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l. Johdanto

Laitilan kaupunginhallitus käynnisti uuden ikääntymispoliittisen strategian laatimisen keväällä 2012, koska aikaisemmin tehdyn ikääntymispoliittisen
strategian voimassaolo päättyi vuoden 2012 lopussa. Työskentelyn aikana strategia nimettiin Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden
järjestämissuunnitelmaksi. Tämä suunnitelma on ollut voimassa vuosina 2013-2016. Nyt on laadittu suunnitelma vuosille 2017-2020. Suunnitelma ulottuu
vuodelle 2020, koska täyttä varmuutta suunnitteilla olevan valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen
voimaantulosta ei ole.

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelmassa on hyödynnetty Laitilan kaupungin iäkkäiden palveluiden kokonaisselvitystä, jota
tehtiin 15. 12. 2015 - 26. 4. 2016. Iäkkäiden palvelujen henkilöstö osallistui selvityksen tekemiseen. Lisäksi iäkkäiden palveluita koskeva ideariihi
järjestettiin 9. 3. 2016, johon henkilöstön edustajien lisäksi oli kutsuttu monien eri tahojen edustajia. Kokonaisselvityksen ja järjestämissuunnitelman
lähteenä on käytetty mm. vanhuspalvelulakia ja asetusta, Tilastokeskusta, kunnan omia toimilukuja, Laitilan kaupungin strategiaa ja
palvelurakenneohjelmaa.

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelma antaa erityisesti kuntapäättäjille ja työntekijöille tietoa Laitilan ikääntyneen väestön
palveluihin liittyvistä asioista. Suunnitelmasta ilmenee, millä toimenpiteillä Laitilan kaupunki tulevina vuosina edistää ikääntyneen väestön hyvinvointia,
terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi suunnitelmasta ilmenee, millä tavoin Laitilan kaupunki järjestää ja kehittää tulevina vuosina
ikääntyneiden tarvitsemia palveluja. Lisäksi tehtävien ja tavoitteiden määrittelyssä on huomioitu Laitilan kaupungin laaja hyvinvointikertomus ja
hyvinvointisuunnitelma kaudelle 2013-2016. Painopiste tässä järjestämissuunnitelmassa on hyvinvointia tukevien palveluiden (ennaltaehkäisevät palvelut) ja
kotiin vietävien palveluiden kehittämisen tärkeys palveluasumisen-, laitos- ja akuuttihoidon rinnalla. Kotiin tarjottavista palveluista erityisesti kehitetään
kotihoitoa ja omaishoitoa.

Sähköisten palveluiden avulla voidaan lisätä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuonavuutta ja edistää erityisesti ikäihmisten itsenäistä asumista Kotihoidossa on
tavoitteena vuosien 2017-2018 onaa käyttöön optimointijärjestelmäja mobiilisovellukset. Optimoinnin tarkoituksena on tehostaa työtehtävien jakamista ja
muutosten hallintaa huomioimalla asiakastarpeet ja henkilöstön määrä sekä tuottaa reaaliaikaista seurantatietoa. Mobiili on tarkoitettu henkilöstön
työvälineeksi mm. asiakaskäyntien kirjaamiseen asiakkaan kotona, tilastoimiseen, raportointiin ja päivittäisten tehtävien jakamiseen.



2. Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palvelujen visio ja arvot

2. 1 Visio

Laitilan kaupungin ikääntyneiden palveluja järjestävät tahot edistävät ikääntyneiden terveyttä, hirvallisuulla ja hyvinvointia järjestämällä laadukkaal

palvelut ikääntyneiden tarpeet huomioiden oikea- aikaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti ammattitaitoisen henkilöstön avulla.

2.2 Arvot

Itsemääräämisoikeus

Oikeudenmukaisuus

turvataan ikääntyneiden riittävä tiedon saanti olemassa olevista palveluista
mahdollistetaan ikääntyneiden osallisuus heitä koskevien asioiden suunnitteluun

turvataan yhdenvertainen palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko



Turvallisuus

Yksilöllisyys

. varmistetaan koulutetun henkilöstön riittävä määrä suhteessa asiakkaiden määrään huomioiden asiakkaiden toimintakykyjä
muu hoitoisuus

. turvataan sosiaalisen tuen ja palvelujen saatavuus

. ehkäistään tapaturmia

. kohdataan ikääntyneet arvokkaina ja ainutlaatuisina

. mahdollistetaan ikääntyneiden vastuunotto omasta elämästä

. kannustetaan ikääntyneitä omatoimisuuteen huomioiden ikääntyneiden omat fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat

Palveluiden taloudellisuus ja kustannustehokkuus

turvataan ikääntyneiden tarkoituksenmukaisten palvelujen saaminen oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa
tuotetaan määrältään ja laadultaan sekä vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmukaisia palveluja kustannustehokkaasti joko omana
toimintana, ostopalveluna tai kolmannen sektorin palveluna

3. Laitilan ikääntyneen väestön palvelujen peittävyyden ja resurssien tarpeen tarkastelua

Palvelujen peittävyyttä Laitilassa on tarkasteltu poikkileikkaustutkimuksina. Tuloksia on liitteessä l .

Laitilan kaupungin ikääntyneen väestön palvelujen asiakasmäärää on arvioitu vuoteen 2035 saakka (liite 2). Arviointi on tehty tilastokeskuksen
väestöennusteen ja valtakunnallisten tavoitteiden perusteella.



Arvioinnin tulosten mukaan säännöllistä kotihoitoa saavien asiakkaiden määrä tulee lisääntymään. Ikääntyneiden pitkäaikaisen laitoshoidon paikkoja ei
tarvitse lähivuosikymmenten aikana lisätä.

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman keskeinen lähtökohta on ollut valtakunnallisen ikääntyneen väestön laatusuosituksen
mukainen palveluiden peittävyysrakenteen saavuttaminen. Valtakunnallisesti ja myös siis Laitilassa strateginen ikääntyneen väestön palvelujen kehittämisen
muutossuunta on avopalveluiden laajentaminen ja lisäresursointi.

Hoitohenkilökunnan mitoitukset vuonna 2016 ovat Pihlajakodossa 0, 61 ja Koivukodossa 0, 68. Pihlajakoto ja K.oivukoto ovat tehostettuja
palveluasumisyksikköjä. Vanhainkodin (Kaukolankoti) hoitohenkilökuntamitoitus on 0,69. Kotihoidon hoitohenkilökuntamitoituksen laskemiseen ei ole
olemassa valtakunnallisia laskentakaavoja.



4. Laitilan ikääntyneen väestön palvelujen tavoitteet, keinot ja mittarit

IKÄÄNTYNEIDEN HENKILÖIDEN HYVINVOINTI

Tavoitteet

Yksin asuvien ikääntyneiden
syrjäytymisen ehkäisy

Ikäääntyneiden osallisuuden
lisääminen heitä koskevissa
asioissa.

Ikääntyneiden henkilöiden
hyvinvoinnin turvaaminen.

Keinot

Kuntouttava päivätoiminta muiden
mahdollisten toimijoiden kanssa.

Kehitetään uusia menetelmiä

vapaaehtoistyöntekijöiden
rekrytoimiseksi.

Kehitetään monimuotoisia

vapaaehtoistoiminnan malleja
yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa.

Hyvinvointia edistävien ja
palvelutarvetta kartoittavien
kotikäyntien tekeminen
83-vuotiaille

Iäkkäiden palveluita koskeva
webropol-kysely.

Ikääntyneiden henkilöiden
kulttuuri-ja liikuntapalveluiden
saatavuus.

Palveluiden piiriin tulevien
asiakkaiden palvelutarpeen
arvioinnit ovat käytössä iäkkäiden
palveluissa.

Kotihoidon fysioterapeutti.

Kaatumisten ennaltaehkäisy.

Mittarit
Päivätoiminta-asiakas-

käynnit/ryhmä/vuosi.

Käytetyt menetelmät.

Käytössä olevat
toimintamallit.

Toteutuneet käynnit.

Kyselystä saatujen
vastausten määrä.

Ikääntyneille suunnattujen
ryhmien monimuotoisuus
Vakka-Opistossa.

Palvelutarpeen an/ioinnin
käytännöt on sovittuina.

Käynnit/vuosi

Lonkkamurtumat/vuosi

Aikataulu

Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vuosi 2016

Vuosittain

Vuosittain

Vastuuhenkilö

Avopalvelujohtaja

Vanhusneuvosto

Kuntoutus-ja
virikeohjaaja

Vanhusneuvosto

Kuntoutus-ja
virikeohjaaja

Kotihoidon fysioterapeutti

Kaukolankodinjohtaja
Ritva Miesmaa

Kanslisti Tuija Setälä

Vakka-Opisto
Liikuntasihteeri

Avopalvelujohtaja Sari
Koski

Avopalvelujohtaja Sari
Koski
Ylilääkäri Jaana Koivunen

Toteutuma



HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI

Tavoitteet
Ammattitaitoinen, motivoitu-

nutja sitoutunut henkilökunta

Ikäjohtamisen kehittäminen

Henkilöstön työkyvyn
edistäminen

Keinot

Henkilöstön työtyytyväi-
syyskyselyt.

Täsmäkoututusta tarpeisiin
(selvitetään kehitys keskus-
lelujen ja/tai osaamiskarttojen
avulla).
Tulevaisuuden koulutus-

tarpeiden huomioiminen.

Yhteistyö työterveyshuol-
lon ja työhyvinvointipäällikön
kanssa.

Varhainen tuki.

Mahdollinen työkokeilu.
Osa sairauspäiväraha.

Mittarit
Koettu työtyytyväisyys.

Täyden nyskoulutus-
päivien määrä/vuosi.
Säännöllisten kehitys-
keskustelujen toteutuminen.

Säännölliset terveystar-
kast ukset.

Tyky-ohjelmat.

Sairauspoissaolojen
seuranta.

Aikataulu

Kysely
tehdään
erikseen
ilmoitettuna

ajankohtana.
Vuosittain

Vahvistetun
suunnitelman

mukaisesti

Vuosittain

Vastuuhenkilö

Työhyvinvointi-
päällikkö

Sosiaali-Ja
terveydenhuollon
esimiehet

Työhyvinvointi-
päällikkö

Sosiaali-ja
ten/eydenhuollon
esimiehet

Työterveyshuolto

Toteutuma



PALVELUJEN JÄRJESTÄMISEN TALOUDELLISET JA MUUT VOIMAVARAT

Tavoitteet

Kustannustehokas ikääntyneen
väestön palvelujen tuottaminen.

.... hyvissä tiloissa

..... riittävällä ja osaavalla
henkilöstöllä

Keinot

Ikääntyneet hoidetaan
oikeassa paikassa.

Yhteistyö teknisen toimen
kanssa.

Onnistuneet rekrytoinnit.
Oppilaitosyhteistyö.

Työntekijöiden oikea määrä
suhteessa

tarjottaviin palveluihin.

Mittarit
RAVA -tulokset
(toimintakykymittauksen
tulokset)

Amointi vuosittain

Arviointi vuosittain

Asiakasmäärät eri

palveluiden piirissä.

Aikataulu
Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vuosittain

Vastuuhenkilö

Avopalvelujohtaja
Kaukolankodin

johtaja

Yksiköiden johtajat
yhteistyössä teknisen
toimen kanssa.

Sosiaali-ja
terveysjohtaja

Yksiköiden

johtajat/lähiesimiehet

Toteutuma



PALVELURAKENNE

Tavoitteet

Ikääntyneiden henkilöiden hoiva-ja
hoitoketju on toimiva

Kotiin annettavien palvelujen
lisääminen ja tehostaminen

Omaishoidon lisääminen

Ikääntyneet henkilöt ja heidän
omaisensa saavat tietoa

ikääntyneen väestön
palveluista ja etuuksista.

Riittävä määrä tehostetun
palveluasumisen paikkoja.

Keinot
RAVA- tulokset.

SAS-ryhmän (selvitä, arvioija
sijoita-ryhma) säännölliset
kokoukset.

Tehostettu kotihoito

Kotiutustiimi

Yöajan turva

Aktiivinen informointi pal-
velusta.

Ikääntyneen väestön
palveluneuvontapisteen
toiminnan kehittäminen.

Tehostetun palveluasu-
misen paikkoja tuotetaan
kunnan omana toimintana

ja ostopalveluna.

Mittarit
Asiakasmäärät eri
hoivatasoilla vastaavat
suosituksia
Kokoontumiskerrat

Tehostetun kotihoidon

asiakkaat ja asiakaskäynnit

Siirtoviivepäivät

Käynnit

Omaisho idettävien
määrä/vuosi.
Valtakunnallinen tavoite

6 -7 %:a kunnan 75-vuotta
täyttäneistä kuntalaisista.
Palveluneuvontapiste

Tehostettuun palvelu-
asumiseen pääsemistä
odottavien määrä.

Aikataulu
Vuosittain

Vuosittain

2018

Vuosittain

2018

Vuosittain

Vuosittain

Jatkuva
seuranta

Vastuuhenkilö

Sosiaali-ja
terveysjohtaja
Avopalvelujohtaja
Kaukolankodin

johtaja
Ylilääkäri
Hoito-osaston

osastonhoitaja
Avopalvelujohtaja

Avopalvelujohtaja
Ylilääkäri

Avopalvelujohtaja
Ylilääkäri

Kaukolankodin

johtaja

Sosiaali-Ja
terveysjohtaja
Avopalvelujohtaja
Kaukolankodin

johtaja
Ylilääkäri

Sosiaali-ja
terveysjohtaja

Toteutuma



5. Suunnitelman tärkeimmät painopisteet

Vanhuspalvelulaissa ja laatusuosituksessa painotetaan, että toimintakykyä, hyvinvointia, terveyttä edistävää toimintaa ja palveluita, kuntoutusta sekä koti- ja
omaishoitoa tulee lisätä ja monimuotoistaa. Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman tärkeimmiksi painopisteiksi on nostettu
hyvinvointia tukevien palveluiden (ennaltaehkäisevät palvelut) ja kotiin vietävien palveluiden kehittämisen tärkeys palvelu-laitos-ja akuuttihoidon rinnalla.
Näistä selkeäksi kokonaisuudeksi nousivat;

Työmenetelmät, henkilöstön lisäkoulutus ja työvuorosuunnittelu ilta-ja yöajan hoito huomioiden
Kotihoidon optimointijärjestelmäja mobiilin käyttöönotto
Kuntoutuksen vahvistaminen kaikessa hoitotyössä
Muisti ja palveluneuvontapisteen kehittäminen
Vapaaehtoistoiminnan lisääminen
Omaishoidon kehittäminen

Työmenetelmät, henkilöstön lisäkoulutus ja työvuorosuunnittelu ilta-ja yöajan hoito huomioiden

Työmenetelmien monipuolistaminen ja koulutus on otettu yhdeksi kehittämiskohteeksi. Ajatuksena on lisätä toimintakykymittareiden (esim. RAVA, FIM,
jne. ) käyttöä iäkkään henkilön palvelutarpeen arvioinnissa. Palvelutarpeen arviointiin keskittymällä saadaan parhaiten asiakkaalle oikea palvelu, oikeaan
aikaan.

Kotihoidon optimointijärjestelmä ja mobnlm käyttöönotto

Kotihoidossa on tavoitteena vuosien 2017 - 2018 ottaa käyttöön optimointijärjestelmä ja mobiilisovellukset. Kotihoidon optimointi ja mobiili tehostaa
toimintaa, pienemmillä resursseilla enemmän asiakastyötä. Optimoinnin tarkoituksena on tehostaa työtehtävien jakamista ja muutosten hallintaa
huomioimalla asiakastarpeet ja henkilöstön määrä sekä tuottaa reaaliaikaista seurantatietoa. Koska asiakasmäärä lähivuosina kasvaa entisestään ja yhä
huonokuntoisemmat asiakkaat hoidetaan kotona, eikä ole mahdollista lisätä henkilöstöä samassa suhteessa, on löydettävä muita keinoja palvelutarpeeseen ja
ikärakenteeseen vastaamiseksi. Mobiili on tarkoitettu henkilöstön työvälineeksi mm. asiakaskäyntien kirjaamiseen asiakkaan kotona, tilastoimiseen,
raportointiin ja päivittäisten tehtävien jakamiseen. Aiemmin paperilla mukana kulkeneet tiedot saadaan ajantasaisena sekä luotettavampana, kun kirjaukset
välittyvät suoraan potilastietojärjestelmään. Myös potilasturvallisuus lisääntyy, kun esimerkiksi lääkitystiedot voi tarkistaa asiakkaan luona.
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Kotihoidon optimoinnilla ja mobiilisovelluksella voidaan eri toimittajien antaman tiedon perusteella tehostaa henkilöstöresurssien käyttöä 10-20%.
Kotihoidossa henkilöstökulujen rooli on keskiössä ja kotihoidon henkilökunnan työajan tehostamista nimenomaisesti suhteessa tehtyyn asiakastyöhön
ratkaistaan hyvällä työvuorosuunnittelulla.

Ktintoutuksen vahvistaminen kaikessa hoitotyössä

Iäkkäiden kokonaisselvityksen aikana on ehdotettu kuntoutustyöryhmän ja tehostetun kotihoidon kehittämistä. Erityisen tärkeänä tämän toiminnan
suunnittelussa on fysioterapian (kotiuttaja-fysioterapeutti) ja lääkärin työajan lisäämistä iäkkäiden henkilöiden hoitoon. Iäkkäiden kanssa tehtävään työhön
toimipisteestä riippumatta toivotaan kuntouttavan työotteen korostamista ja jatkuvaa kehittämistä. Kuntouttavan työotteen tulisi näkyä päivittäisessä työssä
mm asiakkaan/potilaan omatoimisuuden lisäämisessä.

Muisti ja palveluneuvontapisteen kehittäminen

Neuvontapisteen toivotaan olevan edelleen matalan kynnyksen paikka iäkkäille henkilöille ja heidän omaisilleen, jossa annetaan neuvontapalveluita ja
palveluohjausta sekä tehdään muistitestejä.

Vapaaehtoistoiminnan lisääminen

Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnissa ja järjestämisessä on kuntoutus-ja virikeohjaajan työpanos tärkeää. Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu yhteistyössä
yhdistysten, järjestöjen ja seurakuntien kanssa on ensiarvoisen tärkeää, jotta saadaan vapaaehtoisia paremmin mukaan toimintaa. Iäkkäiden palveluiden
vapaaehtoistoiminnassa korostuvat ulkoiluttaminen ja keskusteluhetket iäkkäiden kanssa. Myös erilaisia ryhmämuotoisia toimintoja toivottiin vapaaehtoisten
järjestettävän.

Omaishoidon kehittäminen

Laitilan sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt, että Laitilan kaupunki osallistuu Ikäihmisten kotihoito ja kaikenikäisten omaishoito-hankkeeseen.
Hankkeen toiminta-alue on Varsinais-Suomi. Hankevastaavana kuntana toimii Turku. Hankkeen tavoitteena omaishoidon osalta on mm. omaishoitajien
jaksamisen tukeminen monipuolistamalla tarjottavia palveluja ja omaishoidon äkillisiin kriisitilanteisiin vastaaminen.
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Muuta huomioitavaa

Ikääntyneiden henkilöiden syrjäytymistä ehkäisevät palvelut ovat myös erittäin tärkeä kehittämiskohde. Yksinasuvien ikääntyneiden henkilöiden määrä
lisääntyy koko ajan. Syrjäytyminen sosiaalisista suhteista voi osaltaan lisätä ikääntyneen väestön masennusta ja alkoholin käyttöä. Sosiaali-ja terveystoimen
lisäksi myös muiden hallintokuntien, seurakunnan ja kolmannen sektorin ikääntyneille henkilöille järjestämät palvelut ovat merkityksellisiä tässä suhteessa.

Ikääntyneiden henkilöiden määrän lisääntyessä myös muistisairaiden määrä lisääntyy. Muistisairaiden kohdalla on tärkeää huomioida katkeamaton
palveluketju. Laitilan kotihoidossa toimiva muistihoitaja on tärkeä osa palveluketjua. Kaukolankodin dementiayksikön lisäksi tulevaisuudessa tarvitaan
nimenomaan käytöshäiriöisille muistisairaille tarkoitettu uusi hoitoyksikkö. Erityisosaamista vaativana yksikkönä tämä palvelu olisi tarkoituksenmukaista
järjestää esimerkiksi seudullisesti. Tiedossa kuitenkin on se, että laitilalaiset ikääntyneet henkilöt haluavat saada hoitopaikan kotikunnasta.

Tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon osalta kehittämisen painopiste on palvelulaadun varmistaminen. Laitosvastaisuuden ollessa kovin
voimakasta vanhushuollon ajattelussa on kuitenkin muistettava myös se, että osalle ikääntyneistä henkilöistä tarkoituksenmukaisin hoitomuoto on
laitoshoito. Tehostetun palveluasumispaikka ei ole ikääntyneen henkilön edun mukainen silloin, kun ikääntynyt henkilö on elämänkaarensa loppuvaiheessa
eikä pysty miltään osin hyödyntämään itsemääräämisoikeuttaan.

Pihlajakodon tehostettujen palveluasumisen paikkojen tuottamista muissa tiloissa ja muilla keinoin on otettu tarkastelun kohteeksi. Selvitystyön on tarkoitus
valmistua vuoden 2017 loppuun mennessä. Pihlajakodon kiinteistö mahdollistaa yhden työntekijän autettavien hoidon, jolloin asukkaiden hoidettavuuden
lisääntyessä he joutuvat muuttamaan toiseen yksikköön. Pihlajakodon kiinteistön käyttötarkoitusta tulee selvittää, mikäli asukkaat päädytään siirtämään
toisiin tiloihin esimerkiksi tarjoamalla heille palveluseteli.

On kuitenkin muistettava omien tehostettujen palveluasumispaikkojen vähetessä, että kunnalla on velvollisuus tarjota palvelusetelin rinnalla omana
tuotantona tarjottavaa paikkaa. Asiakas voi kieltäytyä palvelusetelistä.

Pihlajakodon tehostetun palveluasumisen lopettamisen kautta vapautuisi 11 työntekijää muihin esimerkiksi kotihoidon työntekijöiksi. Tällöin vältyttäisiin
uuden henkilökunnan palkkaamiselta. Kotihoitoon on tarvittu lisää henkilöstöresursseja, mutta Pihlajakodon selvityksen johdosta työntekijät (kolme hoitajaa
ja yksi fysioterapeutti) on palkattu määräaikaisesti ajalle 1. 8.2016 - 31. 12.2017.

Seutukunnallisessa yhteistyössä painopisteenä on ikääntyneiden henkilöiden parissa toimivien työntekijöiden välinen yhteistyö ja osallistuminen
mahdollisiin seutukunnallisiin koulutuksiin.
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6. Suunnitelman päivitys ja seuranta

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman päivittävät ja seurannan toteuttavat sosiaali- ja terveystoimen ikääntyneiden
henkilöiden parissa toimivat viranhaltijat kerran vuodessa. Suunnitelman päivitys ja seuranta toimitetaan kerran vuodessa tiedoksi sosiaali- ja
terveyslautakuntaan ja kerran vaalikaudessa tiedoksi valtuustoon.
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Palvelujen peittävyys Laitilassa (poikkileikkaustutkimuksia)

Päiväys
31. 3. 2009
31. 8. 2010
23. 5. 2011
24. 9. 2012
7. 10. 2013
2. 11. 2015
7. 11. 2016

75 vuotta täyttäneiden laitilalaisten määrä
788
834
847
890
905
917
954

Liite

75 vuotta täyttäneistä:

Säännöllisen kotihoidon piirissä

Tehostetussa palveluasumisessa

Omaishoidontuki

Vanhainkodissa

Terveyskeskuksessa
pitkäaikaisessa laitoshoidossa

31. 3. 2009

83

41

23

36

6

31.8. 2010

90

46

23

36

7

23.5.2011

88

47

22

35

4

24. 9.2012

109

54

26

36

7

7. 10.2013

105

64

28

38

4

2. 11.2015

99

73

29

41

o

7. 11.2016

105

73

32

40

3
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Palvelujen peittävyys Laitilassa:

Kotona asuvien osuus (pois
lukien ympärivuorokautisen
palvelun piirissä olevat)
Säännöllistä kotihoitoa

saavien osuus

Omaishoidontuen piirissä
Tehostetun palveluasumisen
pi irissä

Vanhainkodissa ja tk:n
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa*)

31. 3. 2009

89, 5 %

10,5%

2,9 %
5.2 %

5, 3 %

31.

89,

10,

M
5,5

5,2

8. 2010

4%

8%

%

%

%

23.

89,

10,

2,6
5,6

4,6

5.2011

9%

4%

%

%

%

24.

89,

12,

2,9
6,1

4,8

9. 2012

l %

3%

%

%

%

7. 10. 2013

88, 3 %

11,6%

3, 1 %
7, 1 %

4,6 %

2.1

87,

10,

3,2
8,0

4,5

1. 2015

6%

8%

%

%

%

7. 11.2016

88,2 %

11,0 %

3,4 %
7, 7 %

4, 5 %

Valtakunnallinen
tavoite

91 -92%

13-14%

6-7%
6-7%

2 -3 %

*) Asiakkaille, joille on terveyskeskuksessa tehty pitkäaikaishoito päätös, mutta jotka eivät tarvitse sairaanhoidollista hoitoa, pyritään järjestämään
mahdollisimman nopeasti paikka ympärivuorokautista hoitoa antavista sosiaalihuollon yksiköistä (tehostettu palveluasumispaikka tai vanhainkotipaikka).
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Liite 2

LAITILAN KAUPUNGIN PALVELURAKENNE TARKASTELTUNA VALTAKUNNALLISTEN TAVOITTEIDEN POHJALTA

Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin (75 vuotta täyttäneiden määrä perustuu tilastokeskuksen väestöennusteeseen)

Indikaattori

Kotona asuvien osuus (pois lukien
ympärivuorokautisen palvelun piirissä
olevat)
Tavoite: 91-92 % asuu kotona

Säännöllistä kotihoitoa saavien osuus
Tavoite: 13 - 14 % saa säännöllistä
kotihoitoa

Omaishoidon tukea saavien osuus
Tavoite: 6 -7 % saa omaishoidon

lukea

Tehostetussa palveluasumisessa
asuvien osuus

Tavoite: 6 -7 % on tehostetussa

palveluasumisessa
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa

(vanhainkoti, terveyskeskussairaala)
olevien osuus

Tavoite: 2 - 3 % hoidossa

vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa
hoidossa terveyskeskuksen
vuodeosastoilla

v. 2017

Arvio: 924 henkilöä

(75 v. täyttäneitä)

850 - 859

121-131

56-65

56-65

19-28

v. 2020

Arvio: 1001
henkilöä (75 v.
täyttäneitä)

911 -921

130-140

60-70

60-70

20-30

v. 2025

Arvio: 1170 henkilöä

(75 v. täyttäneitä)

1065-1076

152-164

70-82

70-82

23-35

v. 2030

Arvio: 1304 henkilöä

(75 v. täyttäneitä)

1187- 1200

170- 183

78-91

78-91

26-39

v. 2035

Arvio: 1406 henkilöä

(75 v. täyttäneitä)

1279-1294

183-197

84-98

84-98

22-42
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Liite 3

VUOS1KELLO

vanhusneuvoston toimintasuunnitelma

työhyvinvointikysely henkilöstölle

vanhusneuvonja viranhaltijoiden tapaamiset

webropol-kysely palveluja käyttäviltä ikääntyneiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilökunnalta

RAVA-poikkileikkaustutkimus

omavalvontasuunnitelmien päivittäminen
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, iite 4

Laitilan ikääntyneen väestön palveluiden järjestämissuunnitelman ovat laatineet:

Marika Polso, sosiaali-ja terveysjohtaja
Jaana Koivunen, ylilääkäri
Sari Koski, avopalvelujohtaja
Ritva Miesmaa, Kauko lankodin johtaja
Mari Pilpola, vs. avopalvelujohtaja


