
                       LIITE 1 

 

 

 

 

IKÄIHMISTEN 

HYVINVOINTISUUNNITELMA 

2014 -2020 

 

 

 

 

 

       

 

                                          



2 
 

Sisällys 

1. JOHDANTO ........................................................................................................................................................... 5 

2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE ................................................................................ 6 

2.1 Väestön kehitys ............................................................................................................................................... 7 

2.2 Sairastavuus ja toimintakyky .......................................................................................................................10 

2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia ...............................................................................................11 

2.4 Valtakunnalliset ikäpoliittiset tavoitteet ....................................................................................................12 

3. IKÄIHMISTEN OMAT NÄKEMYKSET/ VANHUSNEUVOSTO ......................................................13 

4. YMPÄRISTÖ ........................................................................................................................................................14 

4.1 Asuminen ja ympäristö ................................................................................................................................14 

4.2 Liikenne ja liikkuminen ...............................................................................................................................16 

4.3 Päivittäistavarakauppa .................................................................................................................................17 

5. LIIKUNTAPALVELUT .....................................................................................................................................17 

6. KULTTUURI- JA KOULUTUSPALVELUT ................................................................................................19 

7. YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO .......................................................................................................22 

8. KOLMANNEN SEKTORIN VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNNAN TOIMINTA................22 

9. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN RAKENNE 2013 ................................................................25 

9.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut ...........................................................................................................................25 

9.1.1 Sairaanhoitopalvelut avohoidossa .........................................................................................................25 

9.1.2 Jatkohoito sairaanhoidossa .....................................................................................................................26 

9.1.3 Sairaalan osasto ........................................................................................................................................26 

9.1.4 Lääkäripalvelut  vanhainkodeissa ..........................................................................................................26 

9.1.5 Palveluohjaus ............................................................................................................................................26 

9.1.6 Kuljetuspalvelut (SHL/VPL), henkilökohtainen avustaja, asunnonmuutostyöt ...........................28 

9.1.7 Sosiaalityö .................................................................................................................................................28 

9.1.9     Ennalta ehkäisevä toiminta/toimintakykyä ylläpitävä toiminta, muistihoitaja ..............................28 

9.1.10   Omaishoito ...............................................................................................................................................30 

9.1.11   Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut,päivätoiminta,hoitotarvikkeet) ..................................................31 

9.1.12   Tehostettu palveluasuminen, jaksohoito .............................................................................................37 

9.1.13    Laitoshoito: pitkäaikaishoito ................................................................................................................38 

9.2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ikäihmisille ..................................................................................38 

9.3       Henkilöstörakenne ja –mitoitus .................................................................................................. 41 

9.4 Teknologian hyödyntäminen ...................................................................................................... 42 

9.4.1 Asiakkaalle kohdistetut teknologiset apuvälineet .................................................................... 42 

9.5.2    Henkilökunnalle kohdistetut tekniset apuvälineet ................................................................... 42 

10. PEITTÄVYYSINDIKAATTORIT,PALVELUJEN KOHDENTUMINEN JA KATTAVUUS .. 42 



3 
 

11. TILAYHTEENVETO .................................................................................................................. 45 

11.1     Kuntien vanhustenhuollon yksiköt ............................................................................................. 45 

11.2     Kotihoidon tilat.......................................................................................................................... 48 

11.3     Päivätoimintatilat, muut tilat ....................................................................................................... 48 

12. SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET VUOTEEN 2020 ................... 48 

12.1 Hyvinvointia tukevat palvelut .................................................................................................... 49 

12.2 Kotona asumisen tukeminen...................................................................................................... 50 

12.3 Kuntoutus ................................................................................................................................. 51 

12.4 Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito .......................................................................................... 52 

12.5 Ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen vastaaminen, hoidon laatu .......................................... 52 

12.7 Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö ...................................................................................... 54 

12.8 Palveluiden kattavuuden tavoitemalli, kustannusvaihtoehdot ..................................................... 54 

13. JOHTOPÄÄTÖKSET .................................................................................................................. 56 

 

LÄHTEET 

LIITTEET 

TAULUKOT 

Taulukko1. Pohjois-Satakunnan kuntien väkiluku laskee jokaisessa kunnassa ennustejakson 2016- 2040 
aikana (Sotkanet). 

Taulukko 2. Ikäryhmään 65-74 vuotiaat kuuluvien määrä nousee ennusteiden mukaan kaikissa kunnissa 
vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen määrä alkaa hitaasti laskea (Sotkanet)       

Taulukko 3.  65- 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla 2013 -2030 (Sotkanet)         

Taulukko 4. 75- vuotta täyttäneiden osuus nousee vuoteen  eniten Kankaanpäässä koko tilastojakson ajan, 
muissa kunnissa nousu on maltillisempaa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen myös pienempien kuntien yli 
75-vuotiaiden osuus alkaa nousta nopeammin (Sotkanet).        

Taulukko 5. 75-vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla 2013-2030 (Sotkanet)      

Taulukko 6. Väestöllinen huoltosuhde 2012-2040, PoSa-kunnat, Satakunta ja koko maa (Sotkanet)      

Taulukko 7. Palvelutarveindeksi 2011, PoSa-kunnat ja Satakunta (Sotkanet)         

Taulukko 8. Ennuste keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrästä v. 2020 väestöennusteen 
pohjalta. 

Taulukko 9. Kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut, asunnonmuutostyöt 2013 

Taulukko 10.   Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väes-
töstä (Sotkanet)  
Taulukko 11. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.2012 olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat / lkm + % 
vastaavanikäisestä väestöstä kunnittain. (Suositus: 13 – 14%) 



4 
 

Taulukko 12. Kotihoidon käynnit kunnittain v. 2012 

Taulukko 13.  Tehostettu palveluasuminen kunnittain omana/ostopalveluntuotantona (vakituiset asiakkaat 
+ intervalliasiakkaat) 
Taulukko 14: Laitoshoitopaikat kunnittain  

Taulukko 15. Kotihoidon henkilöstön jakautuminen toiminta-alueella 
Taulukko 16. Henkilöstömitoitukset asumis-ja laitoshoidon yksiköissä 

Taulukko 17. RaVa ja MMSE keskiarvot tehostetussa palveluasumisessa kunnittain 

Taulukko 18. RaVa- keskiarvot laitoshoidon yksiköissä kunnittain 

Taulukko 19. Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden osuus palveluista kunnittain 31.12.2013 
Taulukko 20. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat 75 v täyttäneet 31.12.2013 
Taulukko 21. Omaishoidon tuen piirissä olevat, 75 vuotta täyttäneet 31.12.2013 

Taulukko 22. Ympärivuorokautisen hoidon tarve 2014 - 2025 

Taulukko 23. Laskennallinen esimerkki ikääntyneen väestön määrän ja palvelujen kattavuuden muutosten 
vaikutuksesta eräiden palvelujen kustannusten kehitykseen vuodesta 2011 vuoteen 2017 (STM 2013) 
Taulukko 24. Kustannusvertailua hoidon eri portailla (keskihinnat, vuoden 2013 tuotehinnat) 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. JOHDANTO 

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä (myöhemmin PoSa) aloitti toimintansa 

1.1.2009. Sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluita tuottavaan liikelaitoskuntayhtymään  kuuluu 

viisi kuntaa: Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia ja Siikainen, sekä vuoden 2013 alusta mu-

kaan liittynyt Pomarkku.   Toiminta perustuu tilaaja-tuottajamalliin, PoSan tulosalueet on osittain 

jaettu elämänkaarimallin mukaisesti. Elämänkaarimallin tulosalueet ovat Perhepalvelut, Aikuispalve-

lut ja Vanhuspalvelut. Lisäksi omina tulosalueinaan ovat Erityispalvelut, Tukipalvelut, joiden toi-

minta koskee kaikkia ikäryhmiä elämänkaarimallissa. Lisäksi ovat erilliset taseyksiköt Ympäristöter-

veydenhuolto ja Työterveyshuolto. Palvelusopimuksen mukaan palvelut tuotetaan koko toiminta-

alueen väestölle kuntarajoista riippumatta samankaltaisina ja laatuisina.  

 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon kustannukset ovat kasvamassa suuremmiksi kuin 

käytettävissä olevat resurssit eli verovarat.  Julkisen sektorin heikko tuottavuuden kehitys kasvattaa 

julkisen sektorin kokoa ja kuluttaa jatkuvasti suuremman osan yhteiskunnan varoista.  Yksityisellä 

sektorilla tuottavuutta on voitu nostaa korvaamalla työtä koneilla, mutta julkisella sosiaali- ja terve-

yspalveluiden  sektorilla tämä ei ole yhtä helppoa. Koska kuitenkin palkkakehitys on ollut pitkälle 

samanlaista yksityisellä ja julkisella sektorilla, yksikkötyövoimakustannukset ovat nousseet julkisella 

sektorilla selvästi nopeammin kuin yksityisellä sektorilla.  Tilanne olisi vielä jotenkin hallittavissa, 

jos esimerkiksi kuntasektorilla tuotannon määrä pysyisi entisellään. Tehtävät näyttävät kuitenkin 
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kaiken aikaa laajenevan ja voidaan jo miettiä, ovatko kuntien tehtävät enää ollenkaan oikeassa suh-

teessa resursseihin nähden. Julkisen sektorin työnjaossa kunnille siirtyy vähitellen koko pal-

velutuotanto ja valtio on rajaa omat tehtävänsä vain yleiseen hallintoon, verotukseen ja yleiseen 

turvallisuuteen, liikenteeseen sekä tieteeseen ja teknologiaan. (Kietäväinen 2011) 

Asuntojen ja muun elinympäristön on tuettava kotona asumista, mahdollisimman monella ikäihmi-

sellä on mahdollisuus mielekkääseen elämään omassa kodissaan, palvelurakenteen tulee tukea ko-

tona asumista ja ympärivuorokautisesta hoidosta ja hoivasta on portaat poistettu.  

Ikääntyvillä on aiempaa paremmat mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja toiminta-

kyvystään, jos kaikilla kunnan toimintasektoreilla otetaan huomioon ikäihmiset. Esteettömän toi-

mintaympäristön merkitystä niin ns. normaalin asumisen kuin jo valvotumman asumisen ympäris-

töissä ei voida vähätellä. Painopistettä on ikääntyneiden elämässä saatava siirtymään varhaiseen 

tukeen, vertaistukeen ja osallisuuden lisäämiseen vaikkapa vapaaehtoistyön kautta.  

Valtakunnallisesti tavoitteeksi on asetettu pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotona asumi-

sen edistäminen ja monipuoliset palveluvaihtoehdot. Kaikilla vanhuspalveluiden toiminnan osa-

alueilla on vaikutusta toisiinsa sekä myös palveluiden kysyntään. Palvelurakenteen kehittäminen on 

suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä, eivätkä muutokset tapahdu yhdessä yössä. Kun palveluita 

suunnataan entistä enemmän avopalveluihin, voi se ensin vaatia yliresursointia raskaampiin palve-

luihin ennekuin käännös tavoiteltuun suuntaan alkaa. 

Vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on turvata ikääntyvälle väestölle tar-

peenmukaiset, laadukkaat palvelut asuinpaikasta riippumatta. Lain sisältöä selvitetään tarkemmin 

työn myöhemmissä luvuissa.  Työn lopussa on liitteeksi koottuna suunnitelma erilaisista toimenpi-

teistä, isommista ja pienemmistä, joiden kehittämisen avulla tähdätään PoSan alueen ikäihmisten 

tarpeiden mukaisiin, laadukkaisiin, oikea-aikaisiin, kustannustehokkaisiin palveluihin. 

Työryhmä: Kaija Antola, Pasi Haapanen, Liisa Hietaoja, Mia Kannisto, Sirkku Lehtinen, Jaana  

Männikkö, Anu Salonsaari, Anne Tarhasaari, Maritta Uusitalo, Anne Vanhatalo. 

 

2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE 

 

Lähivuosikymmenen aikana koko Suomen väestörakenne kokee voimakkaan muutoksen. Perinteis-

ten palveluiden lisäksi tai jopa tilalle tarvitaan aivan uudenlaisiakin ratkaisuja.  Taloudellinen tilanne, 

elämäntyyli, asuinpaikka ja terveydentila tulevat vaikuttamaan palvelutarpeeseen. Ikääntymisestä 

huolimatta halutaan asua kotona niin kauan kuin se on mahdollista, ja tämä edellyttää myös sosiaa-

li- ja terveydenhuollon toimijoilta entistä enemmän tämän seikan huomioimista.  

Väestöennusteiden perusteella noin vuoden 2018 aikoihin suositusten mukaiset ympärivuorokauti-

set hoivapaikat ovat vähintään keskivaikeaa dementiaa sairastavien iäkkäiden henkilöiden käytössä. 

Ennalta ehkäisevän toiminnan onnistuminen vaikuttaa huomattavasti julkiseen talouteen tältäkin 

osin. (Ilmakunnas 2008.) 
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2.1 Väestön kehitys 

 

Seuraavassa on esitetty joitakin alueen ikääntyvään väestöön liittyviä tunnuslukuja. 

Taulukko1. Pohjois-Satakunnan kuntien väkiluku laskee jokaisessa kunnassa ennustejakson 2016- 

2040 aikana (Sotkanet). 

 

 

         

 

  

 

 

 

 

 

Taulukko 2. Ikäryhmään 65-74 vuotiaat kuuluvien määrä nousee ennusteiden mukaan kaikissa 

kunnissa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen määrä alkaa hitaasti laskea (Sotkanet)         

 

 

 

 

 

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen
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2020 281 308 1797 445 333 292

2025 273 287 1702 417 340 277

2030 236 257 1589 367 308 250
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Väestöennuste 2012                                                        alueittain 2016 - 2040  

 
2016 2020 2025 2030 2040 

Ikäluokat yhteensä      

Honkajoki 1 714 1 652 1 597 1 545 1458 

Jämijärvi 1 889 1 815 1 754 1 713 1647 

Kankaanpää 11 637 11 385 11 148 10 952 10566 

Karvia 2 452 2 356 2 264 2 199 2082 

Pomarkku  2 332 2 270 2 211 2 165 2096 

Siikainen 1 576 1 526 1 484 1 449 1386 



8 
 

Taulukko 3.  65- 74-vuotiaiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla 2013 -2030 (Sotkanet)         

 

 

Taulukko 4. 75- vuotta täyttäneiden osuus nousee vuoteen  eniten Kankaanpäässä koko tilastojak-

son ajan, muissa kunnissa nousu on maltillisempaa vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen myös pie-

nempien kuntien yli 75-vuotiaiden osuus alkaa nousta nopeammin (Sotkanet).        
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2030 15,28 15,01 14,51 16,69 14,23 17,26 12,81
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Taulukko 5. 75-vuotta täyttäneiden osuus koko väestöstä tarkastelujaksolla 2013-2030 (Sotkanet)         

 

Väestöllinen huoltosuhde kuvaa lasten (0-14v) ja vanhusten (yli 64v) yhteenlaskettua määrää suh-

teessa työikäisten (15-64v) määrään.   

Honkajoen, Jämijärven ja Kankaanpään huoltosuhde on muuta maata ja Satakuntaa korkeampi ja 

ikääntyneiden määrä kasvaa koko ajan.  

Karvian huoltosuhde heikkenee merkittävästi ja huoltosuhde nousee erityisesti työikäisen väestön 

eläköitymisen vuoksi.  

Pomarkun ja Siikaisten huoltosuhde on jo nyt huomattavan korkea ja nousee edelleen ikääntynei-

den määrän  nousun myötä. 

Taulukko 6. Väestöllinen huoltosuhde 2012-2040, PoSa-kunnat, Satakunta ja koko maa (Sotkanet)         

   

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen Satakunta
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Palvelutarvekerroin määräytyy väestön ikä- ja sukupuolirakenteen, sairastavuuden sekä sosioeko-

nomista asemaa kuvaavien tekijöiden perusteella. 

Palvelutarveindeksit ovat huomattavan korkeat muissa paitsi Kankaanpäässä verrattuna Satakunnan 

keskiarvoon. Koko maan ja Satakunnan keskiarvoon nähden (100) myös Kankaanpään indeksi on 

korkeampi. Alla olevassa kuviossa on toiminta-alueen palvelutarveindeksit vuodelta 2011, joka on 

tällä hetkellä tuorein saatavissa oleva tilasto. 

Taulukko 7. Palvelutarveindeksi 2011, PoSa-kunnat ja Satakunta (Sotkanet)         

 

 

 

2.2 Sairastavuus ja toimintakyky 

 

Vanhusväestön sydän- ja verisuonisairauksien kohdalla sairauksien siirtyminen myöhempään ikään 

ei välttämättä vähennä kysyntää ja hoitojen kehittyminen tuo lisäpaineita vastaavasti iäkkäämpien 

hoitoon. Myös tuki- ja liikuntaelinsairauksien alueella kaatumisiin ja luukatoon liittyvät ongelmat 

tulevat lisääntymään.  

Muistisairaudet yleistyvät nopeaa vauhtia. Kelan maksaman eläkkeensaajien hoitotuen saajien määrä 

on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa.  Kela maksaa hoitotukea eläkettä saavalle vammai-

selle tai pitkäaikaisesti sairaalle, jonka toimintakyky on pitkäaikaisesti heikentynyt ja jolle sairaus tai 

vamma aiheuttaa avuntarvetta tai erityiskustannuksia. Yli neljännes hoitotuen saajista kärsii hermos-

ton sairauksista ja suuri osa heistä sairasti muistisairauksia, kuten esimerkiksi Alzheimerin tautia. 

Eläkkeensaajien hoitotukea maksettiin viime vuoden lopussa noin 230 000 henkilölle. Heistä 52 

500 kärsi muistisairauksista. Heidän osuutensa on kasvanut kymmenessä vuodessa kolminkertai-

seksi. Yhtenä syynä tähän on erityisesti väestön ikääntyminen. (Kela 2013) 
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Muistihäiriötä sairastavien määrä tulee olemaan suurin yksittäinen sairausryhmä, joka aiheuttaa ym-

pärivuorokautisen hoidon tarvetta. Tulevaisuudessa lähes kaikki raskaamman hoidon paikat tullaan 

tarvitsemaan muistisairaille asiakkaille. 

 

2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia 

 

Dementian esiintyvyys lisääntyy iän mukana. Suomessa 15 % yli 65-vuotiaista sairastaa vähintään 

keskivaikeaa dementiaa, ja yli 85-vuotiaista 35 %. Vuonna 2005 maassamme oli noin 85 000 de-

mentiapotilasta. Vuonna 2030 heitä arvioidaan olevan 128 000. Dementiapotilaista lähes 60 % hoi-

detaan laitoksissa. Jatkossa on keskeistä erityisesti laitoshoidon kustannusten nousun rajoittaminen. 

Tärkeitä ovat myös toimenpiteet, joiden avulla potilaita voidaan hoitaa pitempään kotona. 

Tärkeimmän dementiaa aiheuttavan sairauden, Alzheimerin taudin, luonnollinen kulku on yleensä 

seuraava: oireet ovat kestäneet 2–3 vuotta ennen diagnoosin tekoa, tämän jälkeen potilas voi olla 

kotihoidossa 3–4 vuotta ja taudin kesto kaikkiaan on 10 vuotta. Vaskulaarisen dementian ennuste 

on vastaavasti noin 8 vuotta. Loppuvaiheessa potilaat yleensä tarvitsevat laitoshoitoa. Suotuisissa 

olosuhteissa potilaan kotihoitovaihetta voidaan pidentää huomattavasti. 

 

Keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyys Suomessa: 

 30-65 vuotiailla 0,3 %  

 65-74 vuotiailla 4 % 

 75-84 vuotiailla 11 %  

 yli 85 -vuotiailla 35 % 

Taulukko 8. Ennuste keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavien määrästä v. 2020 väestöen-

nusteen pohjalta. 

 

 

Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen

65 -74 v 17 17 108 26 21 17

75 - 84 v 17 20 109 29 27 22

85 v- 22 29 133 41 37 27

Yhteensä 56 66 349 96 84 66
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Dementiaa sairastavien lukumäärä ikäluokittain 2020, ennuste  
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2.4 Valtakunnalliset ikäpoliittiset tavoitteet 

 

Painopistettä tulee siirtää korjaavasta ja raskaammasta hoidosta toimintakyvyn ja terveyden edistä-

miseen ja ehkäisevään toimintaan. Palvelut on turvattava kaikille niitä tarvitseville, ensisijaisesti ko-

tona ja asiakkaan lähellä.  Palvelutarpeen arviointia, neuvontaa ja ohjausta on lisättävä ja palveluket-

juja on kehitettävä.  Palvelurakennetta on saatava kehitettyä tasapainoisempaan suuntaan ja henki-

löstörakenteen  ja –mitoituksen on vastattava asiakkaiden hoidon tarvetta. Omavalvonnan kautta 

myös kunnallisille organisaatioille tulee velvoite toiminnan järjestelmälliseen kehittämiseen ja arvi-

ointiin. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (Vanhuspalvelulaki) tuli voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on  

1. Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 

2. Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten 

valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa 

3. Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluita sekä 

ohjausta muiden tarjolla olevien palveluiden käyttöön yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti ja riit-

tävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää 

4. Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja terveys-

palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista valinnoista 

 

Ikäihmisten palveluiden laatusuositus on ajantasaistettu  vuonna 2013, siinä on otettu huomi-

oon ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset ja uusimman tutkimustiedon. 

Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen  väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa.  Laatusuositus koros-

taa mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaamista, oikea-aikaisia ja moni-

puoliseen palvelujen tarpeen selvittämiseen perustuvia palveluja. palvelurakenteen muutosta, tarkoi-

tuksenmukaista henkilöstön määrää ja osaamista sekä johtamista. Iäkkäiden ihmisten osallisuus on 

kaikkia suosituksen sisältöalueita yhdistävä kokonaisuus. 

Suosituksen mukaan vuoteen 2017 mennessä on 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osalta asetettu 

seuraavat valtakunnalliset tavoitteet : 

- 91,0 – 92,0%   asuu kotona itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalveluiden turvin 

- 13,0 – 14,0 %  saa säännöllistä kotihoitoa 

- 6,0  – 7,0 %     saa omaishoidon tukea 

- 6,0  – 7,0 %     on tehostetun palveluasumisen piirissä 

- 2,0  – 3,0 %     on hoidossa pitkäaikaisessa laitoshoidossa (korkeintaan) 

Laitoshoito voidaan järjestää myös tehostettuna palveluasumisena, laitoshoitoa järjestetään vain 

erityisissä tapauksissa (esim. sairaudellinen syy). 
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STM:n Päivi Voutilaisen mukaan (8.10.2013) yllä olevat luvut ovat tavoitelukuja optimaaliseen ti-

lanteeseen, mutta kuntien ikärakenne ja sairastavuus ym. tekijät vaikuttavat myös niihin siten että 

esim. tarve ympärivuorokautisessa hoidossa voikin olla suurempi, tai kotihoidon tarve pienempi. 

 

3. IKÄIHMISTEN OMAT NÄKEMYKSET/ VANHUSNEUVOSTO 

 

Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön tukemiseksi tarkoitetun suunnitelman 

valmisteluun sekä palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin. Neuvosto ottaa kantaa sosiaali- ja 

terveysasioiden lisäksi moniin muihinkin asioihin. Tehtäväkenttään kuuluvat niin ympäristö- kuin 

kulttuuriasiatkin.  

 

Vanhusneuvostojen rooli  päätöksenteossa tulee siis vahvistumaan, ja tähän työhön on myös nope-

alla aikataululla pyydetty yhteistoiminta-alueen vanhusneuvostoilta kannanottoa, toivomuksia tule-

vaisuuden palveluista, joita ikäihmiset toivovat saavansa.  

 

PoSan alueen vuonna 2013 toimivilta vanhusneuvostoilta pyydettiin lausuntoja ikäihmisten toivei-

siin liittyen. Lausunnoissa ilmenevät asiat ovat hyvin samansuuntaisia  kuin PoSan kehittämisuunni-

telmat ovat. Alla olevaan listaan on koottu lausunnoissa mainitut asiat (suorat lainaukset kursiivilla): 

 Seniorineuvolatoiminnan saaminen täydessä laajuudessa, siihen liittyen iäkkäiden henkilöiden 

terveyden ja kunnon kartoitus ajoissa, samoin kuin palvelukartoitus kotona asumisen tueksi 

 Kotiuttamisyksikkö, jonne olisi mahdollisuus sijoittua avuntarpeen arviointiin esim. pitkä sairaa-

lassaolon jälkeen, kuntoutusta kotona asumisen tueksi 

 Kiertävä liikunnanohjaaja lisäämään ikäihmisten liikuntaa 75-80-, niille jotka eivät voi osallistua 

kunnan järjestämiin ryhmiin 

 Yöpartio tarvittaessa lisäämään kotona asumisen turvallisuutta 

 Palveluasuntoja, tuetun asumisen tarve lisääntyy 

 Kotona käyvien avustajien pitäisi pysyä mahdollisimman samoina luottamuksen lisäämiseksi 

 Entisen kotisisarkäytännön palauttaminen, tekisi kaikkia kodin töitä eikä niitä hajautettaisi eri 

tahoille. Alkaisivatko nykyiset toimijat tekemään monipuolisempaa palvelua? 

 Taksi- ja sairaankuljetusten järkeistäminen, ei turhaa ajoa 

 Laitoksiin enemmän harrastusmahdollisuuksia, esim. askartelua, käsitöitä miehille ja naisille 

 Liikuntaa ja mielekästä tekemistä, se ehkäisee laitostumista¨ 

 Ikääntyvän ihmisen saatava olla kotona niin pitkään kuin itse haluaa, tähän ei saisi vaikuttaa  

muiden mielipide. ”Kaunis poislähtö vaikka yksin omaan sänkyyn tai mikä kulloinkin kohtaloksi mää-

rätty” 

 Ruoka, jota monelle kotiin tuodaan pitäisi olla tavallista ruokaa, ei soseutettuja niille jotka vielä 

osaavat kuoria perunat itse.(ovat myös tottuneet tavalliseen soosiin ja perunaan) 

 Liikuntakyky ja jalat kuntoon. ”Ei tarvi päätä, jos ei ole jalkoja” 

 Inhimillinen kohtelu. Ikääntynyt haluaa myös olla huoliteltu. 
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 Tuki on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on että hoitoon sitoutunut henkilö saa joskus myös va-

paata. Siihen ei tarvita ammatti-ihmistä, vaan hyvä ystäväkin käy. Väsymys johtuu monesti 

oman ajan puutteesta, tulee turhautumista ja hoidettava koetaan rasitteena. 

 Yhteiset iloiset hetket, hoitotuokiot, käsityöhetket, pientä jumppaa. ”Ei tarvitse olla mikään suuri 

kuru, pelkkä aika riittää ikääntyvälle henkilölle.” 

 Lukuhetket, monella näköongelmia ja yhteiskunnasta syrjäytymisen riski on suuri. 

 Aikaa, sitä jokainen ikääntyvä haluaa, ”ei rahaa eikä tavaraa” 

 Lääkehoito viimeinen mahdollisuus, olisi kokeiltava elämään palauttamista, eli omasta itsestä 

huolehtimisesta,vastuuta lähimmäisen tuella 

 Monesti ikäihminen joka on tilannut siivouksen itselleen, siivoaa valmiiksi, koska aika on siivo-

usta parempi palvelu. ”Älä sano minulla on kiire, vaan ole vaikka 5 minuuttia, kunhan olet” 

 ”Ikä ei ole mikään vika, patti on vika. Vaikka sentti tunnissa, kun sen teen itse, olenhan elämässä täällä 

enkä täysihoidossa. Kun alan pukea aamulla, menee 3 tuntia, vähän haukkaan ja alan riisua, on jo ilta. 

Olen tehnyt jotain.” 

 ”Jokainen haluaa olla osa yhteiskuntaa niin kauan kun oma pää siihen pystyy, joten tukekaamme sitä.” 

 

 

Veteraanijärjestöiltä on myös tullut lausuntoja, joissa  toivotaan seuraavia asioita:   

 veteraaniyhdyshenkilötoiminnan lisäämistä, mm. kotikäynteinä veteraanien luo. Lisää tiedotta-

mista ja tiedon jakamista 

 ruokahuolto kotona asuville kaikkiin kuntiin 

 Kodin rakenteellisen toimivuuden parantaminen iän tuominen toimintarajoitusten vuoksi: ove-

kynnykset, portaat , peseytyminen jne. 

 Liukkauden torjunta, lumenluonti, kiinteistön huolto 

 Terveyspalvelut: tarkastusten säännöllisyys 

 Kuljetuspalvelut 

 Päiväparkki: Yleensä toinen puolisoista on toista hyväkuntoisempi. Tila/paikka, johon puoliso 

voi viedä toisen asioiden hoitamiseksi. 

 Virkistyspalvelu 2 – 3 kertaa viikossa 

  

4. YMPÄRISTÖ 

4.1 Asuminen ja ympäristö 

 

Asuinympäristöllä on merkitystä ikäihmisen itsenäiseen suoriutumiseen, ja ympäristötekijöihin vai-

kuttamalla voidaan myös vähentää riskiä joutua liian aikaiseen palvelujen käyttöön. Esimerkiksi 

ympäristön esteettömyyttä ja toimivuutta voidaan parantaa. Kaavoitus- ja rakentamispolitiikalla on 

merkittäviä vaikutuksia ikäihmisen asuinympäristöön. Asuntojen kerrosluvut, hissit, liikenteelliset 

ratkaisut ja erilaisten palveluiden sijoittaminen vaikuttavat kotona selviytymiseen.   
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PoSan toiminta-alueen kuntien asumis- ja ympäristöpoliittisista ratkaisuihin vaikuttavilta viranhalti-

joilta pyydettiin tähän työhön selvityksiä, miten kunnissa on toimittu ikäihmisten näkökulmasta.  

Jämijärvi: Vuokra-asuntoja ja palveluasuntoja vuokraa ikääntyvälle väestölle Jämijärven Vanhus-

tentaloyhdistys ry. Ara:lta voi hakea korjaus-ja energia-avustusta. 

Kankaanpää: Kaavoitus ja rakentamispolitiikka, kaavalliset ratkaisut kunnissa. Ympäristökeskuk-

sen keskeisenä tavoitteena kaavoituksessa on osoittaa uudet asuntorakentamisen alueet mahdolli-

simman lähelle kuntakeskuksia ja palveluita. Yleiskaavoissa on varattu alueita alueellisien palvelujen 

toteuttamiselle. Kerrostalokaavoituksessa pyritään kerroslukujen osalta ratkaisuihin, jotka edellyttä-

vät hissien rakentamista. Tiedottaminen ja monivaiheinen kuuleminen ovat keskeisessä roolissa 

kaavoitustyössä. Lähitulevaisuuden tavoitteissa on tutkia/kaavoittaa laajempia uudisrakennettavia 

korttelikokonaisuuksia asunto- ja palvelurakentamisen tarpeisiin. Näin pystyttäisiin paremmin 

huomioimaan myös ikäihmisten tarpeet.  

 

Rakennusvalvonta huolehtii rakennuslupa- ja valvontaprosessissa että rakennukset täyttävät lain 

edellyttämät vaatimukset esteettömyyden osalta. Ympäristökeskuksen tarkastusinsinöörin yhtenä 

keskeisenä tehtävänä on hoitaa ja neuvoa asukkaita asuntojen korjaus- ja energia-avustusten myön-

tämisessä. Merkittävä osa korjauksista liittyy liikuntarajoitteiden vähentämiseen. Toiminta on Kan-

kaanpäässä aktiivista ja kyseisillä avustuksilla ja neuvonnalla on merkittävä rooli ikäihmisten mah-

dollisuuksiin asua omissa asunnoissaan. Korjausavustusmahdollisuuksista on tiedotettu.  

 

Kankaanpään kaupungin omistama  Lohikon palvelukoti on rakennettu 1940-luvulla ja tämän jäl-

keen rakennusta on laajennettu ja tilamuutoksia on tehty useaan otteeseen kulloisenkin ajan vaati-

mustasoa vastaavaksi. Monessa osassa rakentamista on seurauksena se, että tilojen varustelu ei ole 

yhtenäinen ja talotekniset järjestelmät eivät ole yhtenäiset. Tilat eivät täytä nykyvaatimuksia: huone-

koko on liian pieni ja huoneissa ei ole omaa WC-tilaa eikä suihkua. Esteettömyyttä on parannettu  

hissien ja ulkoluiskien avulla.  

Karvia: Ikäihmisten asuinalueet pyritään sijoittamaan lähelle palveluita huomioiden esteettömyys ja 

hyvät kulkuyhteydet. Karvian keskustan alueella on sosiaali- ja terveyspalveluiden läheisyydessä yksi 

ikäihmisten asuinalue. Myös vuokra-asuntoja  on tarjolla ja ARA:n korjausavustuksia maksetaan  

mahdollisuuksien mukaan. Karvian vanhainkoti palvelee vanhusten ympärivuorokautista toimintaa 

nykysäädösten ja suositusten perusteella kohtuullisesti. Vanhainkodin läheisyyteen tulisi rakentaa 

Anna-kodin tyyppinen palveluasunto. 

Siikainen:  Kaavoitus- ja rakentamispolitiikassa kunnan alueella on vapaita omakotitalo- ja rivitalo-

tontteja, kerrosluvut ovat 1-2-kerroksisia ja palvelut ovat lähellä. Yksikerroksisissa rakennuksissa on 

vähän portaita, hissejä ei ole. Korjausavustuksia myönnetään hakemusten mukaan vuosittain. Kun-

nan tekninen osasto hoitaa vuokra-asuntojen vuokrauksen asuntojen vapautumisen ja asumistar-

peen mukaan, kunnalla on noin  50 vuokra-asuntoa. Asumiseen ja  ympäristöön liittyvistä asioista 

tiedotetaan kuntauutisten kautta 

Siikaisissa  on Metsätähden palvelukeskuksen välittömässä  yhteydessä ikäihmisille tarkoitettuja 

vuokra-asuntoja, jotka mahdollistavat itsenäisen asumisen, mutta tarvittaessa palveluita on saatavis-

sa läheltä. 
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4.2 Liikenne ja liikkuminen 

 

Kuntien järjestämät palvelut, kuten palveluliikenne, kevyen  liikenteen väylät, luiskat ym. ovat osal-

taan joko auttamassa tai estämässä ikäihmisen kotona asumista. Kuntien teknisiltä ja ympäristö-

kaavoitustoimilta tiedusteltiin näihin liittyviä asioita. 

Honkajoki: Honkajoen keskustan tie- ja katuverkko on noin 60% päällystetty ja 80% valaistu. 

Katuja pyritään määrärahojen puitteissa perusparantamaan, päällystämään ja valaisemaan vuosit-

tain.  

Kevyenliikenteen väyliä tulisi saada lisää Siikaistentien suuntaan ja Kauppatien osuudelle sekä Teol-

lisuustien varteen. Kevyenliikenteen väylät on rakennettu yleisten teiden varsille; Katkontieltä poh-

joiseen Kantinkoskentielle saakka, Karviantieltä itään Turkkilan asuntoalueelle, Kauppatieltä ete-

lään Puistotien risteyksen ohi ja Hongontiellä molemmin puolin länteen Jokihongontielle saakka ja 

siitä eteenpäin Kt 44: lle saakka sekä keskustassa Porhontielle saakka. Porhontiellä on myöskin 

kevyenliikenteen väylä, joka tulisi perusparantaa .Suojateitä lienee tarpeeksi eikä väylien valaistusai-

kaa ole vielä ollut tarvetta lyhentä. Talvikunnossapidon osalta on voitu auraukset toteuttaa saman 

päivän aikana, käytännössä 6 tunnin sisällä sateen loppumisesta. 

Katuosuuksien mäkisyys keskustan alueella saattaa tuottaa hankaluuksia vanhusten liikkumiselle, 

etenkin kävellen tai rollaattorilla kuljettaessa. Ko. haittaa ei ole kovin helposti korjattavissa. Liiken-

teen nopeus tulee keskusta-alueella saada alenemaan, nykyiset pollarihidasteet tulee korvata joko 

molempien ajokaistojen sivuttaissiirtymäratkaisulla tai ”töyssy-tyyppisillä” menetelmillä. 

Puistotoalueet ovat yleensä luonnon puistoja tai lasten leikkikenttiä. Puistoja ei juuri kannata pitää 

yllä ilkivallan vuoksi. Pururata / hiihtolatu voidaan lukea puistoksi tässä tapauksessa. Nämä alueet 

ovat olleet myös vanhempien ihmisten ahkerassa käytössä.  

Torialue on laaja ja esteetön, alueen yleisilme on sekava liikenteellisesti; torin ja pihojen jäsentämät-

tömyys aiheuttaa epätietoisuutta.  Parkkipaikkoja on tarpeeksi, etenkin kirkon läheisyyteen on pai-

kallinen POP-pankki  rakennuttanut P-paikan, jota ei osata käyttää, vaan pysäköintiä näkee vielä 

ahtailla katualueilla.  Kuntaan on laadittu v. 2002 erityinen keskustan kehittämissuunnitelma, jota 

on pyritty vuosittain toteuttamaan myös ko. aihepiirejä sisältäen. 

Jämijärvellä asiointiliikennettä järjestetään kyliltä kerran viikossa 

 

Kankaanpää: Ympäristökeskuksen rooli liikenteen ja liikkumisen suunnittelussa tapahtuu pääosin 

yleiskaavan kautta, jossa määritellään kaupungin liikenteen ja eri toimintojen päälinjaukset. Valmis-

telussa olevassa keskustan osayleiskaavassa keskeisessä roolissa on palvelujen saavutettavuus kävel-

len tai muilla kevyenliikenteen keinoin. Tuleva asunto- ja palvelurakentaminen pyritään sijoittamaan 

2km kehän sisälle kaupungin keskustasta. Yleiskaavassa on osoitettu useita uusia kevyenliikenteen 

reittejä, joilla pyritään luomaan toimiva ja turvallinen kevyenliikenteen verkosto keskustan alueelle. 

Yleiskaavan uudet kevyenliikenteen yhteydet otetaan huomioon tulevissa asemakaavoitushankkeis-

sa. Kevyenliikenteen väylien ja jalkakäytävien suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa kaupungin tek-

ninen keskus. 
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Karvia: Kevyen liikenteen väylät ovat turvallisia ja sopivat myös apuvälineitä käyttäville ikäihmisil-

le. Kevyen liikenteen hyvä paikallisverkosto tarjoaa mahdollisuudet polkupyöräilyyn sekä kävely-/ 

sauvakävelyharrastuksiin.  Karviatalon ympäristön kulkuväylillä ei ole liikkumista haittaavia reuna-

kiveyksiä tai muita esteitä. Palveluliikenne toimii kerran viikossa haja-asutusalueilta keskustan palve-

lupisteisiin. 

 

Siikainen: Palveluliikennettä  ei erikseen ole järjestetty, koululaiskuljetusten yhteydessä on mahdol-

lisuus päästä keskustaan. Kevyen liikenteen väylät ovat pääosin päällystettyjä ja esteettömiä.  Kes-

kustan kaava-alueella kadut ovat rakennettuja ja pääosin valaistuja. Puistot ovat luonnontilaisia, 

yleisiä alueita ovat virastojen pihat, torialue on päivittäistavarakaupan  edustalla ja toripäivät ovat 

kerran viikossa tiistaisin. Kevyen liikenteen väylät ovat pääosin päällystettyjä ja esteettömiä. 

 

4.3 Päivittäistavarakauppa 

 

Päivittäistavarakaupoille laitettiin niin ikään tiedusteluita palveluista nyt sekä tulevaisuudessa, vasta-

uksia saatiin melko laimeasti. Tässä on koottuna yleistietoa kuntien päivittäistavarakauppapalveluis-

ta, kauppa-autopalveluista saatiin yrittäjältä itseltään vastaus. 

 

Kaikissa PoSan alueen kunnissa on saatavilla päivittäistavarakaupan palveluita saatavilla vähintään 

keskustan alueella. Apteekkipalveluita on myös mahdollista saada, sekä ruokalapalveluita. Kotiin 

kuljetettavia aterioita on myös mahdollisuus saada. Siikaisissa on käytössä Menumat-ateriapalvelu 

kotona asuville asiakkaille.  

Myymäläauton toiminta-alue kattaa koko Pohjois-Satakunnan ja ikäihmisten osuus asiakkaista on 

suuri.  Myymäläautossa asiointi on sosiaalinen kontakti ja viikoittaiset ruokaostokset hoituvat sen 

kautta. Rooli on tärkeä ja edesauttaa vanhusväestön kykyä asua omassa kodissaan mahdollisimman 

pitkään. 

5. LIIKUNTAPALVELUT 

 

Honkajoki: Honkajoen kunnassa on hyvät liikuntamahdollisuudet, kirkonkylän välittömässä lähei-

syydessä on valaistu pururata (1, 2 ja 5 km:n lenkit), talvella kyseiset lenkit ovat hiihtolatuna 

 

Monitoimitalo Honkalassa on hyvät sisäliikuntamahdollisuudet, aikoja on varattavissa. Ikäihmisille 

on oma liikuntatunti keskiviikkoisin  Petäjä-opiston vetämänä. Käytössä on myös kuntosali mak-

susta. Honkalan kerroksien välillä ei ole esteetöntä liikuntamahdollisuutta, mutta 

sisätiloihin pääsee joka kerroksesta. 

 

Kyläyhdistysten käytössä olevat tilat: Saunaluoma-Pukara kyläyhdistys Mäkipirtti; Jyllin seudun ky-

läyhdistys, Jyllin leirikeskus;  APV-kyläyhdistys, Antilan koulu. 
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Kuntatiedote ilmestyy 8 kertaa vuodessa ja jaetaan joka talouteen. Tiedote toimii tiedotuskanavana 

kuntalaisille. Lisäksi tiedottaminen palveluista tapahtuu kunnan kotisivujen, paikallislehden sekä 

kauppojen ilmoitustaulujen kautta. 

  

Jämijärvi:  Eläkeläisille on ilmaista kuntosalin käyttö aamuisin. Jämi-Areenalla on mahdollisuus 

ilmaisiin liikuntavuoroihin. 

 

Kankaanpää: Liikuntapaikat ovat kaikenikäisten käytettävissä lähes maksutta. Maksullisia palvelui-

ta ovat uimahalli ja kuntosali. Liikuntakeskus on avoinna joka päivä. Kuntoradat, sekä kattavat pyö-

räily- ja kävelyreitit kannustavat omaehtoiseen liikuntaan. Myös sivukylät on huomioitu liikuntapal-

veluissa ja paikalliset kyläyhdistykset tai vanhempainyhdistykset huolehtivat liikuntapaikkojen kun-

nossapidosta.  Liikuntapalveluilla on ohjattua liikuntaa myös ikäihmisille. Kysyntää on enemmän 

kuin on ryhmiin voitu ottaa. Tiedottaminen tapahtuu paikallislehden, internet-sivujen, sisäisen vies-

tinnän sekä Petäjä-opiston ohjelmalehtisen kautta. 

 

Karvia:  Karviatalon puitteet mahdollistavat hyvät puitteet ikäihmisten liikuntaharrastuksille,esim.  

kuntosali on varustettu ikäihmisille sopivilla laitteilla. Veteraanien yleisurheilu, miesten ja naisten 

jumpat sekä tuolijumpat ovat kuntosaliharjoittelun lisäksi erittäin suosittuja. Liikuntatoimi järjestää 

jatkuvaa ja maksutonta kuntosaliohjausta ikäihmisille, myös liikuntarajoitteisille. Yhteistyö PoSan ja 

kolmannen sektorin kanssa toimii hyvin. Omia kampanjoita on järjestetty myös ikäihmisille.  

Uusia harrasteryhmiä on suunnitteilla kuntouttavaan toimintaan mm. ikäihmisten tasapainoryhmä 

ja aivoverenkiertohäiriön sairastaneiden ryhmä, joiden ryhmien tavoitteena on toimintakykyä ylläpi-

tävän toiminnan lisäksi mielenvirkistys. 

Liikuntatoimi on lisäksi järjestänyt määräaikaisia liikunnan starttikursseja erilaisille kohderyhmille 

(eläkeläiset, työttömät, omaishoitajat  jne).  

Liikunta- ja terveyskioskiajatusta viritellään kuntosalin yhteyteen. Kioskista saisi ilman ajanvarausta 

tiettynä viikonpäivänä verenpaine- ja verensokerimittauksia sekä henkilökohtaista ravinto- ja liikun-

taneuvontaa. Toiminnalla tavoitellaan ns. matalan kynnyksen paikkaa tarkastella omia elämäntapo-

jaan ja kannustaa ennaltaehkäisyyn.  

Karviatalon tilat ovat esteettömät, hissi on käytössä liikuntarajoitteisen henkilön pääsemiseksi myös 

alakerran tiloihin. Kuntosalilaitteisiin pääsee suoraan pyörätuolista ja painopakkalaitteet ovat hallit-

tavissa istuma-asennosta. Piha-alue on esteetön. 

Liikuntatiloja on hyvin saatavilla varsinkin päiväsaikaan. Toiminnasta tiedotetaan suoraan kohde-

ryhmille ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä kunnan liikuntatoimesta vastaavat ohjaavat asiakkaita 

toiminnan piiriin. Lehdissä,  kunnan internetsivuilla sekä sosiaalisessa mediassa tiedotetaan palve-

luista. Myös kirjeitä lähetetään asiakkaille kotiin, koska ikäihmisten parissa on toivottu myös perin-

teistä kirjepostia palveluista.  

 

Liikuntatoimi suhtautuu avoimesti kaikkiin uusiin toimintamalleihin ja yhteistyökumppaneihin joilla 

on samat tavoitteet. 

 

Pomarkku: Liikuntapaikat palvelevat kaikenikäisiä, valaistu kuntorata-latu on ikäihmisten käytössä 

ahkerasti. Latuverkkoa (n.30km) pidetään talvisin kunnossa.  Ikäihmisten suosiossa on rautatielatu 

(Honkakoski-Pomarkku-Torpankorpi), joka on tasainen latu-ura.  Urheilukentällä on erillinen boc-

ciakenttä, joka on kesäisin ahkerasti ikäihmisten käytössä. Talvisin bocciatoiminta on mahdollista 
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koulujen liikuntasaleissa. Eläkeläisyhdistyksellä on omia käyttövuoroja saleihin. Uuden urheilutalon  

rakentamisessa huomioidaan esteettömyys ja erityisliikunta. Uuteen tilaan tulee myös kuntosali, 

nykyiset kuntosalitilat ovat välttävät. Vapaa-aikatoimi järjestään 60+- ryhmille yhteistyössä  Joki-

laakson Erityisryhmien Liikunnan Edistämisyhdistyksen (JELE ry) kanssa ohjattua sisäliikuntaa 

kaksi kertaa viikossa. Vesiliikuntaa järjestetään myös kahdesti viikossa Kankaanpään kuntoutuskes-

kuksessa. Toiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, ilmoitustauluilla sekä eläkeläisyhdistysten kaut-

ta. 

 

Siikainen:  Liikuntatoimen osalta ikäihmiset voivat käyttää kunnan liikuntahallia, yleisurheilukent-

tää ja  Eteläpään liikuntaympäristöä. Kansalaisopisto järjestää ohjattua toimintaa ja liikuntahallin 

kuntosali on ilmainen 65v täyttäneille. Varsinaisia liikuntapuistoja ei ole. 

 

6. KULTTUURI- JA KOULUTUSPALVELUT 

 

Honkajoki: Kirjasto on avoinna arkipäivisin, kirjastossa on hyvä valikoima erilaista kirjallisuutta ja  

esteetön pääsy Museo on avoinna kesäsunnuntaisin kesäkuu – elokuu, mutta on  vaikeakulkuinen, 

ei esteetöntä sisäänpääsyä. Eläkeliiton Honkajoen yhdistys järjestää runsaasti matkoja ja virkistys-

retkiä, myös kunnan järjestämiin retkiin esim. koulujen loma-aikoina on mahdollisuus osallistua 

 

Kunnassa toimivat aktiivisesti Eläkeliiton Honkajoen yhdistys,kyläyhdistykset (Saunaluoma-Pukara 

ky, Jyllin seudun kyläyhdistys, APV-kyläyhdistys, Martat, maatalousnaiset, kotiseutuyhdistys jne.  

Lisäksi Honkajoen seurakunta on mukana kulttuuripalveluiden järjestämisessä kunnan lisäksi. 

 

Jämijärvi: Ikäihmisille suunnattuja kultturipalveluita tuottavat  kirjastopalvelut, kansalaisopiston 

kurssit ja koulujen oppilaat sekä opettajat. Jämijärven kunta kustantaa Kankaanpään veteraanipäi-

vän juhlaan kuljetuksen veteraaneille ja heidän puolisoilleen sekä myötää laitos- ja avokuntoutusta 

hakemuksen mukaan. Tiedotus tapahtuu kuntatiedotteen ja internetsivujen välityksellä. 

Kankaanpää: Kankaanpään kaupunginkirjasto tarjoaa palvelujaan koko väestölle tasapuolisesti. 

Aineiston hankinnassa otetaan huomioon kaikki ikäryhmät. Aineistoa hankitaan lasten kuvakirjoista 

heikkonäköisten isotekstisiin kirjoihin ja äänikirjoihin asti. Äänite- ja elokuvavalinnoissa hankitaan 

tallenteita kaikenikäisille. 

Kirjasto on hankkinut käyttäjätunnukset Celia-kirjastoon, joten voimme joko hankkia sen välittä-

mää aineistoa tai opastaa Celia-kirjaston käytössä. Jatkuvasti saatavana on myös Celia-kirjaston esit-

teitä.  Kirjastossa on ollut Näkövammaisten keskusliiton välittämiä vierailuja, joilla on kerrottu nä-

kövammaisten kirjasto- ja kirjallisuuspalveluista. Vierailuja voidaan jatkaa eri tapahtumien yhteydes-

sä. 

Kotipalvelu kirjaston aktiivisena palveluna on jouduttu lähes kokonaan lakkauttamaan henkilökun-

tasyiden johdosta. Yksittäisiä asiakkaita voidaan rajoitetusti palvella kotikäynnein. Henkilökunta 

osaa opastaa kirjaston tarjoaman aineiston valinnassa lukusuosituksin ja tiedonhauin.  
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Kirjastosta on tehty esteettömyystutkimus, jossa esille tulleet parannusehdotukset on mahdolli-

suuksien mukaan toteutettu. Ongelmaksi on jäämässä kirjaston ahtaus. Esimerkiksi pyörätuolilla ei 

pääse kaikkiin hyllyväleihin suoraan. Muutamassa kohdassa valaistus ei täysin riitä, mutta pääosin 

asiat ovat kunnossa. Aineistoa on sijoitettu hyllyihin hyvin alas ja hyvin ylös.  

Auditorion ja kirjaston aulan ulko-ovien avautuminen automaattisesti on toteutettu painikkeella. 

Myös ulko-ovella oleva pieni porras poistuu. Inva-WC on  aulatilassa. Inva-pysäköinti tulee lähelle 

ulko-ovea. Induktiosilmukkaa ei ole käytettävissä. 

Kirjaston tiedot löytyvät kotisivuilta www.kankaanpaa.fi/kirjasto. Kirjastolla on myös Facebook-

sivut.  Kirjasto tiedottaa tapahtumistaan mm. Kankaanpään vanhusneuvostolle. 

Museon toiminnat sopivat luontevasti ikäihmisten aktivoimiseksi. Erilaiset muistelut, vanhojen 

valokuvien katselu ja tunnistaminen ovat olleet mieluisia ja suosittuja tilaisuuksia aktiivisille se-

nioreille. Tilaisuudet ovat olleet hyödyksi paitsi osanottajille, myös museolle. Näiden kautta on saa-

tu arvokasta täydennystä puuttuviin tietoihin. 

 

Museo pyrkii tulevaisuuden toiminnoissaan siirtymään perinteisestä 1800-luvun lopun ja 1900-

luvun alun agraariyhteiskunnan esittelystä lähemmäs nykypäivää, jolloin myös tämän hetken ikäih-

miset löytävät itseään koskettavaa muisteltavaa. Museon kokoelmia ja arkistoja voidaan käyttää 

monipuolisesti ja luovasti hyväksi. Esimerkkinä 1930-luvun Kankaanpään Keskuskatu virtuaalisena 

netissä.  Museo pyrkii osallistamaan seniorikansalaisia usein eri tavoin.  Oman aikansa asiantunti-

joina he ovat muistitiedon tuottajina avainasemassa. Museon valokuvakokoelma pyritään saamaan 

lähivuosina ainakin osaltaan verkkoon, jolloin kuka tahansa voi osallistua tietojen täydentämiseen 

esim. omalta kotikoneeltaan.   

 

Dementiaa sairastaville ja liikuntaesteisille museo on aloitellut ”minimuseo” palvelua. 

Esim. Lohikon vanhainkodissa ja Helinä-kodissa on järjestetty muisteluhetkiä tuoksujen avulla: 

tervan-, kahvin-, Mäntysuovan -, sireenin- ja koivuntuoksujen myötä nostateltiin esiin muistikuvia 

lapsuuden kesistä. Suvivirren kuunteleminen nosti monille kyyneleet silmiin. Elämysten tuottami-

nen historian keinoin on kiinnostava alue, jota voisi kehittää eri alojen osaajien kanssa. 

 

Museolla tarjottavaa kaikenikäisille ja -kuntoisille asiakkaille. Museorakennus Niinisalossa on han-

kalasti saavutettavissa eikä ole esteetön. Käynti vaatii oman auton tai erillisen kuljetuksen, julkisten 

liikennevälineiden aikataulut eivät sovellu museokäyntiin. Museorakennuksessa näyttelyt ovat use-

assa eri tasossa, talossa ei ole hissiä. Ulko-ovelta sisääntulokerrokseen on muutamia porras-

askelmia, tässä yhteydessä luiska, jonka kaltevuus on melko jyrkkä, esim. pyörätuolilla kulkevan 

avuksi tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.  

Ikäihmisille suunnattuja toimintoja on tämän vuoksi järjestetty helpommin saavutettavissa tiloissa, 

kuten Petäjä- Opistolla tai vanhusten palvelukeskuksissa.  Museo toivoo saavansa toimitilat Kan-

kaanpään keskustasta. Ikäihmisten palveluja voidaan tällöin monipuolistaa huomattavasti. 

Museo suunnittelee räätälöityjä kierroksia tai kierrätettäviä ”minimuseoita” sekä itse että yhteistyös-

sä eri toimijoiden kanssa. Museo vastaa oman toimintansa tiedottamisesta. Laajemmat hankkeet 

yhteistyönä. 
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Kankaanpään musiikkiopisto teki aloitteen kesällä 2012 yhteistyön aloittamiseksi PoSan vanhus-

työn kanssa. Neuvottelujen tuloksena aloitettiin Lohikon palvelukodissa mummunmuskaritoimin-

taa kerran kahdessa viikossa. Mummunmuskariin osallistuu Lohikon eri yksiköistä 10–25 asukasta. 

Joukossa on joskus myös omaisia. Toiminnan kulmakivenä on yhteislaulu. Joinakin kertoina vaihte-

lua ovat tuoneet Kankaanpään musiikkiopiston oppilaiden pitämät pienimuotoiset konsertit. Myös 

jotkut Lohikon asukkaista ovat innokkaita esiintymään. Lohikossa näkyy selvästi musiikin virkistävä 

vaikutus. Puhekykynsäkin menettänyt vanhus saattaa yhtyä yhteiseen lauluun.   

Musiikkiopiston nykyresurssien mukaan on mahdollista, että toiminta annettaisiin nykyisen joka 

toisen viikon sijaan viikoittain. On silti muistettava, että taiteen perusopetus (eli musiikkiopiston 

opetus) on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille.  

Karvia: Karvian vanhusneuvosto ja Iltaruskon palvelukeskus järjestävät vuosittain vanhustenviikon 

lokakuun alussa, jolloin ikäihmisille on ohjelmaa Iltaruskon palvelukeskuksessa ja palvelukoti Sy-

reenissä. Lisäksi palvelukeskukseen on kulttuuritoimen kautta järjestetty useita runo- ja laulutapah-

tumia. 

Karvian Willin Kansan viikolla marraskuun alussa on myös tapahtumia ikäihmisille Karviasalissa, 

LC Karvia järjestää kuljetuksen niille senioreille, joilla ei ole omaa kyytiä. Iltaruskon palvelukeskuk-

sessa vierailevat mm. Karvian  Soittokunta, kyläkoulujen oppilaat , Karvian eri esiintyjäryhmät sa-

tunnaisesti vuoden aikana. Kansalaisopistossa on piireinä vanhuksille runoryhmä Ainot ja Reino, 

sekä tuolijumppa, Karvian Naiskuoro sekä  helppo ja kevyt jumpparyhmä. Lisäksi kulttuuripalvelui-

ta ikäihmisille tarjoavat, kirjasto ja museo.  

 Karviatalon juhlasaliin on järjestetty pyörätuoliasiakkaille oma tila, tiloissa on myön induktiosil-

mukka kuuluvuuden parantamiseksi  

Karviassa on paljon erilaisia tapahtumia, joihin myös seniorit voivat osallistua terveydentilansa aset-

tamissa rajoissa, kesäisin Iltaruskoon palkataan nuoria virkistystyöntekijöiksi, jotka mm. ulkoilutta-

vat vanhuksia.   Eläkeliiton Karvian yhdistyksessä on jäseniä 600 ja heillä on melkein viikoittain 

toimintaa. Myös Karvian 4H-yhdistys järjestää vanhojen työtapojen näytöksiä ja vanhan ajan joulu-

tapahtuman, jossa myös ikäihmiset tuovat osaamistaan esille. 

 

Pomarkku: Ikäihmisille suunnattuja kulttuuripalveluja järjestävät kunta, seurakunta, yritykset, jär-

jestöt, yhdistykset , Petäjä-opisto ja kotiseutumuseo. Kunnankirjasto tarjoaa lainapalveluita, näytte-

lytiloja ja tarvittaessa myös ohjausta internetin ja tietokoneen käyttöön. Kirjastossa toimii avoin 

lukupiiri. Kirjaston tiloihin on esteetön kulku ja inva-wc. Kulttuuritoimi järjestää kuntalaisille vuo-

sittain erityyppisiä kulttuuriaktiviteettejä, retkiä, näyttelyitä sekä Itsenäisyyspäivän tilaisuuksia yh-

dessä muiden toimijoiden kanssa. Tiedottaminen tapahtuu median,  kunnan internetsivujen , liiketi-

lojen ilmoitustaulujen ja kuntatiedotteen välityksellä. 

Siikainen: Kunta ja eri yhdistykset järjestävät ikäihmisille useita musiikkitapahtumia, teatteri- ja 

konserttimatkoja. Pääkirjasto toimii kirkonkylällä arkisin ja Leväsjoen sivukirjasto on avoinna yhte-

nä iltana viikossa. Kotiseutumuseo on avoinna heinäkuussa päivittäin. Tiedotus tapahtuu ” Oma 
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Kunta - Uutinen ” lehtisen, Merikarvian kansalaisopisto-tiedotteen  ja kunnan internetsivujen kaut-

ta. 

7. YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO 

 

PoSan alueella toimii useita kuntoutuspalveluita tuottavia yrityksiä. Fysioterapiapalveluita ja kun-

tosalipalveluita tarjotaan alueella kohtuullisesti.  

Kankaanpään kuntoutuskeskus tuottaa kuntoutuksen monipuolisia palveluita erityisesti vaikea-

vammaisille, mutta myös sotainvalidien ja sotaveteraanien kuntoutusta, sekä ikääntyneille, työelä-

mästä poissaoleville monisairaille, jotka asuvat kotona tai palvelutalossa, joiden toimintakyky on 

alentunut ja arjessa selviytyminen vaarantunut eri sairauksien takia. 

Kotiin annettavien palveluiden tuottajia löytyy alueelta lähinnä tukipalveluihin, kuten siivoukseen. 

Kotona asuvien  ikäihmisten hoivapalveluihin toivotaan lisää yrittäjiä alueelta.  

 

8. KOLMANNEN SEKTORIN VAPAAEHTOISTYÖ JA SEURAKUNNAN TOI-

MINTA 

 

Seurakuntien palveluilla on tärkeä rooli ikäihmisten hengellisten tarpeiden huomioimisessa. Vaikka 

koosteessa ei olekaan alueen kaikkien seurakuntien palautetta, toimii jokaisessa kunnassa aktiivinen 

diakoniatoiminta ja muu hengellinen toiminta nimenomaan ikäihmisiä ajatellen. 

 

Jämijärven seurakunta:  

Ikäihmisille suunnattuja toimintamuotoja ovat: 

 Jumalanpalvelukset kirkossa 

 Jämijärven vanhainkodilla, Hopearinteen palvelukodilla ja Onnikodilla pidettävät hartaus- ja 
lauluhetket,Toivontupa- tapahtuma n. kolmen viikon välein syys- ja kevätlukukautena seu-
rakuntakodilla 

 Diakoniatyöntekijän kotikäynnit, seurakunnan työntekijöiden syntymäpäiväkäynnit 80, 85, 
90 ja yli 90 vuotiaiden kotiin 

 Seurakuntaretket, joulutervehdykset yli 75v. vapaaehtoisten jakamana 

 Lisäksi kaikki seurakunnan tilaisuudet ovat avoimia kaikille 

 Kirkossa esteettömyyteen on kiinnitetty huomiota. Autojen inva-paikat kirkon oven lähei-
syydessä, yhdestä ovesta mahdollisuus tulla sisään tasaista luiskaa pitkin, kirkon alttarille 
mentäessä on luiska ja kuulovammaisia varten on asennettu induktiosilmukka. Jumalanpal-
velukset kuuluvat myös suorana lähetyksenä vanhainkotiin ja Hopearinteen palvelutaloon. 
Seurakuntalaisille järjestetään kirkkokyytimahdollisuus taksilla muutaman kerran vuodessa. 

 Seurakuntakodilla on myös esteetön liikkumismahdollisuus ja inva-wc. 

 Vanha-Pappilassa, jossa on kirkkoherranvirasto ja pienimuotoisia tilaisuuksia ei ole esteetön 
kulkumahdollisuus. Rakennukseen on rappuset ja ulkokaide. 

 Alueellisesti järjestetty toiminta keskittyy Jämijärven keskustaan. Toivontupaan on mahdol-
lisuus saada taksikyyti pienellä omavastuuosuudella. Kotikäyntejä tehdään tasaisesti koko 
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kunnassa. Lähivuosinakin pyritään tarjoamaan taksipalveluja haja-asutusalueilla edullisella 
omavastuuosuudella 

 Kotikäyntityössä etusijalla ovat yksin asuvat, huonosti liikkuvat, iäkkäät tai sairaat seurakun-
talaiset, joilla ei ole enää mahdollisuutta hoitaa itsenäisesti omaa arkeaan eikä osallistua seu-
rakunnan tai muiden järjestäjätahojen ohjattuun toimintaan.  

 Seurakuntaretkiä järjestettäessä pyritään miettimään esteettömyyttä retkikohteissa. 

 Kaikki seurakunnan työntekijät ovat ikäihmisten parissa toimijoita, kukin omalla sarallaan. 
Diakoniatyöntekijä tekee pääasiallisesti työtä ikäihmisten parissa. Hänen apunaan ovat va-
paaehtoiset diakoniakylätoimikunnat. 

 Seurakunnan toiminnasta ja työntekijöistä tiedotetaan paikallislehdissä (Kankaanpään Seu-
tu, Pohjois-Satakunta ja Uutis-Oiva), lisäksi seurakunnalla on kotisivut internetissä. 

 Erillisiä mainoksia seurakunnan ilmoitustauluilla sekä vanhainkodilla, palvelutalolla ja palve-
lutalon vieressä olevien rivitalojen ilmoitustaululla, Jämijärven kuntatiedote, Toivontuvan 
käsimainos jaettu osallistujille ja annetaan kotikäynneillä ym. mahdollisille tulijoille.  

 Diakoniatyöntekijän käyntikortti jaossa kotikäynneillä isofonttisena, ”saatesanat: aina voi 
soittaa, kun tuntuu siltä!” Saa pyytää kotikäynnille ja kysyä mikä mieltä askarruttaa. 

 Yhteistyömahdollisuudet omaiset, hoitolaitosten henkilökunta, kotipalvelu, kotisairaanhoito 
sekä sosiaalityöntekijä  

 
Tulevaisuudessa yhteistyötä kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä järjestötoimijoiden kanssa tulisi 

lisätä. Seurakunnan vapaaehtoistoiminnan tulisi kannustaa ystäväpalvelu-tyyppiseen toimimiseen. 

 

Kankaanpään seurakunta: Jumalanpalvelukset ja muut yleiset tilaisuudet ovat olleet suosittuja 

ikäihmisten keskuudessa. Yksilökohtaista asiakastyötä tehdään kotikäynteinä yksinäisten sekä les-

keytyneiden luo, lisäksi huomioidaan syntymäpäivätervehdyksin 70-,80-,90-,91-jne vuotiaiden luo. 

Näiden kontaktien lisäksi diakoniatyöllä on vuosittain yli 65-vuotiaiden kanssa n. 550 asiakaskon-

taktia. Tiistaikammari kokoontuu keskustassa viikottain, Myllymäen keskiviikkokerho ja Veneskos-

ken päiväpiiri kuukausittain ja Luoman keskiviikkokerho muutaman kerran vuodessa. Lisäksi mies-

ten toimintaan osallistuu saunailtojen ja leirin muodossa ikääntyneitä miehiä. Seurakuntatyön 10 

pienryhmää, kuoro ja eläkeläisjärjestöjen yhdessä seurakunnan kanssa järjestämät tilaisuudet kokoa-

vat huomattavan määrän ikäihmisiä. Syntymäpäiväjuhlat järjestetään vuosittain 70- ja 75- vuotta 

täyttäville seurakuntalaisille, lisäksi vanhusten viikon juhla järjestetään vuosittain.  

Sururyhmätoimintaa järjestetään puolisonsa menettäneille, usein jo ikääntyneille henkilöille. 

Seurakunnan työntekijät vierailevat paikallisissa vanhainkodeissa sekä sairaalassa hartaustilaisuuksis-

sa, mahdollisuus on myös kahdenkeskisiin tapaamisiin.  

Vuosittain järjestetään seurakuntaretki, kolmen päivän leirit naisille ja miehille, omaishoitajille leiri-

päivä ja retki. 

Taloudellinen avustaminenkin on periaatteessa mahdollista. Ystävätoiminta pohjautuu vapaaehtois-

työhön, vapaaehtoistyössä toimii n 25 henkilöä ja he tekevät n. 600 kotikäyntiä vuosittain, asiakkaat 

ovat pääosin yli 65-vuotiaita. Vapaaehtoishenkilöt järjestävät myös toimintaa ikäihmisille ulkoilusta 

askarteluun. 

Kylissä aktiivisesti toimivat toimikunnat järjestävät hengellistä toimintaa (seurat) kylillään, pitävät 

yhteyttä kyliensä ikäihmisiin ja välittävät heidän toivomuksiaan seurakunnan työntekijöille.  

 

Saavutettavuus seurankunnan palveluissa on hyvä, koska suuressa osassa palveluita työntekijät liik-

kuvat. Kerhoihin ja muihin tilaisuuksiin on tultava omilla kyydeillä. Esteettömyys on huomioitu 
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toimitiloissa. Aktiiviset ihmiset osallistuvat, mutta huolena on passiivisempien ja huonokuntoisem-

pien ikäihmisten jääminen entistä enemmän yksin.  

Vapaaehtoistyöntekijöitä on tarkoitus kouluttaa lisää ja toivotaan saatavan kokoon ulkoiluttajarinki. 

Toiminnasta tiedotetaan paikallislehden lisäksi internet-sivuilla sekä osalle myös henkilökohtaisin 

kirjein. 

 

Vapaaehtoistyöstä suurin osa alueella koordinoituu Kasevan toiminnan kautta, lisäksi toiminnassa 

ikäihmisten parissa ovat aktiivisesti alueella toimivat leijonajärjestöt sekä erilaiset naistoimikunnat ja 

yrittäjistä koostuvat yhdistykset jotka kanavoivat toimintaansa vapaaehtoistyön kautta. 

Kankaanpään seudun vammaisjärjestöt ry (Kaseva) on PoSa:n alueella toimiva, 21 jäsenyhdistyksen 

muodostama sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys. Toimintaamme rahoitetaan Ray:n 

kohdennetulla avustuksella ja toimintamme on kaikille avointa. Pääasiallinen toimintatarkoituk-

semme on tukea jäsenjärjestöjämme ja niiden toimintaa.  

Ikäihmisille suunnattu/sopiva toimintamme: 

 ”Kohtaamispaikka” – tyyppinen toiminta: kahvitarjoilu joka torstai klo 10 – 12 toimistollamme, 
vapaata yhdessä oloa ja seurustelua 

 ilmainen internet – piste ja mahdollisuus saada neuvontaa tietotekniikan perusteissa 

 neuvontaa ja apua eri palveluiden ja etuuksien hakemisessa, myös sosiaaliasiamiehen vastaanotto 

 toimistollamme myydään kuulolaitteen paristoja, verensokerin mittausliuskoja ja pihkavoidett 

 eri ryhmien (mm. syöpäsairaat, aivovamman kokeneet, omaishoitajat, mielenterveysomaiset) 
vertaistukiryhmiä  

 kauttamme saatavissa vapaaehtoistyöntekijöitä avuksi pieniin askareisiin, seuraksi, tueksi 

 Vanhustyön keskusliiton Ystäväpiiri – toiminta; ikäihmisten yksinäisyyden lievittämiseksi ja eh-
käisemiseksi järjestettävä psykososiaalinen ryhmätoiminta 

 erilaisia harrastepiirejä; Runopiiri, Puutarha- ja huonekasvikurssi, Raamattupiiri  

 erilaisia retkiä, joille on mahdollisuus saada avustaja mukaan 

 vesi- ja tuolijumppaa viikoittain 

Kaikki em. toiminta jatkuu ja mahdollisuuksien mukaan myös laajenee rahoituksen jatkuessa myös 

tulevaisuudessa. Oma toimintamme on kaikille avointa eikä edellytä näin ollen yksittäisiltä osallistu-

jilta jäsenyyttä, jäsenyhdistystemme toiminnan suhteen käytännöt vaihtelevat yhdistyskohtaisesti. 

Omasta toiminnastamme vain Ystäväpiiri on suljettu ryhmä, johon valitaan haastatteluin. 

 Liikuntaryhmämme järjestetään esteettömissä tiloissa. Yhdistys myös ylläpitää esteettömyysselvi-

tystä Kankaanpään keskustan palveluista, selvitys on saatavana sähköisesti yhdistyksen sivuilta: 

www.kasevary.fi. 

Yhdistyksen toimijat: jäsenyhdistykset aktiiveineen, työntekijät (toiminnanjohtaja, liikunta- ja virkis-
tystoiminnan ohjaajat), yhdistyksen hallitus, vapaaehtoistyöntekijät 

Kaseva tekee erittäin paljon yhteistyötä eri tahojen kanssa. Vapaaehtoistyöntekijöitä koulutetaan ja 

välitetään yhdessä seurakunnan kanssa. PoSa:n kanssa tehdään yhteistyötä mm. tiedotuksen ja Hy-

vinvoinnin portaat 65 – vuotiaille – kokonaisuuden kanssa. Tiedotuksellinen yhteistyö tarkoittaa 

pääasiassa sitä, että ammattilaiset tiedottavat asiakkaitaan erilaisista yhdistyksen tarjoamista toimin-

noista ja palveluista. Yhdistys tekee lisäksi yhteistyötä Kankaanpään kaupungin liikuntatoimen, 

http://www.kasevary.fi/
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Kuntoutuskeskus Kankaanpään, tiedotusvälineiden ja oppilaitosten kanssa. Syksystä 2013 alkaen 

Kankaanpään Yhteislyseon oppilaat voivat suorittaa osan valinnaisista opinnoistaan käymällä Kase-

van vapaaehtoiskurssin ja yhdistyksessä suoritetaan erittäin paljon eri tutkintoihin liittyviä harjoitte-

luja. 

 

9. SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN RAKENNE 2013 

 

9.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

9.1.1 Sairaanhoitopalvelut avohoidossa 

 

Kaikissa kunnissa on ajanvarausvastaanottoa lääkäreillä, sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla. 
Sairaanhoitajan vastaanotto toimii ajanvarauksella. Palvelusisältönä mm.: 

 hoidon tarpeen arviointi, potilaan ohjaaminen oikeaan hoitopaikkaan sekä ohjausta ja neu-
vontaa terveyteen ja sairauteen liittyvissä asioissa 

 erilaisia hoitotoimenpiteitä mm. ompeleiden poistot, lääkepistokset, haavahoidot, korvien 
huuhtelut, rikan poisto silmästä ja pienten tapaturmien hoito,virtsatulehdusten ja kurkkuki-
vun tutkimuksia, pika-analytiikka, esim.tulehdusarvon kontrollit, suonensisäiset antibiootti-
hoidot 

 lyhyet sairaslomatodistukset ja sairaan lapsen hoitovapaa, laboratoriovastausten anto, ve-
renohennushoidon toteutus 

Reseptihoitaja toimii joka päivä ajanvarauksella. Toiminta sisältää mm. pitkäaikaissairauksien seu-
rantakäynnit, infektiotautien hoitoa ja kontrollointia. Reseptihoitajalla on rajattu lääkkeenmäärää-
misoikeus 

Astmahoitajan vastaanotto toimii myös ajanvarauksella, toimintaan kuuluu mm.astmapotilaan 
omahoidon tukeminen, lääkkeenottotekniikan opastus ja neuvonta,spirometriatutkimusten tekemi-
nen sekä PEF-mittarien lainaus ja puhallustekniikan opastus. 

Vuorokausirekisteröintejä tehdään terveyskeskuslääkärin lähetteellä: ekg:n vuorokausiseuranta, ve-
renpaineen vuorokausimittaus 

 
Äkillisen akuutin sairaanhoidon palvelut: 

Päivystys toimii pääterveysasemalla Kankaanpäässä joka päivä klo 8-22 ajanvarauksella kiireellistä 
hoitoa vaativat potilaat hoidetaan ilman ajanvarausta. Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Pomarkun 
ja Siikaisten asukkaiden toivotaan soittavan arkisin ensin omalle terveysasemalleen ja tiedustelevan 
sieltä päivystysaikaa. Yöpäivystys toimii klo 22:00 – 08:00 Porin Yhteispäivystyksessä Satakunnan 
Keskussairaalassa. 

Erikoissairaanhoito perusterveydenhuollossa 

Pääterveysasemalla on kirurgin vastaanotto, hänen vastaanotolleen tullaan pääsääntöisesti terveys-

keskuslääkärin lähetteellä. Kirurgi tekee myös ruuansulatuskanavan tähystyksiä, joihin myös tarvi-

taan terveyskeskuslääkärin lähete 
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Röntgenlääkäripalveluita tarjotaan pääterveysasemalla, myös  urologin vastaanotto kerran kuukau-

dessa, vastaanotoille tullaan terveyskeskuslääkärin lähetteellä. 

  

9.1.2 Jatkohoito sairaanhoidossa 

 

Kotisairaala on akuuttia toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaalle sairaalatasoista hoitoa potilaan 

kotona, palvelu- tai vanhainkodissa. Kotisairaalan hoidettavaksi sopivia potilaita ovat lääkärin arvi-

oimat tulehduspotilaat, jotka tarvitsevat suonensisäistä antibioottihoitoa, sokeritasapainotukset, ja 

sydämen vajaatoiminnasta kärsivät, nesteytykset, punasolutiputukset sekä esim. terminaalivaiheen 

hoitoa vaativat asiakkaat jne.  Tavoitteena pidetään, että vanhainkotien ja muiden palveluasuntojen 

asukkaat hoidetaan mahdollisimman nopeasti/pitkään kotona. 

Kotona selviämistä tuetaan jatkossa yhä enemmän myös akuuttivaiheita ajatellen (mm. kotiutusfy-

sioterapeutit) 

 

 

9.1.3 Sairaalan osasto  

 

Sairaalan osastolla hoidetaan alueen asukkaiden terveyttä ja tarjotaan yleislääkäritason sairaanhoitoa 

yhteisymmärryksessä potilaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimintoja ylläpitävän ja edistä-

vän työotteen avulla tehostetaan hoidon vaikuttavuutta. Sairaus ja yksilöllisyys huomioiden tavoit-

teena on saada potilaat sairaalasta kotiin mahdollisimman nopeasti Toiminnan tavoitteellinen ja 

tarkoituksenmukainen sujuminen edellyttää yhteistyötä eri tahoihin, jatkohoitokysymyksissä erityi-

sesti vanhuspalvelun kanssa.  Potilaat pyritään ottamaan jatkohoitoon erikoissairaanhoidosta heti, 

kun hoidon tarve siellä on päättynyt.  Sairaalassa on 70 potilaspaikkaa 

 

  

9.1.4 Lääkäripalvelut  vanhainkodeissa 

 

Akuutti sairaanhoito hoidetaan laitoksissa kotisairaalan /vanhainkodin lääkärin toimesta ja vain 

todella sairaalahoitoa vaativat siirretään sairaalan osastolle hoidettavaksi. Ei-kiireelliset lääkäripalve-

lut hoitaa vanhainkodin lääkäri ko.hoitopaikassa. 

Yksityisten laitosten asukkailla on myös mahdollisuus tilata aika lääkärin  vastaanotolle peruspalve-

lukeskukseen, jos talolla ei ole omaa lääkäriä.  

 

9.1.5 Palveluohjaus 

 

Asiakkaan hoitopaikan valinnassa käytetään asiakkaan kokonaisvaltaista arviointia yksilölliset tar-

peet huomioon ottaen. Arvioinnin apuna käytetään toimintakyvyn mittareita. Uusia mittareita ote-

taan käyttöön kun se on mahdollista. 
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RaVa-indeksiluokituksen sijoitussuositukset (suuntaa antava, ei ratkaiseva): 

1,5 – 1,99 Kotihoidon asiakkuus (MMSE 30-24) 

2,0 – 2,49 Tehostettu kotihoito (23-16) 

2,5 – 2,99 Tehostettu kotihoito / tehostettu palveluasuminen (15-12) 

3,0 –  Tehostettu palveluasuminen/ tehostettu kotihoito/ laitoshoito (vain erityisen päte-

västä syystä) 

 

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu SAP-työryhmän (Selvitys, Arviointi, Palve-

luohjaus) kautta. Lähtökohtana yksiköihin siirtymiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista 

tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Kokonaisarvioinnin tukena käytetään toimintakykymittareita 

sekä kokonaisarviointia. Vanhusten toimintakykyä ylläpitävien toimintojen arviointiryhmä pyrkii 

järjestämään kotona asuvalle palveluasumista hakevalle ns. arviointi- ja kuntoutusjakson. Tämän 

jakson jälkeen ikääntyneen palveluasumisen tarve tarkastellaan uudelleen SAP-työryhmässä. 

 

Jos palveluasumisen tarve ilmenee sairaalahoitojaksolla, sairaalan henkilöstö arvioi henkilön toimin-

takyvyn. Kartoitus käsitellään SAP-työryhmässä, josta asiakas ohjataan pääsääntöisesti mahdolli-

suuksien mukaan palveluasumisen arviointi- ja kuntoutusjaksolle esim. tilapäiseen tai säännölliseen 

jaksohoitoon. Arviointijakson alussa on lähtötasoarviointi ja lopussa tehdään uusi arviointi. 

Päivystyksen sairaanhoitajan neuvontapuhelin on käytettävissä kaikenikäisille. Kuntoutuksen osalta 

kunto-ohjaajan palveluita annetaan kuten muullekin väestölle. 

 

Vanhuspalvelulain  mukaan ikäihmisten palveluihin on määriteltävä vastuutyöntekijä vuoden 2015 

alusta. Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua 

palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Työntekijän tehtävänä on mm. 

neuvoa ja auttaa iäkästä henkilö palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa.  

Palveluohjauksen tavoitteena on tunnistaa asiakkaan yksilölliset tarpeet ja järjestää asiakkaalle 

hänen tarvitsemansa palvelut ja tuki käytettävissä olevien resurssien avulla. Palveluohjauksessa 

olennaista on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde ja asiakaslähtöinen työskentelytapa. Palvelu-

tarpeen arvioimiseksi palveluohjaaja tekee palvelutarpeen arviointikäynnin asiakkaan kotiin tai hoi-

toyksikköön. Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnissa käytetään apuna toimintaky-

kymittareita. Käynnin yhteydessä selvitetään aina asiakkaan ja omaisten mahdollisuudet osallistua 

hoitoon sekä asiakkaan taloudelliset mahdollisuudet hankkia palvelut (tai osa palveluista) yksityisiltä 

palveluntuottajilta.  

Kotiin annettavien palveluiden tulosyksikkö toimii aluejaon mukaan tiimeissä. Koko PoSa:n koti-

hoidon alueella on viisi palveluohjaajaa, jotka vastaavat oman alueensa palveluohjauksesta. Palve-

luohjaajat toimivat myös oman alueensa kotihoidon henkilöstön lähiesimiehinä.  

Kotihoidon palveluohjaajan tehtävät: 

 arviointikäynnit asiakkaan kotona: palvelutarpeen kartoitus ja palvelujen myöntämi-
nen/yksityisten palvelujen hakeminen ja kartoitus 

 moniammatilliset hoitopalaverit osastolla, SAP-palaverit 
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 moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa,yhteistyö omaisten kanssa 

 puhelinneuvonta ja –ohjaus 

 etuuksien hakeminen/auttaminen hakemusten täytössä (esim. Kelan hoitotuki) 

 omaishoidontuen arvioinnit 

 turvapuhelinpalvelujen tilaukset ja asennusten hoitaminen 

 kotihoidon maksupäätökset 

 kollegoiden ja esimiehen yhteistyö, yhteisistä käytännöistä sopiminen tasapuolisen palvelun 
varmistamiseksi    

 henkilöstöhallinto ja siihen kuuluvat tehtävät (työsuunnittelu, tiimien esimies) 

 

9.1.6 Kuljetuspalvelut (SHL/VPL), henkilökohtainen avustaja, asunnonmuutostyöt 

 

Sosiaalihuoltolain mukaiseen kuljetuspalveluun on laadittu kriteerit, palvelu on määrärahasidonnais-

ta palvelua. Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelu perustuu vammaispalvelulainsäädännös-

tä tuleviin määräyksiin. Alla olevaan taulukkoon on koottu tilastotietoa sekä sosiaalihuolto- että 

vammaispalvelulain mukaisista päätöksistä PoSassa  vuoden 2013 aikana, Samaan taulukkoon on 

koottu myös tilasto asunnonmuutostöistä sekä henkilökohtaisen avustajan palveluista yli 65-

vuotiaiden osalta. 

Taulukko 9. Kuljetuspalvelut, henkilökohtaisen avustajan palvelut, asunnonmuutostyöt 2013 

 

9.1.7 Sosiaalityö 

 

Vanhuspalveluiden tulosalueella ei ole resursoituna sosiaalityöntekijän tai sosionomin tehtävää. 

Tarvittaessa pyydetään konsultaatiota aikuispalveluiden sosiaalityöstä. Sosiaalityöntekijä auttaa ko-

tona asuvia ikäihmisiä, jotka eivät ole vielä kotihoidon piirissä, erilaisten hakemusten täyttämisessä 

ja tarvittaessa asunnon hankinnassa.  

 

9.1.9 Ennalta ehkäisevä toiminta/toimintakykyä ylläpitävä toiminta, muistihoitaja 

 

PoSa:n aloittaessa toimintansa vuonna 2009, aloitettiin myös seniorineuvolan tuottamat ikääntyville 

suunnatut toimintakykyä ylläpitävät palvelut. Näiden palveluiden tavoitteena on väestön terveen ja 

toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen. Palveluilla lisätään väestön toimintakykyisiä elinvuosia, 

parannetaan iäkkäiden ihmisten elämänlaatua, tuetaan kotona selviytymistä niin pitkään kuin se 

 

Sosiaalihuoltolain 

mukainen kuljetus-

palvelu 

Vammaispalvelulain 

mukainen kuljetuspalve-

lu 

Henkilökohtainen 

avustaja 

Asunnonmuutos-

työt 

Myönnetty 24 (hylätty 15) 83 24 13 
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inhimillisesti arvioiden on mahdollista ja siirretään muiden palveluiden tarvetta elinkaaren myö-

hempään vaiheeseen.  

 

Hyvinvoinnin portaat – kursseja järjestetään 65 vuotta täyttäville. Kurssit sisältävät 10 – 12 ta-

paamiskertaa. Kurssit toteutetaan yhteistyössä kuntien liikunta-  ja kulttuuritoimen sekä yhdistysten, 

järjestöjen ja yritysten kanssa. Kursseilla asiantuntijat antavat tietoa terveellisistä ravitsemus- ja lii-

kuntatottumuksista, henkiseen hyvinvointiin vaikuttavista asioista, kansantautien riskitekijöistä, 

suun terveydestä, kulttuuritarjonnasta, suorittavat kuntotestejä kurssin alussa ja lopussa, tutustutta-

vat kursseille osallistuvat paikalliseen liikuntatarjontaan ja liikuntapaikkoihin sekä kolmannen ja 

yksityissektorin tuottamiin palveluihin. Kurssien tavoitteena on ohjauksen, neuvonnan ja tutustu-

mistilaisuuksien avulla ohjata ikääntyvät tunnistamaan omia terveyden ja hyvinvoinnin riskitekijöitä 

sekä omaehtoisesti ottamaan vastuuta terveydestä ja hyvinvoinnistaan. 

  

Hyvinvointikyselyt lähetetään 70, 75 ja 80 vuotta täyttäville henkilöille ja kyselyyn vastanneista 

kutsutaan riskiasiakkaat hyvinvointitarkastukseen ja vanhimman ikäluokan, 80-vuotiaiden, ris-

kiasiakkaille tarjotaan hyvinvointikotikäyntiä.. Riskiasiakkaiksi luokitellaan henkilöt, joilla on aisti-

toimintojen heikkenemistä, liikkumisen ongelmia, heikentynyt ravitsemustila, hauraus-raihnaus-

oireyhtymään viittaavat merkit, runsaasti sosiaali- ja terveyspalveluita käyttävät, monisairaat, yksi-

näiset, leskeksi jääneet, kaatumisille altistuneet, toisen apua ulkoilussa, päivittäistoiminnoissa ja asi-

oinneissa tarvitsevat, asunnon muutostöitä tarvitsevat, terveydentilansa huonommaksi kuin vuosi 

sitten kokevat, muistiongelmia kokevat, tupakoivat ja alkoholia usein käyttävät, univaikeuksia pote-

vat  ja elämäntilanteensa huonoksi kokevat sekä omaishoitajat. 

Hyvinvointikyselyyn vastaa noin 75 – 80% ikäluokasta ja vastanneista interventiosta hyötyviksi 

riskiasiakkaiksi luokitellaan noin 25 – 30%.  

 

Seniorineuvola tuottaa 65 vuotta täyttäville ja sitä vanhemmille matalan kynnyksen neuvontapal-

veluita ja palveluohjausta. Tavoitteena on ennaltaehkäistä ikääntyvien kansantauteja ja tartunta-

tauteja sekä ylläpitää ikääntyvien terveyttä ja toimintakykyä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.                                                           

Terveydenhoitajan ja muistikoordinaattorin vastaanotoilla toteutetaan pitkäaikaissairauksien (diabe-

teksen, sydän- ja verenkiertoelimistön, tule- ja muisti- ym. sairauksien) hoidonohjausta, hoitoa ja 

seurantaa.  

Vastaanottotilanteissa pyritään tunnistamaan riskiryhmiin kuuluvat asiakkaat, sillä riskiin vaikutta-

malla voidaan estää tai vähentää palveluiden tarvetta. Toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivia 

riskitekijöitä ovat aistitoimintojen heikkeneminen, alttius kaatumisille ja tapaturmille, liikkumisen ja 

tasapainon ongelmat, laihtuminen, muistihäiriöt, hauraus-raihnaus-oireyhtymä, mielialan lasku, run-

sas päihteiden käyttö, koettu yksinäisyys, läheisen kuolema, runsas sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käyttö, pienituloisuus, läheisväkivalta tai sen uhka, suuret elämänmuutokset ja siirtymät mm. sairaa-

lasta kotiutuminen, turvattomuus, terveydentilan heikkeneminen ja monilääkitys sekä omaishoita-

juus. (Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013) 

Rokotuskattavuutta pyritään lisäämään. 

 

Palveluiden tarvetta arvioidaan vastaanottokäyntien yhteydessä. Palveluohjausta kohdennetaan 

ikääntyneille, joilla ilmenee palvelutarvetta lisääviä tekijöitä. Palvelutarvetta ikääntyneellä lisäävät 

etenevä muistisairaus, fyysisen toimintakyvyn lasku, puutteelliset lähipalvelut, yksinasuminen, 

asuinympäristön esteellisyys ja / tai sosiaalisen verkoston puute.   
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Muistikoordinaattori tiedottaa väestölle muistisairauksien ennaltaehkäisyn keinoista, oireista ja 

hoidosta yleisö- ja ryhmätilaisuuksissa, järjestöjen kutsumana asiantuntijapuhujana sekä tiedotusvä-

lineissä. Muistikoordinaattori vastaa alkututkimusten toteutumisesta kaikilla, joilla epäillään muisti-

häiriötä. Alkututkimukseen liittyy myös laboratoritutkimukset. Näiden valmistuttua asiakas ohjau-

tuu lääkärin vastaanotolle arvioon jatkotutkimuksiin lähettämistarpeesta. Muistisairautta epäiltäessä 

asiakkaasta tehdään lähete neurologian poliklinikalle. Erikoissairaanhoidon tutkimusten ja muisti-

sairauden määrittämisen jälkeen jatkohoito ja seuranta siirtyy jälleen perusterveydenhuoltoon. 

Muistikoordinaattori vastaa muistisairaiden vuosi- ja määräaikaistarkastusten toteutumisesta yhteis-

työssä yksiköiden muistihoitajien kanssa. Muistikoordinaattori täydennyskouluttaa organisaation 

muistihoitajien ryhmää säännöllisesti. Muistikoordinaattori järjestää PoSan muistihoidosta vastaa-

van lääkärin kanssa ensitietopäivän kahdesti vuodessa äskettäin diagnoosin saaneille muistisairaille 

ja heidän omaisilleen. Muistikoordinaattori ylläpitää myös PoSa:n muistikahvilatoimintaa muistisai-

raille ja heidän omaisilleen, jotka saavat ryhmässä vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa 

olevilta.  

 

9.1.10 Omaishoito  

 

Omaishoidolla tarkoitetaan hoidon ja huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun hoidettavalle 

läheisen henkilön avulla kotioloissa. Omaishoidon tuki taas tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodos-

tuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle maksettavasta hoitopalkkiosta, vapaa-

järjestelyistä ja omaishoitoa tukevista palveluista. 

Omaishoidon tuen maksaminen edellyttää hoitajan ja kunnan välistä toimeksiantosopimusta. (Laki 

omaishoidon tuesta 937/2005).  

Omaishoidon tuki on lakisääteinen palvelu, johon omaishoitajalla ei kuitenkaan ole subjektiivista 

oikeutta ja  tukea myönnetään kunnan talousarviomäärärahojen puitteissa.  

 

Omaishoitolaki  on tullut voimaan vuonna 2006. PoSa:n johtokunta tarkistaa tuen myöntämisen 

kriteerit vuosittain. Lähtökohtana myöntämisperusteissa on, että omaishoidolla korvataan runsasta 

julkisten palveluiden käyttöä, mm. ikääntyneiden osalta runsasta kotihoidon palvelua tai ympäri-

vuorokautista hoitoa joko palveluasumisessa tai laitoshoidossa. 

 

Ikäihmisten laatusuosituksen mukaan omaishoidon tuen piirissä tulisi olla 5 – 6 % yli 75-vuotiaista. 

PoSa:n yhteistoiminta-alueella omaishoidon tuen piirissä vuonna 2013 oli 4,1% yli 75-vuotiaista. 

Alla olevasta taulukosta ilmenee yli 75-vuotiasta hoitavien omaishoidon tuen saajien määrä kunnit-

tain neljän viime vuoden aikana. 
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Taulukko 10.   Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana, % vastaavanikäi-

sestä väestöstä (Sotkanet)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omaishoidon tukea myönnetään myös 3 - 64 –vuotiasta  omaishoidettavaa hoitavalle. Heidän 

osuutensa PoSa:n alueella kaikista omaishoidettavista on noin yksi kolmannes. 

 

Sopimuksen tehneellä omaishoitajalla, jolla hoidon sitovuus on jatkuvaa, on oikeus saada vapaata 

kolme vuorokautta kuukautta kohden. Vapaan järjestämistä varten on ikääntyneillä seuraavia vaih-

toehtoja: 

• PoSa:n tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon lyhytaikaishoidon paikat 

• Palveluseteli hoitajan palkkaamiseksi kotiin osa-aikaisesti 

• Omaishoitajan sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella 

 

Omaishoidon tuen keskeiset linjaukset: 

• Omaishoidon tuen kattavuus yli 75-vuotiaisiin nähden pidetään vähintään nykytasolla 

• Omaishoitajan työtä tuetaan vapaajärjestelyin kysyntää vastaavasti 

• Hoidettavan toimintakykyä ylläpidetään lomajaksoilla ja kotiin vietävin palveluin 

Perhehoitoa kaivataan omaishoitajan vapaan järjestämisen vaihtoehtona 

 

 

9.1.11  Kotihoito (kotihoito, tukipalvelut,päivätoiminta,hoitotarvikkeet) 

 

Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa ja siten kotona selviy-

tymistä mahdollisimman pitkään tarjoamalla riittävät ja tarkoituksenmukaiset palvelut sekä opastaa 

asiakas niiden palvelujen piiriin, joilla asiakkaan toimintakyvyn säilymistä voidaan edesauttaa. Koti-

hoidon toteuttaminen perustuu yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelmaan ja kuntoutumista tuke-

vaan työotteeseen. 

Kotihoidon palvelut kohdentuvat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäihmisille 

ja pitkäaikaissairaille. Kotihoito toimii pääsääntöisesti kahdessa vuorossa 7 päivänä viikossa. Palve-

Alue 2010     2011  2012         2013               

Koko maa 4,2 4,4 4,5  ei saatavilla         

Pohjois- Satakunnan seutukunta 4,3 4,6 5,4 4,1 

Honkajoki 4,5 5,3 8,8 5,6  

Jämijärvi 4,1 5,4 5,7 6,5  

Kankaanpää 4,7 4,8 5,0 3,9  

Karvia 2,7 3,8 4,4 3,0  

Pomarkku  3,7 5,8 6,9  5,4 

Siikainen 5,9 5,9 7,6 4,5  
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lut on keskitetty hoito- ja hoivapalveluihin sekä tukipalveluiden osalta kylvetys-, turva-, päivätoi-

minta- ja pyykkihuoltopalveluihin. Ateriapalvelua on välitetty asiakkaille kunnissa palveluita tuotta-

vien toimijoiden kautta.  

Kaikille kotihoidon palveluita tarvitseville palvelua ei ole välittömästi palvelutarpeen ilmaannuttua 

pystytty tarjoamaan. Asiakas on joutunut myös jonottamaan palvelun piiriin, erityisesti Kankaan-

pään alueella. Uusia asiakkaita on voitu ottaa vain jos vanhoja asiakkuuksia on loppunut.   

Päivätoimintaa tai palvelupäiviä on järjestetty Kankaanpäässä, Pomarkussa ja Karviassa asiakasmää-

rien suhteessa joko virikkeellisenä päivätoimintana tai kylvetykseen liittyen. Päivätoiminnan palve-

luja ei ole pystytty  tarjoamaan ympäri vuoden, vaan resurssien vähyyden vuoksi toimintaa on rajoi-

tettu mm. kesäaikana. Asiakasmäärien ja asiakastyöajan osuuden suhteen tehostamistoimenpiteet 

ovat osoittautuneet tehokkaiksi ja asetettu asiakastyöajan tavoite on toteutunut melko hyvin koko 

Posa:n alueella.  

 

Uuden STM:n laatusuosituksen mukaan välitöntä asiakasaikaa on kotihoidossa seurattava ja  asetet-

tava sille paikalliset tavoitteet. Lisäksi kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve uuden suosituksen 

mukaan määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteutumiseen tarvittavana henki-

löstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana. Tämä edellyttää jatkossa sekä 

uuden suosituksen mukaisesti sekä välittömän että välillisen asiakastyön jatkuvaa seurantaa, jotta 

resurssien riittävyys voidaan todentaa.  

Kotihoidon vaihtoehtona on otettu käyttöön palvelusetelijärjestelmä kokeiluna seuraaviin toimin-

toihin: säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon, asiointipalveluun, päivätoimintaan.  

Kotihoidon osalta Ikäihmisten laatusuosituksen mukaisena tavoitteena on, että 13-14% yli 75-

vuotiaista on säännöllisen kotihoidon piirissä. Henkilöstömitoitus PoSan alueella ei riitä tavoitteen 

saavuttamiseen. Koko vuoden 2013 aikana kotihoidon palveluiden piirissä oli 11,7% yli 75-

vuotiaista, vuoden 2012 vastaava luku 10,96%. Alla oleva tilasto on vuoden 2012 tilasto, koska 

vuoden 2013 tilastoa ei ole Tilastokeskuksesta vielä saatavana. 

 

Taulukko 11. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.2012 olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat / 

lkm + % vastaavanikäisestä väestöstä kunnittain. (Suositus: 13 – 14%) 

 

 

 

 

 

 

Huomioitava on, että luku ja prosentti eivät suoraan kerro sitä, minkä kuntoisia asiakkaita on sään-

nöllisen kotihoidon piirissä. Jos luku on korkea, asiakkailla on vähemmän käyntejä / päivä, ja näin 

myös eri asiakkaiden lukumäärä nousee. Esim. Kankaanpään osalta taas eri asiakkaita on lukumää-

 

% vastaavan- 

ikäisestä väestöstä 
Lukumäärä 

Honkajoki 7,6 88 

Jämijärvi 8,3 18 

Kankaanpää 7,9 21 

Karvia 10,6 39 

Pomarkku  13,5 43 

Siikainen 15,1 38 
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räisesti vähemmän ja näille asiakkaille annetaan palveluita enemmän, useita kertoja päivässä. Eli 

hoitoisuus on korkeampi Kankaanpäässä/asiakas sen lisäksi että henkilöresurssi ei riitä. RaVa-

keskiarvo on näin ollen myös korkein Kankaanpäässä, seuraavaksi korkein on Jämijärvellä.  

Honkajoen kotihoidon matala prosentti ei selity RaVa-indeksillä, vaan pikemminkin suoraan henki-

löresurssin puutteella, koska päivästä 5-6 tuntia on kulunut kotihoidon henkilöstöltä ruoka-ajoon. 

Tilanne on muuttunut vuoden 2014 aikana, ateriakuljetuksia on kotihoitohenkilöstöllä enää viikon-

loppuisin. 

RaVA-indeksi kuvaa pääosin fyysistä toimintakykyä, alimmissa RaVa-luokissa olevat asiakkaat ovat 

pääsääntöisesti fyysisesti hyväkuntoisia mielenterveys-, päihde-, ja muistisairauksia sairastavia asiak-

kaita. Näiden asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin käytetään kokonaistilanteen arviota, koska 

RaVa- testi tai muistitestit eivät anna oikeata kuvaa asiakkaan todellisesta avuntarpeesta. 

 

Taulukko 12. Kotihoidon käynnit kunnittain v. 2012 

 

Kotihoidon kriteerit 

Kotihoito tukee asiakkaan toimintakykyä ja kotona selviytymistä yksilöllisen hoito- ja palvelusuun-

nitelman ja kuntoutumista tukevan työotteen avulla. Kotihoidon asiakkaaksi ottamisen kriteereillä 

selkiytetään palvelujen kohdentumista ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville ikäih-

misille ja pitkäaikaissairaille: 

1. Asiakkaille, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti, omaisten tms. avulla ja 
heidän hoito- ja huolenpitonsa vaatii erityistä ammattitaitoa. 

2. Asiakkaille, jotka tarvitsevat säännöllistä, pääasiassa päivittäistä tai viikoittaista hoivaa, huo-
lenpitoa ja/tai sairaanhoitoa selviytyäkseen jokapäiväisistä toiminnoistaan. 

3. Asiakkaat, jotka sairauden, asumisolosuhteiden, sosiaalisen verkoston puuttumisen vuoksi 
tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan. Palvelutarpeen määrittämiseksi tehdään aina 
kotikäynti, jonka yhteydessä laaditaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma asiakkaan ja 
omaisen kanssa. Toimintakykyä mitataan toistaiseksi RaVa- indeksillä, joka pääsääntöisesti 
tulee olla yli 1,7. Dementoituvan asiakkaan kohdalla käytetään myös MMSE- mittaria 

4. Kotihoitoa tarjotaan asiakkaan tarpeen ja kotihoidon resurssien mukaan myös iltaisin ja vii-
konloppuisin. 

5. Tarpeenmukaisia kotihoidon palveluita tarjotaan niin kuin se resurssien mukaan on kulloin-
kin mahdollista 

6. Asiakkaan tulee pääsääntöisesti kyetä syömään itse ja liikkumaan/siirtymään yhden hoitajan 
avustamana. 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Siikainen POSA 

Säännöllinen ko-

tihoito 
7317 7295 56779 18732 21473 111596 

Tilapäinen koti-

hoito 
1381 1340 5110 643 741 8945 
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7. Kotihoitoon ei voida ottaa sellaista asiakasta, joka ei halua palveluita tai jonka aggressiivista 
käytöstä ei saada hallintaan tai joka ei sitoudu yhteistyöhön vaikka ymmärtäisi sen merkityk-
sen hoitonsa ja hyvinvointinsa kannalta. 

8. Asiakkaan tulee ottaa käyttöön tarvittavat apuvälineet tai hoitotyötä helpottavat asiat, jotta 
kotihoidon työ mahdollistuu. Kotihoidon työntekijän työturvallisuus asiakkaan kotona on 
myös turvattava. Myös työntekijän altistuminen tupakansavulle on estettävä asiakkaan ko-
tona. 

9. Päihteiden vaikutuksen alaisena olevan asiakkaan yleistila tarkistetaan ja suunnitellut palve-
lut/hoitotoimenpiteet toteutetaan vasta asiakkaan selvittyä 

10. Asiakkaan tarvitessa lääkehoitoa/lääkejakelua, asiakas ohjataan ostamaan palvelu apteekki-
jakeluna, jos sellainen on alueella mahdollista. Säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon asiak-
kaiden lääkehoito/lääkejakelu siirretään asteittain apteekkijakeluun (ensisijaisesti koneelli-
nen annosjakelu, dosettijakelu vain poikkeustapauksissa ), jos sellainen on alueella mahdol-
lista. 

11. Tarvittava asiointipalvelu kuuluu säännöllisen kuukausiasiakkaan hoivamaksuun vain rajoi-
tetusti. 

Kotihoitona tai kotihoidon tukipalveluna ei anneta: 

Siivousta, asiointipalvelua ja ruoan valmistusta, joita asiakas voi hankkia tukipalveluina yksityisiltä 

palveluntuottajilta 

Tukipalvelut 

 

Tukipalvelut ovat kotona asumista ja päivittäistä selviytymistä tukevia palveluja. Myöntämisperus-

teena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi tilanteesta.  

 

a) Pesupalvelu: Asiakkaille, jotka tarvitsevat apua peseytymisessä tai joilla peseytymismahdolli-

suudet kotona ovat puutteelliset joko kotiin tuotettuna koko alueella tai palvelupäivän yhteydes-

sä Kankaanpäässä, Karviassa ja Pomarkussa 

b) Pyykkipalvelu: Asiakkaille, joilla ei ole asianmukaisia pyykinpesumahdollisuuksia kotona tai 

taloyhtiössä joko asiakkaan kotona (säännöllisillä asiakkailla) tai palvelupäivän yhteydessä, pelk-

kää pyykkipalvelua tarvitseva asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisten palvelujen piiriin. 

c) Turvapalvelut: Asiakkaan valinnan mukaan vuokraamalla puhelimen kahdelta eri toimittajalta. 

Pomarkussa on myös mahdollisuus hankkia puhelin omaksi. Käytännössä asiakkaiden turvapu-

helinten tilauksen hoitaa kotihoidon tiimi tai palveluohjaaja, joka myös käy asentamassa puheli-

met ja hoitaa niiden huollon yhteistyössä palvelua tarjoavan firman kanssa. Päiväaikaan hälytys-

käynnit hoitaa pääsääntöisesti kotihoito tai omaiset. Yöaikaisiin turvapuhelinkeskukseen ohjau-

tuviin hälytyksiin on kunnittain sovittu erilaisia ratkaisuja, esimerkiksi taksiyrittäjien, tai sairaan-

kuljetuksen  kanssa tehtyjä päivystyssopimuksia. 

d) Ateriapalvelu; kotihoito ei valmista aterioita,  ateriat tilataan ruokahuollon palveluista  

Honkajoella ateriat valmistetaan vanhainkodin keittiöllä, josta ateriat kuljetetaan asiakkaille. 

Asiakkailla on mahdollista saada perjantaina kylmät ruuat viikonloppua varten. Myös sotavete-

raanien ilmaiset ateriat kuljettaa kotihoito 

Jämijärvellä kotiin ateriapalvelu on kokonaan yksityisen palveluntuottajan hoitamaa. 

Kankaanpäässä kotiin kuljetetut ateriat asiakas hankkii yksityisiltä palveluntuottajilta tai kau-

pungin tukipalveluyksiköltä. 
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Karviassa kotiin kuljetetut ateriat toimitetaan Iltaruskon palvelukeskukselta tai yksityiseltä pal-

velun tuottajalta. Ateriat kuljettaa paikallinen taksiyrittäjä 

Pomarkun vanhainkodin ruokalassa  voi tukipalvelun asiakas ruokailla sopimuksen mukaan, 

ateriat valmistaa Pomarkun kunnan ravintopalvelun henkilökunta.Ateria voidaan kuljettaa kotiin 

tarvittaessa joka päivä tai sopimuksen mukaan. Lisäksi keittiöltä voi erikseen tilata asiakkaille 

myös aamupuuron tai iltapalan. Aterian kotiin kuljettaa kuljetusyritys tai kotihoidon työntekijät.   

Siikaisissa on menossa Menumat- kokeilu. 

e) Siivouspalvelu: Asiakkaan tarvitessa apua vain siivouksessa hänet opastetaan hakemaan palve-

luja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä 

f) Sotainvalidien palvelut: yli 20% sotainvalideille järjestettävät, Valtiokonttorin korvaamat pal-

velut  

g) Sotaveteraanien kotona asumista tukevat palvelut: Valtiokonttori myöntää vuosittaisen 

määrärahan, jolla sotaveteraaneille voidaan järjestää heidän tarvitsemiaan palveluita kotona asu-

misen tueksi. 

h) Päivätoiminta/palvelupäivä: Asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen,  yksinäisyyden ja 

turvattomuuden lieventäminen sekä omaishoitajan jaksamisen tukeminen,  kotihoidon palvelui-

den korvaaminen, mikäli perushoitomahdollisuudet kotona puutteelliset.  

 

Päivätoiminta kunnittain: 

 

Honkajoella   ei ole päivätoimintaa toistaiseksi, henkilöstöresurssi ei riitä toiminnan järjestämi-

seen 

Jämijärvellä ei myöskään ole päivätoimintaa toistaiseksi, henkilöstöresurssi ei riitä toiminnan 

järjestämiseen 

Kankaanpäässä päivätoiminta on PoSa:n tuottamaa palvelua. Päivätoimintaa järjestetään Lohi-

kon palvelukodilla. Ryhmissä on 10 – 13 erikuntoista asiakasta, joiden päivään sisältyy virikkei-

den ja ruokailujen lisäksi myös kylvetysapupalvelumahdollisuus. Päivätoimintaan saavutaan joko 

yhteiskuljetuksella tai vaihtoehtoisesti omalla kyydillä. Päivätoimintaan haetaan kotihoidon pal-

veluohjaajan kautta.   

Karviassa on palvelupäivä kerran viikossa Iltaruskon palvelukeskuksessa, jossa on mahdollisuus 

saunomiseen ja syömiseen (ajoittain myös ohjelmaa) 

Pomarkussa päivätoimintaa on kerran viikossa tiistaisin. Päivätoiminnan tilat sijaitsevat van-

hainkodin alakerrassa. Kokoontumispäivään mahtuu kerralla noin kymmenen asiakasta. Asiak-

kaat voivat tulla taksilla tai omalla kyydillä. Päivän aikana on mahdollisuus saunotukseen, seurus-

teluun, ruokailuun ym. toimintaan. Keskiviikkoisin kokoontuu lisäksi mielenterveysasiakkaille 

tarkoitettu ryhmä. 

Siikaisissa päivätoimintaa ei toistaiseksi ole, resurssi tarvitaan kotihoidon asiakkaille 

 

i) Asiointi- / kauppapalvelu: Ainoastaan Karviassa paikallisesta kaupasta toimii kotiin kuljetet-

tuna kauppapalvelu (kotihoito tai asiakas itse soittaa kauppaan ja tilaa tarvittavat tuotteet). Asi-

ointipalvelun tarpeeseen voidaan myöntää palveluseteli, jos asiakkaalla tai hänen läheisillään ei 

ole todellista mahdollisuutta hoitaa tarpeellisia asioita muulla tavalla. Lisäksi PoSan alueella toi-

miva kauppa-auto toimittaa asiakkaalle hänen tilaamiaan tarvikkeita tarvittaessa. 
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Tukipalveluiden myöntämisen kriteerit 

Myöntämisperusteena on asiakkaalle tehty kokonaisarviointi tilanteesta. 

Ateriapalvelu: kotihoito ei valmista aterioita, ateriat tilataan ruokahuollon palveluista, jotka myös 
hoitavat ruoan kuljetuksen 

 asiakas ei pysty itse tai omaisensa avustuksella valmistamaan tai lämmittämään ruoka 

 asiakas ei sairautensa vuoksi pysty huolehtimaan riittävän monipuolisesta ruokailusta 

 terveydelliset syyt edellyttävät säännöllisen aterian nauttimista 

Sauna- ja kylvetyspalvelu 

 asiakkaalla ei ole kotona asiallisia peseytymismahdollisuuksia tai hän ei itse selviydy pesey-
tymisestä 

 Kylvetyspalvelu kotiin tuotettuna vie kohtuuttomasti aikaa olosuhteiden vuoksi 

 kotihoidon työjärjestelyjen kannalta järkevämpää palvelupäivien ym. yhteydessä. 

Turvapalvelu 

 myönnetään asiakkaalle tarpeen arvioinnin perusteella 

 tärkein peruste kotona asumisen tukeminen 

Pyykkihuoltopalvelu 

 asiakkaalla ei ole asiallisia pyykinpesumahdollisuuksia tai kotihoidon työjärjestelyjen kannal-
ta järkevämpää esim. palvelupäivien ym. yhteydessä 

 asiakas ei pysty itse hoitamaan pyykkihuoltoaan hyvistä olosuhteista huolimatta 

 pelkkää pyykkipalvelua tarvitseva asiakas ohjataan pääsääntöisesti yksityisten palvelujen pii-
riin 
 

Päiväkeskustoiminta 

 asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen, yksinäisyyden ja turvattomuuden lieventäminen, 
kuntoutumisen tukeminen 

 omaishoitajan jaksamisen tukeminen 

 kotihoidon palveluiden korvaaminen, perushoitomahdollisuudet kotona puutteelliset 

 päivittäisten toimintojen ylläpitäminen 

Sotainvalidien tukipalvelut, sotaveteraanien palvelut 

 Yli 20% sotainvalideille järjestettävät, Valtiokonttorin korvaamat palvelut. 

 Valtiokonttorin korvaamat, kotona asumista tukevat palvelut 
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9.1.12 Tehostettu palveluasuminen, jaksohoito 

  

Palveluasuminen on sosiaalihuoltolain säätelemää asumispalvelua (SosiaalihuoltoL 17 §, 22 §, Sosi-

aalihuoltoA 10 §). Palveluasumisessa asukas vuokraa asunnon, jonne hänen on mahdollista saada 

tarvitsemiaan hoito- ja huolenpitopalveluja kotiin annettuja palveluja vastaavalla rakenteella. Asuk-

kaalla on oikeus hakea Kelan maksamia etuisuuksia, kuten hoitotukea ja asumistukea. Asiakasmak-

sut määräytyvät avopalvelujen mukaan. Kunnalla on harkintavalta maksujen määrittelyssä, koska 

sitä ei ole erikseen lailla säädetty kuten laitoshoidon osalta.  

 

Ikääntyneiden palveluasuminen jaetaan tuettuun palveluasumiseen ja tehostettuun palveluasumi-

seen. Tuettua palveluasumista annetaan lähinnä kotiin annettavina palveluina kotihoidon henkilös-

tön toimesta. Tehostettu palveluasuminen käsittää ympärivuorokautisen hoivan ja huolenpidon eli 

hoitohenkilökunta on paikalla ympärivuorokauden. Tehostettua palveluasumista tuotetaan demen-

tiayksiköissä ja ryhmäkodeissa. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen mukaan tehostetun palvelu-

asumisen hoitohenkilöstön vähimmäismäärä on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Tehoste-

tussa palveluasumisessa tuotetaan ikääntyneille asiakkaille jaksohoitoa eli intervallihoitoa.  

 

Posa tuottaa v. 2014 omana palveluntuotantonaan tehostettua palveluasumista yhteensä 145 paik-

kaa. Tuettua palveluasumista tuotetaan kotihoidon turvin asiakkaan omaan kotiin annettavina pal-

veluina.  

Posa tuottaa v. 2014 ostopalveluna yhden tuetun palveluasumispaikan ja tehostettuna palvelu-

asumisena yhteensä 85 paikkaa, joista yksi paikka on Kotikuntalain vaihdoksen mukainen paikka. 

Ostopalvelut on kilpailutettu vuonna 2013.  

 

Taulukko 13:  Tehostettu palveluasuminen kunnittain omana/ostopalveluntuotantona (vakituiset 

asiakkaat + intervalliasiakkaat) 

Tehostettu palveluasuminen on suunnattu pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille henkilöille. Tällä hetkellä 

hoidon piirissä olevien asukkaiden keski-ikä vaihtelee kunnittain välillä 81,2-87,7 vuotta.  

 

 

Tehostetun palveluasumisen piiriin pääsemiseksi käytetään mm. seuraavia kriteerejä: 

 Asiakas tarvitsee selviytyäkseen päivittäisistä toiminnoistaan enemmän kuin 90 tuntia kuu-
 kaudessa tukipalveluiden lisäksi. 

 Asiakkaalla on tarve hoito- ja valvontakäynteihin säännöllisesti useita kertoja myös yöai-
 kaan, ja turvapalvelun avulla turvallisuutta ei voida taata. 

 Toimintakykytestien tulokset (RaVa vähintään 3,0 ja MMSE 15 tai alempi) tukevat ympäri
 vuorokautisen hoidon tarvetta. 
 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

Omat palvelut 20+2 34 34 +4 24 +1 10 +1 21 +2 

Ostopalvelu 0 1 83 10 0 0 
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9.1.13 Laitoshoito: pitkäaikaishoito 

 

Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan vanhainkodeissa, palvelukeskuksissa, terveyskeskussairaalan 

vuodeosastoilla ja erilaisissa hoivakodeissa, veljeskodeissa ja sairaskodeissa tai psykiatrisessa sairaa-

lassa. Asuinympäristö vaihtelee laitoshoidossa hyvin paljon. On pieniä, kodinomaisia vanhain- ja 

hoivakoteja. Pitkäaikaishoitoon kuuluu hoidon lisäksi täysi ylläpito eli ateriat, lääkkeet, vaatetus ja 

puhtaudesta huolehtiminen. Vanhainkodeissa voi olla ryhmäkoteja tai pienkoteja omine yhteistiloi-

neen. Suurimmassa osassa vanhainkoteja asukkailla on jo oma huone, mutta joissakin hoitopaikois-

sa on myös kahden hengen huoneita. Pyrkimyksenä olisi tarjota kaikille halukkaille mahdollisuus 

asua omassa huoneessa. Joskus ikääntyneet ihmiset voivat haluta seuraa ja asua mieluummin kah-

den hengen huoneessa.  Pitkäaikaishoito on tarkoitettu iäkkäille ja sairaille vanhuksille, jotka tarvit-

sevat jatkuvaa hoitoa ja hoivaa, eivätkä pärjäisi kotona. Intervallihoitoa eli lyhytaikaishoitoa anne-

taan myös laitospaikoilla. Kyseinen hoitojakso voi kestää esimerkiksi muutaman viikon ja sen tar-

koituksena on kuntouttaa ja tukea kotona asumista. 

 

Asiakkaiden sijoittuminen laitoshoitoon tapahtuu SAP-työryhmän  kautta. Lähtökohtana yksiköihin 

sijoittumiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. 

Kokonaisarvioinnin tukena käytetään toimintakykymittareita. 

 

Taulukko 14: Laitoshoitopaikat kunnittain  

 

Laitoshoito on suunnattu pääasiassa yli 75-vuotiaille henkilöille ja hoitohenkilöstö on paikalla ym-

päri vuorokauden. Tällä hetkellä hoidon piirissä olevien asukkaiden keski-ikä vaihtelee välillä 81,8-

91,9 vuotta. Laitoshoidon paikat tulevat vähenemään alueella joko kokonaan vähentämällä tai 

muuttamalla paikkoja tehostetun palveluasumisen paikoiksi. 

 

9.2 Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut ikäihmisille 

 

PoSan lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu kaikenikäisille asiakkaille,  ei ole erikseen 

määriteltyjä ikäihmisille suunnattuja palveluita. Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita ovat apuvä-

linepalvelut, fysioterapia, toimintaterapia, kuntoutusohjaus, puheterapia ja lääkinnällisen kuntou-

tuksen täydentävät ostopalvelut. Fysioterapia kuuluu palvelualueista Erityispalveluihin. Erityispalve-

lujen toiminta-ajatuksena on, että palvelut tuotetaan kaiken ikäisille asiakkaille, ei ole erityisesti ikä-

ryhmittäisiä palveluita. Tältä alueelta palveluita tuotetaan muille palvelualueille, kuten esimerkiksi 

Vanhuspalveluille.  

Apuvälinepalveluiden toiminnossa kodinmuutostyöarviot ja osa apuvälinearvioista tehdään asi-

akkaiden kotona. Apuvälinelainaus toimii peruspalvelukeskus Tapalassa. Lainattu apuväline voi-

 
Honkajoki Jämijärvi 

Kan-

kaanpää 
Karvia Pomarkku Siikainen 

Laitoshoito 0 6 21 13 22+3 13 
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daan kuljettaa jäsenkuntien terveysasemalta noudettavaksi. Apuvälinearviota voi asiakas tai hänen 

läheisensä pyytää fysioterapiasta. Koska apuvälinelainaus on yhteinen lähes koko Satakunnan alu-

eella, myös Satakunnan keskussairaalasta lainattuja apuvälineitä voi palauttaa PoSaan tai päinvas-

toin. 

Fysioterapiapalvelut PoSan alueella on keskitetty peruspalvelukeskus Tapalaan, jäsenkunnissa 

(Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Pomarkku, Siikainen) ei ole säännöllisiä kunnallisia fysioterapiapalve-

luita. Tapalassa fysioterapiapalveluina on ohjaus- ja neuvontapalvelua, yksilö- ja ryhmämuotoisena 

fysioterapiaa sekä allasterapiaa (Kankaanpään Uimahallilla). Yksilöfysioterapiaan tarvitaan lääkärin 

lähete, muut palvelut eivät vaadi lähetettä. 

Jokaisessa jäsenkunnassa tai jäsenkunnan lähialueella toimii yksityinen fysioterapialaitos, jotka tar-

joavat fysioterapiapalveluita. Asumispalveluyksiköissä PoSan alueella ei ole palkattua fysioterapeut-

tia. 

Kuntoutusohjaaja toimii peruspalvelukeskus Tapalassa. Kuntoutusohjaus on maksutonta. Tarvit-

taessa kuntoutusohjaaja voi pitää vastaanottoa myös jäsenkunnan terveysasemalla tai tulla asiakkaan 

luo ohjaamaan kuntoutusten hakemisessa/ -etuuksissa. 

Toimintaterapiapalveluita on tarjolla lääkärin lähetteellä kaiken ikäisille asiakkaille peruspalvelu-

keskus Tapalassa. Yksityisiä toimintaterapeutteja löytyy PoSan alueelta Kankaanpäästä. 

Puheterapiaan keskittynyt puheterapeutti toimii Peruspalvelukeskuksessa aikuisten puheterapiassa 

osa-aikaisesti. Puheterapiapalveluita on yksityisesti saatavilla PoSan alueella Kankaanpäästä ja Po-

markusta. 

Veteraanikuntoutusta toteutetaan sotaveteraaneille Valtionkonttorin myöntämän määrärahan 

puitteissa. Veteraanikuntoutus voidaan myöntää avo- tai laitosmuotoisena. Päätökset veteraanikun-

toutuksesta tekee johtava ylilääkäri esittelijänään fysioterapian osastosihteeri, joka on veteraanikun-

toutuksen yhdyshenkilö.   

PoSan sairaalassa toimii kaksi fysioterapeuttia kokopäiväisesti. Muista terapiapalveluista toiminta-

terapiaan, puheterapiaan ja kuntoutusohjaukseen on mahdollisuus. Fysioterapiaan, toimintaterapi-

aan ja puheterapiaan osastolla tarvitaan osastonlääkärin suositus/lähete. Kuntoutusohjaukseen lä-

hetettä ei tarvita. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalvelut koskevat niitä tilanteita, joissa asiakkaan lääkinnälli-

senä kuntoutuksena tarvitsemaa hoitoa ei ole tarjolla PoSan palveluina (esim. lymfaterapia, neuro-

psykologinen kuntoutus) tai PoSan palvelu ei sovellu asiakkaan tarpeeseen, esimerkiksi asiakas ei 

sairauden tai vammansa vuoksi pysty tulemaan kuljetusmahdollisuuksia käyttäen terapiaan perus-

palvelukeskus Tapalaan (esim. fysioterapia-, toimintaterapiaostot). Kuntoutustyöryhmä myöntää 

silloin harkintansa mukaan ja määrärahan puitteissa lääkinnällistä kuntoutusta, joka toteutetaan 

asiakkaan kotona tai yksityisen palveluntuottajan tiloissa. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää 

kuntoutusta tarvitseville asiakkaille 1-2 vkon mittaisia kuntoutusjaksoja PoSan sairaalaosastolla  

PoSan fysioterapian tavoitteena on, että  

 Fysioterapeuttien vastaanotolle pääsee helposti ja nopeasti  
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 Apuvälinetoiminta on joustavaa (yhteinen järjestelmä Satakunnan alueella) ja noudattaa yh-
teisiä toimintamalleja. 

 Pienryhmäkuntoutusta kehitetään siten, että yksilökuntoutus ja ryhmämuotoinen kuntoutus 
palvelevat oikea-aikaisesti asiakasta. 

 Akuuttisairaanhoidon osastolla  (PoSa 1 ja 2) kuntoutus kohdentuu vamman tai sairauden 
vaatimaan fysioterapiaan. 

 Kuntoutus toteutuu asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja mahdollisimman kustannuste-
hokkaasti. 

Lääkinnällisen kuntoutuksen toiminnallisesti suurin haaste on toimintaan varattujen tilojen ja väli-

neiden kohdalla. Fysioterapiapalvelut ovat tärkeä osa monen leikatun tai sairastuneen toimintaky-

vyn palautumista. Tällä hetkellä Tapalan fysioterapian harjoitustilat, ajanvaraus ja apuvälinelainauk-

sen tilat ovat riittämättömät, mikä aiheuttaa sen, että tilat eivät käytännössä ole esteettömät. Riittä-

vän suuri tila, mahdollisuudet liikkumisen harjoitteisiin sopivassa valaistuksessa ja rauhassa muulta 

”ohikulkevalta liikenteeltä” ovat onnistuneen fysioterapiatilanteen peruselementtejä.   Fysiotera-

piapalveluiden laajentamista jäsenkuntiin esim. säännöllisenä fysioterapeutin neuvontavastaanotto-

na esim. 1 x/ 2vkoa on pohdittu yhtenä vaihtoehtona lähipalvelujen edistämiseksi. Tällainen ratkai-

sumalli toisi fysioterapeutin ohjaus ja neuvontapalveluja lähemmäs asiakasta sekä tekisi lääkinnälli-

sen kuntoutuksen palveluita tunnetummaksi myös jäsenkunnan terveysasemalla. Fysikaalisten hoi-

toja jäsenkunnissa on tarjolla yksityisillä palveluntuottajilla.  

PoSan vanhuspalvelut ja erityispalvelut ovat suunnitelleet kuntouttavaa yksikköä, johon potilaat 

voisivat siirtyä akuutin sairaanhoidon tarpeen lakattua kuntoutumaan. Kuntoutus Tapalan vuode-

osastolla toimii akuuttihoidon ehdoilla ja ilman kuntoutukseen varattuja tiloja. Tästä syystä Tapalan 

vuodeosaston fysioterapiaresurssia on selkeästi suunnattu siihen potilasryhmään, jolle fysioterapia 

on osa sairaudenhoitoa, kuten leikkauspotilaat, murtuma- ja akuutit neurologiset potilaat. Valitetta-

vasti fysioterapiaresurssia ei silloin ole saatavilla kaikille halukkaille potilaille, vaikka heidän toimin-

takyvylleen se olisi edullista. 

Tulevaisuuden haasteina fysioterapialle on kotiin vietävien palveluiden vahvistaminen. Nyt apuvä-

linearvioita tehdään kotona, mutta kotiutusfysioterapeuttihanke (KASTE 2013) osoitti, että poti-

laan kotiutuessa sairaalahoidosta myös fysioterapeuttisen neuvonnan merkitys kotiutuvalle potilaal-

le ja hoitajana toimivalle omaiselle on kovin tärkeää. Kotiutumista edesauttaa, jos joku näyttää kä-

destä pitäen, miten liikkumisen ongelmakohdissa voidaan toimia.  

Kuntien kanssa on tehty hyvää yhteistyötä palveluja kehittäen. Erityisesti palveluita on kehitetty 

Kankaanpään kaupungissa, jossa yhteistyötahot ovat laajasti edustettuina. Vammaisjärjestöjen kans-

sa tehtävä työ tuo lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitteluun mukaan paikallisten palvelujen hyvää 

ja toimivaa hyödyntämistä, paikallista osaamista ja innostusta. Asiakkailta ja yhteistyökumppaneilta 

saatu palaute on ollut arvokasta ja auttanut paljon hoitoketjun lenkkien yhdistelemisessä mm. kun-

toutusohjaajaa. 

Fysioterapiasta suuri osa on keskittynyt yksilölliseen terapiaan ja siinä ensisijaiset asiakkaat ovat 

murtuma-, leikkaus ja akuutit neurologiset asiakkaat. Fysioterapiaan on ollut aikaisemmin pitkät 

jonot ja jonotilanne on riippuvainen pitkälti leikkausten määrästä ja toipumisennusteesta. Näin 

ollen palvelutarvetta on hyvin vaikea ennustaa vuositasolla.  Tätä jonoa on palveluja kehittämällä 

pystytty vähentämään ja hoitojonojen systemaattinen purkaminen on pitänyt tilanteen hyvänä. Tällä 
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hetkellä fysioterapian ohjausajan saa kahden viikon kuluessa, kiireellinen fysioterapia pystytään 

aloittamaan viikon kuluessa ja kiireettömänä hoitoon pääsee noin kuukauden ajassa. Tätä palvelujen 

kehittämistä siten, että hoidon oikea-aikaisuus voi toteutua, jatketaan edelleen. Myös ryhmätoimin-

nan osalta palautteet ja tulokset ovat positiivisia.  

 

9.3 Henkilöstörakenne ja –mitoitus 

 

Toimintakykyä ylläpitävien palveluiden resurssissa on 5,5  työtekijää. 

 

Kotihoidossa on koko Posa:n alueella hoitotyössä on 82,60 vakanssia. Lisäksi on kaksi hengitys-

halvaushoitajaa ja viisi palveluohjaajaa sekä yksi avopalvelupäällikkö.  

 

Taulukko 15. Kotihoidon henkilöstön jakautuminen toiminta-alueella 

 

 

Tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on 133 lähi-,perus-,kodinhoitajaa ja hoitoapulais-

ta, 7 vastaavaa hoitajaa ja asumispalvelupäällikkö 

 

Taulukko 16. Henkilöstömitoitukset asumis-ja laitoshoidon yksiköissä 

 

 

 

 

 

 
Honkajoki Jämijärvi 

Kan-

kaanpää 
Karvia Pomarkku Siikainen 

Lähi-,perus-, ko-

dinhoita-

jat,kotiavustajat 

6 3,8 31,5 7,75 11 

(Törmäläkoti 4) 

7,75 

Sairaanhoitajat 0,5 2 5 1 3 1,5 

 
Honkajoki Jämijärvi 

Kan-

kaanpää 
Karvia Pomarkku Siikainen 

Tehostettu palve-

luasuminen 

0,54 0,53 0,52 0,55 0,51 0,50 

Laitoshoito 0,63 0,63 0,60 0,65 0,61 0,60 
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9.4 Teknologian hyödyntäminen 

 

9.4.1 Asiakkaalle kohdistetut teknologiset apuvälineet 

 

Asiakkaan kotona asumisen tukemiseen on kehitetty entistä enemmän teknisiä apuvälineitä. Rajoi-
tuksia asettaa kuitenkin tekniikan tuntemuksen puute asiakkaiden keskuudessa, vaikka tuntemus 
tasaisesti lisääntyykin. Asiakkaan toiminnasta riippumattomia valvonta-, ym.laitteita on kehitetty jo 
enemmän. Turvapuhelin ja siihen liitettävät apuvälineet ovat yksi tärkein ja myös helpoin väline, 
jonka avulla voidaan kotona asumista turvata. Turvapuhelimen hälytysranneke voidaan saman lait-
teen välityksellä ohjelmoida myös puolisolle. Lisäksi järjestelmään on saatavissa tällä hetkellä seu-
raavia lisälaitteita: 

- paikantava turvapuhelin 

- ovihälytin 

- hellavahti 

- savu-/palovaroitin 

- muistuttava lääkehälytin 

- liikeilmaisin tai vuodevahti 

- henkilökohtaiset terveydenseurantavälineet (RR-mittarit,verensokerimittarit…) 

 

9.5.2 Henkilökunnalle kohdistetut tekniset apuvälineet 

 

Mobiilijärjestelmät ovat kotihoidon työntekijöiden käyttöön tarkoitettu järjestelmiä, joilla liikkuva 

käyttäjä voi hoitaa keskeisen osan tietojärjestelmään sisältyvistä toiminnoista asiakkaan kotona. 

Järjestelmä toimii reaaliaikaisella yhteydellä, jolloin käytettävissä on aina ajantasainen tieto ja järjes-

telmässä syntyvä uusi tieto on myös reaaliajassa muiden perusjärjestelmän käyttäjien nähtävissä.  

Järjestelmän avulla on mahdollista nopeuttaa kirjaamista ja vapauttaa aikaa asiakkaalle ja asiakkaan 

tietoja voi katsoa heti samoin työntekijä näkee päivänsä ohjelman ilman käyntiä tiimitilassa. Aiem-

min jo käytössä ollut mobiilijärjestelmä osoittautui käytössä liian epävarmaksi, siksi sen käytöstä 

luovuttiin. Nyt on tulossa uusi järjestelmä kotihoitoon, jonka käyttöönottoa suunnitellaan 2014-

2015. 

 

10. PEITTÄVYYSINDIKAATTORIT,PALVELUJEN KOHDENTUMINEN JA KAT-

TAVUUS 

 

Posan alueen palvelurakenne painottuu vielä raskaampiin palveluihin, laitoshoitoon ja tehostettuun 

palveluasumiseen, vaikka suuntaa onkin jo saatu käännettyä avopalveluihin päin. 

Kaikissa muissa kunnissa Kankaanpäätä lukuun ottamatta ympärivuorokautisten hoitopaikkojen 

määrä ylittää tavoitteellisen 9% osuuden 75v täyttäneistä. Se ei kuitenkaan kerro todellisuutta palve-

lutarpeesta, joka on kuitenkin huomattavasti suurempi toiminta-alueella kuten mm. palvelutarvein-

deksitkin osoittavat. Lisäksi asiakkaiden toimintakykymittarit osoittavat, että hoidon porrastus on 

alkanut toimia ja vain kaikkein eniten apua tarvitsevat asuvat ympärivuorokautisessa hoidossa. Tau-
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lukoissa 17 ja 18  on kuvattu toimintakyvyn keskiarvot asumis- ja laitoshoidon asukkailla. Toimin-

takyvyn lähestyessä lukua 3, on asiakkaan päivittäisen avun tarve jo niin suuri, että tarpeen kattami-

seen tarvitaan joko voimakkaasti tehostettu kotihoito yöhoitoineen tai ympärivuorokautinen hoito-

paikka. RaVa- mittari kuvaa enemmän fyysisen toimintakyvyn tasoa ja MMSE älyllistä toimintaky-

kyä, esim. dementian astetta. 

 

Taulukko 16. Kotihoito RaVa-indeksit säännöllisillä asiakkailla kunnittain 

 

 

 

Tehostetussa palveluasumisessa olevien asukkaiden RaVa-indeksien perusteella voidaan todeta, 

että asukkaiden toimintakyky on hyvin vaihtelevainen. Muistisairaalla ikäihmisellä MMSE on hyvin 

matala, mutta fyysinen toimintakyky saattaa olla hyvä. 

 

Taulukko 17. RaVa ja MMSE keskiarvot tehostetussa palveluasumisessa kunnittain: 

 

 

 

Laitoshoidossa olevien asukkaiden RaVa toimintakykyindeksi ylittää keskiarvoltaan 3,5 lähes jokai-

sessa laitoshoidon yksikössä.  

 

Taulukko 18. RaVa- keskiarvot laitoshoidon yksiköissä kunnittain: 

 

 

 

 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

Keskiarvo 1,67 2,16 2,50 2,17 1,89 

Törmälä 2,50 

1,87 

Vaihteluväli 1,29 – 2,53 1,29 – 3,90 1,29 –4,03 1,47 – 3,16 1,29 – 3,19 
Törmälä 1,84 -3,00 

1,29 – 3,16 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

RaVa 3,50 3,01 3,55 3,10 3,23 3,15 

MMSE 9 16 11 12 4 7 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

RaVa 3,87 3,92 3,88 3,78 3,36 3,81 
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Seuraavassa taulukossa on esitetty PoSan alueen kotihoidon palveluprofiili Valtakunnallisen suosi-

tukseen (13-14%) nähden palvelu  toteutuu ainoastaan Siikaisissa. 

Taulukko 19. Kotihoidon 75 vuotta täyttäneiden osuus palveluista kunnittain 31.12.2013 

 

 

 

Taulukko 20 kuvaa alueen ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden 

määrää. (Suositus 9-10%) 

Taulukko 20. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat 75 v täyttäneet 31.12.2013 

 

 

 

Omaishoidon tuen saajien osuus vaihtelee vuosittain, vuoden 2013 aikana omaishoitajien määrä yli 

75-vuotiaiden osalta laski kaikissa kunnissa, vaikka omaishoitajien palkkioiden määrää sekä vapaa-

päiväoikeutta lisättiin. Vastaavasti alle 75-vuotiaiden osuus kasvoi. Kaikille kriteerit täyttäville haki-

joille palvelu myönnettiin. Alla olevassa taulukossa on kuvattuna omaishoidon tuen palveluprofiili 

2013 (suositus 6-7%). 

 

Taulukko 21. Omaishoidon tuen piirissä olevat, 75 vuotta täyttäneet 31.12.2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

75 v täyttäneet 6,9% 10,2% 8,5% 10,7% 12,3% 16,5% 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

75 v täyttäneet 10,3% 14,6% 8,5% 12% 11,1% 12,8% 

 
Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää Karvia Pomarkku Siikainen 

75 v täyttäneet 5,6% 6,5% 3,9% 3,0% 5,4% 4,5% 
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11. TILAYHTEENVETO 

 

11.1 Kuntien vanhustenhuollon yksiköt 

 

Tilaselvitystiedot on saatu kuntien teknisiltä toimilta ja Sata-Tila-hankeraportista. Lisäksi on tehty 

käyttäjäkysely, jonka kooste on Liitteessä 2. 

 

HONKAJOKI  

 

Rakennus on kaksiosainen, vanhainkoti on rakennettu vuonna 1957, peruskorjattu 1986-1987 ja 

sen toisessa päässä on uudempi osa, jossa toimii tehostetun palveluasumisen yksikkö. Vanhainko-

din tilat olivat vaatimattomat: kapeita käytäviä, pieniä huoneita, pienet lääke- ja toimistotilat. Lai-

toshoidon yksikössä (1. krs) on neljä huonetta, joilla on yhteiset saniteettitilat käytävällä. Palvelukoti 

(2. krs) sijaitsee vanhainkodin yläkerrassa, jossa on yhdeksän huonetta. Ne ovat yhden hengen 

huoneita, 16-19,4 neliömetriä, johon on huomioitu yhteiset tilat. Käytävällä on kaksi Wc:tä ja yksi 

yhteinen suihkutila. Käytävän päissä on pienehköt oleskelutilat. 

 

Tehostettua palveluasumista on kahdessa eri yksikössä: Iltatähdessä ja Hopeasiivessä. Iltatähdessä 

on kuusi yhden hengen huonetta, jotka ovat kooltaan 41-50 neliömetriä.  Jokaisessa huoneessa on 

oma tilava saniteettitila. Keskelle osastoa sijoittuu iso yhteinen oleskelutila. Hopeasiivessä on kuusi 

huonetta, joista kaksi on kahden hengen huoneita (27-46 m2). Jokaisessa huoneessa on omat tilavat 

saniteettitilat. Keskellä osastoa on tilava yhteinen oleskelutila ja ulkona on katettu tilava ulkoilute-

rassi. 

Tehostetun palveluasumisen tilat ovat selvästi paremmat laajemmat sekä huonetilojen (omat sani-

teettitilat) että yhteistilojen ja suihkutustilojen osalta. Palveluasumisyksikkö Iltatähti on rakennettu 

vuonna 1993 ja  Hopeasiipi vuonna 2003.  

 

JÄMIJÄRVI 

 

Jämijärven kunnan omistama vanhainkotikiinteistö on vuodelta 1984 ja se on pinta-alataan 6715 

neliömetriä. Vanhainkodin eli laitoshoidon puolella on yhteensä 12 asukashuonetta, joista 10 vaki-

tuisten asukkaiden käytössä ja 2 intervallikäytössä. Nämä ovat kaikki yhden hengen huoneita. Aina 

kahta asukasta kohti on yksi yhteinen kylpyhuone/WC. Vanhainkodin kanssa samassa kiinteistössä, 

mutta jakautuneena kahteen eri siipeen sijaitsee Kielokoti, joka on tehostettua palveluasumista. 

Asukashuoneita on 15, joista yksi on kahden hengen huone, muut ovat yhden hengen huoneita. 

Näissä myös kahta asukasta kohti on yksi yhteinen kylpyhuone/WC ja eteinen. Yhdessä huoneessa 

ei ole omaa wc:tä ja kolmessa on oma wc. Lattiaremontti julkisissa tiloissa on tehty vuonna 2003. 

  

Vanhainkodin puolella on oma pieni aula, samoin molemmissa Kielokodin soluissa. Lisäksi on tv-

aula ja isompi aula + ruokasali. Rakennuksessa on myös yhteinen sauna, kylpyhuone ja pukuhuone. 

Keittiöllä ruoka valmistetaan sekä vanhainkodin, Kielokodin että Palvelutalojen asukkaille. Mo-

lemmissa päissä on myös pesulat asukkaiden vaatehuoltoa varten. 
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Jämijärven Vanhustentaloyhdistyksen omistama kiinteistö Palvelutalot on rakennettu vuonna 2001-

2002. Siellä on 15 asukashuonetta, jotka ovat tällä hetkellä yhden hengen huoneita.  Kahdeksassa 

huoneessa on oma wc ja viidessä huoneessa on oma wc sekä pieni keittiö, kahdella huoneella on 

yhteinen wc ja keittiö. Palvelutalolla on myös kerhohuone, tv-aula ja ruokasali, sekä oma sauna, 

kylpyhuone ja pukuhuone. 

 

 

KANKAANPÄÄ  

 

Lohikon palvelukoti jakaantuu tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoitoon.  Rakennus on kak-

siosainen, vanhainkoti  ja sen toisessa päässä uudempi osa, jossa toimii tehostetun palveluasumisen 

yksikkö. 

 

Vanhainkoti eli laitoshoidon yksikkö jakautuu kahteen eri osastoon: Vihersiipeen ja Sinisiipeen, 

joka on nyt tyhjillään. Sinisiivestä siirtyi 21 asukaspaikkaa pois, osa asukkaista siirtyi Lohikon tehos-

tettuun palveluasumiseen ja osa uuteen tehostetun palveluasumisen ostopalveluyksikköön. Van-

hainkodin tilat ovat ahtaat ja huoneissa useampia potilaita, joiden sänkyjen liikuttelu hankalaa. Lai-

toshoidon puolella on 11 huonetta ja kuusi WC:tä, jotka sijaitsevat käytävällä huonesolun läheisyy-

dessä. Osaston pohjarakenne on ”sairaalamainen”, pitkä käytävä, josta ovet avautuvat huoneisiin. 

Huoneiden ovet hankaloittavat huonetilan käyttöä. Osaston toimistotilat ovat ahtaat ja epäkäytän-

nölliset. Samassa tilassa on henkilökunnan taukotila, hoitotarvikevarasto ja käsienpesutila. Asukkai-

den suihkutustilat ovat ahtaat. 

 

Tehostettu palveluasuminen jakaantuu kahteen eri kodinomaiseen yksikköön: yläkerrassa olevaan 

Lohipuroon ja alakerrassa olevaan Hopeapuroon. Lohipurossa on viisi kahden hengen huonetta ja 

17 kpl yhden hengen huonetta. Molemmilla käytävillä on kaksi WC:tä, vain viidessä kahden hengen  

asukashuoneessa on oma WC. Asukkailla on oma ruokasali ja isohko olohuone, jossa he voivat 

katsella televisiota. Olohuoneen vieressä on viherhuone kattoikkunoineen. Saunatilat ja pesuhuone, 

pukuhuone ja huuhteluhuone ja siivoushuone ovat osaston takaosassa. Hoitohenkilökunnalla on 

oma taukotila ja toimistotiloja on kaksi. Lohipurolla ja Vihersiivellä on yhteinen parveketila, jonne 

asukkaita voi kuljettaa sängyllä. Tehostetun palveluasumisen tilat ovat kohtuulliset, mutta huoneet 

pieniä ja ilman WC tiloja. Apuvälineitä joudutaan käyttämään paljon, siksi tilat ovat liian ahtaat. 

Ryhmätilat suhteellisen asialliset, mutta viherhuone on epäkäytännöllinen (liian kuuma tai kylmä). 

Ikkunat ovat huonokuntoiset. Hopeapuro sijaitsee Lohipuron alakerrassa ja siellä on yhteensä kaksi 

kahden hengen huonetta ja kahdeksan yhden hengen huonetta. Keskellä osastoa on yhteinen ruo-

kasali ja käytävän päässä on olohuone, jossa asukkaat katsovat televisiota. Hoitohenkilökunnalla on 

oma taukotila ja yksi toimistotila. Hopeapurossa on huuhteluhuone, oma saunatila, pesuhuone ja 

hyvin pieni pukuhuone.  Tilat on remontoitu vuonna 2007, mutta ilmavaihtojärjestelmä on edelleen 

riittämätön. Yhteiset tilat ja osa huoneista on liian ahtaita ja vain 2 henkilön huoneissa on oma WC. 

 

KARVIA 

 

Iltaruskon palvelukeskus (ent. Karvian vanhainkoti) on valmistunut 1956, laajennus tehty v.1978 ja 

peruskorjaus v. 2001, jolloin rakennukseen on asennettu hissi. Iltaruskon palvelukeskuksessa toi-
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mintaa on 3 kerroksessa. 1.kerros Iltarusko (2273m2): Kolme nimettyä käytävää, joissa on asukkai-

ta 10 tehostetussa ja 15 laitoshoidossa sekä yksi intervallipaikka. Lehtolassa on neljä yhden hengen 

ja yksi kahden hengen huonetta. Leivolassa on  kuusi yhden hengen huonetta. Kiurulassa on 

kuusi yhden hengen ja neljän kahden hengen huonetta. 1. kerroksessa on myös yksi pesuhuone 

saunalla ja toinen ilman saunaa, iso juhlasali toimisto- ja lääkkeenjako-huoneet, henkilökunnan tau-

kohuone, laitoskeittiötilat. Kiurulassa ja Leivolassa on omat pienkeittiötilat. 

Kellarikerros:  Pienkoti Sirkkula (245m2)erillisellä sisäänkäynnillä. Sirkkulassa on 5 yhden hengen 

huonetta, joissa tällä hetkellä kotihoidon asukkaita 3. Kellarikerroksessa on lisäksi huolto-, varasto- 

ja pesulatiloja sekä henkilökunnan pukuhuoneet. 

2.kerros:  Pienkoti Pääskylä (244m2), jossa on seitsemän yhden hengen huonetta omilla WC-

tiloilla. Yhteinen pesutila ja yhteinen on pienkeittiö.  Samassa pihapiirissä Iltaruskon palvelukeskuk-

sen kanssa on Pienkoti Anna (604m2), jossa kaikki asukkaat ovat tehostetussa palveluasumisessa. 

Annakoti on valmistunut vuonna 1998. Annakodissa on 8 asukashuonetta omilla saniteettitiloilla. 

Tällä hetkellä asukkaita on 12, joista neljä asukasta asuu yksin ja 8 kahden hengen huoneessa. An-

nakodilla on yhteiskeittiö ja päiväsali, yhteiset sauna/pesuhuonetilat, lääkkeenjakohuone ja henkilö-

kunnan toimisto/taukotila. Annakodin kellarissa on henkilökunnan pukuhuone, varastotilaa, väes-

tönsuoja ja teknistä tilaa. Lisäksi Annakodin yhteydessä on rivitaloasumista, yksiö ja kaksio omilla 

sisäänkäynneillä ja niissä asuu kotihoidon asukkaita. 

 

POMARKKU  

 

Pomarkun vanhainkoti on rakennettu vuonna 1987 ja se on pinta-alaltaan 2115 neliömetriä.  

 

Vanhainkoti Pääskyrinne on rakennettu vuonna 1900 ja peruskorjattu vuonna 2004.  Yksiköt Muis-

tola, Hoivala ja tehostettu palveluasuminen ovat sijoittuneena melko laajalle alueelle, useampaan 

siipeen. Huonetilat ovat avarat, suuressa osassa huoneita on sijoittuneena 2 asukasta. Lähes jokai-

sessa huoneessa on omat Wc-tilat.  

Vuonna 2004 Pomarkun kunnan vanha vanhainkoti muutettiin vanhusten palveluasunnoiksi. Tör-

mäläkodissa on 9 asuntoa , pinta-alaltaan yhteensä 435 m2. Asukkaita on 11, kotihoidon työntekijä 

on paikalla aamu- ja iltavuorossa. Yhdenhengen huoneita on 7 , kahden hengen huoneita on 2. 

Yöajan hälytykset ohjautuvat vanhainkodin yöhoitajalle. Törmälään on sisäinen yhteys vanhainko-

dista. 

 

SIIKAINEN  

Metsätähti on vuonna 1989 valmistunut kiinteistö, jota laajennettu vuonna 2006 valmistuneilla 

Dementiayksiköllä (Niittyvilla) ja päiväkoti/ryhmäperhekodilla, sekä kaksi, vuonna 1991 valmistu-

nutta, Siikaisten Vanhustentalosäätiön omistamaa Palvelutaloa.  

Metsätähti jakaantuu tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoidon yksikköön. Laitoshoidon puo-

lella on 10 huonetta, joista kuusi on yhden hengen ja neljä kahden hengen huonetta.  Huoneissa on 

omat saniteettitilat. Tehostettua palveluasumista on yhteensä 14 paikkaa. Huoneissa on omat sani-

teettitilat. Yhteiset tilat ovat viihtyisiä ja avaria. Asukkaille ja heidän omaisilleen on yhteinen tapaa-

mishuone, joka on sisutettu kauniiksi. Siellä on mahdollisuus keittää kahvit ja viettää yhteistä aikaa. 

Henkilökunnalla on käytössä kanslia, taukotila sekä erillinen, rauhallinen lääkkeidenjakohuone. 
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Dementiayksikkö Niittyvillassa on viisi palveluasuntoa, joista neljä on yhdenhengen ja yksi kahden 

hengen huonetta. Jokaisessa huoneessa on omat saniteettitilat. Niittyvillassa on myös suuri ja avara 

yhteinen oleskelutila, jonka yhteydessä on myös keittiötilat ja ruokailutila.  

 

Keskuskeittiö on suuri ja avara ruokasali, jossa käyvät aterioimassa keskuskoulun oppilaat ja opetta-

jat, tukipalvelun asukkaat sekä Metsätähden laitos- ja palveluasukkaat ja henkilökunta. Piha-aluetta 

kiertää aita sekä sisäpihalle on rakennettu katettu terassi, jossa asukkaat voivat viettää aikaa turvalli-

sesti hoitajan kanssa. Metsätähti-rakennuksen toisessa päässä on kunnan päiväkoti.   

 

11.2 Kotihoidon tilat 

 

Kotihoidon tiimeillä tiimitilat, joissa on sekä kirjaamistila että sosiaalitilat. 

Honkajoella kotihoidon tilat sijaitsevat Vanhustentaloyhdistyksen kerhotilassa. 

Jämijärvellä kotihoidon tila on vanhainkoti-palvelutalolla.  

Kankaanpäässä keskustassa sijaitsevat kolmen tiimin tilat, kaksi tiimiä sijoittuneena ns. entiseen 

virastotaloon ja yksi tiimi on Tiilitopi-kiinteistössä.. 

Karviassa kotihoidon käytössä on huone peruspalveluasemalla. 

Pomarkussa kotihoidon tilat sijaitsevat vanhainkoti Pääskyrinteen alakerrassa, yhteensä kolme 

työhuonetta. Lisäksi tiimillä on taukohuone ja sosiaaliset tilat samassa kerroksessa. 

 

11.3 Päivätoimintatilat, muut tilat 

 

Kankaanpää: Lohikon palvelukoti 

 

Pomarkku: Pääskyrinteen vanhainkodin alakerta 

 

Karvia: Iltaruskon  palvelukeskus 

 

12. SUUNNITELMAN TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET VUOTEEN 2020 

 

Tämän suunnitelman päätavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, koska 

näiden tavoitteiden avulla on mahdollisuuksia vastata kasvavaan ikäihmisten määrään ja palvelutar-

peeseen.  Vaarana on raskaampien palveluiden lisääntyminen jos tässä tavoitteessa ei onnistuta. 

Raskaampien palveluiden lisääntyminen tulee lähivuosina ylittämään kuntien taloudelliset voimava-

rat, lisäksi henkilöstöresurssia ei tulla saamaan raskaan hoidon tarvetta vastaavasti. Hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen tavoite tukee itsenäistä suoriutumista ja kotona asumista.  
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Kaikilla kunnan sektoreilla sosiaali- ja terveydenhuollon lisäksi  on voitava sitoutua tukemaan 

suunnitelman tavoitteita, kuten vanhuspalvelulaki määrää.   

Suunnitelma esitetyistä toimenpiteistä on tämän luvun lisäksi koostetusti Liitteenä 1. Myös van-

huspalvelulaissa edellytetään jatkossa säännöllisiä asiakaskyselyiden järjestämistä, niiden avulla voi-

daan päästä asiakaslähtöisempään palveluiden tarjontaan 

Hoidon porrastusta pyritään valtakunnallisen ohjeistuksen kautta keventämään nykymallista. Lai-

toshoitoa puretaan tai paikkoja muutetaan tehostetun palveluasumisen asunnoiksi, jos se olosuhteet 

huomioon ottaen on mahdollista. Tässä on kunnilla myös oma roolinsa, koska rakentaminen kuu-

luu kunnille. Tilojen nykyaikaistaminen tai uuden tilan rakentaminen on myös oltava selkeänä vaih-

toehtona palvelurakenteen muutokselle. Vaikka kotiin annettavat palvelut ovat ensisijaisia, on ym-

pärivuorokautinen hoito turvattava edelleen tarvetta vastaavasti. Muistisairaiden hoito on siirtynyt 

entistä enemmän myös kotiin, mutta silloin kun kotona asumista ei voida enää tosiasiallisesti turva-

ta, olisi mahdollistettava siirtyminen tuetumpaan asumiseen 

Kunnan on järjestettävä palvelut, mutta tuottajana voi olla kunta itse tai joku muu hyväksytty pal-

veluntuottajataho.  Kunnalla tulisikin olla monipuolinen palveluntarjonta, että asiakkaan tarpeet 

voitaisiin huomioida mahdollisimman monipuolisesti. PoSan toiminta-alueella kolmannen sektorin 

toimintaan mukaan ottaminen toimii oikeastaan jo sillä tasolla, jolla se näin harvaan asutulla alueella 

on mahdollista. Vapaaehtoistyön lisääminen ikäihmisten palveluiden tueksi vaatii suhteellisen suu-

ren vapaaehtoisjoukon, koska työ ei ole pakollista eikä sillä voida korvata kunnallista palvelua 

Palveluja tuotetaan nykyistä enemmän yhteistyössä muiden PoSa:n alueen muiden toimijoiden 

kanssa. Gerontologinen ja geriatrinen osaaminen ja  konsultointimahdollisuus PoSa:ssa toteutuu 

tulevana vuonna paremmin geriatrin palveluiden saannin myötä. 

Selkeä painopistealue lähitulevaisuuden vanhustenhuollossa on selkeästi lailla määritelty; asiakkaan 

kotona asumisen tukeminen niin ennalta ehkäisevien palveluiden kuin kotihoidon asiakaspalvelui-

den myötä.  

 

12.1 Hyvinvointia tukevat palvelut 
 

 Liikuntamahdollisuuksia lisätään pitämällä maksuttomat tai edulliset liikuntapaikat kunnos-
sa ja lisäämällä niitä tarpeen mukaan. Liikuntapaikkojen esteettömyys huomioidaan 

 Ikäihmisille kehitetään neuvontapalveluita yleisestä informaatiosta yksilölliseen ohjaukseen. 
Palveluohjaajien osaamista pidetään yllä, valmiudet palvelutarpeen arviointiin ovat ensiar-
voisen tärkeitä.  

 Palveluista tiedottamista lisätään ikäihmisille sopivilla tiedotustavoilla. 

 Kulttuuripalveluita tarjotaan ikäihmisille samalla tavoin kuin muullekin väestölle. 

 Ravitsemuksellisten tarpeiden muuttuessa iän ja sairauksien mukana on tarve antaa tietoa 
iän lisääntymisen myötä niin sydän- ja verisuonitautien ehkäisystä, kuin riittävän energian-
saannin ja aliravitsemuksen ehkäisemisestä.  
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 Ikäihmisten neuvolatoimintaa tulee laajentaa mahdollisuuksien mukaan sille kohderyhmälle, 
jotka eivät vielä tarvitse muita palveluita. Neuvolan tehtävänä on kartoittaa ikääntyneen 
elämäntilanne ja avun tarve mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

 seniorineuvolassa rikiasiakkaiden tunnistaminen ja toiminnan kohdentaminen heihin toteu-
tuu, noudattaen Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen paranta-
miseksi (2013) ohjeistusta 

 Palveluohjauksen merkitys korostuu palveluissa, ja se vaatii toimijaltaan laajaa näkemystä 
kaikista käytettävissä olevista palveluvaihtoehdoista. Asiakkaan ohjaamien kotona asumi-
seen ja omien voimavarojen käyttöön on ensisijainen toimintamuoto.  Myös omaiset on 
otettava entistä enemmän mukaan oman läheisen hoitoon. 

 Senioritalon rakentaminen Kankaanpäähän 

 

12.2 Kotona asumisen tukeminen 
 

 Painopiste kotihoidossa – huomioitava resursseissa lain vaatimusten mukaan 

o Kotihoidon ennalta ehkäisevään työhön myös resursseja 

o Muiden kuin ikäihmisten kotihoidon järjestäminen? 

 Iltaisin ja viikonloppuisin hoidon tarve ei ole enää päivystysluonteista – paine ilta- ja viikon-
lopputyöhön (asiakkaiden hoitoisuus) 

 Yöpartiotoiminnan mahdollisuuksien selvittäminen 

 Oman toiminnan tehostaminen (työnjaot jne.) 

o Varahenkilöstö 

 Päivätoiminta on riittävästi resursoituna toimintamuotona ennaltaehkäisevää toimintaa. 
Päivätoiminnan asiakas asuu kotona, palveluiden tarve voi olla vielä muiden palveluiden 
osalta vähäinen. Toiminnalla tähdätään asiakkaan kuntoutumista tukevaan ja sosiaalisia suh-
teita ylläpitävään toimintaan sen lisäksi että toiminnalla pyritään antamaan myös virikkeitä 
erityisesti yksin asuville.  Toiminnan piiriin tulisi saada myös omaishoitajia tukevaa toimin-
taa.  

 Kuntouttava päivätoiminta / arviointiyksikkö, jossa on fysioterapeutti, toimii riskiasiakkai-
den kotona / kotiin selviytymistä tukien 

 Tarpeenmukaisia kotihoidon palveluita voidaan tarjota edelleen joko tilapäisinä tai säännöl-
lisinä käynteinä. Suunnitteluun ja palveluohjaukseen panostetaan erityisesti jokaisen asiak-
kaan kohdalla yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman aikaan saamiseksi. Tarpeenmukai-
sia kotihoidon palveluita tulisi olla saatavilla aina kun tarve on todettu palveluohjauksen yh-
teydessä. Kuitenkin kotihoidon palveluilla on edelleen myös määriteltävä kriteerit, joiden 
täyttyessä palveluiden suunnittelu voidaan aloittaa.  Mikäli asiakkaalla on mahdollisuus käyt-
tää edelleen muita avohoidon palveluita itsenäisesti, tulee niiden olla ensisijaisia kotiin an-
nettaviin palveluihin nähden.  
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 Kotiin annettavien palveluiden kokonaisuutta tulee tarkastella monipuolisesti, ottaen huo-
mioon kaikki toimijat, niin kunnalliset, seurakunnat, yksityiset palveluntuottaja kuin vapaa-
ehtoistoimijat.  

 Kotona asumisen tukeminen on kaikkien vanhuspalveluiden lähtökohta, ja sitä mahdolli-
suutta tulisi asiakkaille antaa. Asiakkaalla on voitava olla mahdollisuus saada palveluita 
myös kuntien keskustaajamien ulkopuolelle. Selvitetään tätä työtä varten myös kolmannen 
sektorin (esim. kyläyhdistykset) mahdollisuudet kunnissa ottaa joitakin sopivia osioita hoi-
taakseen.  

 Teknologian käytön lisääminen apuvälineiksi kotona asumisen tukemiseen tulee lisäänty-
mään, mutta tekniikan varaan ei voida edelleenkään vielä laskea kaikkea asiakkaan tarpeita.  

 Lisätarvetta keskitettyyn palveluohjaukseen erityisesti ikäihmisille, jotka eivät vielä välttä-
mättä tarvitse kotihoidon palveluja, mutta tarvitsevat ohjausta ja neuvontaa esim. etuusasi-
oissa, sosiaalityön palveluja jne. Ikäihmisten sosiaalityöhön saatava oma työntekijä – voisi 
olla myös palveluohjaajan nimikkeellä.  

 Palveluohjaajien tehtäväkuvien uudelleen tarkastelu 

 Toiminnanohjausjärjestelmä tekee sekunneissa päivän työsuunnitelman, jossa on sovitettu 
yhteen asiakkaiden palvelun tarpeet, resurssit, henkilökunnan osaaminen, kulkutavat ja 
maantieteellinen sijainti. Lisäksi ohjelma huomioi, että sama työntekijä hoitaa mahdolli-
simman usein yhden asiakkaan käynnit. Mobiilijärjestelmä ja sähköinen lukitus liittyvät kiin-
teästi toiminnanohjausjärjestelmään. 

 Muut teknologiset vaihtoehdot ja niiden laajentaminen nykyisestä , esim. turvapalvelut 

 omaishoidossa toteutuu monipuolinen tukitoiminta ja valinnanmahdollisuus vapaan pitämi-
sessä, omaishoitajia tuetaan. 

 

12.3 Kuntoutus 

 geriatrisen kuntoutuksen toimintamalli (sis. ennaltaehkäisevä ja ylläpitävä kuntoutus sekä 
geriatrinen jatkokuntoutus) 

 kuntouttava työote ja henkilöstön kuntoutusnäkemys, niin akuuttihoidossa kuin vanhainko-
tien hoidossa lopetetaan vuodepotilaiden ”tuotanto (Valvanne 2013). 

 liikuntaharrastusten edistäminen 

 kuntoutus akuuttihoidossa 

 jatkossa enemmän liikuntapainotteisia kuntouttavia intervallijaksoja niitä tarvitseville 
 

 Kuntouttava arviointiyksikkö 
o Kuntoutus/arviointiyksikön/intervalliyksikön perustaminen, jossa tehokas ja tiivis 

kuntoutus/arviointijakso 
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12.4 Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito 
 

 suunnitelma Tapalan (ja muidenkin) laitoshoidon tilojen peruskorjaamisesta ainakin huone-
kohtaisten hygieniatilojen (wc, suihku) osalta valmis -> kuntouttavan hoitotyön toteuttami-
sessa riittävästi tilaa apuvälineille ja avustaville hoitajille -> sairaalainfektiot hallintaan 

 saumattomat hoitoketjut 

 

12.5 Ympärivuorokautisen hoidon tarpeeseen vastaaminen, hoidon laatu 
 

 Ympärivuorokautinen hoito ja hoiva järjestetään ensisijaisesti tehostetun palveluasumisen 
avulla, toiminnassa huomioidaan myös jaksohoitoa tarvitsevat kotona asuvat asiakkaat. 

 Laitoshoidon paikkoja ei enää lisätä, niitä vähennetään tai muutetaan tehostetun palvelu-
asumisen paikoiksi aina kun se on mahdollista. Tilojen aiheuttamat mahdolliset ongelmat 
selvitetään valtakunnallisten viranomaisten ja kiinteistön omistajien kanssa. 

 Palvelutarpeen kasvuun on varauduttava myös PoSa-alueella, joskin kuntien tilanteet ovat 
lähtökohtaisesti erilaisia. Kankaanpäässä on selvästi muita PoSa-alueen kuntia vähemmän 
ympärivuorokautisia paikkoja ikäihmisille, ja niiden puuttuminen näkyy  Tapalan vuode-
osaston tilanteessa suoraan.  

 Jalka- ja hammashoitajan palvelut koko Posan asumis- ja laitoshoidon yksiköihin (säännölli-
set käynnit yksiköihin) 

 Kohorttiyksikön toiminnan tehostaminen  

 Dementiayksikön perustaminen 

 Päihde- ja mielenterveysyksikön palveluiden saaminen  65-vuotta täyttäneille, onko nykyi-
sessä toiminnassa mahdollisuus yhteistyön lisäämiseen ikäihmiset kohderyhmänä? 

 Riittävästi tehostettua palveluasumista 
o Kankaanpäässä on varsinkin pitkät jonot vrt. Vanhuspalvelulain vaatimus 3kk! 
o kotona ei voi hoitaa välttämättä Laatusuosituksen mukaista määrää asiakkaita -> 

pitkät välimatkat ja muistisairauksien lisääntyminen 

 Teknologian hyödyntäminen tehostetussa palveluasumisessa 

 Uudet, yhteiset yksiköt kunnille? Paikka ei aina tarvitse olla isoin kunta 

 Epäkäytännöllisten tilojen saneeraus tai käytöstä poistaminen/ uudisrakentaminen 
 

Seuraavassa taulukossa on laskettu tulevien vuosien tilannetta ja ympärivuorokautisten hoitopaik-

kojen  tarvetta PoSa- kuntien väestöennusteiden perusteella. 

Laskelmassa käytetään oletuksena, että tehostetun palveluasumisen yli 75-vuotiaita asiakkaita olisi 

6%, ja 65- 74 vuotiaita korkeintaan 2%. Lisäksi laitoshoidon paikkatarvetta on tarkasteltu lähtölu-

vun 3% mukaan yli 75-vuotiaille. Tarkoituksenmukaisinta olisi kuitenkin luopua laitoshoidon pai-

koista ja varata sekin osuus tehostettuun palveluasumiseen, eli alueella olisi jatkossa n.9% tehostet-

tua palveluasumista yli 75-vuotiaille. Sen lisäksi tarvitaan paikkoja myös lyhytaikaishoitoa varten 

kotona asumisen tueksi. Laskelmassa luku on hyvin varovainen, tarvetta on laskettu 0,5%:lle  65-
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vuotta täyttäneistä.  Jos kotihoidon toimintaa ja resursseja alueella saadaan vahvistettua, on mah-

dollista pienentää ikäryhmään 65 – 74-vuotiaiden tarvetta ympärivuorokautiseen hoitoon. 

Taulukko 22. Ympärivuorokautisen hoidon tarve 2014 - 2025 

  Honkajoki Jämijärvi Kankaanpää  Karvia Siikainen Pomarkku 

NYKYISET PAIKAT YH-
TEENSÄ (TEHOSTET-
TU+LAITOS) 22 41 142 48 35 36 

TARVE   v.2014 22 31 148 44 31 34 

LISÄTARVE 0 -10 6 -4 -4 -2 

              

TARVE  v.2020 mennessä 28 32 175 47 32 37 

LISÄTARVE 5 -9 33 -1 -3 1 

  Jos ei paikkamuutoksia 

TARVE  v.2025 mennessä 31 36 204 54 38 41 

LISÄTARVE 9 -5 62 6 3 5 

  Jos ei paikkamuutoksia 

 
 
 
Honkajoki 

 vanhainkodin vanhan osuuden käyttö? Saneeraus ilmeisesti ei kunnan intressissä tällä het-
kellä, paikkojen poistaminen/siirtäminen/vähentäminen, mahdollisuus myös ostopalvelu-
paikkoihin? 

 
Jämijärvi 

 laitospaikkojen purku 

 vapautuva henkilöstö kotihoitoon 
 
Kankaanpää 

 Lohikon palvelukodin saneerausmahdollisuudet selvitetään, jos saneeraus nykyvaatimuksia 
vastaaviksi ei onnistu, kunnallisen toiminnan turvaamiseksi on tehtävä suunnitelma uudis-
rakennuksesta 

 
Karvia 

 laitospaikkojen vähennys 

 uudisrakentaminen AnnaKodin yhteyteen 
 
Pomarkku 

 laitospaikkojen purku  
 
Siikainen 

 laitospaikkojen purku 
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12.7 Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö 
 

 Jokaisella työntekijällä on selkeä kuva omista työtehtävistään ja niihin liittyvästä  vastuusta 

 yhteistyö koulutusorganisaatioiden kanssa 

 henkilöstömitoitukset 

 Kaikissa toimintayksiköissä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne 
vastaavat toimintayksikön edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat 
palvelut.  

 Avustavan hoitohenkilöstön käyttäminen -> vapauttaa koulutettua hoitohenkilöstöä hoito-
työhön, avustava hoitohenkilöstö voi huolehtia viriketoiminnasta yms. tehtävistä 

 Kuntoutukseen panostaminen -> fysioterapeutti ja kuntohoitajan toimet (esim. kiertävä 
henkilö) 

 Rekrytointijärjestelmien  kehittäminen, vakituinen varahenkilöstö > vapauttaa aikaa hoito-
työhön  

 Jokainen on omalta osaltaan vastuussa omasta ja työyhteisönsä hyvinvoinnista, henkistä vä-
kivaltaa, työssä kiusaamista ja syrjintää ei hyväksytä.  

 Muutostilanteissa henkilökuntaa koulutetaan ja muutoksiin valmistaudutaan yhdessä.  

 Tyky- toimintaa suunnataan erityisesti niille henkilöstöryhmille, joilla on eniten työkykyisyy-
teen liittyviä ongelmia. 

 Lisätään henkilökunnan mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä. 

 Hyödynnetään erityisosaajien ammattitaitoa. 

 Uudet työntekijät perehdytetään suunnitelmallisesti työmenetelmiin. 

 Työvälineitä ja työmenetelmiä kehittämällä vaikutetaan työolosuhteisiin ja työn kuormitta-
vuuden vähentämiseen. 

 

12.8 Palveluiden kattavuuden tavoitemalli, kustannusvaihtoehdot 

 

Taulukko 23. Laskennallinen esimerkki ikääntyneen väestön määrän ja palvelujen kattavuuden 
muutosten vaikutuksesta eräiden palvelujen kustannusten kehitykseen vuodesta 2011 vuoteen 2017 
(STM 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelurakennevaihtoehdot ( % 75 vuotta täyttäneistä) 
Palvelujen kustannusten muutos 
2011–2017 (vuoden 2011 hinnoin) 

Vaihtoehto A. Nykyinen palvelurakenne (v. 2011 palvelurakenne) 
− kotihoito 12,2 % 
−omaishoidon tuki 4,4 % 
−tehostettu palveluasuminen 5,9 % 
−vanhainkoti 3,0 % 
−terveyskeskuksen vuodeosasto 1,3 % 
−yhteensä em. palvelujen piirissä: 27 % 

+503 milj. euroa 

Vaihtoehto B. 
− kotihoito 13 % 
− omaishoidon tuki 6 % 
− tehostettu palveluasuminen 6 % 
− vanhainkoti 2 % 
− terveyskeskuksen vuodeosasto 1 % 
− yhteensä em. palvelujen piirissä: 28 % 

+163 milj. euroa 

Vaihtoehto C. 
− kotihoito 14 % 
− omaishoidon tuki 7 % 
− tehostettu palveluasuminen 7 % 
− vanhainkoti 1 % 

− terveyskeskuksen vuodeosasto 1 % 
− yhteensä em. palvelujen piirissä: 30 % 

+172 milj. euroa 
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PoSan alueen palvelurakenneprofiilimallia on muokattu edellä mainitusta mallista kustannuksia 

ajatellen asteen tehokkaampaan malliin, jossa kattavuudet olisivat seuraavat: 

 kotihoito: 14% 

 omaishoidon tuki 6-7% 

 tehostettu palveluasuminen: 9% 

 vanhainkodin laitoshoito: 0% 

 terveyskeskuksen laitoshoito: 0% 

Mallissa kotihoitoa tuotettaisiin suosituksen ylärajalla, mutta vastaavasti laitoshoitoa niin vanhain-

kodeissa kuin terveyskeskuksen vuodeosastolla ei olisi, vaan kaikki ympärivuorokautinen hoito olisi 

tehostettua palveluasumista. 

Taulukko 24. Kustannusvertailua hoidon eri portailla (keskihinnat, vuoden 2013 tuotehinnat) 

Asiakkaan  

palvelutar-

ve/kk 

esim. 

Omaishoi-

don tu-

ki/€/vrk 
(vain hintavertai-

lu,ei oteta kantaa 

kriteereihin) 

Kotihoito 

/€/h / 

yhden vuo-

rokauden 

käynnit 

Tehostettu 

palveluasu-

minen, 

ostopalvelut   / 

€/vrk 

Tehostettu 

palvelu-

asuminen 

/€/vrk 

Laitoshoito 

vanhainko-

dissa 

/€/vrk 

Vuode 

osasto 

hoito 

/€/vrk 

 30h/kk  14,65(I) 

20,36  (II) 

25,40  (III) 

33,51 88,27 96,72 108,62 212,95 

 60h/kk  14,65  (I) 

20,36  (II) 

25,40  (III) 

67,02 88,27 96,72 108,62 212,95 

 90h/kk  14,65   (I) 

20,36  (II) 

25,40  (III) 

100,53 88,27 96,72 108,62 212,95 
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13. JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Kuntoutus ja kuntoutumista edistävä toiminta ovat korkealaatuisen ympärivuorokautisen hoidon 

tunnuspiirteitä. Kuntoutus voi olla toimintakykyä parantavaa, ylläpitävää tai sen heikkenemistä hi-

dastavaa ja sen tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun optimointi. Liian helposti edelleen 

hoitoyksiköissä hoidetaan asiakasta ”vuoteeseen”. Ikäihmisten varhaisen tuen palveluissa ja koti-

hoidossa ei ole riittäviä resursseja kotona asumisen turvaamiseen. Henkilöstön sitoutuminen kun-

touttavaan hoitoon ja kotiutusprosessin hiomiseen toteutetaan jatkuvan koulutuksen ja kehittämi-

sen avulla. Yksiköihin nimetään kuntoutusvastaavat ja yksiköt tekevät jatkossa muutenkin kiinteätä 

yhteistyötä kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa. Hoitotyöntekijöiden kuntoutumista edistävä toi-

minta ympärivuorokautisessa hoidossa on  yhteydessä siihen, millaisiksi he näkevät asiakkaiden 

kuntoutumisen mahdollisuudet. Johtamisen haasteena on kehittää hoitoon osallistuvien osaamista 

niin, että asiakkaan voimavarat ja toimijuus nostetaan hoidon suunnittelun, toteutuksen ja arvioin-

nin keskiöön kuntoutumista edistävän toiminnan mahdollistumiseksi. 

 

Ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan niin, että nykyisestä kolmella portaalla (tehos-

tettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden osastot) tuotettavasta ympärivuo-

rokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään tavoitteellisesti kohti yksiportaista ympärivuorokautisen 

hoidon järjestelmää. Terveyskeskussairaala ei ole asiakkaan koti, vaan sieltä asiakas siirtyy aina joko 

omaan kotiin, asumispalveluyksikköön tai lyhytaikaishoitoon, jossa toteutetaan aktiivista kuntou-

tumista edistävää hoitotyötä. Asiakkaan ympäristöstä luodaan turvallinen ja mahdollisimman ko-

dinomainen, ympäristön on myös mahdollistettava henkilökunnalle ergonomisesti hyvät olosuhteet 

kuntouttamisen tukemiseksi. Lyhytaikaishoitopaikkojen lisääminen kotona asumisen tueksi on vält-

tämätöntä, samalla pitkäaikaispaikkoja vähennetään ja tilalle kehitetään vaihtoehtoisia palveluita.  

 

Kotona asuminen turvataan riittävällä henkilöstöresurssilla, lisäksi otetaan käyttöön palveluita te-

hostavia teknologisia apuvälineitä.  Palveluohjaus on keskeinen asia kotona asuvalle asiakkaalle, 

samoin kuin toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin sitoutuminen. Seniorineuvolatoimintaa kehite-

tään ja lisätään. 

Suunnitelman toteutumista arvioidaan vuosittain. Palvelurakennemuutoksen arvioinnissa pohjana 

käytetään STM laatusuosituksen määrällisiä tavoitteita, ottaen kuitenkin huomioon paikalliset erot. 

Toimenpideohjelman etenemisestä tiedotetaan johtokuntaan ja perusturvalautakuntaan vuosittain. 

Suunnitelma jalkautetaan kuntalaisille esim. vanhusneuvostojen kautta, jota kautta myös arviointia 

saadaan. 
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                       LIITE 1 
  

SUUNNITELMA  TOIMENPITEISTÄ                                                                                                                        

1. ITSENÄINEN ASUMINEN                                                                                                                                                        
-tavoitteena kotona asuminen mahdollisimman itsenäisesti, esteettömyyden toimenpiteet 

Toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu/ 
Lakiviite 

Tulevan asuntorakentamisen lähtökohtana elämänkaariajattelu > asuntojen ja piha-alueiden 
muunneltavuus elämänvaiheiden mukaan, huomiointi kaavoituksessa ym. 
Itsenäinen senioriasuminen palveluiden lähettyvillä 

Kuntien asunto- ja suunnittelu-
toimet, kaavoitus, tekninen 
toimi 

Jatkuva 
 
 
4§ Yhteistyö 
9§ Kunnan voimavarat 
10§ Asiantuntemus 

 

Asuntojen varustetasojen seuranta- ja korjaamissuunnitelmat esteettömyyden parantamiseksi, 
huomioidaan aina esim. saneerausten yhteydessä, muutostöiden aktiivinen ohjaus, määrärahat  

Kaavoituksella vaikutetaan  kaikenikäisten kunnan asukkaiden itsenäiseen selviytymiseen, riittävät 
levähdyspaikat, senioripuistot, kevyen liikenteen väylät 
Muistisairaiden turvallisen liikkumisen lisääminen suojattujen alueiden avulla 

Itsenäistä suoriutumista tukevista turva- ja apuvälineistä tiedon jakaminen, esim. koulutukset, 
näyttelyt,  palveluohjaus mm. Kotihälytyslaitteet, valvontalaitteet, kulunvalvonta, turvalaitteet  

SoTe-toimi, yksityiset yrittäjät, 
kansalaisopisto, paloviran-
omaiset, yhdistykset 

Jatkuva 
4§ Yhteistyö 
10§ Asiantuntemus 

Liikenneyhteyksien selvittäminen , asiointipalvelut, palvelukuljetusmahdollisuudet haja-
asutusalueilta asiointikeskuksiin 
Kuljetustuet pienituloisille 

Kunnat, yrittäjät, SoTe-toimi Suunnittelu  ja selvi-
tykset  
2014- 2015 
4§ Yhteistyö 
9§ Kunnan voimavarat 
10§ Asiantuntemus 

Liikennekasvatuksen ja –tiedotustoiminnan kehittäminen myös ikäihmisiä ajatellen 
Liukkauden torjunta talviaikaan 

Kunnat, poliisi, SoTe Jatkuva 
4§ Yhteistyö  
9§ Kunnan voimavarat  
10§ Asiantuntemus 

Kirjastopalveluiden saatavuus. Elinikäinen oppiminen, elämykset, sivistyksen lisääminen kannus-
tavat aktiivisuuteen. Voidaanko esim. kirjastoauton tilalle kehittää korvaavaa toimintaa? Liikkuvat  
monitoimipalveluautot? 

Sivistystoimi mm.  
SoTe 

Hanke? 
4§ Yhteistyö,9§ Kunnan 
voimavarat,10§ Asiantuntemus 
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Kulttuuritarjonnan suunnittelussa ikäihmisten tarpeet huomioon entistä enemmän Saavutetta-
vuus/ kuljetusmahdollisuudet esim. 
Yleisöluentoja eri sairauksista ja niiden hyvästä hoidosta 

Kansalaisopisto, kulttuuritoi-
mi, vapaaehtoistyö, yritykset, 
SoTe 

Vuosittainen suun-
nitelma 
4§ Yhteistyö 
9§ Kunnan voimavarat 
10§ Asiantuntemus 

Senioriliikuntaryhmiä kaikissa kunnissa, kuntosalit ikäihmisille sopivin laittein 
Osallistumismaksujen alennukset ”seniorikortti” 
Erilaiset liikuntaryhmät, tuolijumpat, ulkoiluryhmät  
Kaikenikäisten liikuntaa aktivoiva ympäristö 
Kuntien yhteinen kiertävä senioriliikunnanohjaaja? 

Liikuntatoimi, liikuntajärjestöt, 
kansalaisopisto, yksityiset yrit-
täjät, tekninen toimi 

Vuosittainen suun-
nitelma 
2015- (ohjaaja) 
4§ Yhteistyö 
9§ Kunnan voimavarat 
10§ Asiantuntemus 

Erilaisia harrasteryhmiä jo olemassa,  mutta niihin matalalla kynnyksellä mukaan - periaate 
(esim. kuorotoiminta, tanssi, vesijumppa, tietotekniikka, hengellinen toiminta,opintopiirit) 
Ikäihmisten nettinurkkaukset, joihin opastusta ja neuvontaa, matkapuhelimen käytön opastusta 
jne. 

Kulttuuritoimi, kansalaisopis-
to, yhdistykset, vapaaehtoistyö, 
seurakunnat 

Vuosittainen suun-
nitelma 
4§ Yhteistyö 
9§ Kunnan voimavarat 
10§ Asiantuntemus 

Vertaistukiryhmät omaisille, esim. muistisairaat ja heidän omaisensa. Muistikahvilatoiminnan 
laajentaminen 

SoTe, vapaaehtoistyö Vuosittainen suun-
nitelma 
4§ Yhteistyö 
10§ Asiantuntemus  

Seurakuntien diakoniatyö on aktiivista kaikissa kunnissa, merkittävä vaikutus ikäihmisten hyvin-
vointiin 

Seurakunnat, tarv. yhdessä 
SoTe 

Vuosittainen suun-
nitelma 
4§ Yhteistyö 
10§ Asiantuntemus 

Sotaveteraaneille järjestettävien palveluiden aktiivinen tiedottaminen ja tarjoaminen, veteraa-
niyhdyshenkilö (henkilöstösuunnitelmassa) 
 

SoTe Vuosittainen suun-
nitelma 
4§ Yhteistyö 
10§ Asiantuntemus 

Vapaaehtoisvastaavat kunnissa, vapaaehtoistyön asiantuntijat. Tiedottaminen toiminnasta niin 
käyttäjille kuin kunnassa työskenteleville.  Kunta tukee toimintaa järjestämällä esim. kokoontumis-
tiloja, tiedottamalla, käynnistysavustukset? 
 

Kunnat Hanke? 
4§ Yhteistyö 
10§ Asiantuntemus 
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2. TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVÄ TOIMINTA 
- kotona asumisen tukeminen, tavoitteena ehkäistä joutuminen raskaiden palveluiden piiriin 

Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu 

Ikäihmisten itsehoitoa tukevat neuvontapisteet joka kuntaan, vaihtoehtona harkittava myös liik-
kuvien neuvontayksiköiden perustaminen, toiminta vielä lähemmäksi asiakasta. 

Seniori-aikuispalvelut, yhdis-
tykset, vapaa-ehtoistyö? 

aloitus 2014 
12§ Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Seniorineuvolatoiminnan vahvistaminen kaikkiin kuntiin tarpeen mukaisesti, mahdollistetaan 
terveydenhoitajien lisääminen palvelualueille sisäisin siirroin  
Toiminnan sisällön muokkaaminen aktiivisesti tavoitteiden  suuntaan. mm. hyvinvointikotikäynnit 
80v, hyvinvointikyselyt ja –tarkastukset 70-, 75- ja 80v ( Riskiryhmille: puolison/läheisen menettäneet, 

kaatuilevat, polyfarmasia, palveluiden suurkuluttajat, muiden apua tarvitsevat, liikuntakyvyltään heikentyneet, yksinäi-
set, masennusoireiset, yleiskunto romahtanut, alko+, tupakka+ jne.) 

Seniori-aikuispalvelut 2014 – 
 
12§ Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Hyvinvoinnin portaat 65+- kurssit valmentavat tunnistamaan omat hyvinvoinnin ja terveyden 
riskitekijät ja antavat valmiudet näiden ennaltaehkäisemiseksi , tietoa erilaisista  palveluista, sosiaa-
liturvasta. Yhteistyössä kuntien liikuntatoimen, 3. sektorin ja yksityisyritysten kanssa 

Kuntien liikuntatoimet, 
3.sektori, yksityiset yrittäjät, 
Seniori-aikuispalvelut 

Jatkuva vuosittainen 
suunniteltava 
12§ Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Suun terveydenhuollon järjestäminen, lähetekäytäntö suuhygienistin arvioon Johtava hammaslääkäri 2015- 
10§ Asiantuntemus 
12§ Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Geriatripalveluiden järjestäminen ikäihmisten palveluiden toiminnan tueksi. 
Gerontologisen osaamisen vahvistaminen- alueelliset koulutukset 

Johtava ylilääkäri, Satshp, SoTe 2015- 
10§ Asiantuntemus,12§ 
Hyvinvointia edist.palvelut 

Muistihoitajaverkoston vahvistaminen 
toimintaohjeet muistisairauksien varhaiseen tunnistamiseen, henkilöstön koulutus 

Seniori-aikuispalvelut, muu 
SoTe 

2014- 
10§ Asiantuntemus 
12§ Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Omaishoitajien terveystarkastukset ensimmäisen arviointikotikäynnin jälkeen ja sen jälkeen 
yksilöllisen tarpeen mukaan 

Seniori-aikuispalvelut 2014- 
10§ Asiantuntemus,12§ 
Hyvinvointia edist.palvelut 
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3. KOTIHOITO 
-tavoitteena kotona asuminen mahdollisimman pitkään 

Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu 

Kuntouttavan päivätoiminnan aloittaminen, tavoitteena kaikille avoin päivätoimintakeskus Kotihoito, vapaaehtoistyö? 2014- 
4§Yhteistyö 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 
12§Toimitilat 

Kuntoutus- ja intervalliyksikön käynnistäminen (n.15-20 paikkaa), palvelutarkoituksena aut-
taa sairaalasta kotiutuvaa asiakasta kuntoutumaan takaisin kotiin, kuntoutusjaksoin 
Lyhytaikaishoitojaksot kuntoutumisen tukemiseen, omaishoitajan lomiin 
Kotiutustiimi tukemaan kotiin menoa (henkilöstösuunnitelma), tehostettu kotihoito 

Kunnat, Vanhuspalvelut 2014 aloitus 
4§Yhteistyö 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut,12§Toimitilat 

Geriatrisen kuntoutuksen osaamisen lisääminen vanhuspalveluille koulutuksella, 
ikäihmisten fysioterapeutin resursointi koko vanhuspalveluiden tarpeeseen (henkilöstösuunnitel-
ma) 

Kotihoito, fysioterapia, oppi-
laitosyhteistyö 

Hanke 2014-2016 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Omaishoitajien vapaapäiväjärjestelyjen kehittäminen, vaihtoehtoisten mahdollisuuksien löytämi-
nen 
Omaishoidon palveluohjaaja tukihenkilöksi (henkilöstösuunitelma) 

Kotihoito, yksityiset yrittäjät  2014 – 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Apuvälineohjaus  asiakkaille, koulutusta henkilökunnalle 
 
Apuvälineiden huollot 

Fysioterapia 
Satshp 
Kotihoito 

Ohjaus jatkuvaa 
henkilöstön koulu-
tus 2014- 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Palveluohjauksen lisääminen, sisällön kouluttaminen 
Vastuuhenkilön tehtävät, toiminnan kehittäminen 
Palveluohjaajien resursointi (henkilöstösuunnitelma) 

Kotihoito 2014 –2015 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 
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15§Palvelutarpeen selvit-
täminen 
16§ Palvelusuunnitelma 
17§Vastuutyöntekijä 

Kuntoutussuunnitelma on osa hoito-ja palvelusuunnitelmaa Kotihoito 2015- 
15§Palvelutarpeen selvit-
täminen 
16§ Palvelusuunnitelma 

Ikääntyneiden päihde- ja dementiahoitomallien kehittäminen Seniori-aikuispalvelut, Kotihoi-
to 

2015- 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Kotihoidon lääkäripalveluiden saatavuus Johtava ylilääkäri, kotihoito 2014- 
10§Asiantuntemus 
12§Hyvinvointia edistävät 
palvelut 

Yksityisen hyvinvointialan yrittäjyyden lisääminen alueelle, palvelusetelin käytön lisäämismah-
dollisuus esim. kotihoidon ja kotihoidon tukipalveluissa 

Kotihoito, yksityiset yrittäjät, 
kehittämiskeskus 

2015- 
19§Palvelujen laatu 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 

Hyvinvointiteknologian käyttö kotihoidon työn sujuvoittamiseksi: mobiili-lukko-
toiminnanohjausjärjestelmä 
Asiakkaan avuksi kehitettyjen apu- ja turvajärjestelmien aktiivinen tarkastelu osaksi palveluohja-
usta 

Kotihoito, palveluntuottajat 2014- 
10§Asiantuntemus 
15§Palvelutarpeen selvit-
täminen 

Perhehoidon kehittäminen, yhteistyö yrittäjiksi aikovien kanssa Kotihoito, kehittämiskes-
kus,3.sektori 

2015- 
7§Palvelujen saatavuus 
19§Palvelujen laatu 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 

Turvapalveluiden järjestäminen; turvahälytyskäyntien organisointi alueelle, yöpartiotoiminnan 
aloittaminen (henkilöstösuunnitelma) 
 

Vanhuspalvelut, yksityiset yrit-
täjät, vapaaehtoiset, 3.sektori 

2015- 
7§Palvelujen saatavuus 
19§Palvelujen laatu 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 
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4. YMPÄRIVUOROKAUTINEN HOITO 
- tavoitteena tarjota hoitoa tarpeen mukaisesti ja samalla kustannustehokkaasti 
- kustannustehokkain vaihtoehto: n. 9% tehostettua palveluasumista 75-vuotta täyttäneistä 

Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu 

Laitoshoitopaikkojen vähentäminen/muuttaminen tehostetun palveluasumisen paikoiksi 
Osa paikoista vähennetään kokonaan ja työtekijäresurssi siirtyy kotihoitoon (kts. myös kohta 2 
Kotihoito > Kuntouttava/intervalliyksikkö 
Myös vanhainkotien laitospaikat puretaan soveltuvin osin. 
 

Vanhuspalvelut Jatkuva 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
14§ Pitkäaikaisen hoidon ja 
huolenpidon toteuttaminen 

Kuntoutumisen ja toimintakykyä ylläpitävän toiminnan kehittäminen,  koulutus henkilöstölle 
mutta myös asiakkaille ja omaisille 

Vanhuspalvelut, asiantuntija-
luennot 

Jatkuva 
10§ Asiantuntemus 
14§ Pitkäaikaisen hoidon ja 
huolenpidon toteuttaminen 

Ympärivuorokautisen hoidon tilaselvitys (erillinen) Kunnat, vanhuspalvelut Jatkuva 
14§ Pitkäaikaisen hoidon ja 
huolenpidon toteuttaminen 
22§ Toimitilat 
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5. HENKILÖSTÖ  
-tavoitteena asiakkaiden hoidon tarvetta vastaava, asiantunteva henkilöstö 

Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu 

Kotihoitohenkilöstön lisääminen kunnittain tarvetta vastaavaksi, sisäiset siirrot mahdollistetaan 
palvelutarpeiden muuttuessa.  Laskennallinen henkilöstötarve kunnittain: 

 2014 2020 

Honkajoki 1,7 1,8 

Jämijärvi 5,1 5,2 

Kankaanpää 13,5 22,9 

Karvia 6,3 7,2 

Pomarkku 0 1,5 

Siikainen 4,6 5,2 

 

Kunnat, SoTe Vuosittainen resur-
sointi tarpeen mu-
kaisesti 
 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 
20§Henkilöstö 

Yöpartiotoimintaan tarvitaan 2-6 työntekijää, joko omana toimintana tai ostopalveluna. Toimin-
nan yhdistäminen turvahälytyskäynteihin. Ongelmana iso haja-asutusalue 6 kunnassa. 

Kunnat, kotihoito Kilpailutus tai oma 
resurssi 2015 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen,20§Henkilöstö 

Tehostetun palveluasumisen henkilöstömitoituksen nosto kuntouttavan toiminnan tehosta-
miseksi vaiheittain. 

Suositus kuntouttavan toimintayksikön henkilöstömäärästä 0,70 

Kunnat, vanhuspalvelut 

  

0,60 > 2015? 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen,20§Henkilöstö 

Fysioterapeutin toimi vanhuspalveluiden käyttöön Vanhuspalvelut, fysioterapia Hanke+2016 täyttö 
10§ Asiantuntemus 
13§Palvelutarpeisiin vas-
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taaminen,20§Henkilöstö 

Vakituisen varahenkilöjärjestelmän toteuttaminen lakisääteisten vapaiden osalle, ei aiheuta lisä-
kustannuksia, määrärahasiirto 

Vanhuspalvelut 0,60 > 2015? 
 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen,20§Henkilöstö 

Palveluohjaajaresurssin riittävyyden turvaaminen,                                                                        
-Sotaveteraanien/perhehoidon  palveluohjaaja/-neuvoja                                                             
-Omaishoidon tuen palveluohjaaja 

Kunnat, vanhuspalvelut  
2015- 
2015- 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen,20§Henkilöstö 

Vastuutyöntekijöiden resursointi, nimettävä asiakkaalle v. 2015 alkaen, osa koulutetaan omasta 
henkilöstöstä perustyön tehtäväkuvia muuttaen, mutta ei yksin riitä lain määräämään tasoon 

Kunnat, vanhuspalvelut 2015- 
6§Palvelujen riittävyyden ja 
laadun arviointi 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 
17§Vastuutyöntekijä 

Gerontologisen osaamisen ja asiantuntijuuden varmistaminen esim. ostopalveluin Vanhuspalvelut 2014- jatkuva 
10§Asiantuntemus 
20§Henkilöstö 

Kuntoutukseen suuntautunut henkilöstö, koulutus 
 
 
 

Vanhuspalvelut 2014- jatkuva 
10§Asiantuntemus 
13§Palvelutarpeisiin vas-
taaminen 
20§Henkilöstö 

Henkilöstön työhyvinvointi, tavoitteena henkilöstön saannin turvaaminen 
-työhyvinvointikyselyt, kehittäminen,    ammatillinen kuntoutus 
-kehityskeskustelut, työkierto 
-palveluprosessien hallinta esimiestasolla 
-ikäjohtaminen 

Vanhuspalvelut,PoSa 2014- jatkuva 
20§Henkilöstö 
21§Johtaminen 
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6. TOIMIVA PALVELUJÄRJESTELMÄ, LAADUN KEHITTÄMINEN 

Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset Ehdotukset yhteistyö- ja 
vastuutahoista 

Aikataulu 

Toimiva palvelujärjestelmä yli organisaatio- ja tulosaluerajojen 

- sujuva hoidon porrastus (”portaiden vähentäminen/poistaminen) ja viestintä 
- sairaalassa ei jatkossa enää pitkäaikaisasiakkaita (max. odotusaikatavoite jatkohoitoon 

2vko), kun tehostetun/kotihoidon resurssit tarvetta vastaavat 
- dementia- ja päihdeasiakkaan hoitopolkumallien kehittäminen 
- kuntouttava työote kaikissa palvelujärjestelmän osissa (lihaskunnon laskeminen 2 viikossa 

>20%) 
- saattohoidon mahdollistaminen kaikissa palvelujärjestelmän osissa 
- Organisaation monen tulosalueen yhteisten asiakkaiden  huomioiminen, suunnitelmat tar-

vittaessa yhdessä moniammatillisessa yhteistyössä  
- SAP (Selvitä-Arvioi-Palveluohjaa)- toiminnan kehittäminen kotihoitolähtöiseksi 

SoTe 2014- 
 
7§Palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus 
10§Asiantuntemus 
15§Palvelutarpeen selvit-
täminen 
16§Palvelusuunnitelma 
18§Päätös sosiaalipalvelu-
jen myöntämisestä ja 
oikeus palveluihin 

Vanhusneuvostojen kautta ikäihmisten osallistuminen palveluiden suunnitteluun mahdollistetaan 
kunnan kaikilla sektoreilla 

Kunnat, SoTe 2014- 
11§Vanhusneuvosto 

Asiakaspalautejärjestelmien kehittäminen 
- asiakaskyselyt  
- omaiskyselyt 
- henkilöstökyselyt 

Vanhuspalvelut 2014- 
7§Palvelujen saatavuus ja 
saavutettavuus 
10§Asiantuntemus 
15§Palvelutarpeen selvit-
täminen 
16§Palvelusuunnitelma 
18§Päätös sosiaalipalvelu-
jen myöntämisestä ja 
oikeus palveluihin 

Omavalvontasuunnitelmat 
-valmistelu aloitetaan 2014 

Vanhuspalvelut 2015- 
23§ Omavalvonta 

Palveluiden saannin seurantatilastot puolivuosittain 
-järjestelmän kehittäminen 

Vanhuspalvelut 2014- 
26§ Odotusaikojen julkai-
seminen 
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PoSan alueen vanhainkotiyksiköt     -käyttäjäkommentit 3/2014 

Honkajoen vanhainkoti 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa                      Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laitoshoito + Palvelukoti: 
(ns.vanha puoli) 
 
 
 

Hopeasiipi/Iltatähti 

- Tilat asianmukaiset 

- huoneissa omat WC/suihkutilat, 

- Tilavat aulatilat 

- saunatila hyvä  

- ulkoiluterasseja 2 kpl 

- uloskäynnit terasseilta invatasoiset, 
 
 
 

 
 

- Omaiset ja asukkaat enimmäkseen tyytyväisiä 
tiloihin 

- hoitajien työtä ahtaus haittaa 
 

- Iltatähti: lukittava kansliahuone puuttuu 
(asukkaiden asioiden hoi-
to/salassapitovelvollisuus vaarantuu) 

- Hoitajakutsujärjestelmä puuttuu molemmista 
yksiköistä 

- Lämmitysjärjestelmässä puutteita/ liian kuu-
ma/kylmä   

- Varastotilat pienet 

- erilliset pienet yksiköt  asiakasystävällisiä, 
mutta samalla henkilöstön toiminnan kannalta 
haastavia 

-  

- tilat huonokuntoiset 

- huoneet ahtaat 

- pinnat kuluneet, epähygieeniset 

- ei omia saniteettitiloja 

Asukaspaikkoja:  
 
 
 
 
Sijainti:  

Laitos: 3 > 0 
Tehostettu: 

- Palvelukoti:  8 

- Hopeasiipi:  8 

- Iltatähti : 6 

- keskustasta n. 1,5km 

Yhteenvetona: Vanhainkodin vanhan osan tilojen huonokuntoisuus tulee aiheuttamaan tulevaisuudessa ongelmaa. Jos 
tiloja ei voida saneerata, jäljelle jäävien yksiköiden osalta henkilöstömitoitusten saaminen järkeviksi tuot-
taa ongelmaa pienten erillisten yksiköiden vuoksi. Nämä yksiköt kuitenkin kestävät vielä aikaa, eli raken-
teet nykyaikaiset. 
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Jämijärven vanhainkoti 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laitoshoito/tehostettu: 
 
 
 
 
 
 

Palvelutalot (Vanhustentaloyhdistyksen tila): 

- Valoisat isot asukashuoneet, samoin asukkai-
den ruokailutila ja kerhohuone 

- Asukkailla  omat wc:t.  
 
 
 
 
 
 
Kielokoti ja vanhainkoti (kunnan kiinteistö) 

- asukashuonekoko on hyvä yhdelle henkilölle 

- huoneita riittävästi 

- avarat yleiset tilat, yksitasoratkaisu 

- pihaterassi, puutarha 

- Henkilöstön taukotila iso.  

- Asukkaiden wc:t isot   

- Alhaalla varastotila.  
 
 

Palvelutalot 

- Ei lääkkeenjakohuonetta, hoitajien työtila pieni 
”koppi”.  

- Varastotilojen vähyys 

- Asukkaiden huonekäytävissä ”mäet” 

- Saunatilassa huono ilmanvaihto. 

- Kesäaikaan myös asukashuoneet kuumia. 

- Hoitajilla ei taukotilaa, pieni pukuhuonetila. 
 
 
Kielokoti ja vanhainkoti:  

- Ei lääkkeenjakohuonetta, jossa ilmanvaihto toi-
misi ja olisi käsienpesuallas. 

- Saunatilassa  edelleen huono ilmanvaihto 

- Asukashuoneet kuumat kesäisin työskennellä. 

- Pukuhuonetilat pienet.  

- Vainajien huoneesta puuttuu kylmäkaappi.  

- Ns. lastauslaituri puuttuu, vaippa-, yms. tavarat 
tuodaan etuovesta 

- Sprinkleröinti puuttuu 

- hoitajakutsujärjestelmä vanhentumassa 

Asukaspaikkoja: 
 
 
 
Sijainti:  

Laitospaikat: 5 
Tehostetut: 

- Kielokoti 17 + 3 intervallia 

- Palvelutalot 15.  
keskustasta:  n. 500 metriä 

Yhteenvetona: Jämijärvellä pitää saada purettua ympärivrk paikkoja lisää, henkilöstöä sitä kautta kotihoitoon. Palveluta-
lojen funktio neuvoteltava. Kunnan tilat vielä suhteellisen asialliset nykyvaatimuksiin ja lähitulevaisuu-
teen nähden.(22§) 
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Kankaanpää, Lohikon palvelukoti 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lohipuro 
 

- ruokasalitila iso, valoisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hopeapuro 

- pieni yksikkö, asiakasystävällinen 

- yksikkö maan tasalla, helppo kulku ulos 

- kesäterassi lähellä 

- pesuhuone tilava 

- WC:t tilavat 
  

Lohipuro 

- pienet ahtaat huoneet 

- apuvälineet käyttö mahdotonta huoneissa, aihe-
uttaa paljon järjestelyä ennen kuin käyttömahdol-
lisuus on> turhaa työtä 

- ikkunoista vetää, huonokuntoiset, tilkitään talvel-
la huovilla ym. 

- päätyhuoneista ei pääse sängyllä pois  

- päiväsaliin ei saa vietyä asiakasta sängyllä 

- ruokasali/päiväsali kylmät 

- huonelämpötilat vaihtelevat 

- epähygieeniset kuluneet vanhat pinnat 

- huoneissa liian vähän säilytystilaa ja laskutilaa 

- viherhuone kesällä kuuma ja talvella kylmä, vuo-
toja usein katosta 

- sisäilmasto-ongelmia ajoittain 

- vain 2 hengen (4huonetta) huoneissa oma Wc-
tila, suihkutukset niissä kehoitettu välttämään, 
koska laatat voivat irtoilla 

 
Hopeapuro 

- ilmastointi täysin puutteellinen 

- lämmönvaihtelut suuret 

- saunatiloissa remontin tarvetta (lauteet, 
ovet,ovenpielet) 

- vain  kahden hengen huoneissa (2) oma Wc-tila 
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Laitoshoito: 

- Huoneet ahtaat 

- huoneet yhtä lukuun ottamatta kahden hengen 
huoneita 

- ei huonekohtaisia Wc-tiloja 

- ei säilytystiloja 

- kylpyhuone toimii varastona väliajat, tyhjättävä 
aina käytävälle suihkutuksen alkaessa 

- Hoitajien taukotila ja toimisto samassa, mikä 
myös ahdas 

Asukaspaikkoja: 
 

 
 
 
 
Sijainti:  

Laitos:  21 
 
Tehostettu palveluasuminen: 

- Lohipuro  26 

- Hopeapuro 12 
 
keskustasta  4,5  km 

Yhteenvetona: Tilojen saneerausmahdollisuudet on selvitettävä, tilat eivät vastaa enää miltään osin nyky- ja lähitulevai-
suuden vaatimuksia tilojen toiminnallisuuden, riittävyyden,  kodikkuuden ja esteettömyyden suhteen 
(22§) 
Myös kunnallisen toiminnan uudisrakentamisen mahdollisuudet selvitykseen. 
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Karvia Iltaruskon palvelukoti 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laitoshoito: 
 
 
 
 
 
 

- kahdessa huoneessa oma wc-tila 

- oma huone jokaisella 

- kodikkuus 
 
 
 
 
 

 
 

- ruokailutila/päiväsali keskeisellä paikalla 
siipien risteyskohdassa 
 

 

- tulossa terassinlaajennukset sekä Iltarus-
koon ja Anna-kotiin 
 

- osa huoneista pieniä, ahtaita liikkua 

- apuvälineiden käyttö haasteellista 

- 1 huone ilman omaa wc-tilaa 

- jaetut wc-tilat suurimmassa osassa huoneita  

- Anna-kotiin ruokakuljetus hankalaa, avo-
pihan poikki 

- asukashuoneiden kuumuus kesäaikaan 
 
 
 

- huoneiden ahtaus, ilmenee varsinkin pesu-
päivinä kun apuvälineet eivät mahdu huo-
neisiin 

 
 

Asukaspaikkoja: 
 
 
Sijainti:  
 

- laitos: 13 

- tehostettu palveluasuminen: 12 + 1 intervalli 
 

- keskustasta   n. 2  km 

Yhteenvetona: Laitospaikkojen edelleen vähentäminen, huonekoot välttäviä, eivät kuitenkaan tulevaisuudessa tule täyt-
tämään vaatimuksia kaikin osin. Yksiköiden hajanaisuus ongelmana, henkilöstön optimaalinen käyttö 
heikkenee. Anna-Kodin yhteyteen kiinteästi integroitu lisäosa tulevaisuuden suunnitelmiin. Ostopalvelu-
na toimivan yksikön tilojen käyttömahdollisuus jatkossa on myös selvitettävä. 
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Pomarkku, Pääskyrinteen vanhainkoti 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
 
 
Laitoshoito: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Isot huoneet 

- omat WC-tilat melkein kaikissa huoneissa 

 

- Huoneisiin mahtuu hyvin kaksikin asukasta 

 

- Huoneiden Wc:t ahtaita  avustettaville > 

pytyn ja seinän väliin ei mahdu auttamaan 

 

- Kahden hengen huoneet 

- Wc:n ovet avautuvat väärään suuntaan -> 

liukuovet paremmat 

- hälytysjärjestelmä reistailee 

- Sos.tiloissa vain yksi suihku ja WC 

Asukaspaikkoja: 
 
 
 
Sijainti: 

- laitos:  22 

- tehostettu palveluasuminen: 14 

- keskustasta  0,6  km 

Yhteenvetona: Laitospaikkoja on purettava edelleen,  kahden henkilön huoneet tuottavat jatkossa ongelmaa, miten saa-

daan yhden hengen huoneiksi. Yksikön laajuus ”erottaa” henkilöstön selkeästi kahteen päähään taloa.  

Törmäläkoti toimii jonkinasteisena puskurina ympärivrk-hoidolle.  
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Siikainen, Metsätähden palvelukeskus 

Yksikön tiedot Hyvät puolet/plussaa Huonoja puolia/ miinukset 

Tehostettu palveluasuminen: 
 
 
 
Laitoshoito: 
 
 
 
 
 
 
 
 

- huoneet kookkaat 

- kylpytilat kohtuulliset 

- dementiayksikön eristyneisyys 

- hoitajien sosiaaliset tilat 

- toiminnallisuus kärsii 

- asuintilojen hajanaisuus (kotihoidon siives-
sä olevat asukkaat) 

- ruokasalissa/päiväsalissa kaikuu häiritse-
västi 

- sisäilmaongelmat? 

Asukaspaikkoja: 
 
 
Sijainti: 

- laitos: 12 

- tehostettu palveluasuminen:  24 
 

- keskustasta  1     km 

Yhteenvetona: Laitospaikkoja puretaan aina asiakasvaihdon yhteydessä, tilat kestävät aikaa vielä kohtuullisen hyvin. 
Dementiayksikön erillisyys  henkilöstön kannalta ongelmallinen. Muussa yksikössä myös osa asukkaista 
eri siivessä, aiheuttaa toiminnallisuuteen hajanaisuutta.  

 

 


