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1. TIIVISTELMÄ 

 
 

 

 
 
 

 
PERUSTEHTÄVÄ 
 

Ikäihmisten itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen tasavertaisesti, esteettömästi ja oikeu-
denmukaisesti omassa kodissa. 

 
VISIO  
 
Akaassa ja Urjalassa eletään aktiivista vanhuutta. Kotona asumista tuetaan omaishoidon, perhehoidon, erilais-
ten ryhmätoimintojen ja kotihoidon avulla. Yhteistyötä tehtään eri hallintokuntien, yhdistysten, järjestöjen ja 
seurakunnan kanssa. 
 
 
ARVOT  
 
Asiakaslähtöisyys 
Myönteinen palvelu-
asenne 
 
 
PALVELUAJATUS 
 
Palvelut perustuvat 
väestön tarpeisiin, 
monipuoliseen koko-
naisarvioon asiakkaan 
kuntoutus-, hoito- ja 
asiakassuun-
nitelmissa sekä enna-
kointiin ja varhaiseen 
tukeen  palvelumuo-
toilussa. 
 
TOIMINTATAPA: 
 
Palvelut järjestetään 
vastaamaan tulevia 
tarpeita kestävällä 
tavalla kustannuste-
hokkaasti ja valtakun-
nallisten laatuvaati-
musten mukaisesti 
hyödyntäen henkilös-
tön osaamista ja jat-
kuvaa kehittämistä. 
 
 
 
SLOGAN: 
 
”Pirteät papat, 
mojovat mummot, 
hyvässä hoidossa, 
aktiivisesti Akaassa ja 
Urjalassa” 
 
Vanhustyön strategia-
työryhmä  

MISSÄ MEIDÄN ON ONNISTUTTAVA  
 

TYYTYVÄISYYS        SUJUVUUS               OSAAMINEN                       TALOUDELLISUUS 

Asiakastyytyväi-
syyden ylläpito 
Omaehtoinen vas-
tuu omasta ja lä-
heisten terveydes-
tä ja hyvinvoinnis-
ta 
Palvelun saaminen 
ja myönteinen 
palvelukokemus 

Palvelut ovat 
saavutettavissa, 
saatavana ja vai-
kuttavina oikea-
aikaisesti väestön 
tarpeiden mukai-
sesti. 

Hyvä johtamistapa 
Osaava, ammattitai-
toinen ja riittävä hen-
kilökunta 
Vastuu asiakkaan 
palvelukokemuksesta   
Varhainen tuki ja en-
nakoiva työote 
 

Peruspalvelujen 
tuottaminen talou-
dellisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisella 
tavalla ja palvelu-
rakenteella laa-
dukkaina ja vaikut-
tavina. 

MITKÄ OVAT TAVOITTEEMME VUOTEEN 2020 MENNESSÄ 
 
Asiakas pääsee 
palveluiden piiriin 
oikea-aikaisesti. 
Asiakas-, hoito- ja 
kuntoutussuunni-
telmat tehdään 
palvelutarpeen 
arviointiin perus-
tuen.  Kuntalaiset  
osallistetaan palve-
luiden kehittämi-
seen. 
 

Moniammatillista  
asiantuntemusta 
hyödynnetään. 
Palveluprosessit 
kuvataan, arvioi-
daan ja niitä ke-
hitetään jatku-
vasti.  
Sosiaali- ja ter-
veyspalvelut toi-
mivat saumatto-
masti yhdessä. 

Ammatillista osaamis-
ta arvostetaan ja sen 
kehittämistä mahdol-
listetaan. Henkilöstö-
mitoitus on valtakun-
nallisten suositusten 
mukainen.  
Henkilöstön työtyyty-
väisyys säilyy tai pa-
ranee. 

Erikoispalvelujen 
tarve ei kasva ja 
palvelutarpeeseen 
pystytään vastaa-
maan. 
Talousarvio laadi-
taan realistiseksi.  
 

MITÄ TEEMME, JOTTA ONNISTUMME TAVOITTEISSAMME 
 
Panostetaan kun-
talaisten oman 
aktiivisuuden li-
säämiseen ja asi-
akkaan/potilaan 
osallistumiseen 
asiakas- ja hoito-
suunnitelmien to-
teuttamiseen. Lisä-
tään matalan kyn-
nyksen palvelu-
muotoja, kotiin 
vietyä palvelua 
sekä neuvontaa ja 
ohjausta 

Palvelujen suju-
vuus ja asiakas-
lähtöisyys lähtö-
kohtana kehittä-
mistyössä. 
Palveluiden jono-
tusajat pysyvät 
lakisääteisissä 
rajoissa. 
 

Henkilöstö on pysy-
vää, ammattitaitois-
ta ja osallistuu ke-
hittämistyöhön. 
Vuosittain toteute-
taan työhyvinvoin-
nin parantamiseen 
liittyviä toimenpitei-
tä yhdessä työter-
veyshuollon ja hen-
kilöstön kanssa. 
Eritysesti sairaus-
lomien vähentämi-
nen on tavoitteena. 
 

Hyvinvointisuunnitel-
man seuranta teh-
dään vuosittain ja 
vaikuttavuutta seu-
rataan hyvinvointi-
indikaattoreilla sekä 
sairastavuusindeksil-
lä.   
Lisätään sähköistä 
palvelua, neuvontaa 
ja ohjausta. 
Tuottavuutta paran-
netaan henkilöstön 
osaamista lisäämällä, 
toimintatapoja uu-
distamalla ja tilojen 
tehokkaalla käytöllä. 
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2. TAUSTAA 
 
Akaan kaupunki ja Urjalan kunta muodostavat mm. vanhuspalveluissa yhteistoiminta-alueen Akaan 
toimiessa vastuukuntana. Vanhuspalveluiden henkilökunta on Akaan kaupungin palveluksessa.  
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista, ns. vanhuspalvelulaki (980/2012) on tullut voimaan 1.7.2013. Laissa säädetään kunnan vel-
vollisuudesta huolehtia ikääntyneen väestönsä hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn ja itsenäisen 
suoriutumisen tukemisesta sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen tur-
vaamisesta kunnassa, iäkkään henkilön palveluntarpeiden selvittämisestä ja niihin vastaamisesta sekä 
iäkkäille henkilöille järjestettävien palvelujen laadun varmistamisesta. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto ovat julkaisseet 17.7.2013 laatusuosituksen hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi. Julkaisussa huomiota kiinnitetään eri-
tyisesti kotihoidon laatuun ja ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön määrää koskevien laa-
tusuositusten toteutumiseen. Laatusuosituksessa ovat keskeisiä asioita palvelujen asiakaslähtöisyys ja 
palvelujen laatu, laadun järjestelmällinen arviointi, yhteistyö toimijoiden kesken, vanhuspalvelulain 
toimeenpanon tukeminen, ikääntyviin kohdistuvien myönteisten asenteiden vahvistaminen sekä iäk-
käiden kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen palvelujen kehittämiseen.  

 
Vanhuspalvelulaissa (3 §) tarkoitetaan ikääntyneellä väestöllä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa 
iässä olevaa väestönosaa (tällä hetkellä 63 vuotta täyttäneitä). Vastaavasti iäkkäällä henkilöllä tarkoi-
tetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikenty-
nyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi 
taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.  
 
Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntia mm. laatimaan suunnitelman ikääntyneen väestön tukemisek-

si. Suunnitelma vuosilta 2014- 2016 on päivitetty perusturvajohtaja Elina Anttilan nimeämässä työ-
ryhmässä, johon kuului. Perusturvalautakunnan edustajat Harri Rantala ja Paula Virtanen. Akaan kau-
punginhallituksen edustaja Susanna Saxberg. Urjalan vanhusneuvoston edustaja Greetta Rantanen ja 
Akaan vanhusneuvoston puheenjohtaja Hilkka Heinonen. Lisäksi sivistyslautakunnan edustaja Anne 
Tervi ja vapaa-aikalautakunnan edustaja Saija Roininen. Viranhaltijoista työryhmään kuului palvelu-
vastaava Marjut Takanen, vastaava hoitaja Seija Trömstedt, Akaan kotihoidon esimies Eija Kauranen 
kuntohoitaja Jaana Renko, johtava hoitaja Marja Lehtonen, erityisliikunnan ohjaaja Riitta Lehtonen ja 
tekninen johtaja Antti Kemi. Työryhmässä on ollut myös kuultavana tk-lääkäri Terhi Virevesi- Risku. 
Perusturvajohtaja Elina Anttila osallistui myös päätöskokoukseen. Työryhmän puheenjohtajana toimi 
vanhus- ja vammaistyön johtaja Eveliina Kiiski. 

 
Työryhmä on kokoontunut neljä kertaa: 16.8 13.9, 11.10, 8.11.2016 

 
Tämän suunnitelman lisäksi Akaan kaupungissa ja Urjalan kunnassa tehdään vuosittain hyvinvointi-
suunnitelma ja kertomus. Kyseiset suunnitelmat täydentävät toisiaan. 

3. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE  
 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, ns. 
vanhuspalvelulaki täydentää sosiaalihuoltolakia (1301/2014), jossa säädetään mm. kotipalvelujen, 
asumispalvelujen ja laitoshoidon järjestämisestä. Muita ikääntyneen väestön palveluita koskevia lake-
ja ovat lisäksi mm. terveydenhuoltolaki, laki omaishoidon tuesta, laki sosiaalihuollon asiakkaan ase-
masta ja oikeuksista, laki potilaan asemasta ja oikeuksista, laki yksityisistä sosiaalipalveluista ja laki 
yksityisestä terveydenhuollosta.  
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3.1 Kunnan yleiset velvollisuudet vanhuspalvelulain mukaan 
 

Vanhuspalvelusuunnitelma 5 § 

� Kunnan on laadittava suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn 
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja 
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.  

� Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunni-
telma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuus-
to ja se on tarkistettava valtuustokausittain.  

 
Yhteistyö 4 § 

� Kunnan toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön tukemiseksi. 
� Kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten ja ikääntynyttä vä-

estöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. 
 
Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi 6 § 

� Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava palvelujen riittävyyttä ja laatua. 
� Arvioinnin perustaksi on kerättävä palautetta palveluja käyttäviltä asiakkailta, heidän omaisiltaan 

ja henkilöstöltä. 
� Kunnan on koottava tieto palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista, henkilöstön mää-

rästä ja koulutuksesta.  
� Arvioinnissa on otettava huomioon sosiaaliasiamiehen selvityksessä esitetyt havainnot.  

 

Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus 7 § 

� Ikääntyneen väestön palvelujen on oltava sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan heidän hyvin-
vointinsa, sosiaalisen turvallisuutensa ja toimintakykynsä edellyttämällä tasolla. 

� Palvelujen tulee olla ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti.  
� Palvelujen tulee olla lähellä asiakkaita, ellei keskittäminen ole perusteltua laadun ja turvallisuu-

den kannalta  
 
Palvelujen kieli 8 § 

� Yksikielisessä kunnassa palvelut voidaan järjestää kunnan kielellä  
 

Kunnan voimavarat 9 § 

� Kunnan on osoitettava riittävästi voimavaroja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, tervey-
denhuollon palveluihin, ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemi-
seen ja sosiaalipalveluihin ja muihin toimintoihin. 

 
Asiantuntemus 10 § 

� Kunnan käytettävissä on oltava erityisasiantuntemusta ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen 
kuntoutuksen ja suun terveydenhuollon alalta. 
 
Vanhusneuvosto 11 § 

� Kunnan on asetettava vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. 
� Vanhusneuvosto on otettava mukaan vanhuspalvelusuunnitelman laatimiseen ja palvelujen arvi-

ointiin.  
� Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suun-

nitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, jotka ovat merkityksellisiä ikääntyvän väestön kan-
nalta. 
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Hyvinvointia edistävät palvelut 12 § 

� Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista tukevia neuvontapalveluja. 

� Kunnan on tarjottava em. tavoitteita tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja ja kotikäyntejä eri-
tyisesti väestölle, jonka elinolojen tai elämäntilanteen arvioidaan lisäävän palveluntarvetta.  
 

3.2 Iäkkään henkilön palvelutarpeet ja niihin vastaaminen  
 

Palvelutarpeita ohjaavat yleiset periaatteet 13 § 

� Palvelujen on oltava oikea-aikaisia ja riittäviä palvelutarpeisiin nähden. 
� Palvelujen on tuettava iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriu-

tumista ja osallisuutta. Erityisesti on kiinnitettävä huomioita kuntoutumista edistäviin ja kotiin 
annettaviin palveluihin.  

� Kaikkiin iäkkäille henkilöille järjestettäviin palveluihin on sisällytettävä ohjausta tarpeen mukaan 
 

Pitkäaikaisen hoidon ja huolenpidon toteuttamista ohjaavat periaatteet 14 § 

� Pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti yksityiskodissa tai muussa kodinomai-
sessa asuinpaikassa.  

� Pitkäaikainen laitoshoito järjestetään vain lääketieteellisin perustein tai jos se muuten on perustel-
tua. 

� Palvelut on toteutettava niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselli-
seksi ja arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista vuorovaikutusta sekä osallistua mielek-
kääseen, hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävään ja ylläpitävään toimintaan.  

� Puolisoille on järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä  
� Hoitojärjestelyjen on oltava pysyviä, ellei järjestelyä ole tarpeen muuttaa asiakkaan toivomuksen, 

hänen palvelutarpeensa muutoksen johdosta tai muusta erityisen painavasta ja perustellusta syystä 
 

Palvelutarpeiden selvittäminen 15 § 

� Iäkkään henkilön palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti ja tarvittaessa erityisasiantunti-
joiden kanssa, jos hän on hakeutunut palvelutarpeen selvitykseen, hakenut sosiaalipalveluja, hä-
nen on arvioitu tarvitsevan palveluja tai palvelutarpeesta on tehty ilmoitus ja selvittäminen katso-
taan tarpeelliseksi tai jos asiakkaan olosuhteissa tapahtuu muutoksia. 
 

Palvelusuunnitelma 16 § 

� Palvelusuunnitelma tehdään palvelutarpeen selvityksen jälkeen, ellei kyseessä ole tilapäinen neu-
vonta ja ohjaus tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. 

 
Vastuutyöntekijä 17 § 

� Kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua palvelujen to-
teuttamiseen tai yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. 

� Vastuutyöntekijä seuraa asiakkaan palvelusuunnitelman toteutumista ja palvelutarpeen muutok-
sia, on tarvittaessa yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin sekä neuvoo ja auttaa 
palvelujen ja etuuksien saantiin liittyvissä asioissa. 
 
Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin  

� Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä. Ei-kiireelliset 
sosiaalipalvelut on järjestettävä viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksenteosta. 
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3.3 Palvelun laadun varmistaminen  
 

Palvelun laatu 19 § 

� Sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hyvä hoito ja huolen-
pito. 
 
Henkilöstö 20 § 

� Henkilöstön määrän, koulutuksen ja tehtävärakenteen on vastattava palvelun tarvetta ja turvattava 
laadukkaat palvelut. 

 
Johtaminen 21 § 

� Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että palvelut vastaavat niille asetettuja vaatimuksia ja tavoit-
teita. 
 
Toimitilat 22 § 

� Toimitilojen tulee olla riittävät, turvalliset, esteettömät, kodikkaat ja muutenkin olosuhteiltaan 
sopivat iäkkäiden henkilöiden tarpeisiin. 

 
Omavalvonta 23 § 

� Omavalvonnalla varmistetaan toimintayksikön palvelun laatua, turvallisuutta ja asianmukaisuutta. 
Omavalvontaa varten on laadittava omavalvontasuunnitelma, joka on pidettävä julkisesti nähtä-
vänä. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä palvelujen käyttäjiltä, hei-
dän omaisiltaan ja läheisiltään sekä henkilöstöltä saadun palautteen perusteella. 

� Määräys omavalvonnasta tulee voimaan 1.1.2015. 
 

Viranomaisvalvonta 24 § 

� Palvelujen valvontaan ja toimenpiteisiin puutteiden korjaamiseksi sovelletaan sosiaalihuoltolakia, 
lakia yksityisistä sosiaalipalveluista, kansanterveyslakia ja lakia yksityisestä terveydenhuollosta. 
 

3.4 Muuta  
 

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta 25 § 

� Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen ja polii-
sin palveluksessa olevien on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava sosiaaliviranomaiselle 
sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykene-
mätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään ja turvallisuudestaan.  

� Muilla kuin edellä mainituilla henkilöillä on oikeus tehdä ilmoitus salassapitosäännösten estämät-
tä. 

� Iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta on ilmoitettava sosiaalihuollon 
viranomaiselle hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. 

  

Odotusaikojen julkaiseminen 26 

� Kunnan on ilmoitettava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada 
hakemansa sosiaalipalvelut. Tiedot on julkaistava sellaisia menetelmiä käyttäen, että iäkkäillä 
henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.  
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4. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ AKAASSA JA URJALASSA  

4.1 Väestön ikärakenne  
 
Vuoden 2015 lopussa Akaassa oli 17 046 asukasta ja Urjalassa 4928, yhteensä  noin 22 000.  

 
Akaan väestön ikärakenne vastaa melko tarkoin Pirkanmaan ja koko maan ikärakennetta. Urjalan vä-
estön ikärakenne on huomattavasti keskiarvoja vanhusvoittoisempaa. Tätä kuvaa seuraava taulukko:  
 
 

 
 Akaa 

 
Urjala Pirkanmaa Koko maa 

abs. % abs. % % % 
65 täyttäneet 3 574 21,0 1 445 29,3 20,2 20,5 
75 täyttäneet 1 259 9,0 683 13,9 8,8 8,8 
85 täyttäneet  491 2,9 223 4,5 2,6 2,5 

Lähde: (Sotkanet id 1068, 171 ja 675) 
 

Vuosien 2013-2015 aikana Akaassa alle 65-vuotiaiden asukkaiden määrä on vähentynyt noin 450 
hengellä ja Urjalassa noin 280 hengellä. 65 vuotta täyttäneiden määrä on puolestaan noussut Akaassa 
noin 360 ja Urjalassa noin 30 hengellä. Nousu on lähinnä koskenut 65-74 –vuotiaita ja 85 vuotta täyt-
täneitä. Näiden väliin jäävä ikäluokka on Urjalassa jopa vähentynyt. Ikärakenne vanhenee eniten siel-
lä, missä väestö on nuorempaa. 

 
Väestöennusteiden mukaan Akaan väestönkasvun on arvioitu olevan hieman keskimääräistä suurem-
paa, mutta Urjalan väestömäärän on arvioitu laskevan. Tosiasiassa myös Akaan väestömäärä on vä-
hentynyt viime vuosina johtuen sekä negatiivisesta nettomuutosta että syntyvyydestä.  
 

4.2 Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edellytykset 
 
Ikääntyneiden henkilöiden hyvinvointiin vaikuttavat heidän suoriutumisensa päivittäisistä toimista 
sekä fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakykynsä. Toimintakyvyn lisäksi hy-
vinvointiin vaikuttavat mm. suositusten mukainen ravitsemus, turvallinen lääkitys, hyvä suun terveys, 
uni, harrastukset sekä henkilön taloudellinen turvallisuus. Keskeisenä hyvinvoinnin ulottuvuutena 
pidetään osallisuutta ja toimijuutta.  

 
Osallisuuteen sisältyvät tunne yhteenkuulumisesta, mahdollisuus toimia ja vaikuttaa yhteisössä, sekä 
osallistuminen omien palvelujen suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaana sekä palvelujen 
laadun arviointiin myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt. Vastakohta osallisuudelle on osat-
tomuus. Osattomuudella tarkoitetaan yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta tai pahimmillaan yh-
teisöstä syrjäytymistä ja osallistumismahdollisuuksien puuttumista. Eri ikäpolvien kohtaaminen olisi 
tärkeää.  

 
Eläkeikäisen väestön terveyskäyttäytymistä koskevissa valtakunnallisissa kyselytutkimuksissa noin 94 
prosenttia 65-74 –vuotiaista pystyy liikkumaan yksin ulkona ilman vaikeuksia. 75-84 –vuotiaiden ikä-
ryhmässä osuus on 80 prosenttia. 65-74 –vuotiaista lähes puolet (47 prosenttia) kokee terveytensä 
keskinkertaiseksi tai huonoksi. Osuus on vähentynyt lähes jokaisella tutkimuskerralla 1990-luvulta 
alkaen.   

 
Akaassa 75 vuotta täyttäneistä puolet asuu yksin, Urjalassa 47 prosenttia. 
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4.3 Hyvinvoinnin edistäminen kunnassa  

 
Terveydenhuoltolakiin ja kuntalakiin perustuen sekä alueellisella tasolla että kunnissa laaditaan hy-
vinvointikertomus valtuustokaudeksi. Sen lisäksi kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä to-
teutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain.  
 
Hyvinvointikertomuksissa vuosille 2013-2016, sekä Pirkanmaan alueellisessa hyvinvointikertomuk-
sessa että Akaan ja Urjalan hyvinvointikertomuksissa,  painopistealueina olivat olivat 1. terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen vaikuttamalla suurten kansansairauksien esiintyvyyteen, 2.yhteisöllisyyden 
lisääminen, syrjäytymisen vähentäminen ja sisäinen turvallisuus sekä 3. hyvinvointirakenteiden vah-
vistaminen.  
 
Tavoite terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vaikuttamalla suurten kansansairauksien esiintyvyy-
teen käsitti ravitsemuksen ja liikunnan osa-alueet.  
 
Ikääntyvien terveelliseen ravitsemukseen on kiinnitetty huomiota kotona tapahtuvassa hoidossa ja 
vanhuspalvelujen toimintayksiköissä, tavoitteena lähinnä vajaaravitsemuksen tunnistaminen ja ehkäi-
seminen. Myös terveydenhuollon vastaanotoilla asiaan on kiinnitetty huomiota ja terveellinen ravit-
semus on ollut aiheena ikääntyneen väestön tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Ravitsemusterapeutin joh-
dolla toimivassa ravitsemustyöryhmässä on erilaiset  kokoonpanot sen käsitellessä eri ikäryhmien ter-
veellisen ravitsemuksen edistämistä.   
 
Ikääntyneen väestön mahdollisuudet liikkumiseen ovat erilaiset riippuen toimintakyvystä. Liikunta- ja 
toimintakyvyn ylläpitäminen omaehtoisella liikkumisella, kuntosalitoiminnan tuella, palvelujen kun-
touttavalla työotteella ja omatoimisuuden edistämisellä vaikuttaa paitsi ikääntyneen fyysiseen toimin-
takykyyn myös hänen psyykkiseen, sosiaaliseen ja kognitiiviseen toimintakykyynsä. Kevyen liiken-
teen reittien ja lähiliikuntapaikkojen kunnossapito ja esteettömyys vaikuttavat mahdollisuuksiin liik-
kua. 
 
Yhteisöllisyyden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen ovat Akaan ja Urjalan hyvinvointityössä 
näkyvimmin laitospaikkojen korvaamista tehostetulla palveluasumisella vanhuspalvelulain periaattei-
den mukaisesti. Akaassa viimeiset vanhusten laitospaikat korvautuvat tehostetulla palveluasumisella 
vuonna 2017. Urjalassa laitoshoito on tavoitteena lopettaa kokonaan vuoden 2017 aikana. 
 
Yhteisöllisyyttä ja osallisuutta pyritään edistämään ikääntyneiden päivätoimintaa ja kerhotoimintaa 
järjestämällä. Myös omaisryhmien toimintaa tuetaan. Syksyllä 2016 on aloittanut toimintansa Seniori-
klubi. Myös yhdistyksillä ja seurakunnilla on toimintaa, joka edistää ikäihmisten kohtaamista, kuten 
kerhoja, yksittäisiä tilaisuuksia ja vapaaehtoistoimintaa.  
 
Hyvinvointikertomukset vuosille 2017-2020 ovat kunnissa valmisteilla. Akaa ja Urjala ovat valin-
neet painopistealueet nytkin Pirkanmaan alueellisen hyvinvointikertomuksen mukaisesti: 1. Lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 2. Ikäihmisten elämänhallinnan edistäminen, 3. Päih-
teettömän elämäntavan tukeminen ja 4. Savuttomuudesta terveyttä.   

5. VANHUSPALVELUIDEN KESKEISET TOIMINNALLISET TAVOITTEET 
VUOSILLE 2017- 2019 

 
 
Tavoitteena on asiakkaan itsenäisyyden ja omatoimisuuden tukeminen tasavertaisesti, esteettömästi ja 
oikeudenmukaisesti omassa kodissa. Hyvinvointikertomuksen ja kuntamaiseman raportit käytetään 
hyödyksi toiminnan kehittämisessä. 
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Yhteistyötä tullaan tiivistämään eri toimijoiden kesken (sosiaalipalvelut, terveyspalvelut, erikoissai-
raanhoito, sivistys- ja liikuntapalvelut, tekninen toimi, kolmas sektori ja yksityiset toimijat), jotta riit-
tävät palvelut saadaan turvattua asiakkaille tilanteessa, jossa + 75 -vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa.  
 
Henkilöstön työhyvinvoinnin ja työssä jaksamiseen tukeminen on keskeinen tavoite. 
 
Toiminta- ja talousarvion laadintaan vaikuttaa Akaan kaupungin talouden tasapainotusohjelma   2016 
– 2019. Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on käynnistynyt Pirkanmaalla se oh-
jaa myös toimintaa. 

 
Kehittämishankkeet  

Yhteistoiminta- alue on valittu mukaan Voimaa vanhuuteen hankkeeseen vuosille 2016- 2019. Hank-
keen avulla tuetaan ikäihmisten kotona asumista mm. kehittämällä kuntosalitoimintaa yhteistyössä 
erityisliikuntapalveluiden ja yhdistysten kanssa. Kotikuntoutusta kehitetään myös edelleen. 
 
Lisäksi osallistutaan kolmivuotiseen ikäihmisten kotihoidon ja kaikenikäisten omaishoidon Pirkan-
maan seutukunnalliseen kärhihankkeeseen. Tavoitteena on valmistautua SoTe- uudistukseen luomalla 
yhteisiä toimintamalleja palveluohjaukseen alueellisesti. Hankkeeseen osoitetaan kotihoidon esimies-
ten, kotiutushoitajan, palveluohjaajan, palveluvastaavan ja vanhus- ja vammaistyön johtajan työaikaa. 
 
Ennaltaehkäisevät palvelut:  

Riittävistä ja lakisääteisistä ennaltaehkäisevistä vanhuspalvelusta huolehtiminen on tärkeää ikäihmis-
ten kotona asumisen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

 
Senioriklubi aloitti toimintansa syyskuussa 2016 ja jatkuu Havulinnassa. Ennaltaehkäisevät kotikäyn-
nit 80- vuotiaille on aloitettu uudestaan syksyllä 2016. Lisäksi ikäihmiset, jotka käyttävät runsaasti 
terveydenhuollon palveluita on seulottu syksyllä 2016 ja kartoitettu tilanne ja mahdollinen palvelutar-
ve terveydenhoitajan vastaanotolla. Kyseistä käytäntöä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa.  
Omaishoitajien terveystarkastukset on aloitettu syksyllä 2016. Ikäneuvolatoiminta 70- vuotiaille pilo-
toidaan suunnittelukaudella. Tavoitteena on ennaltaehkäisevästi ja palveluohjauksen keinoin tukea 
terveellistä ikääntymistä ja kotona asumista. 
 
Kotihoito: 

Kotiin vietävien palveluiden tehostaminen ja kehittäminen on keskeistä toimintakaudella 2017- 2019. 
Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken kotihoitojen tilat yhdistetään Akaan Toijalan Puskuritien uusiin 
tiloihin. Yhteiset toimitilat mahdollistavat kotihoidon monipuolisen kehittämisen ja eri yksiköiden 
toimintakäytäntöjen yhtenäistämisen asiakkaiden parhaaksi.  
   
Omaishoidon tuki: 

Talouden tasapainotusohjelmassa oli päädytty omaishoidon tuen määrärahojen vähentämiseen ja   
myöntämisperusteiden tiukentamiseen. Akaan ja Urjalan + 75 vuotiaiden prosentuaalinen omaishoi-
don tuen peittävyys on matalalla tasolla. Vuonna 2015 Akaa 2,3 % ja Urjala 4,0 %. Vertailukuntana 
Valkeakoski, jossa + 75 vuotiaiden omaishoidon peittävyys on 7,0 %. Valtakunnallinen peittävyysta-
voite on 4,5 % ja tulevaisuudessa 7 %. Omaishoidon tuki on edullinen palvelumuoto verrattuna ras-
kaaseen ympärivuorokautiseen hoitoon. Akaassa ja Urjalassa ikäihmisten määrän kasvaessa painopiste 
tulee siirtää kevyempiin palveluihin. Tulevaisuudessa on mahdotonta tässä määrin hoitaa tai lisätä 
tehostetun palveluasumisen paikkoja. Omaishoidontuen määrärahoja tulee pyrkiä vuositasolla lisää-
mään ja osittain siirtämään raskaista palveluista. 
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Vanhuspalveluiden ympärivuorokautinen hoito: 

Tehostetuttujen palveluasumispalveluiden yhteisenä tavoitteena on vakiinnuttaa talouden tasapaino-
tusohjelmassa määritelty henkilöstömitoitus 0,55. Tämä vaatii hoitotyön kehittämistä ja henkilöstön 
muutoskoulutusta. Keskeisenä asiana on laitosmaisuuden purkaminen ja aidosti asiakaslähtöisen asu-
mispalvelun- ja kulttuurin kehittäminen. Sairauslomia on ollut paljon v. 2016, joka kuvaa henkilöstön 
tilannetta. Henkilökunnan työssä jaksamista pyritään tukemaan ja löytämään siihen keinoja. Strategia-
työryhmässä on pohdittu keinoja sairauslomien vähentämiseen, liitteessä.  

 
Akaassa laitoshoito vanhuspalveluissa puretaan vuoden 2017 aikana, kun Mäntymäen loput laitospai-
kat muutetaan tehostetuksi palveluasumiseksi. Urjalan vanhainkoti on edelleen laitoshoitoa. Raken-
nusteknisten asioiden vuoksi paikkoja ei voida muuttaa tehostetuksi palveluasumiseksi. Urjalan kun-
nan valtuusto on päättänyt myydä vanhainkodin Attendo Oy:lle. 
 
Perhehoito on uusi kodinomainen ympärivuorokautinen palvelumuoto. Osa omaishoitajien vapaapäi-
vien aikaisesta hoidosta pyritään siirtämään perhehoitoon. 
 
Ostopalvelut 

Akaan Karpinmäen ja Kurkelanhovin palveluasumisesta on sopimus Coronarian kanssa 31.12.2018 
asti. Urjalan palvelutalo Reikonlinnan kanssa sopimus on toistaiseksi voimassa.  
 
Kilpailutus on voimassa vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetusten osalta 
31.7.2018 ja ateria- ja kauppakassikuljetusten osalta 31.7.2019 asti. 
 
Palvelusetelit: 

Vuonna 2016 palveluseteliasiakkaita oli Akaassa 8 ja Urjalassa 2. Mäntymäen paikkojen laskujen 
myötä äkilliseen palveluasumistarpeeseen toimintakaudella käytetään palveluseteliä.  
 

Investoinnit: 

Aikaisemmin suunniteltua Torkonkartano 2:sta ei ole Akaan kaupungin investointisuunnitelmassa 
vuoteen 2025. Tosiasia on, että tehostetun palveluasumisen paikkoja tullaan jonkin verranseuraavan 
kymmennen vuoden aikana tarvitsemaan lisää. Palveluseteli on vaihtoehto tässä tapauksessa, jos omaa 
tuotantoa ei ole tarkoitus lisätä. Asian ratkaiseminen jää maakunnallisen SoTe- alueen päätettäväksi. 
 

6. IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN PALVELUT  YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 
 

Katso liite 1 
 

6.1 Kotiin vietävät palvelut 
 
Palveluohjaus 

Matalan kynnyksen keskitettyä palveluohjausta annnetaan Viialan palvelupisteellä, jossa toimivat pal-
veluohjaaja, kotiutushoitaja, palveluvastaava ja ikäneuvolan terveydenhoitaja. Palveluohjaaja vastaa 
myös omaishoidon tuesta sekä liikkumista tukevista palveluista. Kotiutushoitaja hoitaa asiakkaiden 
kotiutukseen liittyviä asioita asiakkaan kotiutuessa osastolta sekä koordinoi lyhytaikaistoa sekä järjes-
tää kriisipaikan tarvittaessa. Palveluvastaava vastaa palveluasumisesta ja toimii SAP- työryhmän pu-
heenjohtajana.  

 

Kotihoito 
Akaan ja Urjalan kotihoito käsittää kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja kotisairaalan.  Yhteistoiminta-
alueen asukkaat on 1.1.2017 alkaen jaettu Akaan ja Urjalan palvelualueeseen. 
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Kotihoidon sairaanhoitajat ottavat tiedon vastaan uusista asiakkaista ja tekevät kartoituskäynnit, jolla 
selvitetään asiakkaan palveluiden tarve. 
Kotihoidon tarkoituksena on vanhuksen, vammaisen ja pitkäaikaissairaan kotona selviytymisen tuke-
minen erilaisin koti- ja tukipalveluin. Kotihoitoyksikkö on perushoitoa ja hoivapalveluja tuottava toi-
mija, jonka henkilökunnalla on monipuolinen osaaminen ja ammattitaito. 

 

 

Kotisairaala  

Kotisairaalassa annettava hoito on potilaan kotona tapahtuvaa sairaanhoitoa ja se toimii vaihtoehtona 
osastohoidolle. Kotisairaalan toimintaan kuuluvat esimerkiksi suonensisäiset antibioottihoidot, in-
fuusiotiputukset, lihasinjektiot, insuliinien aloitukset, vaativat haavanhoidot, saattohoito ja kivunhoito.  

Henkilökunta käy potilaan luona hoidon tarpeen mukaan klo 8-21 välisenä aikana, kaikkina viikon-
päivinä. Kotisairaalan asiakkaaksi tulo perustuu potilaan omaan tahtoon tulla hoidetuksi kotona. Poti-
laaksi kotisairaalaan tullaan aina lääkärin lähetteellä. Hoitajan käynti on maksullinen ja sisältää hoi-
don, tarvikkeet ja akuutin hoidon lääkkeet. 

Kotisairaalan käyttö on asiakaslähtöistä ja sairaalahoitoa nähden edullisempaa ja tulevaisuudessa sen 
käytön lisääminen on tärkeää.   

Tukipalvelut  

Kotiin annettavien tukipalveluiden, kuten ateria-, kauppa-, ja turvapalvelujen avulla tuetaan kotona 
asumista. Tukipalvelut kohdistetaan asiakkaille kotihoidon kriteerien mukaan.  

Sosiaalihuoltolain mukaista liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat 
apua asiointimatkoilla eivätkä kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, 
vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua 
asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.  

 
Urjalassa järjestetään päivätoimintaa neljänä päivänä viikossa, johon tarvittaessa voidaan järjestää 
maksullinen kuljetus.Toijalan alueella toimii Senioriklubi tiistai ja torstai-iltapäivisin, kuljetuksen 
jokainen järjestää itse.  
  
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80- vuotiaille 

Käynnin tavoitteena on tukea kotona selviytymistä. Iäkkään kanssa selvitetään hänen tilannettaan eri 
näkökulmista ja häntä kannustetaan käyttämään omia voimavarojaan omatoimisuuden säilymiseksi. 
Hänelle kerrotaan kunnassa tarjolla olevista palveluista ja henkilöistä, joihin hän voi ottaa yhteyttä 
apua tarvitessaan.  

 
Omaishoidon tuki  

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjes-
tämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla (Laki omaishoidon tuesta 
937/2005). Omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, joka perustuu kunnan harkin-
taan.  

 
Akaassa ja Urjalassa hoitopalkkio on 404,90 – 646,70 euroa (v.2016), paitsi omaishoitolain 5 § 2 
momentin mukaisissa tilanteissa 798 euroa kuukaudessa. Omaishoidon tuella vuoden 2015 aikana 
hoidettuja 75 vuotta täyttäneitä oli Akaassa  45  ja Urjalassa 17.  

 
Omaishoitajien oikeutta vapaisiin on laajennettu 1.7.2016 voimaan tulleella lailla. Kunnan on järjes-
tettävä omaishoitajille vapaata 2-3 vuorokautta kuukautta kohti riippuen omaishoidon sitovuudesta. 
Vapaat toteutetaan järjestämällä hoidettavalle lyhytaikainen hoitopaikka tehostetussa palveluasumi-
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sessa ja palvelutaloissa tai järjestämällä sijaishoitaja kotiin. Akaa ja Urjala ovat mukana Pirkanmaan 
kuntien yhteisessä ikäihmisten perhehoidon hankkeessa, jonka avulla omaishoidon vapaita voidaan 
tulevaisuudessa toteuttaa. Omaishoidon lakisääteisen vapaan aikana järjestettävästä hoidosta voidaan 
periä enintään 11,50 euron hoitomaksu/ vrk(v.2016). 

 
2016 voimaan tulleeseen omaishoitolakiin lisättiin säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjes-
tää omaishoitajille hyvinvointi- ja terveystarkastuksia ja hyvinvointia tukevia sosiaali- ja terveyspalve-
luja. Lisäksi tuli säännös kunnan velvollisuudesta tarvittaessa järjestää omaishoitajille valmennusta ja 
koulutusta hoitotehtävää varten, joka tulee lakisääteiseksi tehtäväksi vuoden 2018 alusta. 
 

6.2 Asumispalvelut 

Oma toiminta:  
Akaan kaupungin omat palveluasumisen yksiköt ovat: Koivulakoti, Tarpiakoti, Mäntymäki, Havu-
linna ja Torkonkartano.  

  
Koivulakoti on kahdeksanpaikkainen Viialassa sijaitseva vanhusten ryhmäkoti. Asukkaiden avun 
saanti yöaikaan on järjestetty turvapuhelimella.  

 
Tarpiakodissa Kylmäkoskella on 33 tehostetun palveluasumisen paikkaa.  

 
Havulinnassa Toijalassa on 40 tehostetun palveluasumisen paikkaa. 

 
Mäntymäki Viialassa muuttuu kevään 2017 aikana kokonaan tehostetuksi palveluasumiseksi ja asu-
kaspaikkoja jää 33. 

  
Torkonkartano tarjoaa tehostettua palveluasumista Toijalan keskustassa ja paikkoja on 36. 

 

Yksityiset palveluntuottajat:  
Yksityisten palveluntuottajien palvelutaloja on Akaassa kolme: Kurkelanhovi, Karpinmäki ja Hoi-
tokoti Arwola.  Urjalassa palveluasumista tuottaa Reikonlinnan palvelutalo.  

 
Palvelutalo Kurkelanhovi sijaitsee Toijalassa. Palvelutalon tilat omistaa Yrjö ja Hanna –säätiö ja 
palvelun tuottaa Coronaria Hoitoketju Oy. Asuntoja on 24. Asukkaiden avun saanti yöaikaan on jär-
jestetty turvapuhelimella.  

 
Palvelutalo Karpinmäki sijaitsee Viialassa. Kuten Kurkelanhovin myös Karpinmäen tilat omistaa 
Yrjö ja Hanna –säätiö ja palvelun tuottaa Coronaria Hoitoketju Oy. Talossa on 18 huoneistoa. Asuk-
kaiden avun saanti yöaikaan on järjestetty turvapuhelimella.  

  

Hoitokoti Arwola Oy sijaitsee Toijalassa. Arwolan omistaa Mehiläinen Oy. Asukaspaikkoja on Toi-
jalassa 15. Kyseessä on ympärivuorokautista hoitoa tarjoava tehostetun palvelun yksikkö.  

  
Palvelutalo Reikonlinna on Urjalan Seudun Vanhustenkotiyhdistyksen ylläpitämä palvelutalo. Rei-
konlinna tarjoaa palveluasumista ja tehostettua palveluasumista, ryhmäasumista sekä tukipalveluja 
niitä tarvitseville vanhuksille, vammaisille ja dementoituville. Asukaspaikkoja on 46, joista kaksi ovat 
intervallihoidon paikkoina.  
 
Lisäksi on hankittu ostopalveluina vanhusten asumispalveluja yksittäisistä asumispalveluyksiköistä. 
Palveluasuntoja tarvitseville asiakkaille on kuitenkin tarjottu ensisijaisesti asuntoja kaupungin omista 
yksiköistä tavoitteena ostopalvelumenojen hillitty kasvu.   
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Palveluasumiseen hakeutuminen:  
Palveluasumista ja laitoshoitoa koskevat hakemukset käsitellään SAP-työryhmässä (Selvitä - Arvioi 

– Palveluohjaa). 

 
Vanhusten palveluasumisen asiakkaita oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 186 akaalaista. Heistä kau-
pungin itse järjestämässä palveluasumisessa oli 87 ja ostopalveluissa 59. Asiakkaista 105 oli tehoste-
tun palveluasumisen asiakkaita ja heistä 82 oli 75 vuotta täyttäneitä. Ostopalvelujen määrässä on ta-
pahtunut pieni väheneminen.  
Urjalaisia palveluasumisen asiakkaita oli vuoden 2015 lopussa 48, joista tehostetussa palveluasumi-
sessa 47. Heistä 37 oli 75 vuotta täyttäneitä. 

 

Silloin, kun on kyse kaupungin omasta palvelusta tai maksusitoumukseen perustuvasta palvelu-

asumisesta, asukkaan maksettavaksi tulevat vuokra, ateriamaksut, muut tukipalveluista kuten siivouk-
sesta ja vaatehuollosta perittävät maksut, mahdollinen peruspalvelumaksu sekä hoiva- ja hoitopalve-
luista palvelumaksu, joka on 38 prosenttia asiakasmaksuasetukseen perustuvan tulorajan 563 euroa 
ylittävistä bruttotuloista. Mm. terveydenhuollon kustannukset asiakas maksaa itse saaden niihin Kelan 
sairausvakuutuskorvaukset. Huoneet kalustetaan yleensä omilla tavaroilla ja huonekaluilla.  

 
Palveluseteli kattaa hoivan ja hoidon sekä aterioiden kustannuksia palvelusetelin arvoon saakka. Pal-
velusetelin arvo määräytyy asiakkaan bruttokuukausitulojen perusteella. Jos asiakkaan bruttotulot ovat 
enintään 999 euroa kuukaudessa, palvelusetelin arvo on 2 800 euroa kuukaudessa. Taulukko on ra-
kennettu siten, että bruttotulojen noustessa 200 euroa palvelusetelin arvo laskee 100 euroa. Siten esi-
merkiksi asiakkaan bruttotulojen ollessa 1 900 – 1 999 euroa palvelusetelin arvo on 2 300 euroa.  

 
Palveluseteliin perustuvassa palveluasumisessa asiakas maksaa palvelusetelin omavastuuosuuden, 
vuokran ja tukipalvelut aterioita lukuun ottamatta. Lisäksi hän maksaa terveydenhuoltokustannukset 
kuten palveluasumisessa yleensä.  
  

6.3 Laitoshoito  
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta (vanhuspalvelulaki) § 14 mukaan kunta voi vas-
tata iäkkään henkilön palveluntarpeeseen pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteel-
liset tai asiakasturvallisuuteen liittyvät perustelut. Asiakkaiden yhdenvertaisuus palveluissa tulee myös 
mahdollistaa.  

 
Vanhusten laitoshoito on tarkoitus purkaa suunnittelukaudella. Tällä hetkellä laitoshoitoa tarjotaan 
vain Viialan Mäntymäessä ja Urjalan vanhainkodissa. Mäntymäki muuttuu kokonaisuudessaa tehoste-
tuksi palveluasumiseksi vuoden 2017 aikana.  

  

6.4 Terveydenhuolto  
 
Akaan terveyskeskuksella on Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueella toiminnassa neljä terveysase-
maa: Toijalan, Viialan, Urjalan ja Kylmäkosken terveysasemat.  Hoitajien ja lääkärien vastaanottojen 
lisäksi jokaisella asemalla on neuvolat ja hammashuolto. Terveyskeskuksesta on saatavana lisäksi 
laboratorion, röntgenin, kuntoutuksen, psykologin ja sosiaalityöntekijän palveluita. Ilta-, yö ja viikon-
loppupäivystys järjestetään Valkeakoskella.  
 
Toijalassa ja Urjalassa on myös tk-osastot. Toijalan tk-osasto on 32-paikkainen. Urjalan tk-osastolla 
on 34 paikkaa. Suunnitteilla on uusi Hyvinvointikeskus Akaaseen, jonne yhdistetään terveysasemien 
palvelut. Valkeakoskelle rakannettavaan tk-sairaalaan siirtyy v. 2019 aikana Urjalan ja Akaan vuode-
osastopalvelut. Erikoissairaanhoidon osalta Akaan kaupunki kuuluu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymään. 
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7. Vanhuspalvelujen palvelurakenne 
 

Akaassa 75 vuotta täyttäneiden määrä oli 31.12.2015 Akaassa 1 529 ja Urjalassa 683. Seuraavassa 
laatusuosituksen tavoitteiden toteutumista 75 vuotta täyttäneiden kohdalla verrataan näihin lukuihin.  

 
Kotona asuminen. Laatusuosituksen mukaan 91,0 -92,0 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä tulisi asua 
kotona. Vuoden 2014 tilaston mukaan akaalaisista 75 vuotta täyttäneistä asui kotona 88,6 prosenttia ja 
urjalalaisista 88,5 prosenttia. Kotona asuviksi ei lasketa mm. tehostetun palveluasumisen asiakkaita.   
 
Säännöllinen kotihoito. Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11.2015 oli Akaassa 75 vuotta täyttäneis-
tä 12,4 prosenttia ja Urjalassa 16,8 prosenttia. Absoluuttiset luvut olivat 190 ja 108.  Vuodelle 2017 
asetetun tavoitteen 13,0-14,0 voidaan katsoa toteutuvan ainakin Urjalan kohdalla.  

 
Omaishoidon tuki. Laatusuosituksen  mukaan vuonna 2017 tulisi 75 vuotta täyttäneistä 6,0 – 7,0 pro-
senttia olla omaishoidon tuen asiakkaina.  Vuonna 2015 Akaassa tämä osuus oli 2,3 prosenttia ja Urja-
lassa 4,0 prosenttia. Absoluuttiset luvut olivat 35 ja 27. Lisäykseksi tarvittaisiin 75 vuotta täyttäneitä 
tuensaajia Akaassa 47 ja Urjalassa 14 tuensaajaa.  
 

Pitkäaikainen laitoshoito. Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa tulisi olla vain 2,0-3,0 
prosenttia 75 vuotta täyttäneistä.  

 

8. Henkilöstön määrä ja henkilöstömitoitukset   
 
Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueen vanhuspalveluiden henkilöstö on Akaan kaupungin palveluk-
sessa.  Henkilöstön määrä on noin 204. Vanhus- ja vammaistyön johtajan, palveluohjaajan, palvelu-
vastaava ja kotiutushoitajan vakanssien lisäksi ovat eri toimipisteissä seuraavat henkilöstövakanssit: 

 
  esimies sairaan- 

hoitaja 

lähi- 

hoitaja 

osasto- 

apulainen/tai 

siivooja 

kunto- 

hoitaja  

yhteensä 

hoitotyö 

asukkaita  

  

mitoitus  

  

Torkonkartano 1 3 16 1 1 22 36 0,55 

Havulinna  1 4 19  1    25 40 0,55 

Koivulakoti *)     2,6     2,6 8 0,33 

Mäntymäki 1 2 22 1 1 27 43 0,55 

Tarpiakoti 1 1 14 3   19 33 0,55 

Urjalan vk 0,5 4 21 1   26,5 40 0,63 

Kotihoito  

Akaa 

1 5 45    51     

Kotihoito  

Urjala 

0,5 3 21     24,5     

yhteensä 6 22 160,6 7 2 199,6     

 
 
*) Mäntymäen esimies vastaa myös Koivulakodista. 
**) Osalla kotihoidon henkilökunnasta on lähihoitajan tutkinnon sijaan aikaisempi kodinhoitajan tut-
kinto, heidät on merkitty sarakkaaseen lähihoitaja. 

 
Suositus henkilöstön ehdottomaksi vähimmäismääräksi on tehostetussa palveluasumisessa ja vanhain-
kodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohti ja terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 
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0,60 – 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohti. Esimerkiksi asiakkaiden hoitoisuus ja ns. avustavien teh-
tävien määrä tulee myös huomioida mitoituksessa. (Laatusuositus 2013).  
 
Koivula-koti ei ole tehostettua palveluasumista, joten henkilöstömitoitus pienempi. 

 
Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työn-

tekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Hoitohenkilöstöön lasketaan mukaan asiakkaan välittömään 
hoitoon osallistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät. Lähiesimiehet ja kuntoutushenkilöstö 
huomioidaan henkilöstömitoitukseen kuitenkin vain sillä osuudella, kuin he osallistuvat välittömään 
(asiakaskohtaiseen) hoitotyöhön. Jos yksikössä toimii hoito- tai laitosapulaisia tai hoiva-avustajia, 
joilla ei ole sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillista peruskoulutusta, heidät sisällytetään henkilös-
tömitoitukseen vain siltä osin kuin heidän työnsä sisältää asiakkaiden perustarpeisiin vastaamista. He 
eivät voi olla yksin työvuorossa eivätkä saa vastata lääkityksistä.  
 
Toimintayksiköt suorittavat asiakkaiden toimintakyvyn arvioinnin RaVa-mittaristolla vuosittain. Pir-
kanmaan alueella kunnat ovat pääosin siirtyneet käyttämään ikäihmisten toimintakyvyn arvioinnissa 
RAI-toimintakykymittaria, joka on laaja mittaristo ja kuvaa myös psykosiaaalista toimintakykyä. Yh-
teisten mittaristojen vuoksi SoTe-alueetta kehitettäessä on tärkeää porrastetusti siirtyä myös Akaan ja 
Urjalan osalta RAI-toimintakyky mittariston käyttöön suunnittelukaudella. 

 

9. VANHUSPALVELUIDEN PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMINEN   
 

9.1 Toimepideohjelma 
  
 

Vuosi Toimenpiteet 

2017 � Mäntymäen muutostyöt, kaikki paikat tehostetuksi 
palveluasumiseksi 

� Perhehoidon aloitus 
� Kuntosalitoiminnan ja kotikuntoutuksen tehostami-

nen 
 

2018 � Omaishoidon tuen lisääminen  
� Kuljetuspalvelu järjestetään Senioriklubille 
� Kuntosalikuljetukset mahdollistetaan koko yhteis-

toiminta- alueella 
� Vanhuspalveluihin lisää geriatrin työpanosta; var-

hainen diagnosointi ja palveluohjaus 
� Palvelusetelipaikkojen lisääminen tarvittaessa 

 
2019 � Hyvinvointikeskus valmistuu 

� SoTe-maakuntauudistus 
� Kotihoidon henkilöstön lisääminen 
� Ikäihmisten kuntosalilaitteiden uusiminen 
� Palvelusetelipaikkojen lisääminen tarvittaessa 
 

 
 
Katso liite 2. 
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10. LÄHTET 

 

Akaan kaupungin hyvinvointikertomus.  

Akaan kaupungin Internet-sivut (www.akaa.fi) 

Akaan kaupungin strategia 2017.  

Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja 
muistioita 2/2014  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista 980/2012 

Laki omaishoidon tuesta 937/2005 ja 1.7.2016 muutokset 

Laki perhehoidosta 263/2015 ja 1.7.2016 muutokset 

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus. Pirkanmaan  

Sosiaalihuoltolaki  1301/2014 

SOTKAnet. Tilasto-ja indikaattoripankki. (www.sotkanet.fi) 

Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palvelujen 
yhteydessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Urjalan kunnan hyvinvointikertomus. Urjalan valtuusto  

Urjalan kunnan Internet-sivut (www.urjala.fi) 

 
 

 



                                                                                            Eveliina Kiiski 21.11.2016 

KOTI 

               Ikäihmisen palvelulinja   
 
 
 

 
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ESH 

TK Osastot  

Geriatrin pkl- 
vastaanotto 

� muistipotilaat 
� ger selvittelyt 
� lääkitysarviot 
� mobiilipalvelut 

 

• akuutti sairaanhoito 
� geriatrinen arvio 
� moniammatillinen  

             kuntoutus- ja hoito-  
             suunnitelma 

� kuntoutumista edistävä 
hoitotyö 

� aktiivinen fysioterapia 
� aktiivinen kotiutus 

 
� geriatrisia kuntoutus-

paikkoja 
 

 

 
 

Selvitä 

 

Arvioi 

 

Palve-

luohjaa 

Kotihoito 
Omaishoito 
Perhehoito 
Palveluasuminen 
Tehostettu palve-
luasuminen 
Vanhainkoti 
 

PALVELUT KOTIIN 
� tukipalvelut 
� säännöllinen 

kotihoito 
� muistineuvonta 

Ennalta-
ehkäise-
vät koti-
käynnit  
80- vuoti-
aille 

Ikäneuvola 
70- vuotiaille Palvelu-

ohjaus 
kaikille 

TK päivys-
tys/ 
lääk.vo. 

 
Päivätoiminta 

 Kotisairaala 



 

2. Liite: IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINNIN TUKEMINEN: TAVOITTEET  

1.1. Palvelurakenteen kehittäminen/kotiin annettavat palvelut 
 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Akaan kotihoitoyksiköt 

yhdistetään 

 

Akaan kotihoitoyksiköt yhdistetään. Toimintaa kehitetään 

asiakaslähtöisesti ja kokonaisvaltaisesti. 

Akaan valtuusto 

Vanhuspalvelut 

2017 

Kotihoidon asemaa ensisijaisena 

palvelumuotona vahvistetaan  

Kotihoidossa työskentelevän henkilöstön määrää tarkastellaan ja 

lisätään tarpeen mukaisesti. 

Perusturvalautakunta 

Kotihoidon esimiehet 

2018- 2019 

Omaishoidon tuen asemaa 

vahvistetaan 

 

 

Omaishoidon saajien määrää lisätään asteittain suosituksen 

mukaiseen määrään (7 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä) vuoteen 

2020 mennessä. Lisäystarve yhteistoiminta-alueella on noin 100 

hoidettavaa. 

Perusturvalautakunta 

SoTe- maakunta 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

Ikäneuvohanke 

Palveluohjaaja 

2018-  

Muu kotona asumisen tukeminen  Kriisipaikalle on mahdollista päästä vuorokauden sisällä. Kotiutushoitaja 2017- 2019 

Kuntouttavan lyhytaikaishoidon avulla myöhennetään 

asumispalvelujen tarvetta. 

Kotiutushoitaja 2017- 2019 



 

1.2. Ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen  
 

 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Varhainen puuttuminen 

toimintakyvyn heikkenemiseen  

 

Toimintakykyä tarkkaillaan asiakaskäyntien yhteydessä ja 

ohjataan nopeasti geriatriseen arviointiin 

Kotihoito  

Terveydenhuolto  

2017- 2019 

Iäkkäiden hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteutetaan 

suunnitelman mukaisesti. Yhteydenotto 80 vuotta täyttäviin ja 

riskiryhmiin, kuten paljon terveyskeskusten vastaanotoilla 

käyviin, kotikäynti asiakkaan sitä halutessa  

Kotihoito 

Palveluohjaaja 

Palvelupisteen terveydenhoitaja 

2017- 2019 

Tapaturmien ehkäiseminen  Tunnistetaan tapaturmavaaroja kotikäyntien yhteydessä  Kotihoito 

 

2017- 2019 

 

Kulkuväylät pidetään kunnossa  Tekninen toimi 

 

2017- 2019 

Terveellisen ravitsemuksen 

ylläpitäminen 

 

Tarkkaillaan ravitsemuksen tilaa kotikäyntien yhteydessä ja 

vastaanottokäynneillä  

 

Kotihoito ja terveydenhuolto 2017- 2016 



 

 

Huolehditaan asumispalveluasukkaiden terveellisestä 

ravitsemuksesta 

 

Asumispalveluiden henkilökunta 2017- 2019 

Käytetään ravitsemusterapeutin palveluja joko asiantuntijana 

toimintayksiköissä tai ohjataan asiakas vastaanotolle  

Henkilökunta 2017- 2019 

Käytetään terveellistä ravitsemusta aiheena ikääntyneen 

väestön tilaisuuksissa ja tapahtumissa  

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Yhdistykset  

2017- 2019 

Liikkumisen tukeminen  

 

 

 

 

 

 

 

Edistetään arkiliikuntaa voimaa vanhuuteen hankeen avulla   Kotihoidon henkilöstö 

Muu vanhustyön henkilöstö 

2017- 2019 

 

Tiedotetaan erityisliikuntamahdollisuuksista ja luodaan voimaa 

vanhuuteen hankkeen avulla ikäihmisen liikuntapolku 

kaupungin palveluissa 

Liikuntapalvelut ja vanhuspalvelut, 

terveyspalvelut 

2017- 2019 

Jatketaan kuntosalitoimintaa Mäntymäessä ja 

Torkonkartanossa. Kuljetus järjestetään kuntosaleille edelleen  

sitä tarvitseville.  

Järjestetään kuntosalikuljetus tarvittaessa myös Urjalan ja 

Kylmäkosken asukkaille kuntosaliryhmiin 

 

Kotihoidon esimiehet 2017- 2019 

Ikäinfo Järjestetään vuosittain ikä-info ajankohtaisista ikäihmisten 

asioista 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 2017- 2019 



Neuvontapalvelujen 

järjestäminen  

 

 

 

Viialassa toimiva palveluohjauksen palvelupiste on syksystä 

2016 alkaen avoinna asiakkaille säännöllisesti keskiviikkoisin 

klo 9-11.  

 

Palveluohjaaja  

Palveluvastaava  

Kotiutushoitaja 

2017- 2019 

Omaishoitajille järjestetään mahdollisuus tulla 

terveystarkastukseen 

Palvelupisteen terveydenhoitaja 2017- 2019 

Terveydenhuollon aikuisneuvoloissa ja vastaanotoilla 

suoritetaan terveysneuvontaa (myös ilman 

lääkärinvastaanottoa) 

Terveydenhoitajat ja 

terveyskeskusten vastaanottojen 

sairaanhoitajat  

2017- 2019 

Ikäneuvolatoiminta Palvelupisteellä Viialassa terveydenhoitajan toimesta aloitetaan 

ja vakiinnutetaan ikäneuvola toiminta 70- vuotta täyttäneille. 

Ikäneuvolan terveydenhoitaja 

Terveydenhuolto 

2017- 2019 

Muistisairaiden kuntoutuksen 

lisääminen  

Yhteen sovitetaan muistipoliklinikan muistihoitajan ja Cerad-

muistitestien tekemiseen pätevyyden omaavien 

kotisairaanhoitajien toimintaa 

 

Muistihoitaja 

Kotihoidon esimies  

  

2017- 2019 

Yksityisten kotipalvelujen käytön 

lisääminen kun ei vielä oikeutta 

kunnallisiin palveluihin  

Ylläpidetään yhteyttä yksityisiin palveluntuottajiin  

 

Vanhus- ja vammaistyönjohtaja 2017- 2019 

Yksityisistä palveluntuottajista pidetään rekisteriä ja heistä 

tiedotetaan mahdollisille asiakkaille  

Palveluohjaaja 2017- 2019 

 
 

 



1.3. Osallisuuden edistäminen ja esteettömyys 
 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Elinympäristön, rakennusten ja 

kulkuväylien esteettömyyden 

edistäminen  

Aikaisempi esteettömyyskartoitus (valtuusto 2009) päivitetään, 

täydennetään ja ylläpidetään, mikäli siihen saadaan 

oppilaitokselta apua 

 

Vanhus- ja vammaisneuvosto 

Tekninen toimi  

 

2017 

Asuntojen korjaustarpeen 

ennakoiminen ja siihen 

vastaaminen 

Korjaustarvetta tarkkaillaan kotihoidon käynneillä ja 

hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä  

 

Kotihoito  

 

2017- 2019 

Tiedotetaan ikäihmisten korjausavustusten hakemisesta Palveluohjaaja  

Tekninen toimi 

2017- 2019 

Asiointiliikenteen käytön 

lisääminen 

 

Tiedotetaan asiointiliikenteestä yleisesti ja henkilökohtaisella 

tasolla 

 

Sivistystoimi  

Palveluohjaaja 

2017- 2019 

Vanhusneuvoston roolin ja 

toimintaedellytysten 

vahvistaminen  

Huomioidaan velvollisuus pyytää vanhusneuvostolta 

lausuntoja käsiteltäessä ikääntynyttä väestöä koskevia asioita  

Kaikki hallintokunnat  

 

 

2017- 2019 

Vanhusneuvostot antavat lausuntoja ja tekevät esityksiä myös 

ilman erityistä lausuntopyyntöä. 

Vanhusneuvostot 2017- 2019 

Järjestetään yhteisiä tilaisuuksia Urjalan vanhusneuvoston 

kanssa  

Vanhusneuvostot 2017- 2019 



 

Vapaaehtoistoiminnan 

kehittäminen  

Lisätään yhteistyötä vapaaehtoistyön koordinoinnissa, 

kehittämisessä ja ylläpidossa  

Vanhusneuvosto 

Yhdistykset  

Seurakunta  

Palveluohjaaja 

2017- 2019 

Tapahtumien ja toiminnan 

järjestäminen teemapäivinä ja  

-viikkoina  

Hyödynnetään yhteistyötä toimintaa järjestettäessä  

 

 

Vanhusneuvosto 

Yhdistykset  

Seurakunta  

Yksiköiden esimiehet  

2017- 2019 

Psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin 

vahvistaminen 

 

Tiedotetaan erilaisten yhteisöjen toiminnasta ja tapahtumista ja 

kannustetaan ikääntyneitä osallistumaan  

Yhdistykset  2017- 2019 

 

 

 

 

 

 



1.4. Palvelun laadun arviointi  
 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Asiakkaiden käsitys 

palvelun laadusta  

 

Henkilökunnan työkierto 

Asiakaskyselyt järjestetään edelleen vuosittain kaikille omien 

toimipisteiden vanhuspalveluiden asiakkaille. Vanhusten omaiset 

voivat avustaa lomakkeen täyttämisessä  

Työkierto aloitetaan vanhuspalveluissa ja tarkoituksena on tukea 

ammatillista kehittymistä ja mahdollisuus tutustua eri yksiköihin 

Kotihoidon ja asumispalveluiden 

esimiehet 

 

 

Yksiköiden esimiehet 

Henkilökunta 

vuosittain 

 

 

2018- 2019 

Henkilöstön käsitys 

palvelun laadusta  

Henkilöstölle järjestetään kysely, jossa selvitetään työntekijöiden 

näkemyksiä vanhuspalveluissa noudatettavista toimintatavoista ja 

niiden merkityksestä vanhuksille sekä palvelujen riittävyydestä ja 

palvelun laatua koskevien tavoitteiden saavuttamisesta 

 

Yksiköiden esimiehet 2018 

Henkilöstön 

työtyytyväisyyden ja 

motivaation arviointi 

Hyödynnetään Akaan kaupungin henkilöstölle järjestettävän 

työtyytyväisyyskyselyn tuloksia  

Henkilöstöpäällikkö 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

Toimintayksiköiden esimiehet 

vuosittain 

Luottamushenkilöiden 

käsitys palvelun laadusta 

 

 

Luottamushenkilöille järjestetään kysely, johon sisällytetään 

näkemyksiä palvelujen sisällöstä, laadusta, riittävyydestä, 

saavutettavuudesta jne. 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 2018 

Tilinpäätös, toimintakertomus ja sosiaaliasiamiehen kertomus 

käsitellään luottamushenkilöelimissä  

Perusturvajohtaja vuosittain 



Tieto palvelujen 

odotusajoista  

 

 

Vanhuspalvelujen odotusajat käsitellään yhteistoiminta-alueen 

perusturvalautakunnassa ja ilmoitetaan Akaan kaupungin Internet-

sivulla ja palvelupisteen ilmoitustaululla 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja ja 

palveluvastaava 

puolivuosittain 

Omavalvonnan 

järjestäminen  

 

 

 

Toimintayksiköiden omavalvontasuunnitelmat palvelujen laadun, 

turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi päivitetään 

vuosittain 

Yksiköiden esimiehet vuosittain 

Suunnitelmat ovat saatavilla toimintayksiköistä 

 

Yksiköiden esimiehet jatkuva 

Yksityisten 

palveluntuottajien 

toiminnan valvonta  

 

 

 

Aluehallintovirastolle toimitetaan selvitykset alueella sijaitsevista 

yksityisistä palvelujen tuottajista  

 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja vuosittain 

Yhteistoiminta-alueen ulkopuolella sijaitsevien yksityisten 

palveluntuottajien toimintaa valvotaan viranomaisyhteistyötä 

hyödyntäen 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

Palveluvastaava 

jatkuva 

 
 

 



1.5. Palvelun laadun kehittäminen  

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Asiakaslähtöisen, 

toimintakykyä ja 

kuntoutumista edistävän, 

turvallisen, asiakasta 

kunnioittavan, sosiaalista 

vuorovaikutusta edistävän 

toimintatavan ja palvelun 

turvaaminen 

Toimintayksiköissä laaditaan palveluista prosessikuvaukset ja 

kirjalliset toimintaohjeet tavoitteiden saavuttamiseksi 

Toimintayksiköiden esimiehet 2017 -2019 

Henkilöstön  ja asiakkaiden näkemykset otetaan huomioon palvelujen 

kehittämisessä 

HaiPro- asiakasturvallisuus ilmoitusjärjestelmä on käytössä. 

Ilmoitukset analysoidaan ja korjaavat toimenpiteet käynnistetään. 

Yksiköiden esimiehet 

 

Esimiehet 

Henkilöstö 

jatkuva 

 

2017- 2019 

Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen 

tukeminen  

 

Kannustetaan asukkaiden omaisia ja tuttavia sekä erilaisia yhteisöjä 

vierailemaan toimintayksiköissä  

Vanhuspalveluiden henkilöstö jatkuva 

Asukkaiden mahdollistetaan ulkoilu  Henkilöstö ja vapaaehtoiset jatkuva 

Hoitojärjestelyiden 

pysyvyys  

 

Vältetään mm. kotisairaalan palvelujen avulla asiakkaan tarpeetonta 

siirtoa hoitopaikasta toiseen 

Kotiutushoitaja 

Kotihoidon henkilöstö 

Tk- osastot 

jatkuva 

Turvataan palveluiden 

yhdenvertainen saatavuus 

Palvelutarvetta arvioidaan järjestelmällisesti käyttäen hyväksi 

moniammatillista asiantuntemusta  

SAP- työryhmä 2017- 2019 

Palvelutarpeen arvioinnissa käytetään toimintakykymittareita  

 

SAP- työryhmä 2017- 2019 

Palvelusuunnitelma tukee 

iäkkään henkilön 

palvelujen kokonaisuuden 

Palvelusuunnitelmat laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa ja tehdään 

moniammatillisesti 

Yksiköiden esimiehet 2017- 2019 



hallintaa, tavoitteellista 

kuntoutumista ja 

osallisuutta 

Asiakkaalle annetaan 

päätös palvelun 

myöntämisestä  

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelut järjestetään välittömästi Palveluista päättävät viranhaltijat 2017- 2019 

Ei-kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalvelut järjestetään 3 kk:n 

kuluesssa  

Palveluista päättävät viranhaltijat 2017- 2019 

Palvelusuunnitelman pohjalta tehdään päätös palvelun myöntämisestä  Palveluista päättävät viranhaltijat 

 

2017- 2019 

Siinä tapauksessa, että asiakkaalle ei ole osoittaa laissa säädettynä 

kolmen kuukauden määräaikana palvelua, johon hänellä on todettu 

olevan oikeus, hänelle tehdään muutoksenhakukelpoinen kielteinen 

päätös. (Ei ns. jonopäätöstä) 

 

Palveluista päättävät viranhaltijat 2017- 2019 

Vastuutyöntekijään 

liittyvien velvollisuuksien 

hoitaminen  

Iäkkäälle henkilölle määrätään tarvittaessa vastuutyöntekijä     Palveluohjaaja 2017- 2019 

Omaishoidon tukeminen  Säännöllistä yhteydenpitoa omaishoitajiin ja -hoidettaviin jatketaan 

 

Palveluohjaaja 2017- 2019 

Vertaisryhmä- ja leiritoimintaa omaishoitajille jatketaan  Yhdistykset 

Seurakunta  

Palveluohjaaja 

2017- 2019 

Hoitajalle kuuluvat vapaapäivät turvataan järjestämällä hoidettavalle 

asianmukaiset palvelut niiden ajaksi 

Palveluohjaaja, kotiutushoitaja 2017- 2019 



 

1.6. Henkilöstön riittävyyden turvaaminen  
 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

 

Henkilöstömitoituksen 

suositusten täyttyminen 

tehostetussa 

palveluasumisessa ja 

laitoshoidossa  

 

Henkilöstömitoitukset pidetään valtakunnallisten tavoitteiden 

mukaisella tasolla 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

 

2017- 2019 

Asiakkaiden toimintakyvyn järjestelmällistä seuraamista esimerkiksi 

RaVa-mittarilla jatketaan ja siirrytään asteittain käyttämään RAI-

järjestelmää 

Yksiköiden esimiehet 2017- 2019 

 

Henkilöstöä kohdennetaan joustavasti, asiakkaiden palvelutarpeiden 

vaihteluun perustuen  

Yksiköiden esimiehet 2017- 2019 

Asiakasajan lisääminen 

hallintoon, kirjauksiin ym. 

kuluvasta ajasta  

Kotihoidon lähihoitajan välittömän asiakasajan tavoitteeksi asetetaan 

60 prosenttia kokonaistyöajasta. (Kirjaaminen tapahtuu asiakkaan 

luona mobiililaitteilla) 

Kotihoidon esimiehet 2017- 2019 

 

 

  

Lääketurvallisuus  

 

Yksiköiden lääkehoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain ja 

lääkehoitoa toteuttavalla henkilökunnaalla on voimassa oleva 

lääkehoitolupa 

Yksiköiden esimiehet 2017- 2019 



1.7. Henkilöstön osaamisen turvaaminen  
 

Tavoitteet Toimenpiteet ja resurssit Vastuut Aikataulu 

Täydennyskoulutuksen 

järjestäminen henkilöstölle 

 

 

Työntekijä-/toimipaikkakohtainen koulutussuunnitelma laaditaan 

vuosittain 

Henkilöstöpäällikkö  

Yksiköiden esimiehet 

2017- 2019 

Koulutuspäiviä järjestetään edelleen 1 – 3 vuodessa jokaiselle 

vanhuspalvelujen työntekijälle 

 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

Yksiköiden esimiehet 

2017- 2019 

Henkilöstön erityisosaamista hyödynnetään koulutussuunnittelussa ja 

toiminnan järjestämisessä  

 

Yksiköiden esimiehet 2017- 2019 

Johtaminen, tavoitteiden 

mukainen toiminta  

 

Kehityskeskusteluja jatketaan henkilöstön kanssa vuosittain  

  

Esimiehet 2017- 2019 

Henkilöstöpalaverit järjestetään säännöllisesti ja niistä tehdään 

muistio 

Esimiehet 2017- 2019 

Sairauspoissaolojen vähentämiseen panostetaan mm.varhaisen tuen 

avulla 

Esimiehet  2017- 2019 

Geriatrin toimenkuva laaditaan vanhustyön palveluja 

mahdollisimman hyvin tukevaksi. 

Johtava ylilääkäri  

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 

2017- 2019 

Uusien työntekijöiden 

perehdytys  

Uusi työntekijä perehdytetään Intranetissä olevan Perehdytysoppaan 

mukaisesti ja tarkistuslistaa käyttäen. 

Esimiehet  2017- 2019 



  

Henkilöstörakenteen 

tarkoituksenmukaisuus  

 

Hoitoapulaisen, laitosapulaisen tai kotiavustajan vakanssien 

vapautuessa ne muutetaan lähihoitajan tai sairaanhoitajan 

vakansseiksi  

 

Vanhus- ja vammaistyön johtaja 2017-2019 

Työntekijöiden 

hyvinvointia uhkaavien 

fyysisten ja psyykkisten 

kuormitustekijöiden 

tunnistaminen 

Työturvallisuuslain 10 §:n mukainen vaarojen arviointi (vaarojen 

tunnistaminen, riskien arvioiminen, toimenpiteiden suunnittelu ja 

vastuuttaminen sekä toimenpiteiden seuranta) suoritetaan vuoden 

2017 alussa ja päivitetään vuosittain 

 

HaiPro- työtapaturmailmoitus järjestelmä on käytössä. 

Esimiehet  2017- 2019 

 

 




