimista,
suunnittelukauden 2014-2015 aikana hankittavan uuden kirjastojärjestelmän kotipalvelua tukevia ominaisuuksia sekä kuljetuspalveluiden järjestämisen selvittämistä
esimerkiksi yhteistyössä kunnan kotihoidon kanssa.

Kansalaisopiston vahvuus on monipuolinen ja laadukas toiminta. Ikääntyvät, aktiiviset kuntalaiset löytävät kurssit kohtuullisen hyvin. Kunnan panostus ja opetushallituksen opintoseteliavustukset mahdollistavat kohtuuhintaiset kurssit. Ammattitaitoista,
osaavaa henkilöstöä on edelleen hyvin alueella saatavissa. Toisaalta toiminta ei ta-
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voita ikäihmisiä niin kattavasti, kuin voisi. Kansalaisopisto ei pysty kaikilta osin vastaamaan palvelutaloilta tulevaan toimintakysyntään. Toimintaa hankaloittaa myös
tilaongelma – ikäihmiset kaipaisivat päivätoimintaa, mutta monet tilat, kuten koulujen
salit ja luokat ovat muussa päiväkäytössä.

Ikääntyvän väestön osuuden kasvaessa kansalaisopiston toiminnan piiriin tulisi saada neljän seinän sisään jääneitä ja jäämisvaarassa olevia ikääntyneitä kuntalaisia.
Kansalaisopistotoiminnan periaatteet mahdollistaisivat nykyistä luovemmatkin ratkaisut lisätä kuntalaisten hyvinvointia. Nämä mahdollisuudet tulisi selvittää. Lapinlahden
kunnan tulee jatkaa kuntalaisten hyvinvoinnin tukemista panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin, mm. kansalaisopistotoimintaan.

Uhkana tulevaisuudessa näyttäytyy valtion taloustilanteen ja kuntatalouden heikkeneminen. Kuntaliitokset herättävät kysymyksiä ja yhtenä uhkakuvana onkin Lapinlahden jääminen suurkunnan reuna-alueeksi ja kansalaisopiston yhdistäminen mahdollisesti heikompaan yksikköön. Myös ammattitaitoisesta, opistotyöhön sopivasta ja mukaan lähtevästä henkilöstöstä voi tulla pula. Uuden opetusteknologian ja pedagogiikan käyttöönotto saattaa viivästyä taloudellisten syiden ja muutosvastarinnan takia.

Kulttuurin kautta on mahdollista lisätä hyvinvointia hyvin monella eri tavalla ja sen
tulisi sisältyä osana kunnan tuottamiin palveluihin, siltä osin kuin se kuhunkin osaalueeseen soveltuu. Usein ei ole edes tarpeen lisätä taloudellisia resursseja vaan
asioiden tekeminen ja näkeminen eri tavalla. Yhteisöllisyys lisääntyy, syrjäytymistä ja
yksinäisyyttä voidaan ehkäistä, elämä saa uutta sisältöä, tyytyväisyys lisääntyy,
liikuntakyky ja koordinaatio säilyvät paremmin, voimavarat laaja-alaisesti ymmärrettynä lisääntyvät, viihtyvyys lisääntyy – vaikutuksia voi luetella loputtomiin ja yleensä
näillä kaikilla on nähtävissä terveyttä edistäviä tuloksia. Myös hyvin huonokuntoiset
saavat sisältöä ja nautintoa kulttuurielämyksistä, esim. musiikista tai kuvataiteista.
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3.8 Sosiaalityö

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja omatoimisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä voidaan erottaa keskeiset yleislait ja tiettyjä aloja koskevat erityislait. Yleislakeja ovat sosiaalihuollon puolella sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Erityislakeja ovat lastensuojelulaki (417/2007), laki
lasten päivähoidosta (36/1973), laki kehitysvammaisten erityishuollosta (519/1977),
laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (380/1987),
laki omaishoidon tuesta (937/2005) ja perhehoitajalaki (312/1992).

Lapinlahden sosiaalitoimen henkilökuntaan kuuluvat sosiaalijohtaja, johtava sosiaalityöntekijä, kaksi sosiaalityöntekijää, kaksi sosiaalipalveluohjaajaa ja kaksi palvelusihteeriä. Johtavan sosiaalityöntekijän ja toisen sosiaalityöntekijän vastuulla on pääasiassa lapsiperheiden sosiaalityö ja lastensuojelu. Toisen sosiaalityöntekijän vastuulla
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on Varpaisjärven alueen aikuissosiaalityö ja vammaispalvelu koko kunnan alueella.
Lisäksi sosiaalitoimeen kuuluu kehitysvammahuolto, mikä on avohuollon ohjaajan
vastuulla. Hän ja vammaispalvelun työntekijä tekevät yhteistyötä vammaispalveluasioissa ja lisäksi yhteisenä vastuualueena on alle 65-vuotiaiden hoidettavien omaishoidontuki. Päihdetyöntekijän palveluita sosiaalitoimi ostaa Toky ry:ltä.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen käyttäjinä on paljon myös ikäihmisiä. Ko.
palveluina järjestetään taloudellisia tukitoimia ja palveluja: kuljetus-, avustaja- ja
asumispalveluja, kuntoutus- ja asumisohjausta sekä työ- ja päivätoimintaa. Perusteena on toimintakyvyn aleneminen vamman tai sairauden vuoksi. Vammaispalvelulain mukaan vaikeavammaisena ei kuitenkaan pidetä henkilöä, jonka avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Mitään
ryhmää ei kuitenkaan vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella sinällään suljeta lain soveltamisen ulkopuolelle.

Suurin osa ikäihmisistä asuu omassa asunnossa, jolloin tarvetta on itsenäisen ja turvallisen asumisen varmistamiseen. Tyypillisimpiä vammaispalvelun kautta toteutettavia tarpeita ovat luiskien ja kahvojen laitot. Lisäksi suuri tarve on kuljetuspalveluihin,
koska liikkuminen yleisillä kulkuneuvoilla ei onnistu. Palvelujen järjestämisen edellytyksenä on moniammatillinen yhteistyö esimerkiksi kotihoidon ja kunnan korjausneuvojan kanssa.

Muun sosiaalityön tarvetta ikäihmisillä on satunnaisemmin. Taloudellisia ongelmia
saattaa tulla suurten sairauskulujen vuoksi. Osalla on pienet eläkkeet eikä juurikaan
talletuksia. Ikäihmisten päihdeongelmaa on myös tullut esille jonkin verran lähinnä
talous- ja asumisvaikeuksien myötä.

KEHITTÄMINEN

Vahvuutena Lapinlahden kunnassa on se, että yhteistyötä tehdään yli organisaatiorajojen. Tiedon kulku eri työpisteiden välillä on melko sujuvaa, Yhteisiä kotikäyntejä
tehdään tarvittaessa kotihoidon, teknisen toimen ja fysioterapian kanssa. Paikallistuntemus ja tieto asiakkaan tilanteesta on palvelujen järjestämisessä iso apu puolin
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ja toisin. Joustavia käytäntöjä on esimerkiksi se, että asiakkaan luvalla sosiaalitoimi
saa vammaispalveluhakemusten liitteeksi terveystietoja suoraan Efficasta, mikä vähentää turhia lääkärikäyntejä. Taloustilanne, organisaatiomuutokset ym. olosuhteet
tuovat työhön omat haasteensa. Epävarmuus on asiakkailla ja myös työntekijöillä
palvelujen saatavuudesta ja lähipalvelujen turvaamisesta. Varsinkin iäkkäämmillä
ihmisillä, joilla on toimintakyvyn vajetta, palveluiden on oltava lähellä ja vaivattomasti
saatavilla. Kyytiongelmat, omaisten olo kaukana ja sähköisten palvelujen käytön
osaamattomuus tuovat asiointiin vaikeutta.

Sosiaalitoimen osalta jonkinasteisena ongelmana voi nähdä sen, että isoja kokonaisuuksia on yhden ihmisen hoidossa niin vammaispalvelussa, lastensuojelussa kuin
muissakin tehtävissä. Työtehtävien yhteensovittaminen ja työntekijöiden tavoitettavuus on välillä haasteellista.
Rajanveto vanhuspalvelujen ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen välillä on
jatkuvaa. Mietintää tulee esim. kotihoidon, omaishoidon ja henkilökohtaisen avun järjestämisen kokonaisuuksista. Uudet lakiuudistukset kuten vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolain uudistaminen tuovat toivottavasti uutta näkökulmaa asioihin. Yhteistä
koulutusta ja sitä kautta saatua yhteistä näkemystä palvelujen järjestämisestä tarvitaan tukemaan työtä.

Kehitysvammaisten osalta palvelujen tuottaminen on pitkälti erityishuoltolain mukaista. Kehitysvammaisten terveydentila ja hoito on parantunut vuosien myötä ja myös
he elävät vanhemmiksi kuin aiemmin. Näin ollen mietintää on aiheuttanut se, miten
ikääntyneen kehitysvammaisen palvelut järjestetään eli missä vaiheessa ikääntynyt
kehitysvammainen kuuluu vanhusiän laitos- tai muiden palvelujen piiriin.
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3.9 Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyden häiriöt ovat vanhuksilla varsin yleisiä. Ikääntyneillä ilmenee samoja
mielenterveyden ongelmia kuin keski-ikäisillä. Lisäksi ikääntyneillä ilmenee huomattava määrä erilaisia somaattisiin sairauksiin liittyviä psyykkisiä oireita. Ikäihmisten
päihdeongelmien ja mielenterveyshäiriöiden ensisijainen tutkimus- ja hoitopaikka on
terveyskeskus. Palvelutalojen, kotihoidon ja pitkäaikaisosastojen asukkaiden mielenterveyshäiriöitä hoidetaan yleensä osana muuta sairaanhoitoa tarvittavien psykiatristen konsultaatioiden tukemana. Ikäihmisiä, joilla on vakava mielenterveyshäiriö tai
joiden moniongelmaisuuden tutkimus ja hoito vaatii erityisosaamista, voi tarvittaessa
hoitava lääkäri konsultoida vanhuspsykiatrian yksikköä tai kirjoittaa sinne lähetteen.

Lapinlahdella perhe- ja mielenterveyspalvelut on yhdistetty yhdeksi neuvolaksi, Käskynkäksi. Mielenterveysneuvolan asiakkaat ovat yli 16 -vuotiaita, yläikärajaa ei ole.
Lapinlahdella mielenterveysneuvolassa työskentelee psykoterapeutti, 2 psykologia
(toista sijaistaa mielenterveystyöntekijä) ja 3 sairaanhoitajaa. Varpaisjärvellä työskentelee 1,5 sairaanhoitajaa. Terveyskeskuslääkäri ottaa vastaan mielenterveysneuvolan asiakkaita Lapinlahdella 6 tuntia viikossa ja Varpaisjärvellä 3 tuntia viikossa. Psy-
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kiatrin palvelut ovat käytettävissä Varpaisjärvellä yhtenä päivänä kuukaudessa ja Lapinlahdella kolmena päivänä kuukaudessa. Mielenterveysneuvolaan voivat ottaa asiakkaat itse yhteyttä ja varata aikaa, heitä ohjataan palveluihin lääkärinvastaanotolta
tai muilta terveydenhuollon vastaanotoilta. Yhteydenottaja voi olla myös huolestunut
perheenjäsen tai ystävä.

Mielenterveysneuvolan työntekijä käy asiakkaan kanssa keskusteluja asiakkaan mielessä olevista asioista ja seuraa asiakkaan vointia, kuuntelee, seuraa lääkehoidon
toteutusta ja vaikutusta, tukee päivittäiseen toimintaan ja ohjaa tarvittaessa toisiin
palveluihin (esim. Kela, sosiaalityöntekijä).

KEHITTÄMINEN

Nykytilanteen vahvuutena on, että lääkärit ohjaavat hyvin mielenterveys-palveluihin
terveyskeskuksesta. Tarvittaessa on myös mahdollisuus tehdä lähete vanhuspsykiatrian osastolle. Terveyskeskuksessa ovat käytössä neurologin palvelut ja yhteistyö
ikäihmisten neuvolan kanssa on toimivaa. Työote on perhekeskeinen ja asiakkaan
elämäntilanne huomioidaan kokonaisvaltaisesti. Työtavat ovat monipuoliset, esim.
kotikäynnit, ohjaaminen ja neuvonta (hygienia, ruokailu, kodinhoito, tukien hakeminen, sosiaalipalvelut). Mielenterveysneuvolan työntekijät pitävät Voimaa arkeen –
ryhmää yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa, kerhoon osallistujat ovat pääosin ikäihmisiä. Mielenterveysneuvolan palvelut ovat kunnantalolla, liikkumista helpottaa hissi ja autolla pääsee aivan ulko-oven eteen.

Koska ikääntyneiden määrä lisääntyy, tulevat myös erilaisten mielenterveysongelmien osuudet lisääntymään. Haasteena on, että mielenterveyspalvelut eivät aina tavoita kotona asuvia ikäihmisiä monista syistä. Liikkuminen kotoa neuvolaan voi olla vaikeaa tai mahdotonta, ikäihminen ei itse näe voinnissaan tarvetta mielenterveyspalveluihin tai eivät tiedä, minne ottaa yhteyttä tai kynnys lähteä voi olla korkea. Ikäihmiset
ohjautuvat yleensä jonkin toisen terveydenhuollon tahon kautta mielenterveysneuvolaan, he jäävät myös helposti kokonaan mielenterveyspalveluiden ulkopuolelle.
Ikäihmisillä ei ole yhtäläisiä mahdollisuuksia Kelan tukemaan psykoterapiaan siinä
määrin kun nuoremmilla.
Kelan korvauksen psykoterapiasta voi saada 15–67 -vuotias.
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Erityisesti näyttäisi siltä, että mielenterveys tai päihdeongelmaisten ikäihmisten hoitoon ohjausta ja hoitopolkuja olisi kehitettävä sekä löydettävä yhteinen hoitolinjaus eri
toimijoiden välillä. Ikäihmisten mielenterveyspalvelujen kehittämisen mahdollisuutena
voidaan nähdä vanhuspalveluiden henkilöstön osaamisen lisääminen, liittyen mielenterveysongelmien tunnistamiseen ja hoitoon, koulutuksen avulla. Koulutus on syytä
kohdentaa koko toimijaverkostolle.

Tulevaisuuden haasteena on toimivan yhteistyön kehittäminen kaikkien vanhusten
kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Merkittävä haaste myös mielenterveystyön
puolella on ikäihmisten kasvava yksinäisyys.

Tulevaisuuden mahdollisuuksina voidaan nähdä yhteistyön kehittäminen ikäihmisten
asioissa toimivien tahojen kanssa ja uusien toimintatapojen kehittäminen. Myös esimerkiksi Hehko – käynneillä olisi otettava mielenterveysasiat ja päihteidenkäyttö esille. Erityisesti päihdeongelmaisten asuntotilanne tulisi korjata.

3.10 Ikäihmisten neuvola

Kansanterveyslaki (66/1972) sisältää velvoitteen huolehtia kunnan asukkaiden terveysneuvonnasta ja terveystarkastuksista sekä seurata kunnan asukkaiden terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden kehitystä väestöryhmittäin. Lainsäädännöllisesti
on myös säädetty hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tavoite, jolloin merkittäväksi tekijäksi muodostuu riskiryhmien, esimerkiksi sosioekonomiselta tilanteeltaan
heikossa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien erityistarpeiden tunnistaminen ja
niihin vastaaminen.
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Lapinlahden ikäihmisten neuvolan asiakasryhmänä ovat ikääntyvä henkilöt, jotka eivät pääasiallisesti tarvitse kotihoidon palveluja. Ikäihmisten neuvolan toimintaajatuksena on, että ikääntynyt voisi asua mahdollisimman pitkään kotona huolehtien
terveydestään ja toimintakyvystään. Neuvolan perustehtävänä on saada kokonaisvaltainen näkemys ikääntyneen elämäntilanteesta, avun tarpeista ja tukea koko
perhepiiriä. Tehtävänä on myös huomioida ikääntyneen omat voimavarat ja vahvuudet ja tukea niiden hyödyntämistä.

Asiakas kohdataan ihmisenä, ei potilaana.

Ikäihmisten neuvolan ennaltaehkäisevässä toiminnassa terveysneuvontaan sisältyy
terveyteen, sairauteen, hoitoon ja lääkitykseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Palveluohjaus on keskeinen toimintatapa kaikissa asiakaskontakteissa. Tämä vaatii laajaalaista näkemystä ja hallintaa sekä kunnallisista palveluista että yksityisistä ja järjestöjen toiminnoista. Asiakasta tuetaan kotona asumiseen ja omien voimavarojen käyttöön, ohjataan ja tarvittaessa avustetaan hakeutumaan oikea-aikaisesti, tarpeenmukaisten palvelujen piiriin ja häntä avustetaan mm. hakulomakkeiden laatimisessa.
Omaisten aktivoiminen toimintaan läheisensä hyväksi ja yhteistyöhön on myös osa
asiakkaan kokonaisvaltaista huomiointia.
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Ikäihmisten neuvolan puolesta suoritetaan terveystarkastukset 75-vuotiaiden ikäryhmälle. Tarkastus sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kartoittamisen. Terveystarkastuksessa käytetään tarvittaessa erilaisia mittareita toimintakyvyn
arvioinnissa (TOIMIVA, MMSE, MNA, GDS-15).

Ehkäisevät kotikäynnit mahdollistavat varhaisen puuttumisen ikäihmisten toimintakyvyn ja terveydentilan heikkenemiseen ja tukevat kotona asumista. Käyntien tarkoituksena on arvioida ja tukea itsenäistä suoriutumista, tiedottaa palveluista, selvittää hyvinvointia ja terveyttä vaarantavia riskitekijöitä sekä kodin ja lähiympäristön turvallisuutta. Ehkäisevillä kotikäynneillä voidaan myös ennakoida yksilöllisten palveluiden
tarvetta.(STM 2008:3) Lapinlahden kunnassa Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä
(HEHKO) 80 vuotiaille selvitetään mahdollisuuksia asua turvallisesti kotioloissa, palvelujen tarvetta ja omien voimavarojen tukemista. Heille tarjotaan mahdollisuutta
osallistua eläkeläisryhmien kokoontumisiin, tuodaan ajankohtaista tietoa luentojen
muodossa mm. muistiasioisssa, ikääntyminen & alkoholi ja ikääntyminen & seksuaalisuus.

Dementoivat sairaudet ovat ikäihmisillä tärkeimpiä palvelutarvetta lisääviä tekijöitä.
Dementiaoireisten ihmisten hoidon ja palvelujen järjestäminen on keskeinen kokonaisuus, kun suunnitellaan ja mitoitetaan ikääntyneiden palveluita. Riittävillä ja tarkoituksenmukaisesti kohdennetuilla sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla voidaan tukea myös dementiaoireisten ihmisten asumista kotona nykyistä pidempään ja myöhentää laitoshoitoon siirtymistä. Erityisen tärkeää on turvata joustavat, dementoituvan ihmisen toimintakyvyn muutokseen sopeutetut palvelut koko hoito- ja palvelujatkumolla. (STM 2008:3)

Ikäihmisten neuvolan sairaanhoitajat toimivat Lapinlahden kunnassa myös muistihoitajina. Muistihoitajan tehtäviin kuuluvat muistikartoitukset testeineen (CERADtehtäväsarja) työikäisistä vanhuksiin valmisteleva pohjatyö, ajanvaraukset neurologille, diagnoosin jälkeinen lääkehoidon ja voinnin seuranta sekä perheen tukeminen
muuttuneessa elämäntilanteessa ja omaishoitajuuden tukeminen.
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KEHITTÄMINEN

Ikäihmisten neuvolaan on usein matala kynnys moninaisiin yhteydenottoihin (mm.
yksinäisyys, mieliala, huolet, fyysiset vaivat). Asiakkaille voidaan antaa aikoja ja aikaa asiakkaalle melko joustavasti ja riittävästi. Käynti voi tapahtua joko toimistolla tai
kotikäyntinä, kutsuttuna 75v. ja 80v. Kaksi hoitajaa mahdollistaa toiminnan koko kunnan alueella. Yleensä asiakkaat sitoutuvat hyvin hoitoon ensikontaktin jälkeen ja etuna ovat hyvät toimitilat ja sairaanhoitajilla on omat autot käytettävissä. Yhteistyö eri
toimijoiden kanssa koetaan sujuvaksi.

Asiakkaiden itseohjautuvuus ikäihmisten neuvolan palveluihin kuitenkin ontuu. Ennaltaehkäisevän toiminnan ongelmana myös on, miten toteennäytetään päättäville tahoille mm. neuvolan toiminnan myönteiset vaikutukset asiakkaan elämään. Vanhuspalveluissa ei ole yhteisesti sovittua muistihäiriöasiakkaan hoitopolkua. Kyselyjä tulee
myös 65 - 75-vuotiailta - mistä heille neuvontapalveluja?

Tulevaisuuden haasteena on muun muassa, että ikäihmisten määrän lisääntyessä
dementoivia sairauksia sairastavien ihmisten osuus kasvaa. Samalla avun, ohjauksen ja palvelujen tarve kasvaa. Mahdollisuutena nähdään, että toimintaan liitettäisiin
mahdollisesti geriatrisen lääkärin työpanosta.

3.11 Päivätoiminta

Myös päivätoiminta perustuu ennaltaehkäisevään, kuntoutumista tukevaan, virikkeelliseen ja sosiaalisia suhteita ylläpitävään toimintaan, jolla tuetaan kotona asumista
mahdollisimman pitkään. Toiminta suunnataan ensisijaisesti kotona asuville lapinlahtelaisille ikäihmisille ja on myös osana omaishoitajia tukevaa toimintaa. Päivätoimintaa järjestetään Orvokin päiväkeskuksessa kahtena päivänä viikossa ja Jussinpihan
päiväkeskuksessa neljänä (4) päivänä viikossa: ma, ke, to, pe.
Päivätoimintapäivä sisältää edestakaisen kuljetuksen, aamupalan, lounaan ja päiväkahvin sekä vaihtelevasti erilaista virikkeellistä toimintaa. Osapäivätoimintaan asiakas tulee kävellen.
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Jussinpihan
tiistai

on

päivätoiminnassa
saunapäivä.

Jussin-

pihassa on myös pyykkitupa asiakkaiden omatoimiseen pyykkihuoltoon. Päivätoimintaan hakeutumisen aloite voi tulla mm. asiakkaalta itseltään, hänen omaisiltaan,

kotihoidon

työntekijöiltä.

Päivätoimintaan haetaan erillisellä hakukaavakkeella ja se on
maksullista toimintaa.
Vapaaehtoistoimijat ovat säännöllisesti

mukana

Jussinpihan

päiväkeskustoiminnassa.

KEHITTÄMINEN

Päivätoiminta painottaa ennaltaehkäisevää näkökulmaa asiakastyössä. Myös hyväkuntoiset asiakkaat pääsevät mukaan päivätoimintaan, jolloin heidän mallinsa auttaa
toimintakyvyltään heikompia asiakkaita ja asiakkaat virkistyvät toisistaan. Päivätoiminta-asiakkaan kuntoisuus tulee olla sellainen, että hän on yhden ihmisen avustettavissa. Päivätoimintaan liittyy vahva yhteisöllisyys, asiakkaiden sosiaalisten kontaktien mahdollisuus. Päivätoimintamaksun edullisuus mahdollistaa useimmille osallistumisen. Osapäivätoiminta madaltaa kynnystä päivätoimintaan osallistumiseen, tukee itsenäisyyttä, omatoimisuutta ja liikunnallisuutta, koska asiakas tulee kävellen.
Monipuolista viriketoimintaa toteuttaa osaava ja innostunut vakituinen henkilökunta.
Asiakas huomioidaan yksilöllisesti ja häntä kannustetaan vaikuttamaan toimintaan ja
osallistumiseensa.
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Päivätoimintatilat ovat toimintaan ja asiakasmääriin nähden rajalliset ja ahtaat. Päivätoimintaa voisi resurssien puitteissa mielikuvituksen rajoissa kehittää yhä monipuolisemmaksi ja asiakkaiden erilaisiin fyysisiin ja sosiaalisiin tarpeisiin vastaavammaksi.

3.12 Omaishoito

Kun apua tarvitseva perheenjäsen selviytyy kotona pienen arkisen auttamisen turvin,
ei yleensä ole kyse omaishoidon tukeen oikeuttavasta omaishoidosta. Raja tavanomaisesta huolenpidosta omaishoitoon on kuitenkin liukuva. (www.sosiaaliportti.fi)
Sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeinen tavoite on vanhusten ja vammaisten henkilöiden kotona asumisen tukeminen. Omaishoidon tukeminen on merkittävä keino tämän
tavoitteen saavuttamiseksi.

Laki omaishoidon tuesta määrittelee omaishoidon vanhuksen, vammaisen tai sairaan
henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämiseksi kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka
muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle
annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu
hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunta huolehtii määrärahojensa puitteissa. (STM 2005:30)

Lapinlahden kunnassa on 1.4.2013 73 omaishoidon tuen saajaa. Yli 65-vuotiaiden
omaishoidontukea haetaan Lapinlahden kunnassa vanhustyönjohtajalta, joka työryhmän suosituksella tekee päätökset omaishoidon tuen saamisesta. Omaishoidosta
sovitaan kirjallisella sopimuksella ja omaishoitajan tarve omaishoitoa tukeviin sosiaalihuollon palveluihin arvioidaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa tehtäessä. Hoito- ja
palvelusuunnitelmien tekemisestä ja päivityksestä huolehtivat kotisairaanhoitajat yhteistyössä vanhustyönjohtajan kanssa. (kts. myös Lapinlahden kunnan omaishoidontuen myöntämis- ja maksuperusteet 2013)
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KEHITTÄMINEN
Lapinlahden kunnassa vahvuutena on tällä hetkellä melko hyvä rahallinen resursointi
omaishoidon tukeen valtakunnalliseen tasoon nähden. Heikkoutena on vajaa resursointi omaishoitajien ja hoidettavien tapaamiseen, hoito- ja palvelusuunnitelmien ajan
tasalla pitämiseen sekä palveluarviointiin ja -ohjaukseen. Omaishoidon tuen kehittämistä tulisi tarkastella erityisesti osana muita kotona asumista tukevia palveluita ja
kotihoitoa. Tulevaisuuden uhkana on kunnan heikkenevä taloudellinen tilanne ja sen
kautta omaishoidon tuen määrärahojen riittävyys suhteessa tarpeeseen. Tulevaisuuden mahdollisuutena voidaan nähdä lisääntyvä paine järjestää vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja omaishoitajien halu vastata tähän tilanteeseen.

3.13 Perhehoito

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon hänen oman kotinsa ulkopuolella perhehoitona yksityiskodissa. Perhehoitajalakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä laatuvaatimuksista, hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä, toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.

Tutkimuksen perusteella perhehoito voi olla vanhukselle sopiva hoitomuoto, kun kotona selviytymättömyyden taustalla on yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksia.
Myös alku- ja keskivaiheen dementiaa sairastaville perhehoito on mahdollinen vaihtoehto. Päivittäisissä toiminnoissa, kuten ruokailuissa, wc-käynneissä ja pukeutumisessa, paljonkin apua tarvitsevat voivat olla niitä, joille perhehoito on sopiva hoitomuoto. Perhehoitoon tulevan vanhuksen tulisi kuitenkin selvitä yöt ilman säännöllistä
avun tarvetta. Fyysiseltä toimintakyvyltään vanhuksen tulisi olla sellainen, että hänen
avuntarpeensa on mahdollista vastata yhden ihmisen avulla. (Nevalainen 2007)

Lapinlahden kunnassa vanhuspalvelu hyväksyy ikäihmisten perhekodit, tekee asiakaskohtaiset toimeksiantosopimukset perhehoitajan kanssa sekä sijoittaa asiakkaat
perhekotiin. Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelusuunnitelma, missä määritellään
myös esimerkiksi kotihoidon tukipalvelujen tarve. Perhehoidon asiakkaat maksavat
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sovitun asiakasmaksun kunnalle, joka puolestaan maksaa palkkion ja korvauksen
perhehoitajalle. (kts. myös Lapinlahden kunnan perhehoidon toimintaohje 2013)

KEHITTÄMINEN

Perhekotitoiminta on vanhusten hoidon vaihtoehtona vielä kohtalaisen tuntematonta.
Perhekotitoiminta kuitenkin nähdään yhtenä tulevaisuuden mahdollisuutena vanhusten hoidon kentässä. Lapinlahden kunta on osallisena VOEMA-hankkeessa, missä
vanhusten perhehoitoa kehitetään sekä valmennetaan uusia perhehoitajia. Lapinlahdelta on tällä hetkellä valmennuksessa neljä henkilöä. Lapinlahdella on ennestään
Urimolahden kylällä kesäkuussa 2012 aloittanut perhekoti. Kodissa on vapaita paikkoja ja haasteena on ollut löytää asiakkaita, jotka kuntoisuutensa puolesta sopisivat
perhekotiin. On luonnollista, että perhehoitaja tarvitsee yöaikaisen levon jaksaakseen. Myös sijainnilla saattaa olla merkitystä. Kodissa olleiden asukkaiden palaute
perhehoidosta on ollut myönteistä.

3.14 Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaisia kotipalveluja kansanterveyslain (66/1972) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Kotihoito on kotipalvelua, kotisairaanhoitoa ja tukipalveluita, jotka auttavat ikääntyvän arjessa selviytymistä
silloin, kun jokapäiväisistä toiminnoista ei selviydytä omatoimisesti tai läheisten avulla. Kotihoidon palveluiden tavoitteena on mahdollistaa kaikenikäisten ihmisten itsenäinen, inhimillinen ja hyvä elämä omassa kodissaan.

44

Vaikka ikääntyneiden päivittäinen toimintakyky on parantunut, näyttää kotona asuvien vanhusten avuntarve lisääntyneen erityisesti arjen askareissa ja asioinnissa. Tämä on luonnollisesti seurausta siitä, että kotona asutaan entistä pidempään ja iän
karttuessa siihen tarvitaan myös ulkopuolisen tukea. (Vaarama 2004) Kotihoito on
neuvontaa, palveluohjausta, hoitoa, huolenpitoa sekä palveluita, jotka auttavat ikääntyvän arjessa selviytymistä silloin, kun jokapäiväisistä toiminnoista ei selviydytä omatoimisesti tai läheisten avulla. Kotihoitoa voidaan antaa jatkuvaan ja säännölliseen
palveluntarpeeseen tai lyhytkestoisesti tilapäiseen palvelutarpeeseen. Kotihoito on
maksullista palvelua. Maksu määräytyy sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain mukaan.

Kotihoidon palveluita voidaan tarjota joko tilapäisinä tai säännöllisinä käynteinä, jotka
suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden mukaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjatuin keinoin. Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin
kuin kerran viikossa tapahtuvaa palvelua. Säännöllisellä kotihoidolla tarkoitetaan vähintään kerran viikossa toteutuvaa jatkuvaluonteista kotihoitoa. Kotihoito päättää asiakkaan hoitoon ottamisesta ja ohjaamisesta muiden palveluiden piiriin. Asiakkaan
palveluiden tarpeen arvioinnissa huomioidaan tukihenkilöiden, yksityisten palvelun-
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tuottajien, läheisten ja vapaaehtoistyön mahdollisuus osallistua hoidon ja huolenpidon järjestämiseen.

Tarpeenmukaisia kotihoidon palveluita tarjotaan niin kuin se resurssien mukaan on
kulloinkin mahdollista. Jos avuntarve ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai kriteerien täyttyessä asiakkaalle ei kuitenkaan voida tarjota palveluja hänen toivomaansa määrää,
hänet ohjataan löytämään vastaavia palveluja muilta palvelujen tuottajilta. Kotihoitoa
tarjotaan asiakkaan tarpeen ja kotihoidon resurssien mukaan iltaisin ja viikonloppuisin. Mikäli asiakas pystyy hakeutumaan muiden avoterveydenhuollon palvelujen piiriin, tulee niiden olla ensisijaisia.

Kotihoito järjestää palveluja yhteistyössä eri tahojen kanssa, kannustaa omatoimisuuteen kuntouttavalla työotteella ja opastaa muiden toimijoiden tuottamien harrastusten, erilaisien ryhmien ja palvelujen käyttöön. Kotihoito auttaa ruokahuollossa,
henkilökohtaisessa hoivassa ja huolenpidossa, puhtaudessa ja lääkehuollossa.
Kotihoidon palveluja ovat:
• ennakoivat palvelut (esim. ennakoivat ja kartoittavat kotikäynnit)
• asiakkaan sosiaalisten kontaktien tukeminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa esim. päivätoiminta
• tukipalvelut (esim. ateria-, kuljetus-, kylvetys- ja turvapuhelinpalveluja)
• hoiva- ja hoitopalvelut
• terveyden- ja sairaanhoito

Kotihoito päättää asiakkaan hoitoon ottamisesta tai ohjaamisesta muiden palvelujen
piiriin. Kotihoidossa olevien asiakkaiden palvelujen tarpeen arvioinnissa ja palvelun
ja hoidon suunnitteluun käytetään RAVA- toimintakykymittaria, sekä MMSE- ja CERAD- muistitestejä. Kotihoitoa toteutetaan sairaanhoitajavetoisissa tiimeissä. Kaikkien kotihoidon asiakkaiden terveydentila ja toimintakyky ovat kotisairaanhoitajan seurannassa.

Kotihoidon asiakkaaksi hakeudutaan ottamalla yhteyttä joko kotihoidon esimieheen
tai oman alueen kotisairaanhoitajaan. Kaikki hoitopyynnöt ja yhteydenotot selvitetään
seitsemän arkipäivän aikana. Välitöntä apua tarvitsevien asiakkaiden kotihoito aloite-
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taan samana päivänä. Yhteydenoton jälkeen kotihoito tekee asiakkaalle palvelujen
tarpeen arviointikäynnin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan, hänen läheistensä sekä muiden palvelujen ja hoitoon osallistuvien
kanssa.

Kotihoidon kriteerit ovat suuntaa antavia, asiakkaan palveluntarve arvioidaan ja palvelut myönnetään yksilöllisen tarveharkinnan perusteella. Kotihoidon avun tarpeen
määrittelee asiakkaan toimintakyky, eikä korkea ikä pelkästään ole kriteeri hoitoon
pääsyyn. Kotihoitoon asiakkaaksi voidaan ottaa henkilö, jonka toimintakyky on selkeästi alentunut. Asiakas tarvitsee apua päivittäisissä perustoiminnoissa, jotka ovat
ruokailut, peseytyminen, wc-käynnit, pukeutuminen ja muu perushoito tai joka tarvitsee sairauksiensa tai alentuneen toimintakykynsä vuoksi sairaanhoitoa eikä kykene
käyttämään kodin ulkopuolisia terveyspalveluita. Asiakkaan arvioidaan selviytyvän
kotihoidossa, kun kotihoidon apu on pääsääntöisesti enintään viisi kertaa vuorokaudessa, johon sisältyy yöpartion käynti. Asiakkaan tulee ottaa käyttöön tarvittavat apuvälineet tai hoitotyötä helpottavat tuotteet, jotta kotihoidon työ mahdollistuu. Mikäli
käyntejä tarvitaan pitkäkestoisesti enemmän, arvioidaan palveluntarve uudelleen
hoidon porrastuksen mukaisesti oikean hoitopaikan löytämiseksi.

Seuraavat asiakkaat ohjataan muiden kuin kotihoidon palvelujen piiriin (esim. terveyskeskuksen muita avopalveluja tai yksityisten palveluntuottajien palveluja):
• siivouspalvelua tarvitsevat
• kauppapalvelua tarvitsevat
• ompeleita poistattavat, jotka kykenevät käyttämään muita terveyspalveluja
• verikokeiden ottoa tarvitsevat, jotka kykenevät käyttämään muita terveyspalveluja
• tapaturmapotilaat, joiden hoidon kustantaa vakuutusyhtiö

Kotihoidon palveluja voidaan vähentää tai lopettaa käynnit hoidon tarpeen muututtua
tai seuraavista syistä:
• asiakas ei ole hoitoisuudeltaan kotikuntoinen, jolloin hänelle osoitetaan hoidon tarvetta vastaava hoitopaikka
• kotihoidon palveluja ei voida toteuttaa, jos asiakas kieltäytyy niistä tai hän käyttäytyy niin uhkaavasti, että aiheuttaa vaaratilanteita henkilökunnalle. Kotihoitoon ei voida
ottaa sellaista asiakasta, joka ei halua palveluita tai jonka aggressiivista käytöstä ei
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saada hallintaan tai joka ei sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtäisi sen merkityksen
hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta.

Kotihoidon palvelujen päättämisen yhteydessä kuullaan asiakasta tai hänen laillista
edustajaansa. Kotihoidon kielteisen maksupäätöksen tekee vanhustyönjohtaja. Kielteiseen palvelupäätökseen voi halutessaan tehdä oikaisuvaatimuksen peruspalvelulautakunnalle.

KEHITTÄMINEN

Kotihoidossa asiakkaan turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota. Toimiva turvallisuusjärjestelmä mahdollistaa myös muistisairauksia potevan kotona asumisen pidempään, jolloin laitokseen muuttaminen tutusta ympäristöstä siirtyy. Hoidon alkuvaiheessa kartoitetaan turvajärjestelmän tarve ja laitteet otetaan käyttöön esim. turvaranneke tai ovihälytin. Tulevaisuudessa, turvajärjestelmien kehittymisen myötä, erilaisten lääkehoidon muistutusjärjestelmien ja aluehälyttimien avulla, on mahdollista
monipuolistaa muistia heikentävää sairautta potevan elämänlaatua ja kotona asumista. Useimmat ovat sairauden edetessäkin usein fyysisesti hyväkuntoisia ja näinollen
elinpiirin kaventuminen ja fyysisen kunnon heikkeneminen eivät olisi edesauttamassa toimintakyvyn laskua.

Kotihoidon työntekijältä vaaditaan laaja-alaisia ammatillisia vahvuuksia asiakaskunnan ollessa useita sairauksia potevia, paljon apua ja ohjausta tarvitsevia. Vahvuutena henkilöstöllä onkin koulutuksen ajantasaisuus ja lisääntyvässä määrin tarve gerontologisen hoitotyön osaamisen vahvistamiseen jatkossa. Henkilöstön riittävyys ja
poisjäävien tilalle uusien työntekijöiden rekrytointi kotihoitoon vaatii tietynlaista innostamista ja viesti oman työn arvostamisesta, on hyvä keino viedä opiskelijoiden kautta
asennetta oppilaitoksiin ja näinollen myös kiinnostuksen herättämiseen ikääntyvän
hoitotyötä kohden.
Kotihoidossa vaativampaa sairaanhoidollista palvelua omana työnä ei ole ollut mahdollista tämänhetkisten resurssien puitteissa järjestää iltaisin ja viikonloppuisin. Tar-
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vittaessa sairaanhoidollisen palvelun tuottaa terveyskeskuksen ympärivuorokautinentoiminta. Työruuhkien purkamiseksi hyvä yhteistyö yksityisten hoivapalveluyritäjien
kanssa on osaltaan myös auttanut kotihoidon asiakkaita.
Kotihoidon peruslähtökohta, kotona asumisen tukeminen ja edesauttaminen niin, että
kodissa olo mahdollistuisi pitkään, mikäli asiakas niin haluaa ja mikäli se on turvallista, toteutuu lähellä keskustaa ja lähialueella. Haasteena on hoidon ja palvelun toteuttaminen keskustan ulkopuolelle. Kolmannen sektorin työpanos tämän toteuttamiseksi
nousee yhdeksi mahdollisuudeksi,mikäli kyläkunnilla on siihen halukkuutta.
Kotihoidon tämänhetkisen yksilöidyn palvelumäärän kartoittaminen henkilöstömitoitukseen nähden sekä työtapojen ja työskentelyaikojen uudelleen suunnitteleminen ja
järjestäminen tulee olemaan tarkastelun alla.
Ei vain hoitoa ja huolenpitoa, ikääntyvä tarvitsee paljon virikkeitä, mieleistä tekemistä
vähentyneillä voimavaroilla ja keskusteluseuraa, lehden lukijaa, kyytimiestä, kävelyttäjää ja kaikkea muuta, joka pitää mielen virkeänä ja elämänmyönteisen asenteen
kohdallaan. Päivittäinen pieni ulkoilulenkki piristää ja kohentaa unen laatua yötä varten. Näitä virikkeitä tarvitsevat kaikki kaiken ikää. Tarvitaan vapaaehtoisia ihmisiä
ilman koulutusvaatimusta, koska ammattiväellä ei riitä työaikaa näiden palvelujen
toteuttamiseksi. Tarvitaan myös läheisiä, omaisia, jotka keskustelevat ja hoitavat niitä
tehtäviä, joihin ei vierasta voi kysyä.

49
3.15 Lääkäripalvelut

Myös lääkäripalvelut ovat merkittävässä asemassa varhaisessa puuttumisessa terveydentilan ja toimintakyvyn heikkenemiseen, päihteiden väärinkäyttöön, väkivaltaan
ja kaltoinkohteluun sekä muihin sosiaalisiin ongelmiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lääkäripalvelujen tarkoituksena, omalla asiantuntemuksellaan, on sairauksien tehokas hoito ja kuntoutussuunnitelmaan perustuvan kuntoutuksen aikaansaaminen. Nimetyn lääkärin vastuulla on turvallinen lääkehoito, joka noudattaa ”Turvallinen lääkehoito” -oppaan ja toimintayksikön oman lääkehoitosuunnitelman ohjeistusta. Lääkäripalveluiden tehtävänä on myös somaattisten sairauksien, mukaan lukien suun terveysongelmien, mielenterveysongelmien, erityisesti masennuksen, ja
muistihäiriöiden varhainen tunnistaminen, hoito ja kuntoutus. (STM 2008:3)
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KEHITTÄMINEN

Lapinlahden kunnassa on kotihoidossa sekä Varpaisjärven että Lapinlahden puolella
omat lääkärit, joiden tehtävänä ovat vastaanotto ja kotikäynnit. Tavoitteena on lääkäriavun helppo ja nopea saatavuus, ennaltaehkäistä voinnin heikkenemistä ja sairaalahoitoa, pitää yllä kotona pärjäämistä mahdollisimman pitkään sekä päivystyskäyntien tarpeen vähentäminen

Toiminta on joustavaa ja yhteistyö sairaanhoitajan ja lääkärin välillä joka arkipäivä.
Kotihoidon lääkäri kiertää palvelutaloissa ja hoivaosastoilla viikoittain ja katsoo myös
intervallihoidossa olevien asiat jakson aikana; lääkitykset käydään läpi säännöllisesti,
hoidetaan akuuttiasiat, saattohoidot.

Lapinlahdella on akuuttivuodeosasto ja -hoito omalla paikkakunnalla, missä hoidetaan tarvittaessa myös arvio-/kuntoutusjaksot. Lapinlahdella on myös neurologin vastaanotto; dementia diagnoosit, Parkinsonin tautien kontrollit ym. neurologiset vaivat
paikan päällä

3.16 Asumispalvelut

Kun ikääntyvän toimintakyky heikkenee, eikä hän enää selviydy kotona runsaankaan
kotihoidon turvin, päättää vanhustyönjohtaja hakemuksen perusteella SAS-ryhmän
suosituksesta palvelukotipaikan myöntämisestä. Lapinlahden kunnassa on palvelutaloja kaksi, sekä ympärivuorokautista, tehostettua palveluasumista tuottavia palvelutaloja viisi. Niiden toimintaperiaatteena on turvata apua tarvitsevalle asukkaalle laadukas, turvallinen ja kodinomainen elämä palvelutalossa, - kannustaen ja tukien asukkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä. Hoito perustuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan.
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Palvelukotipaikkoja on Laurilassa 13 ja Paavon ja Liisankodissa 16. Tehostetun
asumispalvelun paikkoja on Maijalassa 14+3 intervallipaikkaa, Haminamäen palvelutalossa (Keskimmäinen, Mäenpiha) 21, Jukolassa 19+2 intervallipaikkaa, Orvokissa
20, Kotipihassa 12+2 intervallipaikkaa ja Kuntolassa 5 odotuspaikkaa + 4 intervallipaikkaa + 1 kriisipaikka. Asukkaita on tällä hetkellä yhteensä 120. Intervallipaikkoja
on yhteensä 11 ja yksi kriisipaikka.

Lapinlahden kunta tuottaa asumispalvelut pääsääntöisesti itse. Ostopalveluna muista
kunnista hankitut paikat on irtisanottu ja asukkaat sijoitettu omaan kuntaan.

Asukas maksaa hoitomaksun, johon sisältyy kaikki muu paitsi lääkkeet ja henkilökohtaiset tarvikkeet. Hoitomaksu määritetään nettotuloista. Lisäksi asukas maksaa vuokran, johon on mahdollista saada asumistukea.

KEHITTÄMINEN

Kotihoito ja sen kehittäminen on avainasemassa, jotta tarve palvelukotiin siirtymiseen
vähenisi. Painetta on nimenomaan tehostettuun palveluasumiseen. Tällä hetkellä on
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Paavon ja Liisankodissa sekä Laurilassa liian huonokuntoisia asukkaita, mikä lisää
yöhoidon tarvetta ja näin ruuhkauttaa yöpartiotoimintaa. Laurilan muuttaminen tehostettua asumispalvelua tuottavaksi palvelutaloksi selkeyttäisi toimintaa yöhoidon osalta.

Oikeilla asukasvalinnoilla, resurssien uudelleen kohdentamisella, yhteistyön kehittämisellä eri yksiköiden välillä, kotiuttamiskäytäntöjen selkeyttämisellä, tiedonkulun
parantamisella ja kirjauskäytäntöjen yhtenäistämisellä vapautetaan resursseja asiakastyöhön.

Asukkaiden liikuttelu eri yksiköiden välillä pitäisi saada mahdollisimman vähäiseksi.
SAS-ryhmän saumaton ja harkitseva toiminta asukasvalintoja tehtäessä vähentää
turhia siirtoja. Saattohoidon kehittäminen on avainasemassa. Monipuolisen koulutuksen avulla vahvistetaan työntekijöiden kykyä toimia ammatillisesti erilaisissa tilanteissa. Asukkaan voinnin tarkempi arviointi palvelutalossa voi vähentää turhia päivystyskäyntejä ja osastojaksoja. Tarvittavat apuvälineet ja sopivat kalusteet mahdollistavat
huonokuntoisen asukkaan hoidon palvelutalossa mahdollisimman pitkään. Samalla
huomioidaan työergonomia, jolla on vaikutusta henkilöstön sairauspoissaoloihin.

Virikkeellisen ympäristön avulla voidaan kuntoisuutta ylläpitää paremmin. Kodinomaisuus on palvelukodeissa avainasemassa. Lisäämällä yhteistyötä vapaaehtoistoimijoiden kanssa voidaan virikkeellisyyttä lisätä entisestään.

Vanhustyön kiinnostavuuden ylläpito on osa vanhustyötä. Opiskelijoiden ohjaukseen
kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Jalkautuminen oppilaitoksiin kertomaan käytännön vanhustyöstä, auttaa poistamaan ennakkoluuloja hyvinkin tehokkaasti.

Verkostoituminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa joustavan, asiakasystävällisen ja taloudellisen toiminnan.
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3.17 Hoivaosastot

Kun ikäihminen ei selviydy enää kotona, palvelu- tai ryhmäasumisessa niin siirtymistä
hoivaosastolle suosittelee SAS-ryhmä. Hoivaosastolle ottamisen päättää vanhustyönjohtaja. Usein hoivaosastolle siirtyvä asukas on kahden hoitajan autettava tai
vuoteeseen hoidettava. Tavoitteena on laadukas hoitotyö, johon kuuluvat voimavaralähtöisyys, toimintakyvyn tukeminen, kodikkuus ja yhteisöllisyys. Hoivaosastolla
panostetaan hyvään perushoitoon, terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen, sairauksien kokonaisvaltaiseen hoitoon, ympäristön kodinomaisuuteen ja asukkaiden arjen
pikku iloihin, yhdessä tehden niin, että asukkailla olisi hyvä päivä, kullakin omanlaisensa. Hoitotyö on yksilövastuista ja jokaisella asukkaalla on oma hoitaja. Omahoitajan tehtävä on huolehtia kokonaisvaltaisesti omien asukkaidensa päivittäisestä hyvinvoinnista, pitää yhteyttä asukkaiden omaisiin ja ystäviin sekä tehdä yhteistyötä
muiden asukkaita hoitavien ammattiryhmien ja tahojen kanssa. Lääketieteellisestä
hoidosta vastaa nimetty lääkäri. Vanhustyönjohtaja koordinoi toimintaa ja kehittämistä liittyen toisiin Lapinlahden vanhuspalvelujen yksiköihin. Hoivaosaston toiminnasta
ja toiminnan suunnittelusta vastaavat osastonhoitajat.
Lapinlahden hoivaosastolla on 34 ja Varpaisjärven hoivaosastolla 18 asukaspaikkaa.

KEHITTÄMINEN

Nykytilan vahvuuksina on se, että henkilöstömitoitus on hyvä paikkatilanteeseen
nähden. Henkilöstössä on kaiken ikäisiä ja henkilökunta on pysyvää, sekä työhönsä
sitoutunutta ja ammattitaitoista. Asukkaat/omaiset tunnetaan hyvin ja omaiset voivat
halutessaan osallistua hoitoon.

Asukkaat hoidetaan moniammatillisesti mahdollisuuksien mukaan loppuun saakka
omassa yksikössä. Hoidossa huomioidaan voimavaralähtöisyys ja kuntouttavaa työotetta pyritään käyttämään mahdollisimman pitkään. Omaisilla on mahdollisuus läsnäoloon tilanteen niin vaatiessa ja omaisten kuin asukkaidenkin toiveet huomioidaan
mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi hoivaosastot koetaan turvallisiksi, kodikkaiksi ja
viihtyisiksi yksiköiksi, vaikka ovatkin laitoshoitoa. Varpaisjärven hoivaosastolla tehty
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saunatilojen muutoskorjaus toi uusia huoneita asukkaille ja ylipaikat muista huoneista
poistuivat tämän myötä. Huoneet ovat nyt tilavia ja valoisia. Varastotilojen puute Varpaisjärven päässä on iso puute.

Sairaalaruokasuosituksen mukaiset ruokailuajat ovat toteutuneet ja ovat rytmittäneet
päiväohjelman paremmin. Vuosittain tehtävät ravitsemusterapeutin konsultaatiot jokaisen asukkaan osalta auttavat saavuttamaan yksilöllisen ja ravitsevan ruuan saannin kaikille. Lääkärin tavoitettavuus on hyvä, ja säännölliset kokonaistilanteiden/lääkitysten tarkistukset toteutuvat hyvin. Hoidon tukena ovat omahoitajien
päivittämät hoitosuunnitelmat. Asukkaat, omaiset ja mahdollinen edunvalvoja tulisi
ottaa entistä enemmän mukaan hoitosuunnitelmien tekoon. Henkilökunta pääsee
halutessaan hyvin koulutuksiin. Osastolla on paljon opiskelijoita, mikä tuo uutta näkökulmaa asioihin. Työilmapiiri koetaan hyväksi. Sijaistilanne on pääsääntöisesti hyvä, paitsi sairaanhoitajien sijaisia on vaikeampi saada.

Hoitotyö kehittyy vauhdilla ja vaatimukset osaamiselle myös ikäihmisten hoivatyössä
kasvavat jatkuvasti. Niinpä vanhustenhoitoon liittyvän tiedon ja työmenetelmien ajan
tasalla pitäminen ja käytäntöön ottaminen vaatii jatkuvaa kouluttautumista. Paikanpäälle tuotu ajankohtainen, tasapuolisesti Lapinlahdella ja Varpaisjärvellä toteutettu,
koulutus on kustannustehokasta. Mahdollisimman moni saa saman tiedon. Myös jatkossa tätä käytäntöä tulisi jatkaa ja kehittää. Gerontologiseen, muistisairaiden, kuntouttavaan ja saattohoito asukkaiden hoitotyöhön erikoistuneiden hoitajien määrää
tulisi lisätä.

Henkilöstön työssäjaksamiseen tulisi panostaa. Henkilöstömitoitukset tulisi saada
joustaviksi eri tilanteiden mukaan, esim. saattohoito, erilaiset akuuttitilanteet ja asukkaiden väheneminen. Tähän liittyen varahenkilöstön käyttöä eri yksiköiden välillä tulisi kehittää. Myös ikääntyvän henkilöstön työssäjaksamisen tukemiseksi tulisi kehittää
erilaisia malleja tehdä työtä.

Yksintyöskentelyä tulisi pyrkiä vähentämään perushoidossa. Tarvittavia apuvälineitä
hankitaan joustavasti ja niiden käytön opastus järjestetään. Mahdollinen yksin tehtävä työ ohjeistetaan yksiköissä. Tulisi löytää keinoja, joilla koulutettuja sijaisia olisi
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saatavilla lyhyisiinkin sijaisuuksiin ja ikäihmisten laitoshoidon vetovoimaisuutta lisättäisiin, esim. palkkapolitiikalla ja henkilöstöpoliittisella ohjelmalla.

Yöpartion puuttuminen Varpaisjärven päästä kuormittaa erityisesti hoivaosaston ja
Kotipihan yöhoitajia. Myös Lapinlahden puolella yöhoitajan työn kuormittavuus kasvaa hänen joutuessaan auttamaan muita yksiköitä. Henkilöstölle järjestetäänkin
enemmän mahdollisuuksia ja kannustetaan työnkiertoon eri työyksiköissä.

Keskeisiä kehittämiskohteita ovat edelleen myös kuntouttava hoitotyö ja virikkeellisyys. Ulkoiluttamisen ja kodinomaisuuden lisääminen vaikuttavat asukkaiden viihtyvyyteen ja myös näitä osa-alueita kehittetään. Asukkaille pyritään myös järjestämään
enemmän yksilöllisiä huonejärjestelyjä, esim. avioparit. Saattohoito on oleellinen osa
pitkäaikaisosaston toimintaa. Siinä tavoitteena ovat mukaan pääseminen alueellisen
saattohoito-ohjelman kehittämiseen ja omien yksiköiden saattohoidon kehittäminen.
Saattohoidossa tulisi tehdä yhteiset linjaukset eri yksiköiden käytäntöihin Lapinlahdella. Varpaisjärven hoivaosaston saattohoitohuoneen kalustaminen paikallisen syöpäyhdistyksen tuella. Kehittämisessä huomioidaan myös valtakunnalliset ja alueelliset ohjeistukset.

3.18 Vuodeosasto 1

Vuodeosastolla on 45 potilaspaikkaa. Osastolla hoidetaan suurelta osin iäkkäitä ihmisiä. Osasto on akuuttiosasto ja yöllä tapahtuva poliklinikan päivystys toteutetaan
osastolta käsin. Osastolla hoidetaan lyhyt- ja pitkäaikaishoitoa tarvitsevia potilaita
sekä saattohoitopotilaita. Osastolla hoidetaan myös potilaita, joilla ei ole intervallipaikkaa esimerkiksi omaisen jaksamisen vuoksi. Osastolla voi olla myös päiväpotilaana. Potilaat tulevat osastolle terveyskeskuksen päivystyksen, lääkärin vastaanoton tai erikoissairaanhoidon kautta. Potilashoito toteutetaan moduulityöskentelynä.
Osasto on jaettu neljään moduuliin. Moduulityöskentely mahdollistaa, sen, että potilas tulee yksilöllisesti huomioiduksi ja hoidon jatkuvuus sujuu paremmin. Toimintaajatuksena on ylläpitää ja edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä toteuttaa
kuntouttava työotetta. Käytössä on sähköinen Effica - potilastietojärjestelmä.

56
Vuodeosastolla on ammattitaitoinen henkilökunta ja tämän koemme vahvuutena.
Osastolla on lääkäri arkipäivinä aamulla ja päivällä. Päivystävä lääkäri on tarvittaessa
käytettävissä muina vuorokauden aikoina.

Henkilökuntaan kuuluvat lääkärit, osastonhoitaja, apulaisosastonhoitaja, sairaanhoitajat, perushoitajat, osastosihteeri, laitosapulaiset, farmaseutti 0.15, fysioterapeutti
0.30, kuntohoitaja 0.45, atk-asiantuntija 0.10. Yhteistyötä tehdään sidosryhmien
kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi ravitsemuskeskus, ravitsemusterapeutti, laboratorio, poliklinikka, kotihoito, sairaankuljetus, sosiaalitoimi, vanhustyönjohtaja, erikoissairaanhoito, hoivaosastot, palvelutalot, yksityiset kuntoutus- ja hoitokodit, röntgen, keskusvarasto, välinehuolto, fysioterapia, puheterapeutti, hammashoitola, mielenterveystoimisto ja päihdetyöntekijä. KYS on asiantuntijaorganisaatio ja
yhteistyökumppani.

Osastolla toteutetaan lääkärin johtamana kokonaisvaltaista hoitotyötä. Lääkäri määrää lääkehoidon ja tutkimukset. Lääkehoitoa tai muuta nestehoitoa toteutetaan lääkärin määräämänä myös suonensisäisesti. Potilaan lääkitys tarkastetaan hoitojaksolla
ja tarvittaessa lääkäri voi tehdä esimerkiksi lääkevähennyksiä. E-resepti on käytössä
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ja siihen liittyvää ohjausta annetaan. Yleensä lääkehoitoon liittyvää ohjausta annetaan merkittävästi esimerkiksi Marevan- hoidon ohjaus.

Osastojakson aikana voidaan potilaalle tehdä erilaisia fysiologisia mittauksia: laboratorio-, röntgen-, UÄ -tutkimuksia ja esimerkiksi RAVA, MMSE ja Cerad- testi. Tarvittaessa konsultointi tai varataan aika esimerkiksi neurologille tai muistihoitajalle.

Ravitsemuksen osalta kaikille yli 65-vuotiaille tehdään osastolle tulovaiheessa MNAtesti, heille joille tätä testiä ei ole aiemmin kotihoidossa tai muissa hoitopaikoissa tehty. Tarvittaessa konsultoimme ravitsemusterapeuttia ja hän voi käydä potilaan luona
osastolla, tai varaamme vastaanottoajan. Osastolla on kattava ohjeistus ravitsemus
suosituksesta ja tätä noudatamme. Osastolla seurataan ravitsemuksen tilaa päivittäin: maistuuko ruoka, onko koostumus sopiva, onnistuuko ruokailu vai tarvitaanko
ohjausta tai apua? Painon seuranta, nestelista seuranta, ihon ja hampaiden kunnon
huomioiminen ja hoitaminen ovat osa työtämme. Tilaamme myös ateriapalvelun kotiutusvaiheessa.
Liikkumiseen kannustetaan ja ohjataan. Osastolla on tavoitteena, että potilaat tulevat
ruokailemaan aulaan, joten siinä tulee liikkumista. Myös muuhun liikkumiseen ohjataan ja autetaan esim. wc käynneissä ja pidemmät kävelymatkat päivittäin. Teemme
yhteistyötä fysioterapian kanssa ja tarvittaessa järjestetään esimerkiksi apuvälineitä
osastolle tai kotiin. Ulkoilumahdollisuutta ei ole talvella.

Osastolla kokoontuu viikoittain kuntoutuspalaveri. Siihen kuuluu lääkärit, sairaanhoitaja, fysioterapeutit ja kotihoidon ohjaaja. Tässä palaverissa käsitellään muun muassa potilaan tilannetta ja selviytymistä kotioloissa, avuntarvetta ja jatkohoidon suunnitelmaa.
Osastolla järjestetään hoitoneuvotteluja, joissa on mukana potilas, omainen ja moniammatillinen työryhmä.
SAS- työryhmässä käsitellään potilaiden jatkohoitopaikkaan liittyvät asiat.

Kotiutuksen suunnittelu aloitetaan heti hoidon alusta alkaen. Osaston kotiutusprosessi etenee loogisesti. Kotiutus on aikaa vaativa kokonaisuus ja siihen liittyy järjestelyjä ja yhteydenottoja esimerkiksi omaisiin, kotihoitoon tai muuhun jatkohoitopaikkaan.
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Kotiutuksen mahdollisuuksia kartoitettaessa osastolta käsin tehdään lausuntoja: esimerkiksi c-lausunto, autetaan erilaisten tukien hakemisessa, annetaan tai tehdään
turvapuhelinhakemus tai muu tukihakemus. Palvelukotipaikkahakemuksia annetaan
täytettäväksi ja tarvittaessa täytetään. Autetaan tai järjestetään esimerkiksi vanhustentukiasuntojen hakemisessa. Lisäksi tarkistetaan esimerkiksi, onko vaippalupa, ja
annetaan hoitotarvikejakelun yhteystiedot.

Ohjataan päivätoiminnan piiriin eli annetaan yhteystiedot tai sovitaan päiväkeskuksen
kanssa alkavat käynnit siellä. Osaston pitkäaikaispotilaita tuetaan virkistymiskäynneillä kotona. Muutenkin kannustetaan eripituisiin kotilomiin ja kotiutuskokeiluihin. Omaisiin pidetään yhteyttä erilaisissa tilanteissa.

Osastolla kiinnitetään huomiota turvallisuuteen. Potilasturvallisuutta lisää hälytinjärjestelmä. Käytössä on hydraulisia sänkyjä. Haipro-ohjelma on käytössä. Osastolle
tulee lehtiä. Huoneissa ja aulassa on tv. Radio on jokaisella potilaalla käytössä. Lapinlahden ev.lut. seurakunnan hartaus on säännöllisesti. Tarvittaessa seurakunnan
edustaja käy potilaan luona erikseen ja on mahdollisuus ehtoolliseen. Kirkolliset juhlapäivät huomioidaan hartauksissa. Lisäksi osastolla vierailee kuukausittain helluntaiseurakunnan kuoro.

KEHITTÄMINEN

Vuodeosasto 1:n vahvuus on ammattitaitoinen ja kehitysmyönteinen henkilökunta.
Ammattiryhmät kehittävät toimintaansa organisaation ja yksikön tavoitteiden mukaisesti. Henkilökunnalla on vastuualueet ja sen mukaista erityisosaamista, ja näin
osaaminen tuodaan koko työyhteisöön. Esimerkiksi on saattohoitoon perehtyneitä
henkilöitä. Osastolla potilasta hoidetaan kokonaisvaltaisesti. Kuntouttava työote on jo
pidemmän ajan ollut toiminnassa keskeinen ja toteutuu potilaan päivittäisten toimintojen yhteydessä. Tämä huomioidaan myös kirjaamisessa ja kotiuttamiskuntoa arvioitaessa. Vahvuus on myös se, että akuuttihoito toteutuu paikkakunnalla ja lääkäri on
tavoitettavissa 24h/vrk. Lääkärien ja henkilöstön saatavuuden suhteen on ollut vetovoimaisuutta. Uusiin toimiin ja sijaisuuksiin on ollut. hakijoita. Lisäksi työhön sitoudu

59
taan. Henkilöstön ikärakenne on vaihteleva. Opiskelijat kokevat vuodeosasto 1:n
kannustavana ja monipuolisena harjoittelupaikkana, ja heistä on saatu myös tulevaa
henkilöstöä. Osaston henkilöstöä on työkierrossa.

Vuodeosasto 1:n heikkoutena on ajoittain ruuhkautuva osasto ja se, että potilaita
hoidetaan silloin ylipaikoilla. Tällöin osastolla on tilanahtautta ja tämä saattaa aiheuttaa vaaratilanteita ja potilaan intimiteettisuojan heikkenemistä. Ajoittain osaston toimintaan vaikuttaa heikentävästi, se että iäkkäällä potilaalla ei ole jatkohoitopaikkaa,
kun enää pärjää kotona. Jatko asumisyksikköön joutuu jonottamaan eli odottamaan
vapautuvaa paikkaa osastolla. Ajoittain on tarvetta esimerkiksi yhden hengen huoneille, ja jos osasto on täysi, on vaikea järjestellä asiaa.

Vuodeosasto 1:n tulevaisuuden mahdollisuudet ovat osaavassa ammattitaitoisessa
henkilökunnassa. Paikkakunnan sijainti on hyvä.
Tulevaisuuden uhkana on mahdollinen muutos henkilökunnan saatavuuteen ja sitoutumiseen. Lisääntyvät resistentit bakteerit ja tämän myötä eristyksessä hoidettavat
potilaiden määrät. Muistisairaudet lisääntyvät.
Kehitetään vuodeosasto 1:n potilasturvallisuutta ja henkilöstö on suorittanut / suorittaa
potilasturvallisuustentin. Potilasturvallisuuteen kiinnitetään huomiota ja toimintaa kehitetään. Kotiuttamisen kehittäminen on meneillään. Siinä on tavoitteena yhtenäisemmät käytännöt ja toiminnan sujuvuus. Kehittämistoiminnassa edetään myös alueellisten ja valtakunnallisten suositusten ja ohjeistusten mukaisesti.

3.19 Intervallihoito

Lapinlahden kunnassa on neljässä eri yksikössä yhteensä 12 lyhytaikaisen eli
intervallihoidon

paikkaa.

Lisäksi

intervalliasiakkaita.

Intervallihoidon

selviytymistä

ennaltaehkäistä

hoito

on

ja

ensisijaisesti

toteuttamiseen

ja

tarkoitettu

perhehoitokotiin

on

tavoitteena

tukea

on

mahdollista
asiakkaan

sijoittaa
kotona

pitkäaikaista

laitoshoitoa.

Lyhytaikainen

omaishoidon

lakisääteisten

vapaapäivien

omaishoitajien

jaksamisen

tukemiseen.

Lisäksi

intervallihoitojaksoja, muutamasta päivästä kahteen viikkoon, on mahdollista
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järjestää

myös

muille,

esimerkiksi

runsaasti

kotihoidon

apua

tarvitseville

henkilöille, joiden toimintakyky on alentunut.

KEHITTÄMINEN

Lapinlahden kunnassa on hyvä määrä intervallihoidon paikkoja. Intervallihoidon
koordinointi ja asiakkaiden tai omaisten yhteydenotot on keskitetty yhdelle sairaan-

hoitajalle, joka arvioi vaihtoehdoista sopivan hoitopaikan. Jatkossa on arvioitava intervallihoidon keskittämistä, jolloin hoidon kuntouttava toiminta tulisi yhä voimakkaammin esille. Intervallihoidon kuntouttavassa toiminnassa fysioterapeutin kokopäiväinen työpanos toisi merkittävää hyötyä ennaltaehkäisevässä ja laitoshoitoon joutumista estävässä toiminnassa. Ihannetilanne olisi, jos moniammatillisessa toiminnassa mukana olisi myös esimerkiksi toimintaterapeutti.
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4. YHTEENVETO KEHITTÄMISKOHTEISTA; TAVOITTEET
JA TOIMENPITEET
Tämä Lapinlahden kunnan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2017
perustuu palvelujen ja väestön hyvinvoinnin analyysiin sekä toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Hyvinvointisuunnitelma ja siihen kirjatut tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet perustuvat pääosin STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen
(2008:3) sekä 1.7.2013 voimaantulevaan ns. vanhuspalvelulakiin. Tämä hyvinvointisuunnitelma on myös osana kuntastrategiaa.

Kunta voi tuottaa vastuullaan olevat palvelut itse tai mahdollisesti yhteistyössä muiden kuntien kanssa. Se voi myös hankkia palvelut ostopalveluina yksityisiltä tai julkisilta palveluntuottajilta tai vaihtoehtoisesti antaa palvelun käyttäjälle palvelusetelin,
jolla tämä hankkii palvelun yksityisiltä palveluntuottajilta. Lapinlahden kunta tuottaa
tällä hetkellä vanhuspalvelut pääsääntöisesti itse. Kotihoidossa käytetään harkiten ja
suunnitelmallisesti ns. erityistilanteissa apuna yksityisiä palveluntuottajia. Siivouspalvelusetelisiivouksen hoitavat yksityiset siivousalan yritykset. Asumispalveluita ostetaan yksityiseltä sektorilta erityistapauksessa, esimerkiksi jos asiakasta ei voida hoitaa kunnan omissa yksiköissä tai kotikuntalain (201/1994) mukaan tapahtuvissa
asumispaikan muutoksissa.

Lapinlahden kunnan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2013-2017 sisältää
kolme päätavoitetta:

1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

2. Palvelurakenteiden ja palvelujen laadun kehittäminen

3. Ikääntyneen väestön osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittäminen.

Vastuu Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman 2013-2017 tavoitteiden ja toimenpiteiden
toteuttamisesta kuuluu ensisijaisesti kullekin toimialalle, kuitenkin siten, että kehittä-
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mistyötä ja arviointia tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä ikäihmisten kanssa
sekä poikkihallinnollisesti. Ohjausryhmä kokoontuu arvioimaan suunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista kaksi kertaa vuodessa. Vanhustyönjohtaja
koordinoi ohjausryhmän toimintaa ja osallistuu pientyöryhmien toimintaan. Kokonaisvastuu suunnitelmasta on vanhustyönjohtajalla. Olennaista on suunnitelman sitominen kunnalliseen päätöksentekoon, jolloin taloudelliset voimavarat huomioidaan valtuuston osalta budjetissa ja peruspalvelulautakunta hyväksyy suunnitelman sisällölliset tavoitteet.

TAVOITE 1. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, pääpaino ennaltaehkäisyssä
Toiminto
Ikääntyvän ihmisen

Tavoite


Toimenpide

kaikilla ikäihmisillä ja
heidän omaisillaan on
mahdollisuus
saada
tietoa, neuvontaa ja
ohjausta tarpeen mukaan sekä ikävuositarkastuksissa.



henkilöstön perehdytys
hyvinvointisuunnitelmaan ja sen tavoitteisiin



palveluoppaan laatiminen



Kaikki vanhuspalvelun
toimijat antavat palveluohjausta, ensikontaktit ikääntyvien ihmisten
kanssa erityisen tärkeitä.



palveluohjauksen ja
palveluntarpeen selvittämiseen malli ohjeeksi kaikille työntekijöille




Palvelut tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä
suoriutumista ja osallisuutta

palvelutarpeen selvitys
tehdään kaikille ikääntyville
viimeistään
Ikäihmisten neuvolan
75-vuotistarkastuksessa tai palveluntarpeen
esille tullessa.



palveluntarpeen selvityksen mukaisesti kaikille säännöllistä palvelua saaville henkilöille

palvelutarpeen selvitys sekä palveluohjaus ja neuvonta
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tehdään voimavaralähtöinen hoito- ja palvelusuunnitelma/hoitoja kuntoutussuunnitelma sekä nimetään
vastuuhoitaja.

ravitsemus





terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin
edistäminen
vajaaravitsemuksen
ehkäisy ja ravitsemusongelmien hoito
moniammatillisena yhteistyönä



palvelunohjauskoulutusta
henkilöstölle,
samoin koulutusta toimintaympäristöstä sekä hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta



terveyskioski–toiminta
vanhuspalvelujen
koordinoimana (=matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapiste
esim. ruokakaupan yhteydessä. Jussinpihassa?)



kunnallisten hakemuskaavakkeiden uusiminen asianmukaisiksi
(esim. omaishoidontuki, hakemus asumispalveluihin)
henkilöstölle ravitsemuskoulutusta




ravitsemusterapiapalvelut ja konsultointi



vajaaravitsemuksen
ehkäisyn ja hoidon
hoitopolun kuvaaminen



yhteistyön tiivistäminen
ikäihmisten neuvolan
kanssa
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hammashuolto

ikäihmisten neuvola







75-v tarkastuksen yhteydessä p-Alb tutkimus
ikäihmisille suunnattu
kirjallinen viestintämateriaali



tapahtumiin osallistuminen



ikäihmisille suunnattu
ruoanvalmistusneuvonta ryhmäohjauksena



suun kunnon tarkastaminen myös tavallisten
lääkärinkäyntien
yhteydessä



tapahtumiin
minen



ikäihmisille suunnattu
kirjallinen viestintämateriaali



henkilöstölle suuhygieniakoulutusta



hammashuollon palvelut ja konsultointi

asiakkaiden omatoimisen neuvolaan ohjautuvuuden kehittäminen;
matalan
kynnyksen
paikka



tiedotus esim. lehdessä



dementoivien sairauksien varhaisempi havaitseminen ja hoitoon
saaminen



muistihäiriö / dementoituvan hoitopolun
kuvaaminen
neuvonta ja palveluohjaus

suun ongelmien ehkäisy ja suun hoidon ongelmien
hoito
moniammatillisena yhteistyönä

osallistu-
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päivätoiminta

lyhytaikainen hoito

fysioterapia ja liikunta



ennaltaehkäisy



toiminnan hallittu laajentaminen





kuntouttava ja omaishoitajien
jaksamista
edistävä toiminta

Kaikenikäisten monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tukeminen; Mahdollisuus harrastaa myös maksuttomasti eri liikuntamuotoja



isommat tilat mahdollistavat kaikkien asiakkaiden pääsyn toimintaan,
vastaaminen
kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin (tilaselvitys)



suuhygienistin, fysioterapeutin ja ravitsemusterapeutin teemaviikot
päivätoiminnassa



sairaanhoitajan
taanotto x 2/vko



iltatoiminnan mahdollisuuden selvittäminen
(yksinäisyyden haasteisiin vastaaminen); tilaisuuksissa käyminen
jne.



kuntouttavan hoitotyön
toiminnan vahvistaminen: kokopäiväinen fysioterapeutti



toiminnan keskittäminen yhteen yksikköön?
=> (selvitys tehtävä)



kulttuuristrategia



Koko sosiaali- ja ter
veydenhuollon henkilöstö neuvoo ja
kannustaa periaatteella, koskaan ei ole

vas-
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kulttuuri



saavutettavuus (esteettömyys,
aukioloajat,
verkkopalvelut, lähipalvelut)



ikäryhmien
asia



maksuttomuus tai edullisuus



myöhäistä
aktivoitua
liikunnallisesti!

kodissa asumisen ja
liikkumisen turvallisuus

monipuolisuus



asianmukaiset fyysiset
liikuntatilat sisällä ja
ulkona, ohjatut ryhmät



liikuntaresepti kaikille
ikäihmisille



maksuttomat tai edulliset
liikuntamahdollisuudet



maksuttomat kylärollaattorit
lainattavissa
esim. kirjastolta



Erityisesti
ikäihmisiä
varten, myös muille
ikäryhmille sopiva liikuntapuisto,
asianmukaisine välineineen



fysioterapiapalvelut



fysioterapeutin kartoituskäynnit
koteihin,
asianmukaiset turva- ja
apuvälineet



kulttuuristrategia



kuljetuspalvelu



eri hallinnonalojen
yhteistyömuotojen
siminen

yhteinen

et-



uusi kirjastojärjestelmä



Ylä-Savon kuntien kultturitoimien
Tehhään
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asuinympäristö

kolmannen sektorin





toiminta

yhessä –koordinointihanke v. 2013

yhteisöllisyys

esteettömyys ja viihtyisyys

vapaaehtoistyön arvostaminen, virkistyminen
ja aktivoituminen monipuolinen toiminta



kirjastotoimen lähikirjastojen
kehittämishanke Mitä laitetaan?
v. 2013-2014



Kaskikuusella yhteistyö opistojen kanssa v.
2013 ja 2014 LAKEhanke, jossa selvitetään vapaan sivistystyön
pedagogiikkaa
mm. ikäihmisten kohdalla



sekä kodin että ympäristön esteettömyyden
huomioiminen



riittävästi
levähdyspaikkoja kävelykatujan
varsilla



ks. jäljempänä

TAVOITE 2. palvelurakenteiden ja palvelujen laadun kehittäminen
Toiminto
omavalvontasuunnitelma

Tavoite


omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta

Toimenpide


suunnitelmaa
varten
perustetaan työryhmä,
joka
koordinoi
ja
valmistaa suunnitelman. Työryhmän toiminta alkaa 09/2013,
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alustava suunnitelma
valmiina 05/2014
palautejärjestelmä

henkilöstön

määrä,



säännöllinen asiakas-,
omais- ja yksikkökohtainen
henkilöstöpalaute



seurantaindikaattoritiedon hyödyntäminen



yksiköiden mitoitus ohjeiden mukainen



henkilöstön
nen;



erityisesti
vanhuksiin
liittyvän osaamisen kehittäminen, kuntouttavan hoitotyön osaamisen kehittäminen
työhyvinvointia tukeva
henkilöstöpolitiikka

osaaminen ja johtaminen,





TAKpalautejärjestelmän
käyttöönotto ja palautteen
kerääminen
palveluja
käyttäviltä,
heidän omaisiltaan ja
läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä



hyvinvointia kuvaavien
seurantaindikaattoreiden seuraaminen, arviointi ja kehittäminen



säännölliset
keskustelut
tön kanssa



yhtenäinen, pitkäjänteinen koulutussuunnitelma vuosille 20142017 painottuen gerontologiseen
koulutukseen



säännölliset
täydennyskoulutukset, vähint.
3 pv/ työntekijä/vuosi



varhaisen vaikuttamisen mallin uudelleen
tarkastelu sairaspoissaolojen suhteen, yhä
varhaisempi puuttuminen yhteistyössä työterveyshuollon kanssa



ergonomiset työskentelytavat yhteistyössä
fysioterapian kanssa

osaami-



Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen



sairaspoissaolojen väheneminen
(alle
8
pv?/vuosi/hlö)

kehityshenkilös-

69

asumis- ja hoitoym-



ammattitaitoinen
taminen



lääkäreiden geriatrisen
osaamisen kehittäminen



viihtyisyys ja kodinomaisuus



turvallisuus



virikkeellinen arki



kotiutuminen
osastolta



kuvataan dementoituvan hoitopolku



kuvataan
ikääntyvän
mielenterveysasiakkaan hoitopolku



kuvataan
ikääntyvän
kehitysvammaisen hoitopolku



vajaaravitsemuksen ja
hoidon hoitopolku



riittävät palvelut



riittävät materiaaliset ja
henkilöstöresurssit



osaaminen

päristöt

hoitopolut /prosessit

resurssit

joh-

akuutti-



johdon
säännöllinen
koulutus ja työnohjaus



omavalvontasuunnitelman mukainen toiminta



hoitopolkujen
minen



palvelujen ja hoitopaikkojen määrä suhteessa kunnan asukkaiden määrään ja
kuntoisuuteen



henkilöstömitoitusten
seuranta



budjetin mukaiset hankinnat

kuvaa-
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sosiaalityö

mielenterveyspalve-



yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden
kanssa



ikääntyvän kehitysvammaisen hoitopolun kuvaaminen



ikääntyvien
kehitysvammaisten asumisen
kehittäminen



yhteiset palaverit



palveluiden saavutettavuuden
parantaminen



ks. mielenterveys- ja
päihdesuunnitelma



kuvataan ikääntyvän
mielenterveysasiakkaan hoitopolku



säännölliset
käynnit
omaishoitajien ja hoidettavien luona



hoito- ja palvelusuunnitelmien säännöllinen
päivitys



Voema-hanke (perhehoidon kehittäminen)



säännölliset palaverit

lut

Omaishoito

perhehoito



palvelujen
muus



mielenterveys- ja päihdeongelmaisten hoitopolkujen kehittäminen,
yhteistyö eri toimijoiden
kanssa



mielenterveystietouden
lisääminen, erityisesti
henkilöstön koulutus



ikäihmisten yksinäisyyden lievittäminen



omaishoidon kokonaisuuden huomioiminen






maksutto-

perhehoidon toiminnan
vakiintuminen, perhehoito osaksi palvelutarjontaa enenevästi
riittävästi asiakkaita
hyvä yhteistyö
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kotihoito

asumispalvelut



riittävä resursointi kasvavaan tarpeeseen



kotihoidon henkilöstömitoitus –selvitys



kotihoidon
toiminnan
vahvistaminen
vastaamaan yhä heikompikuntoisten henkilöiden tarpeisiin



yöhoidon kehittäminen



kotisairaalatoiminnan
kehittäminen



mobiilijärjestelmän
käyttöönotto?



fysioterapeutti kotihoitoon



henkilöstömitoitus
hostetussa 0.6



asiakasmäärät
suhteessa hoitajien määrään tarkastellaan uudestaan, tarvittaessa
asiakaspaikkoja
vähennetään



palvelutaloihin yöhoito



palvelutalojen
muuttaminen tehostetuksi /
rakennemuutokset
asumispalveluihin



henkilöstömitoitus 0.6



fysioterapeutti

perustellut asukassijoitukset



saattohoidon
minen





virikkeellinen arki



kuntouttava hoitotyö



fysioterapeutti asumispalveluihin




hoivaosastot

kodinomaisuuden
ja
viihtyvyyden
lisääminen





asumispalveluiden palvelu asukkaiden kuntoisuuden mukaisesti
saattohoidon kehittäminen
hyvä loppuelämän hoito

te-

kehittä-

lääkäripalvelut



geriatrinen osaaminen



geriatri ostopalveluna
1-2 pv /kk

vuodeosasto



kotiutuskäytäntöjen
kehittäminen



kotiutusprosessin
kuvaaminen (päivittäminen)
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TAVOITE 3. Ikääntyneen väestön osallisuus, vaikuttamismahdollisuudet elinoloihin ja palveluihin
Toiminto

Tavoite

Vanhusneuvosto





Vaikuttaminen

yh-



distysten ja järjestöjen kautta



Vanhusneuvosto otetaan mukaan ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman tekemiseen ja
arviointiin.
Lisäksi neuvostolle on
muutoinkin 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.

Monipuolinen yhdistystoiminta yhdistysten
omilla ehdoilla ja vastuulla, kunnan tukemana ja arvostamana.
merkittävimmistä yhdistyksistä ja järjestöistä edustus vanhusneuvostossa

Toimenpide


ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman
ohjausryhmässä
vanhusneuvoston jäsen



neuvostoa kehoitetaan
aktiiviseen edunvalvontaan ja neuvostoa kuullaan ikääntyviä koskevassa päätöksenteossa



esim. kaupalle palauteboxi/terveiset vanhusneuvostolle



Kunta tarjoaa kokoontumistiloja ja pienen rahallisen avustuksen



kyläseurojen ja kunnan
yhteiset tapaamiset vähint. kerran vuodessa
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mm. kyläseurat tuovat
esille
luontokylillä
asuvien
vanhusten
asioita

5. SEURANTAINDIKAATTORIT
Seurantaindikaattoreina käytetään alustavasti STM:n ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen (2008:3) mukaista ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) säännöllisesti käyttämien palveluiden määrää ja väestörakenteen muutosta. Palveluja suunnitellessa myös
oletettu dementoivia sairauksia sairastavien määrän lisääntyminen on merkittävä
seurantaindikaattori.

6. LOPUKSI
Arvoperustan tälle suunnitelmalle luo ajatus, että kaikenikäiset ihmiset ovat arvokas
osa inhimillistä elämää ja toimintaa, Lapinlahden kunnan vahvuus onkin tahtona toimia elinvoimaisena ja hyvänä kuntana kaikille asukkailleen. Sille pohjaa luovat muun
muassa vilkas kolmannen sektorin kaikenikäisten hyvinvointia ylläpitävä monipuolinen toiminta sekä kunnan panostaminen kulttuuriin ja liikuntaan. Nämä eväät luovat
ennaltaehkäisevien palveluiden kanssa yhdessä mahdollisuuksia kaikkien kuntalaisten, myös ikääntyvien hyvinvointiin ja aktiivisuuteen. Tämä hyvinvointisuunnitelma
ohjaa toimintaa strategisesti kehittämistoimenpiteillään yhä enenevissä määrin ennaltaehkäiseviin palveluihin, sen myötä hyvinvoinnin riskitekijöiden vähentämiseen sekä
tukemaan ja kannustamaan kehittämään aktiivisuutta ja toimintakykyä ylläpitäviä harrastuksia ja toimintoja. Myös palvelujen laadun varmistaminen on tärkeää. Luonnollista on, että myös kuntalaisilla itsellään on vastuuta omasta ja toistensa hyvinvoinnista, sosiaalisesta pääomasta ja osallisuudesta. Järjestetyt palvelut vastaavat apua
tarvitsevien henkilöiden tarpeisiin jatkossa yhä oikea-aikaisemmin, oikein mitoitettuna
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ja tarkempaan arviointiin perustuen. Palvelujen lähtökohta on ensisijaisesti tukea kotona asumista sekä toiminta lakeja noudattaen.

Lapinlahden kunnassa on ikäihmisille suunnattua ns. kolmannen sektorin toimintaa
runsaasti sekä hyvin toimivat ja kattavat, eri kuntien rinnalla vertailukelpoiset, ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmassa näitä palveluita ei ole tarpeen
lähteä tässä vaiheessa muokkaamaan uusiksi, vaan kyse on ennemminkin jo olemassa olevien toimintatapojen ja palvelujen parantamisesta sekä kolmannen sektorin
osalta toiminnan arvostamisesta ja tukemisesta. Yhteiskunnallinen muutos ja heikentynyt taloudellinen tilanne pakottavat osaltaan muokkaamaan palveluita taloudellisemmiksi, kun samaan aikaan on nouseva paine vastata lisääntyviin palveluntarpeisiin. Näitä edellä mainittuja seikkoja ei pidä ottaa toistensa vastakkainasetteluna,
vaan miettiä tilannetta kokonaisvaltaisesti, kaikkien ihmisten ja toimialojen yhteisenä
asiana. Sen pohjalta tätä hyvinvointisuunnitelmaa onkin laadittu poikkihallinnollisesti
ja tekemisessä on kuultu kuntalaisia eri foorumeilla. Taloudellisista paineista huolimatta on myös kehitettävä henkilöstön työhyvinvointia, missä avainasemassa on riittävä henkilöstömäärä ja hyvä johtaminen. Kuntalain (365/1995) mukaan kunnan tehtävä on pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan (KuntaL 1 §). Kunnallisessa toiminnassa tämä tapahtuu muun muassa integroimalla strategiat ja hyvinvointisuunnitelmat osaksi päätöksen tekoa ja budjettia.
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