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LIITE Ikäohjelman taustaselvitysraportti

2

1 JOHDANTO
Perusturvalautakunta käynnisti Ikäohjelman 2007–2020 laadinnan 6.9.2006, 129 §
tekemällään päätöksellä. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa 23.10.2006, 494 § ja totesi, että
Rovaniemen Ikäohjelman tulee perustua hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan ja päätti, että
Ikäohjelma tulee tuoda kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja edelleen valtuustolle
tiedoksi.
t
Rovaniemen kaupungissa oli laadittu vuonna 2000 Ikäohjelma vuoteen 2030 ja Rovaniemen
maalaiskunnassa on vastaavasti ollut palvelujen suunnittelun pohjana Vanhuspalveluiden
nykytila 2001 -selvitys. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt taloussuunnitelmassa 2007—2011
suunnittelukaudelle kaupunkistrategian ja ikääntyneiden palveluiden järjestämisen periaatteet.
Väestön ikääntyminen sekä monet muut kuntien toimintaympäristön muutokset asettavat
kunnille niiden palvelurakenteisiin ja toimintatapoihin kohdistuvia haasteita. Parhaillaan
tapahtuvassa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa vanhuspalvelujen järjestämistavat ja
niiden kehittäminen ovat myös keskeisellä sijalla. Laajemmin käsittäen kunnan vanhus- ja
ikäpolitiikkaan sisältyy myös työikäisten ikäluokkien vähenemisen ja henkilöstön ikääntymisen
aiheuttamat muutokset. Vaikka edellytyksiä hyvälle vanhuudelle luodaan elämänkaaren
kaikissa vaiheissa, tarvitaan myös erityisen ikäpoliittisen strategian antama pohja ja yhteinen
tahtotila toiminnalle.
Tässä ikäohjelmassa ikäihmisillä tarkoitetaan yli 65-vuotiaita henkilöitä, kuitenkin muistaen,
että kohdennettujen vanhuspalvelujen tarve alkaa useimmiten vasta noin 75–80 vuoden iässä.
Vanhuspoliittinen strategia -käsitteen asemasta käytetään käsitettä Ikäpoliittinen strategia,
joka laajempana käsitteenä ilmentää erilaisia ikääntyneiden asemaan ja elinoloihin liittyviä
tavoitteita, strategioita ja toimenpiteitä.
Väestön ikääntyminen vaikuttaa kaikkien toimialojen toimintaan; ikäihmisten määrän kasvulla
tulee olemaan lisääntyvä merkitys ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja eri palvelujen
järjestämisessä. Tämä on huomioitu toimenpideohjelmassa vahvasti. Ikäohjelmassa on
arvioitu kohdennettujen vanhuspalveluiden, sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeen ja
kustannusten kehitystä vuoteen 2015 ja asetettu tavoitepalvelurakenne toimenpideohjelman
perustaksi.
Ikäohjelman strategian laadinnan yhteydessä on tehty taustaselvitysraportti, joka on
erillisenä liitteenä.

2 Väestökehitys ja palvelujen tarve
Palvelujen tarpeen kasvun ennakointi perustuu väestön ikääntymiseen ja arviointiin
ikäihmisten toimintakyvyn kehityksestä. Rovaniemellä yli 65-vuotiaiden määrä kasvaa vuoteen
2015 mennessä 2520 henkilöä (kasvu 29,5 %), joista yli 85-vuotiaita on 587 (kasvu 82 %).
Taulukko 1: Rovaniemen ikäihmisten määrän ennuste 2006—2025
2005

2006

2010

2015

2020

2025

65–74

4693

4819

4944

6143

7406

7690

75–84

2843

3006

3245

3615

3916

5049

653

708

959

1295

1562

1860

65+

8189

8533

9148

11053

12884

14599

75+

3496

3714

4204

4910

5478

6909

65+(%)

14 %

14.7 %

85-

15.4 %

18,3 %

20,9 %

23,4 %
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Tilastokeskus 2007
Yksi merkittävä tekijä on vaikean tai keskivaikean dementian esiintyvyyden lisääntyminen
laskennallisesti vuoteen 2015 mennessä vajaa 40 % eli noin 300 henkilöllä vuoteen 2015
mennessä. Ikääntyneiden toimintakyky on sen sijaan parantunut nuorempien iäkkäiden (65–
74 -vuotiaiden) ryhmässä, mutta vanhemmissa ikäryhmissä tutkimustulokset toimintakyvyn
muutoksista ovat osin ristiriitaisia (mm. Vaarama ym. 2006). Myös asuin- ja elinympäristön
esteettömyydellä ja toimivuudella voidaan vähentää ennenaikaista palvelujen käyttöä.
Resurssien järkevä käyttö edellyttää entistä enemmän vaikuttavien hoitojen ja
palvelumuotojen kehittämistä, josta esimerkkinä mm. iäkkäiden liikunta- ja lihasharjoittelu.
Vanhuspalvelujen ikävakioidut kustannukset olivat Rovaniemellä korkeimmat keskisuurten
kaupunkien vertailussa vuonna 2006. Vanhusten ympärivuorokautisen hoidon ikävakioidut
kustannukset sosiaali- ja terveyspalveluissa olivat 19,4 % korkeammat ja kotihoidon
kustannukset olivat 11,7 % korkeammat kuin keskimäärin keskisuurissa kaupungeissa vuonna
2006. Lisätyn terveydenhuollon ikävakioidut kustannukset, joihin sisältyy erikoissairaanhoidon
ja
perusterveydenhuollon
kustannukset
sekä
sosiaalitoimesta
yli
65-vuotiaiden
ympärivuorokautinen hoiva ja kotihoidon kustannukset, olivat 6,9 % korkeammat kuin
keskisuurissa kaupungeissa keskimäärin ja toiseksi korkeimmat Kemin jälkeen. Tarvevakioidut
kustannukset olivat hiukan alhaisemmat, mutta kuitenkin edelleen kolmanneksi korkeimmat.

3 VALTAKUNNALLISET IKÄPOLIITTISET TAVOITTEET
Keskeiset ikäpoliittiset tavoitteet Suomessa on kirjattu useisiin eri strategioihin.
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteossa Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille (2004, 29–30)
korostetaan mm.
-

eri-ikäisten ihmisten toimintakyvyn ja terveyden edistämistä,
aluekehityksen ja palveluiden turvaamisen vaativan rakenteiden ja
toimintatapojen uudistuksia ja
ikääntyneiden voimavarojen ja ikääntyneiden luomien mahdollisuuksien
hyödyntämistä.

-

Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiat 2015 – kohti sosiaalisesti
kestävää ja taloudellisesti elinvoimaista yhteiskuntaa -julkaisussa (2006) vanhuspalveluissa
korostetaan
-

palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamista lisäämällä palveluihin käytettäviä
voimavaroja
kotona ja lähiympäristössä annettavia palveluja
laaja-alaisen ja asiakkaan voimavarat huomioonottavaa palvelutarpeen arviointia ja
sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokonaisuuden ja palveluketjujen
kehittämistä
myös kolmannen sektorin toimijoiden kanssa omaishoitajien tukeminen on nostettu
esille.

Hyvinvointi 2015 -ohjelma. Sosiaalialan pitkän aikavälin tavoitteita (2007) on osa sosiaalialan
kehittämishanketta. Ohjelmassa esitetään sosiaalialan kehittämisen kannalta keskeiset
hyvinvointipolitiikan pitkän ajan tavoitteet ja toimenpidesuuntia tulevalle kehittämistyölle.
Ikääntyneiden kohdalla keskeisiksi pitkän aikavälin haasteiksi on esitetty mm. aktiivinen
ikääntyminen, työvoiman riittävyys ja osaaminen, ikääntyvän väestön toimintakyvyn
ylläpitäminen, sosiaalisten verkostojen ylläpidon ja yhteisvastuun vahvistaminen, ennakoiva ja
turvallinen apu kotihoidon strategiseksi tavoitteeksi, vanhusten hoivan ja hoidon laadun
parantaminen
ja
asiakkaan
valinnanvapauden
ja
aseman
vahvistaminen.
Myös
vanhustenhuollon lainsäädäntöä tulisi uudistaa.
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Lainsäädännöllä on viime vuosina säädetty terveydenhuollossa hoitoon pääsy ja
sosiaalihuoltolaissa
80
vuotta
täyttäneiden
oikeus
palvelutarpeen
arviointiin.
Terveydenhuollossa
tulivat
1.3.2005
voimaan
kiireettömän
hoidon
määräajat.
Sosiaalihuoltolakiin tehty muutos (1.3.2006 alkaen) sisältää
säännökset
kuntien
velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arviointi. Kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve on
arvioitava viipymättä. Ei-kiireellisissä tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen
arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville
viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Valmisteilla olevan sosiaalihuoltolain
uudistuksen jälkeen tullaan määrittelemään myös sosiaalipalveluihin ja siten myös osaan
vanhuspalveluja palvelujen saannin määräaikoja, ns. palvelutakuu.
Keskeisin
kuntien
ikäikäihmisille
suunnattujen
palvelujen
kehittämistä
ohjaava
valtakunnallinen suositus on helmikuussa 2008 ajantasaistettu Ikäihmisten palvelujen
laatusuositus (STM ja Suomen kuntaliitto). Laatusuosituksessa korostetaan ikäpolitiikkaa
ohjaavien arvojen ja eettisten periaatteiden nimeämistä, kuntalaisten osallisuuden ja
vaikuttamisen mahdollistamista ja tiedottamista sekä ikäpoliittisen strategian laatimista eri
hallintokuntien yhteistyönä paikallisesti tai seudullisesti eri sidosryhmien kanssa yhteistyönä.
Ikäpoliittisen strategian laadintavastuu ja vahvistaminen kuuluu kunnan poliittiselle johdolle.
Palvelurakenteen kehittämisen strategisina linjauksina esitetään
-

huomion kiinnittämistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään
toimintaan
tasapainoisen palvelurakenteen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden asettamista
henkilöstörakenteeseen ja -mitoitukseen ja johtamiseen liittyvät tavoitteet
hoitoympäristöön liittyvät strategiset linjaukset, tavoitteena elinympäristön
kokonaisvaltainen kehittäminen

Strategian käytäntöön saattamista voidaan edistää mm. erillisellä toimeenpano-ohjelmalla ja
strategian tulisi ohjata myös kehittämishankkeiden ja projektien valintaa. Strategian
toteutumisen seuranta ja arviointi on merkittävä työväline kuntien päätöksentekijöille
Suosituksen (mt., 30) mukaan vuoteen 2012 mennessä valtakunnallisena tavoitteena on, että
75 vuotta täyttäneistä henkilöistä
-

91—92 % asuu kotona itsenäisesti tai sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
13–14 % saa säännöllistä kotihoitoa
5–6 % saa omaishoidon tukea
5–6 % on tehostetussa palveluasumisen piirissä
3 % on hoidossa vanhainkodissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen
vuodeosastolla

Kyse on tällä hetkellä vielä suosituksista, mutta on viitteitä siitä, että osa suosituksen
sisällöistä voi siirtyä myös lakiin sisältyviksi velvoitteiksi.

4 KAUPUNKISTRATEGIAN LINJAUKSET
Rovaniemen kaupunkistrategiassa on määritelty kaupunkitason kriittiset menestystekijät
neljästä eri näkökulmasta. Näkökulmat ja kriittiset menestystekijät ovat seuraavat:
Vaikuttavuustavoitteet
1. Väestön hyvinvointi
2. Menestyvä yritystoiminta
3. Toimiva yhdyskuntarakenne ja elävät kylät
Talouden näkökulmasta
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1. Kaupungin talouden tasapainoisuus
2. Kaupunkikonsernin tuloksellisuus
Palvelurakenteiden ja -prosessien näkökulmasta
1. Ohjausjärjestelmän toimivuus ja
2. Palvelujärjestelmän tuottavuus
Henkilöstönäkökulmasta
1. Henkilöstön osaaminen ja työkykyisyys
2. Palvelutarpeita vastaava henkilöstömäärä ja -rakenne
Vaikuttavuustavoitteissa väestön hyvinvoinnin osalla kaupunkistrategiassa korostetaan väestön
osallisuuden
tukemista
ja
omaa
kasvavaa
vastuuta
itsestään
ja
läheisistään,
ennaltaehkäisevää toimintaa, palveluiden laatukriteereiden käyttöä ja jatkuvaa muuttuvien
palvelutarpeiden selvittämistä.
Kaupunginvaltuusto on päättänyt 2007–2011 talousarviossaan ikäihmisten palvelujen
järjestämisen yleiset periaatteet, joissa on huomioitu kaikki hallinnonalat ja palvelut.
Periaatteiden päätavoitteeksi on asetettu:
Ikäihmisten palveluilla edistetään turvallista vanhenemista ja sairauksien ennaltaehkäisyä sekä
tuetaan ikäihmisten omatoimista selviytymistä ja toimintakykyä kotona, asumispalveluissa ja
laitoksissa. Tavoitteena on hyvä elämänlaatu ja esteettömän, turvallisen elinympäristön
tarjoaminen.
Kaupunginvaltuuston linjaukset ja päätökset ovat ohjanneet ikäohjelman laadintaa. Ikäohjelma
kertoo syventäen mihin painopistealueisiin on erityisesti kiinnitettävä huomiota, jotta
kaupunkistrategian
ja
palvelujen
järjestämisen
tavoitteet
toteutuvat.
Ikäohjelman
toimenpideohjelma sisältää konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet eri painopistealueille 2007–
2015.

5 KAUPUNGIN IKÄPOLITIIKKAA OHJAAVAT

ARVOT JA VISIO

Rovaniemen kaupungin vanhuspolitiikka ja palvelut perustuvat seuraaville arvoille:

TURVALLISUUS
Turvallisuus arvona sisältää turvallisuuden tunteen ja luottamuksen
siihen, että saa tarvittaessa apua. Tähän sisältyy myös elinympäristön
turvallisuus eri näkökulmista ja eri tilanteissa.

KUMPPANUUS
Kumppanuus arvona korostaa yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden
kokemisen ja tasavertaisen osallistumisen mahdollisuutta. Tähän sisältyy
myös eri toimijoiden välinen kumppanuus ja yhteistyö.

MERKITTÄVÄKSI KOKEMINEN
Merkittäväksi kokeminen arvona korostaa ikäihmisen omien
voimavarojen huomioimisen ja yksilöllisyyden ja itsemääräämisen
kunnioittamisen. Tähän sisältyy myös ikäihmisiä koskeva arvostava
viestintä.
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Arvot eivät ole irrallisia, vaan ne toimivat päätöksenteon ja koko ikäihmisiä koskevan
toimintapolitiikan arvoperustana, ja niiden toteutumista tulee seurata osana muuta toiminnan
arviointia.
Visiossa korostetaan vanhuspolitiikan eettistä lähtökohtaa. Ikäihmisen kokemus arvostetuksi
tulemisesta on vahvasti sidoksissa hänen itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja omien
voimavarojen käytön mahdollistamiseen kaikissa elämänvaiheissa. Hyvään elämään kuuluu
myös turvallinen ja arvokas hoito kuoleman lähestyessä.

Rovaniemellä ikääntyvä
kokee olonsa turvalliseksi ja
arvostetuksi ja voi elää hyvää
elämää.
6 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT JA PAINOPISTEET VUOTEEN 2020
Ikäpoliittinen strategia on kuvattu tiivistetysti seuraavassa kuviossa.

TURVALLISUUS

Kaupunkistrategia
Rovaniemellä ikääntyvä kokee
olonsa turvalliseksi ja arvostetuksi ja
voi elää hyvää elämää.
•Ikäihmiset
voimavarana
ja aktiivisina
toimijoina

•Asuminen,
ympäristö ja
liikenneverkot
ikäihmisen
toimintakyvyn
tukena

KUMPPANUUS, MERKITTÄVÄKSI
KOKEMINEN

• Kotona asumista tukeva tavoite palvelurakenne
• Ennaltaehkäisevät palvelut ja
kuntoutus kulmakivenä
• Kotiin annettavien palvelujen
kohdentaminen
• Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito
• Pitkäaikaishoidon ja
palveluasumistarpeeseen
vastaaminen ja laatu

•Palvelujen
kustannusten nousun
hillintä ja tuotanto- ja
toimintatapojen
uudistaminen
•Riittävä ja
ammattitaitoinen
henkilöstö

Resurssisuunnitelma

TOIMENPIDE- JA KEHITTÄMISOHJELMA 2007 - 2015
Seuranta ja arviointi

Kuvio 1: Ikäpoliittinen strategia vuoteen 2020
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6.1 Ikäihmiset voimavarana ja aktiivisina toimijoina
Lähtökohtana on korostaa sosiaalisten verkostojen syntymisen merkitystä ja ikäihmisten
aktiivisen osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuutta yksinäisyyden ja syrjäytymisen
ehkäisemiseksi. Kulttuurielämykset, elinikäinen oppiminen ja liikunta ovat osa ikäihmisen
hyvinvointia.
Kulttuuripalveluissa kiinnitetään huomiota siihen, että tarjonta tehdään ikäihmisiä
houkuttelevaksi ja helposti saavutettavaksi. Kulttuurin ja terveyden välillä on merkittävä
yhteys ja kulttuuriaktiivisuudella on suora myönteinen vaikutus ikäihmisten hyvinvointiin.
Liikuntapalveluilla edistetään ikäihmisten terveyttä, hyvää elämänlaatua ja omaehtoista
liikuntaa. (Palvelujen järjestämisen periaatteet.)
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää, että






edistetään eläkeikäisten omaehtoista toimintaa ja osallisuutta
yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien kanssa tiivistetään mm.
vapaaehtoistyössä
ikäihmisten osallistumista päätöksentekoprosesseissa kehitetään
asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia palveluissa lisätään
hyvinvointiteknologian käytön hallintaa edistetään

6.2 Asuminen, ympäristö ja liikenneverkot ikäihmisten toimintakyvyn tukena
Ympäristön esteettömyyttä ja toimivuutta parantamalla voidaan vaikuttaa merkittävästi
ikäihmisten toimintakykyyn ja erilaisten tukipalvelujen tarpeeseen. Yhdyskuntateknisissä
palveluissa otetaan huomioon esteetön liikkuminen ja erilaisten asumisratkaisujen syntyminen
alueelle samoin kuin ikäihmisten liikennepalveluiden tarve. (Palvelujen järjestämisen
periaatteet.)
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää






kaavoitustoiminnassa lähipalvelujen ja muun sosiaalisen ympäristön
huomioimista
rakennusprosesseissa asumisen ja ympäristön esteettömyyttä ja hissien
rakentamisen lisäämistä vanhoihin kerrostaloihin
joukko- ja palveluliikenteen toimivuutta
talvikunnossapidon järjestelyjen kehittämistä
luonto- ja liikuntaympäristön hyödyntämistä

6.3 Kotona asumista tukeva palvelurakenne
Lähtökohtana on edistää kaupungin kaikilla toiminnoilla ja palveluilla ikäihmisten
mahdollisuutta asua kotona eri elämänvaiheissa. Tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä
henkilöistä
 vähintään 90 % asuu kotona
 13 % saa säännöllistä kotihoitoa
 5 % on omaishoidon tuen piirissä
 7- 7,5 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
 2,5 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa

Palvelurakenne kertoo poikkileikkaustilanteen, jossa kuvataan, kuinka paljon 75 vuotta
täyttäneistä on samanaikaisesti eri palvelujen piirissä.
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Palvelujen tavoitemallin määrittelyssä on huomioitu valtakunnalliset suositukset, kaupungin
omat toiminnalliset ja taloudelliset strategiset tavoitteet ja nykyinen palvelurakenne ja
palvelutuotantotapa. Tavoitemallin työstämisessä ja nykytilan analyysissä on hyödynnetty
Evergreen 2000 Plus -ohjelmaa ja tavoitemallin kattavuuteen sisältyy myös alle 75-vuotiaiden
palvelutarve.
Palvelujen kattavuus tavoitemallissa 2015
____________________________________________________________________
Palvelujen kattavuus
Nykytila
Tavoitemalli
Muutos
2006
2015
%
____________________________________________________________________
Kotihoidon asiakkaat
18,0
25,0
7,0
Kotisairaanhoidon asiakkaat
27,4
27,4
0,0
Tukipalvelujen asiakkaat
20,4
20,4
0,0
Omaishoidontuen asiakkaat
5,3
6,0
0,2
Päiväkeskuspaikat
1,5
2,0
0,5
Palveluasumispaikat
2,4
0,0
-2,4
Tehostetun palveluas. paikat
11,4
10,0
-1,4
Terveyskeskuksen vuodeosaston
pitkäaikaishoidon paikat
3,4
2,5
-0,9
Terveyskeskuksen vuodeosaston
lyhytaikaishoidon paikat
2,2
2,5
0,3
____________________________________________________________________
Palvelujen tavoitemallin määrittely perustuu lyhyesti seuraaviin linjauksiin:
Palvelurakenne Rovaniemellä on jo tällä hetkellä avopainotteinen ja palvelujen kattavuus
kaikissa ikäryhmissä on korkea verrattuna (vrt. Rava-kartoitus) useisiin keskisuuriin
kaupunkeihin. Rovaniemellä tehostetun palveluasumisen määrä on korkeahko ja tämä näkyy
myös kustannuksissa mm. keskisuurten kaupunkien vertailussa. Tavoitteena on luopua
kevyestä palveluasumisesta. Se muuttuu joko kotona asumisen muodoksi, jossa voidaan
tarvittaessa soveltaa mm. palveluseteliä tai korvaa tehostetun palveluasumisen kasvavaa
tarvetta.
Tavoitepalvelurakenteen haasteet sisältyvät kotihoidon ja päiväkeskuspalvelujen palvelujen
kohdentamiseen ja osuuden lisäämiseen suunnittelukaudella. Tämä edellyttää kotihoidon ja
päivätoiminnan saatavuutta entistä enemmän 24—12 tuntia ja 7 vuorokautta -periaatteella.
Omaishoidon tuen osuus kasvaa lievästi. Lyhytaikaishoidon ja kuntoutuksen paikkojen osuutta
lisätään väestön ikääntymisen aiheuttaman sairaanhoidon tarpeen lisääntymistä ennakoiden,
mutta vastaavasti pitkäaikaishoidon osuutta vähennetään. Näillä painotuksilla vastaavasti
tehostetun palveluasumisen osuuden tulisi vähentyä. Ympärivuorokautisen hoidon kattavuuden
kehitys on kustannusten kannalta vaikuttavin tekijä.

6.4 Ennaltaehkäisevät palvelut ja kuntoutus kulmakivenä
Ikäihmisten itsenäistä suoriutuminen ja toimintakykyä edistävä toiminta edellyttää eri
hallintokuntien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Terveys- ja sosiaalipalveluissa painopiste
on ennaltaehkäisyssä ja potilaan ja asiakkaan omien voimavarojen ja itsenäisen selviytymisen
tukemisessa. (Palvelujen järjestämisen periaatteet.)
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää, että


luodaan geriatrisen (vanhus) kuntoutuksen toimintamalli, joka sisältää
ennaltaehkäisevien ja ylläpitävien kuntoutuspalvelujen sekä geriatrisen
jatkokuntoutuksen kehittämisen
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kuntouttava työote ja laaja-alainen kuntoutusnäkemys sisäistetään
kaikissa palveluissa
liikuntaharrastusta edistetään kaikissa iäkkäissä ikäryhmissä
huomioidaan kulttuuri- ja kirjastopalveluissa ikäihmisten tarpeet ja
palveluiden saatavuus

6.5 Kotiin annettavien palvelujen kohdentaminen
Palvelurakenteen tulee olla kotona asumisen, ennaltaehkäisevien palveluiden ja erilaisten
palveluasumisratkaisuiden osuutta tukevaa. Tavoitteena on, että vähintään 90 prosenttia yli
75-vuotiaista asuu kotona. Erityistä huomiota on kiinnitettävä omaishoidontuen ja muiden
kotona asumista edesauttavien palveluiden kehittämiseen sekä omaishoitajien omaan
jaksamiseen mm. vapaapäivien pidon mahdollistamisella ja tukemisella. Uusia palveluiden
järjestämistapoja tulee kehittää. Uuden teknologian käyttöönoton lisäys kohdennetaan
ratkaisuihin, jotka edistävät kotona asumista ja turvallisuutta. Kaupungin järjestämät
ikäihmisten palvelut kohdennetaan erityisesti terveys-, kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluihin
sekä palveluohjaukseen määriteltyjen kriteereiden mukaan. Lisääntyvää palvelutarvetta
tyydytetään hyödyntämällä mahdollisuuksien mukaan alueen palveluyrittäjiä. Erityisesti
tukipalveluiden tuottamista ohjataan yksityiselle palvelutuottajille tai kolmannelle sektorille.
Kaupunki tukee asiakkaan tasavertaisia valinnanmahdollisuuksia niin julkisten kuin yksityisten
palveluiden osalta asiakkaan arvioitu palvelutarve huomioiden mm. palvelusetelillä. (Palvelujen
järjestämisen periaatteet.)
Palveluntarve arvioidaan viivytyksettä ja luotettavasti. Palveluiden ja avuntarpeen
määrittelyssä sekä palveluiden kohdentamisessa ja vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään
yhtenäisiä mittareita. Palvelun tulee vastata iäkkään asiakkaan yksilöllisiin hoidon, hoivan ja
kuntoutuksen tarpeisiin. Palveluverkon tulee olla monipuolinen, joustava ja asiakkaan
palveluohjauksessa tulee hyödyntää alueen yksityinen ja julkinen palvelutarjonta. (Palvelujen
järjestämisen periaatteet.)
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää, että






kotiin annettavien palvelujen tarvetta ja kohdentumista seurataan
säännöllisesti
omaishoidontuella kotona asumisen tukimuotoja kehitetään
teknologian hyväksikäyttöä osittain myös korvaamaan palveluja
toteutetaan
päiväpalveluiden osuutta osana palveluketjua selkeytetään ja
toimintamuotoa kehitetään
vanhussosiaalityön käyttöä tehostetaan

6.6 Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää, että





hoitoketjut toimivat saumattomasti ja resurssit ovat tehokkaasti
yhteiskäytössä
omalääkärisuhteen jatkuvuus toteutuu
dementiapotilaan hoitoketjussa varhaista toteamista tehostetaan
varaudutaan akuuttisairaanhoidon ja kuntoutuksen kasvun aiheuttamaan
potilaspaikkatarpeeseen

6.7 Pitkäaikaishoitoon ja palveluasumisen tarpeeseen vastaaminen
ja laadun varmistaminen
Asumis- ja hoitoympäristön tulee ylläpitää ja edistää ikäihmisen toimintakykyä.
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Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää, että
ensisijaisesti ympärivuorokautinen hoito ja hoiva järjestetään tehostetulla
palveluasumisella huomioiden erityisryhmien tarpeet mm. dementiaa
sairastavat ja jaksohoitoa tarvitsevat
varaudutaan palvelutarpeen kasvuun tavoitepalvelurakenteen mukaan
seuranta- ja laatujärjestelmiä kehitetään






6.8 Riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää




tiivistä yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden kanssa tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa ja osaamisen edistämisessä
henkilöstömitoituksen vastaamista vähintään suositusten vähimmäis/keskivertomitoitusta
rekrytointijärjestelmien kehittämistä ja varahenkilöjärjestelmän
tehostamista

6.9 Palvelujen tuotantokustannusten nousun hillintä ja tuotanto- ja
toimintatapojen kokeilu
Palveluiden tuottamisessa on huomioitava resurssien taloudellinen käyttö tarkastelemalla
jatkuvasti palveluprosesseja, toimintojen mahdollisia päällekkäisyyksiä ja etsittävä uudella
teknologialla korvattavia palveluita. Lisääntyvää palvelutarvetta tyydytetään hyödyntämällä
mahdollisuuksien mukaan alueen palveluyrittäjiä. Erityisesti tukipalveluiden tuottaminen
ohjataan yksityisille palvelutuottajille tai kolmannelle sektorille.
Palveluiden laatu määritellään tuottajien ja kaupungin välisissä palvelusopimuksissa. Sekä
kaupungin oman palvelutuotannon että yksityisten ostopalveluiden laatua on seurattava
asetettujen laatukriteereiden pohjalta. Henkilöstömitoituksessa tavoitteena on vähintään
sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) määrittelemä keskiverto
henkilöstömitoitus sekä hoidon ja avun tarvetta vastaava henkilöstörakenne eri palveluissa.
(Palvelujen järjestämisen periaatteet.)
Tämän päämäärän toteutuminen edellyttää







kustannusrakenteiden systemaattista tarkastelua
hoito- ja palveluprosessien systemaattista tarkastelua
hoivayrittäjyyden syntymistä alueelle ja asiakkaiden suoran palvelujen
hankinnan edistämistä
tavoitesuuntautunutta tutkimus- ja kehittämistoimintaa
tavoitepalvelurakenteeseen sitoutumista
tuottavuuden nousua

7 RESURSSISUUNNITELMA
Kokonaiskustannusten, hoitopaikkojen ja henkilöstön määrän kehityksen arviointi perustuu
tavoitepalvelurakenteeseen, vuoden 2006 kustannuksiin ja henkilöstöresursseihin sekä
tilastokeskuksen väestöennusteeseen. Tavoitemallissa on arvioitu tehostetun palveluasumisen
ostopalveluiden osuuden säilyvän ennallaan. Sen sijaan mallissa on lisätty kotihoidon
palvelujen tuottamista ostopalveluilla 6 %:sta 30 %:iin asukkaista, mikä heijastuu
henkilöstöresurssien tarpeeseen.
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Palvelujen kattavuus oli tavoitemallissa seuraava:
____________________________________________________________________
Palvelujen kattavuus
Nykytila
Tavoitemalli
Muutos
2006
2015
%
____________________________________________________________________
Kotihoidon asiakkaat
18,0
25,0
7,0
Kotisairaanhoidon asiakkaat
27,4
27,4
0,0
Tukipalvelujen asiakkaat
20,4
20,4
0,0
Omaishoidontuen asiakkaat
5,3
6,0
0,2
Päiväkeskuspaikat
1,5
2,0
0,5
Palveluasumispaikat
2,4
0,0
-2,4
Tehostetun palveluas. paikat
11,4
10,0
-1,4
Terveyskeskuksen vuodeosaston
pitkäaikaishoidon paikat
3,4
2,5
-0,9
Terveyskeskuksen vuodeosaston
lyhytaikaishoidon paikat
2,2
2,5
0,3

____________________________________________________________________

7.1 Kokonaiskustannusten kehitys
Kokonaiskustannusten kehitystä on arvioitu Evergreen 2000 Plus -ohjelmalla. Palvelurakenteen
kehittämisen päämääränä on aikaisemmin esitetyn palvelurakenteen, tavoitemallin
toteutuminen.
Tavoitemallin toteutumisen kokonaiskustannukset (taulukko 2) nousevat 27 %
vuoteen 2015 mennessä ja 2010 vuoteen mennessä 8,4 % eli 2,1 % /vuosi.
Mallissa kotihoidon palvelut kasvavat, mutta vastaavasti ympärivuorokautisen
laitoshoidon osuus vähentyy.
Jos palvelurakenne säilyy nykytilan suuntaisena, kokonaiskustannusten on
arvioitu kasvavan 31 % vuoteen 2015 mennessä ja 11,7 % vuoteen 2010
mennessä (taulukko 3).
Kustannusten arvioinnissa sosiaalipalvelut sisältää tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon
kustannukset ja terveydenhuolto terveyskeskussairaalan ja avovastaanoton (lääkäri ja
sairaanhoitaja) palvelut. Yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy 29,5 % vuoteen 2015 mennessä.
Molemmissa malleissa yli 65-vuotiaiden määrän kasvu näkyy myös avosairaanhoidon
vastaanottopalveluiden kustannusten selvänä kasvuna.
Taulukko 2. Arvio 65 täyttäneille kohdentuneista nettokustannuksista
(tuhatta ) tavoitemallin mukaan.

Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avopalvelut
(vastaanotto)
Perusterveydenhuollon laitoshoito
Nettokustannukset yhteensä

2006

2010

2015

18301
10544
2290

20066
11247
2666

23548
13198
3129

8580
31313

10069
36746

8254
28845

Muutos
20062015
5246
2654
839
1815
7901

Muutos
%
28
25
37
22
27
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Lähde: Evergreen 2000 Plus
Nykyisellä palvelurakenteella (2006) kokonaiskustannusten nettokehitys on taulukon 4
mukainen.
Taulukko 3. Arvio 65 täyttäneille kohdentuneista
nettokustannuksista (tuhatta ) nykymallin mukaan.

Sosiaalipalvelut
Terveydenhuolto
Perusterveydenhuollon avopalvelut
(vastaanotto)
Perusterveydenhuollon laitoshoito
Nettokustannukset yhteensä

2006

2010

18301
10544
2290

19955
12276
2666

8254
28845

9610
32231

Muutos
2015 2006Muutos %
2015
23417
5116
28
14407
3863
37
3128
839
37
11278
37824

3024
8979

37
31

Lähde: Evergreen 2000 Plus
Kokonaiskustannusten kehittymisen arvioinnissa on tuottavuuden kasvua konkretisoitu ja
laadittu Evergreen-ohjelmalla esimerkki ja arvio nettokustannusten kehityksestä 2006–2015
tavoitemallin mukaisella palvelurakenteella, mutta tuottavuutta on korotettu tehostamalla
henkilöstöresurssien käyttöä kotihoidossa ja palveluasumisessa. Kokonaiskustannusten nousu
on esimerkissä 2 % pienempi vuodesta 2006 vuoteen 2015 kuin perustavoitemallissa edellä.
Taulukko 4. Arvio resurssien käyttöä muutetussa mallissa 65 täyttäneille kohdentuneista
nettokustannuksista (tuhatta ).
Muutos
2006 2010
2015 2006Muutos %
2015
Sosiaalipalvelut
18301 19539
22925
4624
25
Terveydenhuolto
10544 11247
13196
2652
25
Perusterveydenhuollon avopalvelut
2290 2666
3129
839
37
(vastaanotto)
Perusterveydenhuollon laitoshoito
8254 8580
10067
1813
22
Nettokustannukset yhteensä
28845 30785 36121
7276
25

Lähde: Evergreen 2000 Plus
Nykyinen palvelurakenne on avopalvelupainotteinen ja melko lähellä asetettua
tavoiterakennetta, joten yhtä merkittäväksi nousee mm. henkilöstöresurssien ja
tilaresurssien taidokas käyttö kokonaiskustannusten kehityksen kannalta.

7.2 Hoitopaikat
Hoitopaikkojen arvioitu, laskennallinen tarve tavoitemallissa (taulukko 5) on vuoteen 2010
mennessä huomattavasti alhaisempi kuin nykymallin jatkuessa. Tehostetun palveluasumisen
kasvu on tavoitemallissa 30 paikkaa, nykymallissa lisäys on 67 paikkaa. Vuoteen 2015
mennessä tehostetun palveluasumisen tarve kasvaa yhteensä 108 paikkaa, kun nykymallin
jatkuessa kasvu on 150 paikkaa. Kasvusta osa tulee korvautumaan kevyen palveluasumisen
vähennyksellä. Pitkäaikaishoidon paikkamäärä pysyy ennallaan, nykymallissa lisäystä olisi 45
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paikkaa. Lyhytaikaishoidon ja kuntoutuksen paikat kasvavat 44 paikkaa, kun nykymallissa
lisäys olisi 29 paikkaa.
Vuoteen 2015—2020 mennessä tulee varautua 40—50 akuuttihoidon ja
kuntoutuksen paikkojen lisäykseen.
Ympärivuorokautisen hoidon (pitkäaikaishoidon ja tehostetun palveluasumisen)
tarve kasvaa 2015 mennessä vähintään 100 paikan verran.
Taulukko 5. Vanhusten hoitopaikat 2006—2015 tavoitemallin
mukaan.

Päiväkeskukset
Tavallinen palveluasuminen
Tehostettu palveluasuminen
Terveyskeskus, pitkäaikaispaikat
Terveyskeskus, lyhytaikaispaikat
Paikat yhteensä

2006
55
87
408
122
79
751

2010
84
0
439
105
105
733

2015
98
0
516
123
123
860

Muutos
20062015
43
-87
108
1
44
109

Muutos
%
80
-100
26
1
56
15

7.3 Henkilöstö
Henkilöstöresurssien tarve on sidoksissa palvelujen tuottamistapaan. Kaupungin oman
tuotannon henkilöstötarve on arvioitu taulukossa 6 nykyisten henkilöstöresurssien mukaan.
Palveluasumisen lisäyksessä ostopalvelujen prosentuaalinen osuus on ennallaan ja kotihoidon
palveluissa ostopalvelujen osuutta on lisätty 6 %:sta 30 %:iin.
Taulukko 6. Henkilöstön tarve tavoitemallin
mukaan.
Suhteutus 75 vuotta täyttäneisiin.

Kotihoito
Tehostettu palveluasuminen
Terveyskeskuksen vuodeosastohenkilöstö,
pitkäaikaispaikat
Terveyskeskuksen vuodeosastohenkilöstö,
lyhytaikaispaikat
Henkilöstö yhteensä

Muutos
Muutos %
2015 20062015
171
40
30
156
35
28
95
1
1

2006

2010

131
121
94

146
133
81

61

81

95

34

56

407

441

517

110

27

Lähde: Evergreen 2000 Plus
Samanaikaisesti kaupungin hoito- ja hoivahenkilöstöstä siirtyy vuosina 2007—2010 aikana
eläkkeelle 40 henkilöä ja vuosina 2011—2015 yhteensä 67 henkilöä. Pelkästään
vanhuspalvelukeskuksesta siirtyy eläkkeelle 64 henkilöä vuoteen 2012 mennessä.
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Vuoteen 2010 mennessä hoito- ja hoivahenkilöstön rekrytointitarve on karkeasti
arvioiden noin 70—80 henkilöä ja vuoteen 2015 mennessä noin 200 henkilöä, kun
huomioidaan eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden määrä.

7.4 Investointitarpeet vuoteen 2020
Investointitarpeet ovat sidoksissa palvelujen hankintastrategiaan; kuinka paljon palveluja
tuotetaan kaupungin omana tuotantona ja kuinka paljon ostopalveluina.
Tavoitemallin toteutuminen edellyttäisi vuoteen 2020 mennessä investointeja/ostoja lisää
seuraavasti:
-

päiväkeskuspaikkoja
tehostettua palveluasumista
pitkäaikaishoidon paikkoja
lyhytaikaishoidon/kuntoutuksen
paikkoja

+ 55
+ 167 *)
+ 15
+ 58

*) Vastaavasti vähenisi/korvautuisi tavallisen palvelusasumisen ostopaikkoja – 87.
Jos kaupungin oman tuotannon osuus on 40 %, investointitarve on 66 paikkaa.
Taulukko 7. Arviointia investointikustannuksista 2020 mennessä seuraavilla paikkamäärillä
_________________________________________________________________________
Rakennusinvestoinnit
Paikat
Kustannukset
Tehostettua palveluasumista

65

á 86 400

5 616 000 

Terveyskeskussairaalapaikkoja

70

á 80 000

5 600 000 

________________________________________________________________________
Nykymallin jatkumisen edellyttämät investointitarpeet olisivat huomattavasti suuremmat; 29
päiväkeskuspaikkaa, 45 tavallisen palveluasumisen, 214 tehostetun palveluasumisen, 64
pitkäaikaishoidon ja 42 lyhytaikaishoidon/kuntoutuksen paikkaa.
Tämän arvion mukaan investointisuunnitelmassa on syytä varautua
akuuttihoidon ja kuntoutuksen paikkojen lisäykseen ja selvitettävä
nykyisen terveyskeskuksen laajentamista (ns. Nohterin
suunnitelma).
Investointisuunnitelmassa on huomioitava seuraavat nykyisten tilojen toimivuutta parantavat
peruskorjaustarpeet lähivuosina:
1. Aaltorannan ja Näsmänkiepin loppuremontti 2008–2009 investointiohjelmassa.
2. Rautiosaaren palvelukodin vaihtoehtoisten ratkaisujen selvittely/kokonaiskorjaussuunnitelma eri vaihtoehdoista ja niiden vaatimista investointi/korjaustarpeista vuoden 2008 aikana.
3. Koivupuiston, Kaartokodin ja Aaltorannan (yhteensä 55 asuntoa) osalta uuden
tilaratkaisun löytyminen vuoteen 2009 mennessä.
4. Palvelutalojen piha- ja puistoalueiden kunnostussuunnitelman mm. turvallisen
liikkumisen edistäminen laadinta ja toteuttaminen 2008–2011.
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8 IKÄOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTA JA VASTUUT
Ikäohjelman vanhuspoliittisen strategian toteutuminen edellyttää seurantaa ja säännöllistä
raportointia ja arviointia. Toimenpideohjelmaan 2007–2015 on merkitty vastuutahot. Tämän
lisäksi on syytä nimetä vastuuhenkilö tai ryhmä, jonka tehtävänä on seurata strategian
toteutumista. Uudessa hallinto-organisaatiossa tullee toimimaan hyvinvointitiimi, jonka
tehtäviin ikäohjelman toteutumisen seuranta ja päivittäminen sopii saumattomasti.
Ikäohjelman laadinnan ohjausryhmä on toiminut monitoimijaisena foorumina, jonka toimintaa
olisi hyvä hyödyntää myös seurannassa ja arvioinnissa, ja kehittää ryhmästä kerran vuodessa
kokoontuva yhteistyöryhmä osana toimenpideohjelman toteutumisen arviointia.
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Teknologisten ratkaisujen käyttöön
tutustuminen ja mahdollisuuksista
tiedottaminen.
Ikäihmisten neuvoston toiminnan edelleen
kehittäminen ja huomioiminen
päätöksenteossa.
- mm. ikäfooruminen kokoontuminen 1 x v

-Ikäihmisten osallistumista
päätöksentekoprosessissa kehitetään

Eläkeläisjärjestöille varaudutaan
järjestämään toimivat kokoontumistilat.

Tutkitaan mahdollisuus nuorten ja
ikäihmisten yhteistyöprojektiin huomioiden
koulujen kanssa tehtävä yhteistyö.

Valmistellaan kulttuurin soveltavaa käyttöä
tukeva voimavara- ja toimenpideohjelma
vanhuspalvelukeskuksen ja
kulttuuripalvelukeskuksen yhteistyönä
30.9.2008 mennessä.

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen toiminnan sisällöissä
mm. kansalaisopistot, ikääntyneiden
yliopisto, järjestöjen toiminta.

Monipuolisen ystävä-/tukitoiminnan ja
vapaaehtoistyön edistäminen alueella.

2015

- Hyvinvointiteknologian käytön hallinnan
edistäminen

Edellyttää:
- Edistetään eläkeikäisten omaehtoista
toimintaa ja osallisuutta
- Yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien
kanssa tiivistetään mm. vapaaehtoistyössä

Toimenpiteet

JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN

1. Ikäihmiset voimavarana ja
aktiivisina toimijoina

Painopistealue

9 TOIMENPIDE-

Kaupunginhallitus
Ikäihmisten neuvosto
Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt

Alueen oppilaitokset mm. LaO,
Ramk/vastuuhenkilöt

Tekninen osasto/tilapalvelu
V. 2008 syksyyn mennessä

Toimijoina:
Eri järjestöt ja muut kolmannen sektorin
toimijat mm. Neuvokas, SPR, Rovaniemen
seurakunnat
Ikäihmisten neuvosto
Ikääntyvien yliopisto
Ikääntyneiden avoin ammattikorkeakoulu
Kansalaisopistot
Kulttuuripalvelukeskus,
Koulupalvelukeskus
Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus
Alueen oppilaitokset mm. LaO, Ramk

Vastuutaho
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- Joukkoliikenteen ja palveluliikenteen
toimivuutta

- Talvikunnossapidon järjestelyjä
kehitetään

Edellyttää:
- Kaavoitustoiminnassa lähipalvelujen ja
muun sosiaalinen ympäristön huomioimista
- Rakennusprosesseissa asumisen ja
ympäristön esteettömyyttä ja hissien
rakentamisen lisäämistä vanhoihin
kerrostaloihin

2. Asuminen, ympäristö ja
liikenneverkot ikäihmisten
toimintakyvyn tukena

- Asiakkaiden valinnanmahdollisuuksia
palveluissa kehitetään

Edistetään monimuotoista senioriasumista
alueella (yhteisöasuminen, senioritalot,

Palvelulinjaliikennettä kehitetään edelleen
vastaamaan paremmin ikäihmisten
liikkumistarpeita ja kuljetuksia.

Parannetaan eräiden vaarallisten katuristeyksien turvallisuutta mm. Rovakadun
ja Ruokasenkadun, Hallitus- ja
Kansankadun sekä Toripuistikon
risteyksissä.

Kevyen liikenteen väylien suunnittelussa ja
peruskorjaamisessa huomioidaan
esteettömyys, turvallisuus ja levähdyspaikat varusteineen (penkit, kaiteet).

Matkapalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Sosiaalipalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Liikennesuunnittelu/vastuutaho
Liikennesuunnittelijat ja -rakentajat
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Tekninen osasto/vastuuhenkilöt
Kaavoittaja, tiesuunnittelija, rakentaja ja
rakennusvalvonta

Liike- ja palvelurakennusten suunnittelussa
huomioidaan myös vanhusten ja
liikuntarajoitteisten tarpeet.
Edistetään omakustanteisten
ylläpitopalvelujen tarjontaa ikäihmisille
mm. talvikunnossapito eri alueilla.

Yhteistyössä:
Asunto-osakeyhtiöt ja vuokratalojen omistajat
Asuntojen omistajat/rakennustarkastajat/asuntojen suunnittelijat

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Palveluosasto/palvelukeskusten vastuuhenkilöt

Hissirakennusohjelmaksi esitetään, että
rakennetaan 7-10 hissiä/vuosi.

Läpäisyperiaate kaikissa palveluissa.

- Liikuntaharrastuksen edistämistä kaikissa
iäkkäissä ikäryhmissä

- Kuntouttavan työotteen ja laaja-alaisen
kuntoutusnäkemyksen sisäistämistä
kaikissa palveluissa

Edellyttää
- Luodaan geriatrisen (vanhus)
kuntoutuksen toimintamalli, joka sisältää
ennaltaehkäisevien ja ylläpitävien
kuntoutuspalvelujen sekä geriatrisen
jatkokuntoutuksen kehittämisen

4. Ennaltaehkäisevät palvelut ja
kuntoutus kulmakivenä

3. Kotona asumista tukeva
palvelurakenne

- Luonto- ja liikuntaympäristön
hyödyntäminen

Liikuntapaikkasuunnitelmissa otetaan
huomioon ikääntyvän väestön

Terveysliikunnan palveluja lisätään
ikääntyvän väestön kasvun suhteessa ja
huomioidaan talousarviosuunnittelussa.

Kuntouttavan toimintamallin ja työnjaon
luominen eri palveluiden ja
palvelukeskusten kesken
- avoryhmätoiminnan kohdennettu
lisääminen
- seniorineuvoloiden hyödyntäminen

Geriatrisen kuntoutuksen hoitoprosessi
tarkennetaan, luodaan geriatrisen
kuntoutuksen kokonaismalli ja geriatrisen
kuntoutuksen keskus.

Kohtien 4-9 toimenpiteet perustuvat
tavoitepalvelurakenteeseen.

Tavoitepalvelurakenteen toteutumista
tukeva toiminta ja päätöksenteko eri
tasoilla.

Selvitetään malli-korttelin nimeämistä ja
kehittämistä, jonka ympäristö palvelee
esimerkillisellä tavalla ikäihmisten ja
liikuntarajoitteisten liikunnallisia tarpeita ja
viihtyvyyttä.

avoimet palvelukeskukset).

Liikunta- ja
nuorisopalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Terveydenhuollon
palvelukeskus/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Alueen oppilaitokset mm. Ramk

Kunto-projekti 2006-2007 tulosten
hyödyntäminen
Eri palvelukeskukset/vastuuhenkilöt

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Terveydenhuollon
palvelukeskus/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Muut alueen ao. toimijat

Perusturvalautakunta/palvelujohtokunta
Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Palveluosaston eri
palvelukeskukset/vastuuhenkilöt

Yhteistyössä:
Kaupungin tekninen osasto, asuntojen
rakentajat ja vuokraajat
Kaupungin tekninen osasto,
liikennesuunnittelijat ja –yrittäjät sekä
muut palvelujen tuottajat
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Edellyttää:
- Kotiin annettavien palvelujen tarvetta ja
kohdentumista seurataan säännöllisesti
- Omaishoidontuella kotona asumisen
tukimuotoja kehitetään
- Teknologian hyväksikäyttöä osittain myös
korvaamaan palveluja toteutetaan

5. Kotiin annettavien palvelujen
kohdentaminen

- Huomioidaan kulttuuri- ja
kirjastopalveluissa ikäihmisten tarpeet ja
palveluiden saatavuus

Palvelusetelikäytännön kehittäminen
asiakaslähtöisemmäksi.

Palvelutarpeen arvioinnin ja
palveluneuvonnan toimivuutta seurataan
jatkuvasti.

Palveluista tiedottamista kehitetään.

Kulttuuri- ja kirjastopalveluiden
saavutettavuuden parantaminen
- kotiin lainauksen selvittäminen
- kirjastoautotoimintaa kehitetään
jatkuvasti asiakastarpeiden mukaan
- palvelukylien monipalvelupisteiden
hyödyntäminen
- vapaaehtoistoiminnan kytkeminen
kulttuuripalveluihin (esim. taidekaveri)

Liikuntapalvelut
- tuetaan omaehtoista toimintaa
- tiedottamisen tehostaminen mm.
liikuntaesitteet säännöllisesti
- vapaaehtoistoiminnan kytkeminen
liikuntapalveluihin (esim. jumppakaveri)
- ikäihmisten liikuntatapahtuma syksyisin
jatkuvaksi toiminnaksi

Liikunta ja terveyspalvelujen
yhteensovittaminen ennaltaehkäisevässä
työssä

liikuntatarpeet.

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Sosiaalipalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Terveydenhuollon
palvelukeskus/vastuuhenkilöt

Kulttuuripalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Kansalaisopistot/vastuuhenkilöt

Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus
Terveydenhuollon palvelukeskus
Vanhuspalvelukeskus
Kansalaisopistot/vastuuhenkilöt
Alueen oppilaitokset mm. Ramk
Kolmannen sektorin eri järjestöt mm.
Neuvokas
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Edellyttää, että
- Hoitoketjut toimivat saumattomasti ja

6. Toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito

Kotihoidon palvelujen hankinnassa lisätään
ostopalveluiden osuutta noin 30 %:lle
asiakkaista.

- Vanhussosiaalityön käyttöä tehostetaan

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Arjen-turva hanke Yläkemijoen alueella.

Teknologisten ratkaisujen käyttöön ottoa
lisätään vaiheittain eri hankkeilla.
Kylien lähipalveluja kehitetään.
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Terveydenhuollonpalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Sosiaalipalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
- Poske-hanke 2007-2009

Vanhuspalvelukeskuksen ja
sosiaalipalvelujen yhteistyötä lisätään
(neuvonta, päihdeongelmat, asuminen,
liikkuminen, palvelujen tarpeen arviointi)

Omalääkärin ja kotihoidon sekä

Kokeilu 10/2007-2008

Vanhuspalvelukeskus ja järjestöt (mm. Paloja Lapin muistikuntoutuskeskus -projekti)

Kotihoito/vastuuhenkilöt
Elinkeino-osasto/Rovaniemen kehitys
Oy/vastuuhenkilöt
Hankintaosasto/vastuuhenkilöt

Kotiutusprosessia tehostetaan ja kokeillaan
eri toimintatapoja mm. kotiutushoitajatoimintaa kokeillaan

Päiväpalvelujen entistä parempi integrointi
osaksi palveluketjua sisällöllisesti ja
toiminnallisesti (12/7).

Omaishoidontuella kotona asuvia perheiden
tukimuotoja kehitetään.

Päivittäin apua saavien osuutta
kasvatetaan kotihoidossa vaihtoehtona
palveluasumiselle. Palvelujen
kohdentamisessa huomio ilta-, yö- ja
viikonloppupalveluiden toimivuudessa.

Kotihoidon myöntämisperusteet
tarkistetaan säännöllisesti.

- Päiväpalveluiden osuutta osana
palveluketjua selkeytetään ja
toimintamuotoa kehitetään

Pitkäaikaishoidon laadun arvioinnissa on
käytössä RAI-järjestelmä.
Kaikissa tilaratkaisuissa tavoitteena on

- Varautumista palvelutarpeen kasvuun

Jaksohoitopaikkojen osuutta lisätään ja
keskitetään pääosin yhteen yksikköön.

Tehostetun palveluasumisen osuus on
tavoitepalvelurakenteen mukainen;
myöntämisperusteet tarkistetaan
säännöllisesti.

- Seuranta- ja laatujärjestelmiä kehitetään

Edellyttää:
- Ensisijaisesti ympärivuorokautinen hoito
ja hoiva järjestetään tehostetulla
palveluasumisella huomioiden
erityisryhmien tarpeet mm. dementiaa
sairastavat ja jaksohoitoa tarvitsevat

7. Pitkäaikaishoidon ja
palveluasumisen tarpeeseen
vastaaminen ja laadun varmistaminen

- Varaudutaan akuuttisairaanhoidon ja
kuntoutuksen kasvun aiheuttamaan
potilaspaikkatarpeeseen

Tilapalvelukeskus/suunnittelijat

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt/SASryhmä

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Terveydenhuollon
palvelukeskus/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Muina toimijoina:
Lapin Veljes-sairaskotisäätiö
Lapin keskussairaala

Mm. Lapin Muistihäiriö- ja Dementiayhdistys

Yhteistyötä alueen järjestöjen kanssa
jatketaan (avokuntoutus- ja
koulutustoimintaa).
Akuuttivuodepaikat käytetään
akuuttihoidon/kuntoutuksen tarpeisiin.
Veljes-sairaskodin tilat huomioidaan
investointisuunnitelmassa.

Geriatrin palvelujen turvaaminen v. 2008

Muistipoliklinikan toiminnan kehittäminen.

- Dementiapotilaan hoitoketjussa varhaista
toteamista tehostetaan

- Omalääkärisuhteen jatkuvuus toteutuu

Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Muina toimijoina:
Lapin Keskussairaala

kotisairaalan ja ensihoidon yhteistoimintaa
tehostetaan ja kokeillaan eri
toimintamalleja.

resurssit ovat tehokkaasti yhteiskäytössä
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9. Palvelujen tuotantokustannusten
nousun hillintä ja palvelujen tuotanto-

- Rekrytointijärjestelmien kehittämistä ja
varahenkilöjärjestelmien tehostamista

- Henkilöstömitoitus vastaa vähintään
suositusten vähimmäismitoitusta

Edellyttää
- Tiivistä yhteistyötä alueen koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa ja
osaamisen edistämisessä

8. Riittävä ja ammattitaitoinen
henkilöstö

tavoitemallin mukaan

Varahenkilöjärjestelmän toimintaa
arvioidaan säännöllisesti.

Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Peruspalveluosasto
Vanhuspalvelukeskus
(Muut palvelujentuottajat)

Ramk/vastuuhenkilöt
Lapin ammattiopisto/vastuuhenkilöt
Lapin yliopisto/vastuuhenkilöt
Ikääntyvien yliopisto/vastuuhenkilöt
Pohjois-Suomen sosiaalialan
osaamiskeskus/vastuuhenkilöt

Yhteistyötä koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden kanssa edelleen
tiivistetään.

Tavoitehenkilöstömitoitukset
- 0,60-0,65 tehostettu palveluasuminen
- 0,65-0,70 pitkäaikaishoito tk:ssa
- 0,70-0,75 lyhytaikaishoito tk:ssa
- kotihoidossa palvelutarpeen mukaan
(suositukset tulee myöhemmin).

Peruspalveluosasto/
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Henkilöstön geriatrisen ja gerontologisen
osaamisen lisääminen.
Osaamiskartoitukset ovat käytössä.

kodinomaisuus ja kuntouttava näkökulma.
Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla
oma huone ja hygieniatilat (uudet tilat).
Pitkäaikaishoidossa tavoitteena 1-2:n
hengen huoneet; siirtymävaiheessa
enintään 3:n hengen huoneet.
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- Tuottavuuden nostoa

- Tavoitesuuntautunutta
kehittämistoimintaa
- Tavoitepalvelurakenteeseen sitoutumista

- Hoivayrittäjyyden syntymistä alueelle

Edellyttää:
- Kustannusrakenteiden systemaattista
tarkastelua
- Hoito- ja palveluprosessien
systemaattista tarkastelua

ja toimintatapojen kokeilu

Henkilöstöresurssien käyttöä tehostetaan
toimintatapoja ja resurssien käyttöä
uudistamalla palveluissa. Välittömän
asiakas/potilastyön osuus kasvaa.

Teknologisten ratkaisujen soveltaminen
mm. kotihoitoon, palveluasumiseen,
asiakasohjaukseen eri hankkeilla.

Palvelusetelitoiminnan lisääminen
uudistamaan palvelujen ohjauskäytäntöjä
ja korvaamaan palveluja.
Hoivayrittäjyyttä syntyy alueelle.

Asiakkaille palvelujen suoran hankinnan
mahdollisuuksista tiedottamista
tehostetaan.

Kotihoidon palvelujen hankintaa
ostopalveluina lisätään; tavoiteosuus noin
30 % asiakkaista.

Kustannusrakenteiden ja yksikköhintojen
jatkuva tarkastelu ja mm. vertailu
keskisuurten kaupunkien kustannuksiin.

Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt

Hankintaosasto/vastuuhenkilöt
Elinkeino-osasto/Rovaniemen kehitys

Kotihoito/vastuuhenkilöt

Peruspalveluosasto/vastuuhenkilöt
Talous- ja suunnitteluosasto/vastuuhenkilöt
Vanhuspalvelukeskus/vastuuhenkilöt
Terveydenhuollon
palvelukeskus/vastuuhenkilöt
Sosiaalipalvelukeskus/vastuuhenkilöt
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