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1 JOHDANTO
Palvelujen laadun ja toiminnan suunnitelmallisen kehittämisen turvaamiseksi
tulee jokaisessa kunnassa valtakunnallisten suositusten mukaan olla ajan
tasalla oleva ikääntymispoliittinen ohjelma, jonka kunnan poliittinen johto on
hyväksynyt ja jonka toimeenpano on kytketty kunnan talousarvioon ja
taloussuunnitelmaan.
Hyvä strategia vaatii arvokeskustelun kunnassa. Ikääntymispoliittinen ohjelma
luo kokonaisnäkemyksen ikääntyvien tarpeista ja elinoloista sekä kunnan
toimenpiteistä ja kehityksestä. Ohjelma merkitsee linjan ja painopisteen
valintaa, asettumista tietyn kehittämisvaihtoehdon taakse.
Tämän kehittämissuunnitelman lähtökohtana on ikääntymisen voimavaraajattelu, jonka taustalla ovat muuttuneet ikäkäsitykset ja ikääntyvän väestön
parantunut terveys ja toimintakyky.
Ikäihmiset vastaavat omasta hyvinvoinnistaan ensisijaisesti itse ja
lähiverkostonsa avulla. He käyttävät pääosin samoja palveluja kuin muutkin
kuntalaiset. Palvelujärjestelmän tehtävänä on varhaisessa vaiheessa tukea,
ohjata ja motivoida ihmisiä kantamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja
terveydestään. Tässä ohjelmassa ikäihmisellä tarkoitetaan 75 vuotta
täyttänyttä henkilöä, vaikka ikäihmisen palvelujen tarve ulottuu myös 65–74vuotiaisiin.
Loviisan kaupungin perusturvalautakunta asetti 16.2.2010 työryhmän
valmistelemaan ikääntymispoliittista ohjelmaa. Perusturvan edustajiksi valittiin
sairaalan ylilääkäri, senioripalveluiden palvelupäällikkö, palveluvastaavat ja
hyvinvointikoordinaattori.
Samassa
kokouksessa
työryhmän
tueksi
perustettavaan ohjausryhmään valittiin neljä jäsentä keskeisistä poliittisista
ryhmistä. Lisäksi vanhusneuvosto valitsi 8.5.2010 kokouksessaan kaksi
jäsentä
ohjausryhmään.
Molempien
ryhmien
puheenjohtajaksi
perusturvalautakunta nimesi perusturvajohtajan.
Loviisan ikääntymispoliittista ohjelmaa vuosille 2013–2020 ovat työstäneet
seuraavat henkilöt:
Sten Frondén, perusturvajohtaja
Carola Klawér, perusturvajohtaja
Katariina Borup, sairaalan ylilääkäri
Lisbeth Forsblom, senioripalvelujen palvelupäällikkö
Margareta Lepänaho, avopalveluiden palveluvastaava
Mervi Takala, hyvinvointikoordinaattori
Päivi Heikkilä, hyvinvointikoordinaattori
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Monica Sund, vt. palveluvastaava
Hans Hellner, Armi Lindell, Nils Vainio,
Yvonne Wilenius, Anna Hiltunen, Erkki Tuormaa
Jens Rinne, Mauri Poikeljärvi, Ann-Lis Udd, Raili Äijö

Juhannusvieton valmisteluja Taasiakodissa
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2. IKÄÄNTYMISPOLITIIKKAA OHJAAVA VISIO, TOIMINTAPERIAATTEET JA
VALTAKUNNALLI SET TAVOITTEET
2.1 Loviisan kaupungin visio
Loviisa on hyvinvoiva uutta teknologiaa ja energiamuotoja hyödyntävä
kaksikielinen kaupunki, jossa merenranta, maaseutu ja hyvät lähipalvelut
parantavat asukkaiden ja lomailijoiden elämänlaatua. Loviisa mahdollistaa
monipuolisen elinkeino- ja kulttuurielämän kehittymisen myös hyvien
tietoliikenne- ja kulkuyhteyksien avulla.
Toimintaperiaatteet ovat
Hyvä palvelu
Palvelemme kuntalaisia ammattitaitoisesti ja heitä arvostaen.
Tarjoamme palvelua yksilöllisiin tarpeisiin siellä missä ihmiset ovat.
Kehitämme
palvelua
kuntalaisten
kanssa.
Painotamme
ennaltaehkäisevää palvelua.
Yhdessä tekeminen
Kannustamme osallistumiseen.
Vastuullisuus
Käytämme yhteisiä resurssejamme taloudellisesti edistäen kuntalaisten
tasavertaista hyvinvointia ja henkilöstön tasa-arvoa. Turvaamme
tulevaisuutemme toimimalla ympäristöä säästäen.
Aloitteellisuus
Olemme luovia ja aloitteellisia. Etsimme aktiivisesti uusia ideoita ja
innovaatioita. Tuemme kuntalaisten aktiivisuutta, yhteistoimintaa ja
vaikuttamismahdollisuuksia sekä kunnallista demokratiaa.
Kaksikielisyys
Etsimme uusia tapoja ylläpitää ja kehittää kaksikielisyyttä. Painotamme
yhdessä tekemistä ja kehitämme tapoja, joilla kieliryhmät saadaan
toimimaan paremmin yhdessä.
Arvot
Loviisan kaupunki toteuttaa toiminnassaan seuraavia arvoja:
avoimuus – oikeudenmukaisuus – suvaitsevaisuus – tasapuolisuus.
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2.2 Loviisan kaupungin ikääntymispolitiikan visio – ikääntyvä loviisalainen
Loviisan kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma on tärkeä osa Loviisan
kaupungin kehittämistä, koska ikääntyvien määrä nousee voimakkaasti
vuodesta 2020 lähtien. Ikääntyvien palvelustrategian lähtökohtana ovat
Loviisan kaupungin toiminta-ajatus ja visio.
Ikäihmisten palvelujen kehittäminen on kaikkien hallintokuntien ja kuntalaisten
yhteinen asia. Palvelurakenteen kehittämisessä perusturva tarvitsee tuekseen
muiden toimialojen erityisosaamista. Julkisen sektorin lisäksi tärkeitä
yhteistyökumppaneita ovat kolmas sektori, yksityiset organisaatiot, omaiset
sekä itse ikääntyneet. Itsensä kehittämiseen on tarjolla monipuolista
kansalais- ja harrastustoimintaa.
Ikäihmisten toimintakyvyn ja vireyden ylläpitämistä tukeva kokonaisvaltainen
ikääntymispolitiikka on parasta mahdollista ennaltaehkäisevää toimintaa, jolla
turvataan ikäihmisten hyvä eläminen ja asuminen Loviisassa.
Loviisan ikääntymispolitiikan visio kiteytyy kahteen lauseeseen:
Loviisalainen ikäihminen on osallistuva, osaava ja omasta
hyvinvoinnistaan vastuuta kantava kansalainen. Toimintakyvyn
heikentyessä palvelurakenne antaa varhaisen tukensa hänen yksilöllisiin
tarpeisiinsa ja tarjoaa turvallisen, hänen omia voimavarojaan tukevan
palvelujärjestelmän.
2.3 Toiminta-ajatus
Toiminta-ajatus luo pohjan
toimintaympäristöissä:

senioripalveluiden

toteuttamiselle

kaikissa

Loviisa on hyvä ja turvallinen kaupunki ikäihmisille. Senioripalveluiden
keskeisin
tehtävä
on
ikääntyneiden
ihmisten
hyvinvoinnin,
mahdollisimman itsenäisen selviytymisen ja hyvän hoidon edistäminen.
Tarkoituksena on tukea ja ylläpitää asiakkaiden hyvää elämänlaatua
kaikissa niissä toimintaympäristöissä, joissa hoitoa ja palvelua
tarvitsevat ihmiset elävät. Toiminnan lähtökohtana on ikäihmisen aito
osallisuus, läheisverkoston tuen hyödyntäminen sekä avoin, rajoja
ylittävä yhteistyö julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin eri
toimijoiden kesken.
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2.4 Arvot ja eettiset periaatteet
Ikäihmisten palveluiden laatusuositus (STM, 2008:3) luo perustan Loviisan
kaupungin senioripalveluiden eettisille periaatteille. Ne ohjaavat jokaisen
työntekijän toimintaa, jolloin myös periaatteiden jalkauttaminen kuuluu
jokapäiväiseen työhön.
Ihmisen arvo ja ainutlaatuisuus eivät ole vain sanoja, vaan ne tulevat oikeasti
näkyviksi jokaisessa teossa, valinnassa ja päätöksessä. Kaikkien pitäisi toimia
niin että jokaisella ikääntyneellä on mahdollisuus elää ainutkertaista elämää
mahdollisimman merkityksellisenä loppuun saakka.
1. Osallisuus
Ikäihmiset ovat arvokkaita yhteisönsä jäseniä ja heitä kannustetaan
osallistumaan aktiivisesti oman hyvinvointinsa ja hoitonsa
suunnitteluun. Ikäihmisiä tuetaan omatoimisuudessa ja hoidossa
toteutetaan toimintakykyä ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa
työotetta.
2. Yksilöllisyys
Ikäihmisten yksilöllisiä toiveita kunnioitetaan ja niitä toteutetaan
mahdollisuuksien
mukaan.
Palveluja
hoitosuunnitelmassa
suunnitellaan hoito yksilöllisesti yhdessä ikääntyneen kanssa.
Ikäihmisten erilaisuus hyväksytään ja kunnioitetaan heidän
elämäntapaansa siten, että vanhukset kokevat elämänsä arvokkaaksi
ja tärkeäksi.
3. Turvallisuus
Turvallisuuden periaatteella tarkoitetaan fyysistä, psyykkistä ja
sosiaalista turvallisuutta. Ihminen voi luottaa siihen, että hänen
ympäristönsä on turvallinen ja että palveluja on saatavilla. Turvallisuus
merkitsee myös tapaturmien, väkivallan ja kaltoin kohtelun ehkäisyä.
4. Oikeudenmukaisuus
Oikeudenmukaisuuden
periaatteella
tarkoitetaan
tasavertaisia
mahdollisuuksia saada samantasoista palvelua samanlaiseen
tarpeeseen sukupuolesta, etnisestä taustasta, kielestä, iästä,
vammaisuudesta, uskonnosta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä
riippumatta. Tasavertaisten lähtökohtien turvaamiseksi ikäihminen voi
tarvita erityistä huomiota voidakseen käyttää palvelua.
5. Itsemääräämisoikeus
Kannustetaan ikäihmisiä osallistumaan heitä itseään koskeviin asioihin
ja päätöksentekoon. Otetaan huomioon ikäihmisten voimavarat ja
vahvistetaan niitä, jotta he pystyvät oman mielipiteensä ilmaisuun.
Kartoitetaan ikäihmisten hoitotahto, jolla turvataan oma tahto hoidon
jatkuvuudesta.
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2.5 Ikäihmisten hoitoa koskevat valtakunnalliset tavoitteet ja laatusuositukset verrattuna
Loviisan tilanteeseen
Sosiaali- ja terveysministeriö antoi vuonna 2008 uudistetun ikäihmisten
palvelujen laatusuosituksen (STM 2008:3) yhdessä Suomen Kuntaliiton ja
Stakesin kanssa. Kyseisessä suosituksessa on otettu huomioon
ikääntymispolitiikan ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten
arviointien tulokset, uusin tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset.
Suositus luo suuntaviivoja laadun ja vaikuttavuuden parantamiseksi kolmella
osa-alueella:
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja palvelurakenteen
kehittäminen
asumis- ja hoitoympäristöt
henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen.
Lisäksi keskeisille ikääntyneiden palveluille asetetaan suosituksessa
valtakunnalliset määrälliset tavoitteet, jotka luovat pohjaa kuntakohtaiselle
suunnittelulle.
2.5.1 Palvelurakenteen määrälliset ja laadulliset tavoitteet
Tavoitteena on ollut, että vuoteen 2012 mennessä 75 vuotta täyttäneistä
henkilöistä
91–92 prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai tarkoituksenmukaisten
sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
13–14 prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa
5–6 prosenttia saa omaishoidon tukea
5–6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä
3 prosenttia on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa
terveyskeskuksen vuodeosastoilla.
Tehostetun palveluasumisen suositus koskee 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä,
mutta ei huomioi 65–74-vuotiaiden tarpeita, vaikka kokemuksemme mukaan
myös heistä noin 1–2 prosentilla on ympärivuorokautisen hoidon tarve.
Myöskään tavallisen palveluasumisen osalta ei suositusta ole. Tämä on
huomioitu alla olevassa taulukossa, jossa on eritelty molemmat ikäryhmät
Loviisassa.
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Taulukko 1. Loviisan kaupungin senioripalveluiden tilanne kesäkuussa 2012 ja
tavoitteen mukainen palvelutarve, ennuste vuoteen 2040 (Lähde: Tilastokeskus)
Yli 75-vuotiaat,
suositus

Nykytila
6/2012

v. 2015

v. 2020

v. 2025

v. 2030

v. 2035

v. 2040

suositus

suositus

suositus

suositus

suositus

suositus

Asuu kotona
itsenäisesti tai
palvelujen turvin

1456

1567

1786

2286

2627

2817

2969

223–240

254–273

325–350

373–402

400–431

422–454

85–103

98–117

125–150

144–172

154–185

162–195

(89 %)

(91,5 %)

Kotihoito1 (13–14 %)

203
(12,4 %)

Omaishoito (5–6 %)

51
(3,2 %)

Tehostettu
palveluasuminen
(5–6 %)

115
(7 %)

86–103

98–117

125–150

144–172

154–185

162–195

Laitoshoito

64 (4 %)

51

59

75

86

92

97

Ympärivuorokautinen hoito 65–74
-vuotiaille (1 %)

18

23

25

23

23

23

21

Kotihoito1 (3 %)

52

69

76

70

69

68

64

Omaishoito (0,6 %)

11

14

15

14

14

14

13

(vanhainkodit ja
pitkäaikaishoito
terveyskeskuksessa)

(3 %)

Ympärivuorokautinen Nykytila v. 2015
hoito yhteensä

Nykytila ja tarve
tulevaisuudessa

197

160–177

v. 2020

v. 2025

v. 2030

v. 2035

v. 2040

182–201

223–248

253–281

269–300

280–313

1

säännöllinen kotihoito
Hambergin koti 15 p, Rosenkulla 14 p, Hemtrevnad +Tallbo palveluas. 12 p,
Emil-koti 9 p, Maritakoti 17 p, Hemgården 26 p, Onnela 12 p, Taasiakoti 28 p sekä
ostopalvelusopimuksella 42 p (Esplanad) + muita ostopalvelupaikkoja 22–25 →
kaupungin omia paikkoja 133 + ostopalvelusopimuspaikat 42 + maksusitoumuspaikat
22, yhteensä 197 paikkaa, joissa yli 75-vuotiaita asukkaita 179.
2
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2.5.2 Kehittämisohjelmat ja uusi laki
Valtioneuvosto vahvistaa joka neljäs vuosi sosiaali- ja terveydenhuollon
kansallisen kehittämisohjelman (KASTE). Ohjelmassa määritellään alan
uudistustyön tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi.
Kaste-ohjelman tavoitteet
1. Hyvinvointi- ja terveyserot kaventuvat:
riskiryhmien osallisuus, hyvinvointi ja terveys paranevat
ehkäisevä työ ja varhainen tuki ovat vaikuttavia
lähisuhde- ja perheväkivalta vähenee.
2. Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut järjestetään
asiakaslähtöisesti:
asiakkaat luottavat palveluiden laatuun ja vaikuttavuuteen
johtamisella turvataan toimivat palvelut
henkilöstö on osaavaa ja hyvinvoivaa
palvelurakenteet ovat taloudellisesti kestäviä ja toimivia.
Kaste-ohjelma muodostuu kuudesta osaohjelmasta, niihin liittyvistä
säädösuudistuksista ja suosituksista. Yksi osaohjelmista on ”Ikäihmisten
palveluiden rakennetta ja sisältöä uudistetaan”.
Ohjelmassa painotetaan kotona asumisen tukemista sekä riskiryhmien
löytämistä ja tukemista. Tarvitaan neuvontapalveluja, entistä monipuolisempia
kotiin saatavia palveluja ja kuntoutusta.
Kuntoutuksen ja muiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien palveluiden
osuutta tulee lisätä ikäihmisten palvelukokonaisuuksissa. Asiakkaille ja heitä
kotona hoitaville omaisille tulee tarjota yksilöllisesti räätälöityjä kotiin tarjottavia
palveluita. Laitoshoidon ja laitosmaisen pitkäaikaishoidon vähentämiseksi
tarvitaan uudenlaisia palvelukonsepteja, joissa yhdistetään asuminen ja
palvelut. (Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2012–
2015)
Kansallinen terveyserojen kaventamisen toimintaohjelma 2008–2011 (STM
2008:16) nostaa myös esille tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen
merkityksen ikäihmisten omien voimavarojen esille nostamiseksi ja
onnistuneen ikääntymisen turvaamiseksi. Neuvonnan ja ohjauksen tavoitteena
on vaikuttaa fyysisen, kognitiivisen ja psykososiaalisen toimintakyvyn
myönteiseen kehitykseen ja osallisuuden tukemiseen, hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen sekä riskien hallintaan. Tiedotuksen avulla pyritään
10

tavoittamaan erityisesti niitä ikääntyneitä, joilla on vaikeuksia saada tietoa ja
osallistua. Ohjelmassa esitetään matalan kynnyksen
yhteydenottomahdollisuuksia ja neuvontakeskuksia, joissa neuvonnan ja
ohjauksen lisäksi arvioidaan toimintakykyä ja terveydentilaa, ja tarvittaessa
ohjataan palveluihin.
Uudella, ns. vanhuspalvelulailla halutaan turvata iäkkäiden henkilöiden
sosiaali- ja terveyspalveluiden saanti. Lain tavoitteena on edistää
ikääntyneiden hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Iäkkäille henkilöille
tarkoitetut palvelut on toteutettava siten, että ne tukevat ja edistävät iäkkään
henkilön itsenäistä suoriutumista, osallistumista ja kuntoutumista sekä
ehkäisevät ennalta muuta palvelutarvetta. Palvelu on toteutettava siten, että
se mahdollistaa iäkkään henkilön asumisen kotona tai kodinomaisessa
ympäristössä niin pitkään kuin mahdollista.
(Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista, vahvistettu 28.12.2012, voimaantulo 1.7.2013)

Loviisan senioripuisto
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3 MUUTTUVA IKÄÄNTYMISPOLITIIKKA
”Väestö ikääntyy, ihmiset elävät nykyään ja tulevaisuudessa yhä pitempään,
terveempinä ja tulevat kuluttamaan yhä enemmän asumiseen liittyviä
palveluita. Oleellista on se, että ikääntyvä ja tilastollisesti vaurastuva
eläkeläisten joukko alkaa olla valmis myös maksamaan elämistä helpottavista
palveluista. Ikääntyvien määrä kasvaa ja yhä suurempi osa heistä tulee
asumaan omissa kodeissaan. Miten vastataan ikääntyvien asumistarpeisiin?
esteettömyys asuntojen, asuinrakennusten ja asuinalueiden
suunnittelussa ja rakentamisessa,
kotona asumisen tukeminen, hyvinvointituotteet ja -palvelut, uuden
teknologian hyödyntäminen.”
(Loviisan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma 2020)
Tutkimusten mukaan ikääntyneet haluavat asua kotona niin pitkään kuin
mahdollista. Yksinasuminen ja siihen liittyvä turvattomuus ovat kuitenkin
tekijöitä, jotka saavat ikäihmiset haluamaan palveluasuntoon. Puutteellinen ja
syrjäinen asuminen voi vaikeuttaa kotona selviytymistä ja pakottaa
harkitsemaan muuttoa. Nämä eivät kuitenkaan ole ensisijaiset syyt
palveluasumiseen siirryttäessä, vaan toimintakyvyn lasku. Ihmisen valinnat ja
selviytyminen ovat silti yksilöllisiä. Siinä missä toinen väsyy ja kokee
turvattomuutta, toinen ei halua keskustella muuttamisen mahdollisuudesta,
vaan haluaa selvitytä kotona (Stakesin raportti 14/2007, Andersson Sirpa).
Loviisassakin on tavoitteena, että mahdollisimman moni voi elää itsenäisesti
omassa kodissaan ja tutussa asuinympäristössä läheistensä ja sosiaalisten
verkostojensa ympäröimänä. Ikäihmisten määrä kasvaa merkittävästi
tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan yli 65-vuotiaiden
määrä kasvaa Loviisassa vuoteen 2020 mennessä 950 asukkaalla, joista noin
kolmannes on yli 75-vuotiaita.
Kotona asumisen edistämiseksi ja tulevaisuuden tilatarpeisiin varautumiseksi
Loviisan kaupunki on asuntopoliittisessa ohjelmassaan huomioinut seuraavat
seikat:
asuntoratkaisujen suurempi avoimuus ja muunneltavuus
yksiköllisyyden ja erilaisuuden vaatimukset, yksilölliset ja monipuoliset
asuntoratkaisut
käyttäjien huomioimisen ja monitieteellisyyden korostaminen asuntojen
ja asuntoalueiden suunnittelussa ja rakentamisessa.
(Loviisan kaupungin asuntopoliittinen ohjelma 2020)
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3.1 Väestörakenteen muutokset
Ikäpolitiikan suurimpana haasteena on varautuminen väestön ikärakenteen
muutoksiin. Väestörakenteen muutos johtuu odotettavissa olevan eliniän
pitenemisestä ja alhaisesta syntyvyydestä. Lasten ja nuorten määrä vähenee,
työikäinen väestö supistuu ja ikäihmisten määrä kasvaa. Nähtävissä oleva
palvelutarpeen kasvu edellyttää entistä suurempaa huomiota eri-ikäisten
ihmisten toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen. Samalla on ikääntyneiden
omat voimavarat ja ikääntymisen luomat mahdollisuudet osattava ottaa
käyttöön. (Virnes ym., 2006:13.)
Loviisan alueen yli 75-vuotiaiden määrä tulee ennusteiden mukaan
lisääntymään vuodesta 2011 vuoteen 2020 noin 300 henkilöllä. Heistä yli 85vuotiaiden määrä lisääntyy noin 95 henkilöllä. Vaikka ikääntyneiden määrä
kasvaa, niin vasta vuoden 2020 jälkeen heidän prosentuaalinen osuutensa
koko väestöön verrattuna alkaa nousta merkittävästi. Tämän mukaan
esimerkiksi kaupungin omat ja vuoden 2012 ostopalvelusopimuksen mukaiset
ympärivuorokautisen hoivan paikat tulisivat riittämään ainakin vuoteen 2020
saakka. Vuosina 2025–2030 ympärivuorokautisen palveluasumisen tarve
kasvaa ja sinä aikana tarvitaan tämän päivän suosituksen mukaan 51–84
hoivapaikkaa lisää.
Toisaalta vanhusväestön määrän ennuste vuodesta 2020 eteenpäin kertoo,
miten tärkeää on resursoida jo nyt riittävästi avohoidon kehittämiseen, riittävän
ja monipuolisen ennalta ehkäisevän toiminnan järjestämiseen, teknologian
mahdollisuuksien selvittämiseen sekä esteettömän ja helppokulkuisen
ympäristön suunnitteluun. Erityisesti pitää miettiä, miten lisätään hoiva- ja
hoitotyön vetovoimaisuutta, jotta alan tehtäviin saadaan riittävästi koulutettua
ja ammattitaitoista työvoimaa. Keskeisenä haasteena on taloudellisen
perustan turvaaminen niin, että kaupungin vastuulla olevat tehtävät pystytään
järjestämään myös tulevina vuosina.
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Taulukko 2. Loviisan kaupungin väestörakenne, ennuste vuoteen 2040
(Lähde: Sotkanet 2011 Tilastokeskus)

Ikäluokat yhteensä
0–6

2011
15552

2015
15513

2020
15570

2025
15701

2030
15844

2035
15955

2040
16036

1064

1043

1014

994

974

965

969

1295

1288

1284

1267

1250

1230

1214

1474

1374

1308

1304

1313

1311

1305

8183

7783

7476

7308

7139

7112

7185

1891

2312

2536

2329

2297

2258

2118

1177

1181

1389

1888

2100

1983

2005

468
3536

532
4025

563
4488

611
4828

771
5168

1096
5317

1240
5363

23

26

29

31

33

33

33

1645

1713

1952

2499

2871

3079

3245

11

11

13

16

18

19

20

468

532

563

611

771

1096

1240

3

3

4

4

5

7

8

7–14
15–24
25–64
65–74
75–84
85+
Yli 65-vuotiaita
%-osuus
väestöstä
Yli 75-vuotiaita
%-osuus
väestöstä
Yli 85-vuotiaita
%-osuus
väestöstä
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3.2 Ikääntyminen voimavarana
Ikääntyvä yhteiskunta haastaa kaikki tarkistamaan ja muuttamaan käsitystä
vanhuudesta elämänvaiheena. Nykyisin ikääntymiseen suhtaudutaan
positiivisesti ja sitä tarkastellaan uusista näkökulmista, mm. kokonaisvaltaisen
voimavara-ajattelun ja sen tukemisen näkökulmasta.
Ikääntyvä yhteiskunta on uudenlainen toimintaympäristö, jossa myös järjestöja vapaaehtoistoiminta hakevat paikkaansa. Väestön ikääntymisen vaikutukset
vapaaehtoistoimintaan ja sen kehittämiseen ovat moninaiset. Ikääntyneet
eivät ole vain vapaaehtoisavun tarvitsijoita, vaan myös keskeisiä
vapaaehtoisavun antajia. Ikääntyvä väestö on nähtävä voimavarana, joka on
monikasvoinen, yhä koulutetumpi ja yhä terveempi. Ikääntyvät
muodostavatkin järjestö- ja vapaaehtoistyön suuren potentiaalin. He käyttävät
myös enemmän aikaa vapaaehtoistoimintaan kuin nuoremmat, koska heillä on
yksinkertaisesti enemmän aikaa, erityisesti eläkkeellä ollessaan.
3.3 Vapaaehtoisuus tuottaa hyvinvointia
Vapaaehtoistoiminnan merkitys ikääntyvässä yhteiskunnassa ei rajoitu vain
vapaaehtoisavun antamiseen ja saamiseen. Vapaaehtoistoiminta on myös
terveyden ja hyvinvoinnin lähde, kuten esimerkiksi liikuntakin. Tutkimukset
osoittavat, että vapaaehtoiseen toimintaan osallistuminen on tärkeä terveyden
ja hyvinvoinnin ylläpitämisen väline juuri eläkeiässä. Omasta hyvinvoinnista
huolehtiminen myös motivoi osallistumaan. Monenlaiseen
vapaaehtoistoimintaan osallistuminen virkistää ja tuo iloa, mutta sen koetaan
tuottavan myös niin fyysistä, psyykkistä kuin sosiaalistakin hyvinvointia.
Vanhuspolitiikassa korostetaan järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan merkitystä
ikääntyneiden terveyden edistämisessä ja sitä kautta ennaltaehkäisevässä
vanhustyössä. Ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä juuri
kolmatta sektoria pidetään erityisen tärkeänä voimavarana, sillä kolmannen
sektorin järjestöt ja yhdistykset voivat tarjota ikääntyneille
vapaaehtoistoiminnan kautta avun ja tuen ohella myös mielekästä tekemistä,
yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista osallisuutta.
Vapaaehtoistoiminta lievittää yksinäisyyttä, ehkäisee syrjäytymistä,
mahdollistaa ikääntyneiden keskinäisen vertaistuen ja tarjoaa mahdollisuuksia
sukupolvien väliselle kohtaamiselle. Varsinkin aktiivisen ikääntymisen
edistämisessä ja ikäihmisten omien voimavarojen huomioimisessa
vapaaehtoistoiminnan merkitys on keskeinen. Jotta mahdollisimman moni
eläkeikäinen voisi hyödyntää osallistumisen tuomat hyvinvointiedut, tarvitaan
tietoa osallistumisen erilaisista mahdollisuuksista ja monenlaisia saavutettavia
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osallistumisen vaihtoehtoja. Järjestöjen aktiivinen toiminta ikääntyvien mukaan
saamiseksi mahdollistaa eläkeikäisten ja vapaaehtoistoiminnan entistä
helpomman kohtaamisen.
3.4 Vanhusneuvosto
Niin sanotun vanhuspalvelulain1 mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä alueellaan.
Vanhusneuvostolla on merkittävä rooli ikäihmisten palveluiden
asiakaslähtöisessä kehittämisessä. Ikäihmisten näkökulmasta merkittäviä ovat
sosiaali- ja terveydenhuollon sekä asumis-, liikenne- ja kulttuuripalvelut.
Loviisassa vanhusneuvosto on toiminut vuodesta 2010 ja sen tärkeimpinä
tehtävinä on
edistää viranomaisten, vanhusten ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen
yhteistoimintaa
lisätä ikäihmisten osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon ja siinä
vaikuttamista
seurata kunnan päätöksentekoa ikäihmisten näkökulmasta erityisesti
heille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien osalta
tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kaupungin
viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
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4 SENIORIPALVELUIDEN NYKYTILA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ
4.1 Perusturvan hallinto
Vuoden 2010 alussa Loviisan seudun neljä kuntaa, Liljendal, Loviisa, Pernaja
ja Ruotsinpyhtää, yhdistyivät uudeksi Loviisan kaupungiksi. Samalla purkautui
Loviisan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä ja tilalle muodostettiin uuden
Loviisan ja Lapinjärven kunnan yhteistoiminta-alue. Yhdistyvien kuntien ja
Lapinjärven kunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi nivoutuivat yhteen
perusturvaksi. Lapinjärven osalta perusturvan ulkopuolelle jäi kuitenkin
vanhustenhuolto, josta kunta vastaa itsenäisesti. Näistä rakenteellisista
lähtökohdista
lähdettiin
palveluita
kehittämään
prosessiohjatusti
elinkaarimallin mukaisesti.
Elämänkaariorganisaatiossa asiakkaan/potilaan näkökulma ja moni ammatillisuus vahvistuvat. Palveluprosesseja rakennetaan yksilöllisten
tarpeiden näkökulmasta ja sujuvaa palvelua ajatellen.
4.1.1 Perusturvakeskus
Perusturvan tehtävä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten terveyttä ja
hyvinvointia. Perusturvakeskuksen tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen
toimivuuden, saatavuuden ja kattavuuden turvaaminen. Palvelut suunnataan
uuden terveydenhuoltolain ja valmisteilla olevan sosiaalihuoltolain hengen
mukaisesti asiakaskeskeisesti palveluiden laadun ja tasapuolisuuden
turvaamiseksi, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä kustannuksen
kasvun hillitsemiseksi.
4.1.2. Senioripalvelut
Senioripalvelujen tärkein tehtävä on järjestää toimintaa, joka edistää
vanhusten hyvinvointia ja terveyttä sekä tukee vanhusten mahdollisuuksia
itsenäiseen ja mielekkääseen elämään eri asumis- ja hoitoympäristöissä.
Toiminnan päämääränä on
ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen ja osallisuuden edistäminen
monipuoliset asiakaslähtöiset palvelut, jotka tukevat turvallista kotona
asumista
laadukas ja tarkoituksenmukainen hoiva-asuminen.
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4.2 Hyvinvoinnin edistäminen ja ennaltaehkäisevä työ
Senioripalvelukeskuksesta saa tietoa tarjottavista palveluista sekä
yksilökohtaista ohjausta ja neuvontaa. Palvelukeskuksen henkilöstö palvelee
puhelimitse, asiakaskäynneillä, sovituilla tapaamisilla sekä sovittuina aikoina
kaupungin eri palvelupisteissä, eri teemoin järjestettävissä
neuvontatilaisuuksissa ja erilaisissa tapahtumissa.
Senioripalvelukeskuksen henkilöstö toteuttaa neuvontapalveluiden
järjestämistä matalan kynnyksen periaatteilla, toimipaikoissa annettavina ja
asiakkaiden luo liikkuvina palveluina. Tavoitteena on luoda Loviisan
ikäihmisille yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua hyvinvointia ja terveyttä
edistävään toimintaan ja päästä palvelujen piiriin sekä kehittää hyvinvointiin,
terveyteen, palveluihin ja sosiaaliturvaan liittyvää tiedotusta. Yleisen
tiedottamisen ja neuvonnan lisäksi palveluun kuuluvat palveluohjaus,
terveystapaamiset 68-vuotiaiden ikäryhmälle, hyvinvointia edistävät
kotikäynnit 78-vuotiaiden ikäryhmälle, muistineuvonta, kuntoutushoitajien
palvelut sekä gerontologinen sosiaalityö.
Yksilökohtaisen palveluohjauksen keskeinen sisältö on neuvonta,
koordinointi ja asianajo. Niihin liittyvät kiinteästi palvelujen tarpeen yksilöllinen
arviointi ja palvelujen suunnittelu. Palveluohjaaja toimii asiantuntijana
palveluja järjestettäessä. Häneen tehtäviinsä kuuluvat ikäihmisten
palvelukokonaisuuden kokoaminen sekä toimiminen ennaltaehkäisevällä ja
kuntouttavalla työotteella.
Palvelutarpeen arviointi
Jokaisella 75 vuotta täyttäneellä tai Kelan erityshoitotukea saavalla on oikeus
palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa. Palvelutarpeen
arvioinnin tekee pääsääntöisesti palveluohjaaja. Kotihoidossa palvelutarpeen
arviointia tekevät joko palveluohjaaja tai oman alueen kotihoidon ohjaaja, tai
muu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen.
Asiakkaan kokonaistilanne on ratkaisevassa osassa palvelun ja avuntarvetta
arvioitaessa. Asiakkaan kokonaistilanteen kartoittamiseksi selvitetään
terveydellinen ja sosiaalinen tilanne, asuinympäristö ja asunto-olosuhteet sekä
tukiverkostot. Arvioinnissa käytetään apuna mm. RAVA-toimintakykymittaria ja
tarvittaessa MMSE-muistitestiä. Mikäli asiakas tarvitsee erityistä sosiaalista
tukea, apuna käytetään senioripalveluiden ja aikuissosiaalityön
sosiaalityöntekijöiden asiantuntemusta.
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Terveystapaamisessa on kyse terveystarkastuksesta, jossa selvitetään
asiakkaan terveydentilaa, keskustellaan terveyteen ja päivittäiseen elämään
liittyvistä asioista sekä tuetaan arkielämän terveysvalinnoissa. Lisäksi asiakas
voi keskustella mieltään askarruttavista asioista ja saada omahoitoa tukevaa
tietoa ja neuvontaa. Terveystapaamisia järjestetään palveluiden ulkopuolella
oleville 68-vuotiaiden ikäryhmälle ja omaishoitajille.
Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tavoitteena on edistää ikäihmisten
hyvinvointia ja toimintakykyä niin, että heidän mahdollisuutensa kotona
asumiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen paranevat ja säilyvät
mahdollisimman pitkään. Hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä tehdään
yleisarvio henkilön toimintakyvystä ja selvitetään riskejä, jotka voivat
heikentää toimintakykyä, elämänlaatua ja turvallisuutta omassa kodissa.
Kotikäynnillä annetaan myös neuvoja ja ohjataan omaehtoiseen hyvinvoinnin
ja terveyden edistämiseen. Lisäksi kerrotaan tarjolla olevista palveluista ja
tarvittaessa ohjataan näiden palvelujen piiriin. Hyvinvointia edistävät
kotikäynnit on Loviisassa suunnattu 78-vuotiaille säännöllisten sosiaali- ja
terveyspalveluiden ulkopuolella oleville henkilöille.
Muistineuvonnalla tuetaan muistioireisia, muistisairaita ja heidän omaisiaan
antamalla tietoa muistisairauksista ja niihin liittyvistä kysymyksistä.
Pyrkimyksenä on ohjata muistisairaat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa
tutkimuksiin ja sitä kautta yksilöllisesti suunniteltuun palveluiden käyttöön
parhaan mahdollisen elämänlaadun saavuttamiseksi.
Loviisassa toimii muistipoliklinikka osana perusterveydenhuoltoa matalan
kynnyksen vastaanottona, johon ei tarvita lääkärinlähetettä. Muistipoliklinikan
kautta asiakas voidaan ohjata geriatrin vastaanotolle. Kotihoidon muistihoitajat
tekevät muistitestejä asiakkaiden kotona tai vastaanotolla ja tukevat asiakasta
ja hänen perhettään diagnoosin jälkeen.
Kuntoutushoitajat kartoittavat ikäihmisten omia voimavaroja ja kykyä
selviytyä päivittäisistä toiminnoista. He kannustavat omatoimiseen
suoriutumiseen sekä antavat ohjausta kotona tehtäviin tasapainoa ja
lihaskuntoa kehittäviin harjoituksiin. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti
kotihoidossa olevat asiakkaat. Kuntoutushoitajien tehtäviin kuuluu myös
omaishoitajien ohjaus sekä apuvälineiden valintaan ja niiden käyttöön liittyvä
neuvonta.
Gerontologisen sosiaalityön tehtävänä on tukea ikäihmisiä vaikeissa
elämäntilanteissa. Tarkoituksena on jo riittävän ajoissa löytää ratkaisuja
erilaisiin sosiaalisiin ongelmiin, kuten taloudellisiin vaikeuksiin, päihteiden
väärinkäyttöön, väkivaltaan ja kaltoinkohteluun. Sosiaalityöntekijät antavat
neuvontaa ja ohjausta, selvittävät ongelmatilanteita ja etsivät
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ratkaisuvaihtoehtoja yhdessä asiakkaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen
kanssa.
SAS-ryhmä (selvitä – arvioi – sijoita)
SAS-ryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka tehtävänä on koordinoida
vanhuspalvelujen käyttöä sekä avo- että laitoshoidossa. Tavoitteena on
selvittää ensisijaisesti avohoidon mahdollisuudet palvelujen
järjestämisessä ja sen jälkeen löytää tarkoituksenmukainen hoitopaikka
palveluasunnoista tai hoivaosastoilta. Hoitopaikan priorisoinnissa käytetään
ohjaavana mittarina kunnassa käytössä olevaa, asiakkaan toimintakykyä
mittaavaa RAVA-indeksiä.
4.3 Kotona asumista tukevat palvelut
4.3.1 Kotihoito
Kotihoidolla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (710/1982, § 20) mukaista
kotipalvelua
ja
terveydenhuoltolain
(1326/2020,
§ 25)
mukaista
kotisairaanhoitoa. Kotihoito auttaa ja tukee selviytymään päivittäisistä
toiminnoista silloin kun asiakkaan toimintakyky on iän, sairauden tai vamman
vuoksi tilapäisesti tai pysyvästi heikentynyt.
Loviisassa
kotiin
annettavat
palvelut
koostuvat
kotipalvelusta,
kotisairaanhoidosta ja tukipalvelusta. Kotiin annettavien palveluiden määrä ja
sisältö perustuvat yhdessä asiakkaan, omaisen ja kotihoidon hoitajan kanssa
laadittuun palvelu- ja hoitosuunnitelmaan asiakkaan omat voimavarat
huomioiden. Omaisia ja lähipiiriä kannustetaan osallistumaan hoitoon ja
huolenpitoon.
Palvelujen myöntämisessä noudatetaan perusturvalautakunnan vahvistamia
kotihoidon kriteereitä. Säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon voidaan tarjota
palveluseteli. Palvelusetelivaihtoehdolla asiakas voi itse valita, mistä kunnan
hyväksymästä yksityisestä kotipalveluyrityksestä hän avun tilaa.
Avun tarvetta arvioitaessa käytetään apuna RAVA-toimintakykymittaria ja
tarvittaessa MMSE-muistitestiä. RAVA-indeksin tulee pääsääntöisesti olla
vähintään 1,5. Lisäksi huomioidaan asiakkaan mahdollinen muistisairaus,
vanhuusiän depressio, psyykkinen sairaus, tai päihdeongelma tai muu
sosiaalinen peruste.
Kotihoito on jaettu kolmeen alueeseen: itäinen, keskusta ja läntinen. Noin
25 % kotihoidosta ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta.
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Kuntouttava kotihoito
Kotihoidon tehtävänä on antaa ohjausta sekä rohkaista asiakasta omien
voimavarojen löytämiseen ja käyttämiseen. Asiakkaita kannustetaan
kotijumppaohjelman ja siihen liittyvien testausten avulla lisäämään
lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavaa liikkumista. Fyysisen toimintakyvyn
lisäksi kuntoutuminen nähdään kokonaisuutena, jossa huomioidaan myös
psyykkiset
ja
sosiaaliset
tarpeet.
Asiakkaiden
osallisuuden
ja
yhteenkuuluvuuden tunnetta tuetaan ohjaamalla heitä toimintaan, jossa
ikäihmiset voivat tavata toisiaan.
Hoiva ja hoito
Kotihoidossa autetaan asiakkaita jokapäiväiseen elämään liittyvissä
toiminnoissa, joista he eivät itse selviydy. Tavoitteena on asiakkaan
henkilökohtaisen perushoivan ja huolenpidon, sosiaalisen turvallisuuden ja
viihtyvyyden lisääntyminen. Asiakkaiden omien toimintamahdollisuuksien
tukeminen on hoidon ja hoivan keskeinen tavoite.
Kotisairaanhoito
Kotihoitoon kuuluva kotisairaanhoito on hoitosuunnitelman mukaista kotona
tapahtuvaa lääkärin valvontaan perustuvaa sairaanhoitoa.
Tukipalvelut ja niiden järjestäminen
Avohoidon tukipalveluilla tuetaan asiakkaan kotona asumista ja selviytymistä
sekä luodaan turvallisuutta. Tukipalveluja ovat ateria-, turvapalvelu-, pyykki-,
sauna- ja kauppapalvelut sekä päivähoito- ja päivätoimintapalvelut.
Siivouspalvelut ohjataan ostamaan yksityisiltä palveluntuottajilta.
4.3.2 Omaishoito
Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön
hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle
läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki muodostuu kokonaisuudesta, joka
rakentuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle
annettavasta hoitopalkkiosta, vapaa-ajasta ja omaishoitoa tukevista
palveluista. Omaishoidon tuen hoitopalkkio on porrastettu hoidon sitovuuden
ja vaativuuden perusteella.
Omaishoidon ohjaukseen kuuluvat neuvonta ja ohjaus erilaisissa
omaishoitotilanteissa, omaishoitajan tukeminen ja omaishoitoa tukevien
palveluiden järjestäminen sekä vertaistukiryhmien järjestäminen.
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4.3.3 Päivätoiminta
Päivätoimintana järjestetään Loviisassa päivähoitoa ja toimintapäiviä.
Niiden tarkoituksena on aktivoida ja kuntouttaa ikääntyneitä, ylläpitää heidän
toimintakykyään sekä tukea omaisten jaksamista. Päivätoiminta tukee myös
mielialan kohentumista ja lisää ikäihmisten yhteenkuuluvuutta vahvistaen tällä
tavoin sosiaalista hyvinvointia.
Päivähoitoa järjestetään Palvelutalo Esplanadissa viitenä päivänä viikossa.
Palvelu on suunnattu runsaasti tukea tarvitseville ikäihmisille, joilla on
jonkinlainen muistisairaus.
Eri ryhmille noin kerran kuukaudessa järjestetyt toimintapäivät on kohdennettu
vielä melko hyväkuntoisille kotona asuville henkilöille, joista suuri osa asuu
sivukylissä. Toimintapäiviä järjestetään Loviisan kaupungin eri alueilla
(Tesjoki, Pernajan kirkonkylä, Koskenkylä, Sarvisalo, Liljendal, Loviisan
keskusta).
4.3.4 Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoito tarjoaa hoivaa tarvitseville ikäihmisille ympärivuorokautisia
asiakkaan voimavaroja ja kotihoitoa tukevia palveluja tilapäisesti tai toistuvasti
jaksoissa. Tavoitteena on asiakkaan virkistyminen ja toimintakyvyn
paraneminen
tai
levon
mahdollistaminen
hoitavalle
omaiselle.
Lyhytaikaishoitoa järjestetään kaupungin hoivayksiköissä.
4.4. Asumispalvelut
Pysyvään palveluasumiseen hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.
Asumispalvelujen järjestämisestä vastaa ensisijaisesti senioripalvelussa
työskentelevä kotiuttamiskoordinaattori. Tukena arvioinnissa käytetään SAStyöryhmää (SAS = selvitä – arvioi – sijoita).
4.4.1 Tuettu palveluasuminen
Tuettu palveluasuminen on ikääntyneiden ns. kevyempää asumispalvelua,
jossa hoitohenkilökunta ei ole paikalla ympärivuorokautisesti. Asukkailla on
kuitenkin mahdollisuus saada kotihoidon palveluja ja tukea aamusta
myöhäiseen iltaan ja tarvittaessa hälytysluontoista apua myös yöaikaan.
Palveluasunnot ja osa eläkeläisasunnoista sijaitsevat hoivakeskittymissä tai
niiden läheisyydessä Loviisan keskustassa, Pernajan ja Liljendalin
kirkonkylissä sekä Tesjoella. Asukkailla on mahdollisuus hyödyntää tiettyjä
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hoivayksiköissä tarjottavia palveluita, kuten ateria- ja kylvetyspalveluita sekä
osallistua yksiköissä tarjottavaan viriketoimintaan.
Osa asunnoista on vammaismitoitettu, joten ne sopivat hyvin myös pyörätuolia
käyttäville
henkilöille.
Asuntoja
saneerattaessa
esteettömyys,
teknologiaratkaisut ja yleinen viihtyvyys ovat tärkeimpiä huomioitavia seikkoja.
Taulukko 3. Tuettu palveluasuminen Loviisassa

Asunnot

määrä

sijaintipaikka

omistaja

Torsbyn eläkeläisasunnot
16
Pernaja
säätiö
Liljendalin palveluasunnot
8
Liljendal
kaupunki
Lindebo
19
Liljendal
säätiö
Esplanadin palveluasunnot
38
Loviisa
säätiö
Tesjoen eläkeläisasunnot
12
Tesjoki
kaupunki
Ehtookartano
12
Tesjoki
säätiö
Emil-kodin päätyasunnot
2
Tesjoki
kaupunki
Yhteensä 107 tuettua palveluasuntoa

4.4.2 Tehostettu palveluasuminen
Loviisan kaupungilla on viisi tehostetun palveluasumisen yksikköä, joissa
asukkaiden toimintakyky on selvästi alentunut ja he tarvitsevat hoivaa ja
huolenpitoa ympärivuorokautisesti. Lisäksi kaupunki ostaa asumispalveluita
Palvelutalo Esplanadin säätiöltä palvelusopimuksella. Tarvittaessa kaupunki
hankkii lisäksi yksittäisin maksusitoumuksin asumispalveluita. Tehostetussa
palveluasumisessa voidaan myös käyttää palvelusetelivaihtoehtoa.

Rosenkulla
Kodinonni
Mäntykodon palveluasuminen
Emil-koti
Hambergin koti
Onnela
Helena-koti
Eleonora
Maksusitoumuksella tai
palvelusetelillä, mm. KultaAjankoti, Ulrika-koti
Yhteensä

määrä
07/12
14
10
2
9
15
12
10
15+17
24

sijaintipaikka

omistaja

Liljendal
Pernaja
Pernaja
Ruotsinpyhtää
Loviisa
Pernaja
Loviisa
Loviisa

kaupunki
kaupunki
kaupunki
kaupunki
kaupunki
kaupunki
säätiö
säätiö

128
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Helena-koti ja Eleonoran dementiaosasto Loviisan keskustassa,
Mäntykodon palveluasunnot ja Kodinonni Pernajassa, Rosenkulla
Liljendalissa sekä Emil-koti Tesjoella tarjoavat tehostettua palveluasumista
henkilöille, joilla on keskivaikea tai vaikea muistisairaus. Myös Loviisan
keskustassa sijaitsevassa Hambergin kodissa ja Eleonorassa sekä
Pernajassa sijaitsevassa Onnelassa tarjotaan tehostettua palveluasumista.
Hambergin koti ja Onnela eivät kuitenkaan sovellu vaikeasti muistisairaille.
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4.4.3 Laitoshoito
Laitoshoitoa annetaan henkilölle, joka tarvitsee apua, hoitoa tai muuta
huolenpitoa, jota ei voida tai ei ole tarkoituksenmukaista järjestää hänen
omassa kodissaan tai muussa sosiaalihuollon asumisyksikössä.

Laitoshoito + intervallihoito
Taasiakoti
Hemgården
Maritakoti
Yhteensä

määrä
28
26
17
71

sijaintipaikka
Ruotsinpyhtää
Pernaja
Loviisa

omistaja
kaupunki
kaupunki
kaupunki

Pernajassa sijaitseva Hemgården (osastot Sateenkaari ja Mäntykoto) sekä
Taasiakoti (osastot Sinikello ja Vanamo) Tesjoella ovat pitkäaikaishoitoa
tarjoavia vanhainkoteja. Yksiköissä järjestetään myös lyhytaikaishoitoa.
Hoivahoitoa tarjotaan lisäksi Maritakodissa, joka sijaitsee Loviisan
terveyskeskussairaalassa. Osasto 5 Loviisan terveyskeskuksessa tarjoaa
myös lyhytaikaishoitoa ikäihmisille.

4.5 Palveluseteli
Palvelusetelien käyttöä säätelee laki sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelusetelistä(569/2009). Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan
lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja. Palvelusetelillä voi ostaa
yksityisiltä palveluntuottajilta sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka
kaupungin kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä ostettu palvelu on
vaihtoehto kaupungin tuottamalle palvelulle.
Palvelusetelin voi saada, jos on oikeutettu kaupungin sosiaali- ja
terveyspalveluihin. Palveluseteli myönnetään, kun on arvioitu millaisia
palveluita tarvitaan. Arvion tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät
yhdessä asiakkaan kanssa. Kaupunki päättää millaisia sosiaali- ja
terveyspalveluita palvelusetelillä voi hankkia. Loviisassa voi palvelusetelillä
ostaa esimerkiksi kotipalvelua, tehostettua palveluasumista ja tilapäistä hoitoa
tai kuntouttavaa toimintaa omaishoidon tukemiseksi.
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5. SENIORIPALVELUJEN HENKILÖSTÖ
5.1 Henkilöstöresurssit
Henkilöstömitoitusta suunnitellessa ja arvioitaessa on huomioitava
kokonaisvaltaisesti asiakkaiden toimintakykyyn ja avuntarpeeseen,
palvelurakenteeseen, palvelujen tuottamiseen ja saatavuuteen sekä
henkilöstöön ja työn organisointiin liittyvät tekijät. Olennaisen tärkeää on ottaa
huomioon asiakkaiden oikeudet ja toiminnalle asetut laatu- ja
vaikuttavuusvaatimukset.
Valtakunnallisen suosituksen mukaan henkilöstömitoitukseen eri palveluissa
lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät.
Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähimmäismäärä on 0,5–0,6
hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Suurempi
vähimmäismitoitus (0,6) on suositeltava silloin kun asiakkailla on vaikeita
somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset
puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarvetta. Hyvä henkilöstön mitoitus
ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7–0,8. Mikäli lääketieteellistä hoitoa
vaativia asiakkaita on pitkäaikaishoidossa terveyskeskusten vuodeosastoilla,
vähimmäismitoitus on 0,6–0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta
kohden. On kuitenkin muistettava, että mitoituksen lähtökohtana ovat aina
asiakkaat tarpeineen riippumatta siitä, minkä nimisessä yksikössä he ovat
(STM 2008:3).
Asiakkaat hoivayksiköissä ovat tulevaisuudessa yhä huonokuntoisempia ja
tarvitsevat enemmän hoivaa ja hoitoa.

Henkilöstömitoitus hoivayksiköissä
HOIVAYKSIKKÖ
Rosenkulla
Hambergin
koti
Hemtrevnad
Emil-koti
Hemgården
Maritakoti
Taasiakoti
Onnela
YHT.

asukaspaikkoja

osastonhoitaja

14
15

1
1

9
8

10
9
28
17
28
12
133

1
1
2
1
2

6,5
6
16,5
7
15
5,5
73,5

9

sairaanhoitaja

0,5
3
1
0,5
5

lähihoitajat

tuntityö

siivous

0,65

0,5

hoitohenk.
yhteensä

sijaispooli. mitoitus

10
9,65

0,70
0,63

7,5
7,0
19
11
18
6,0
88,65

0,73
0,75
0,66
0,64
0,63
0,50
0,65

1,5
1
2,5

Huom! Mitoitukseen ei ole laskettu vakituisia sijaisia. Osastonhoitajien työajasta 20 % on
siirretty hallintoon = ei ole mukana mitoituksessa.
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Rosenkulla: oma yöhoitaja, hälytysluontoiset käynnit Lindebossa ja palveluasunnoilla
Hambergin koti: oma yöhoitaja
Hemtrevnad: yöhoito Hemgårdenista (huomioitu mitoituksessa)
Emil-koti: oma yöhoitaja, joka avustaa myös Taasiakodin yöhoitajaa; pieni yksikkö =>
vääristää mitoituslukua
Hemgårdenin osastot: Hemgårdenin yöhoitaja hoitaa myös Onnelan ja hälytysluontoisesti
Torsbyn eläkeläisasunnot (huomioitu mitoituksessa)
Maritakoti: ei omaa yöhoitajaa (huomioitu mitoituksessa), asukkaiden ruoka valmiina
tarjottimella
Taasiakodin osastot: Taasiakoti yöhoitaja tekee hälytysluontoiset käynnit Ehtookartanossa.

Henkilöstömitoitus kotihoidossa

KOTIHOIDON TIIMI
Läntinen tiimi
Itäinen tiimi
Keskustan tiimi

kotihoidon
ohjaajat/
koordinaattori

1
1
1

sairaanhoitajat

lähihoitajat

1,5
1,0
2,0

12
11
21

Riittävä henkilöstömitoitus vaihtelee riippuen asiakkaiden/ potilaiden hoidon
vaativuuden tasosta sekä hoivayksiköiden sijainnista, yksikön suuruudesta ja
rakennusten toimivuudesta. Tästä johtuen henkilöstömitoitus voi vaihdella
kertomatta kuitenkaan todellisesta laadun tasosta. Pienessä yksikössä, jossa
on yöhoitaja, mitoitus voi näyttää suurelta, mutta todellisuudessa
henkilökunnan määrä päivä- ja ilta-aikana ei kuitenkaan ole suuri, koska
vahvuus jaetaan koko vuorokauden ajalle. Ikääntyneiden määrä tulee vuoteen
2020 mennessä nousemaan Loviisan kaupungissa varsin rajusti. Tähän
liittyen henkilöstömitoituksissa on aina myös huomioitava toiminnan
kustannustehokkuus ja kokonaisuus. Tämän vuoksi henkilöstömitoitus voi
tulevaisuudessa vaihdella vähimmäismäärästä hyvään määrään ja kuitenkin
hoidon taso on laadukasta.
Kotihoidon henkilöstömitoituksesta ei ole vielä annettu suosituksia. Nykyisin
pyritään siihen että ihmiset asuvat mahdollisimman pitkään kotona – myös
sairaampina. Tämä tarkoittaa, että kotihoidossa hoidetaan yhä enemmän
hoitoa vaativia asiakkaita, mikä osaltaan lisää tarvetta nostaa henkilöstön
määrää.
Loviisan kaupunki seuraa tulevia suositusten, asetusten tai lakien muutoksia ja
toimii henkilöstömitoituksissa niiden mukaan.
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5.2 Henkilöstön saatavuus
Työvoiman riittävyyden ohella on taattava myös työvoiman saatavuus, jotta
palvelujen laatu pystytään turvaamaan. Sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla on jo
nyt vaikeuksia työvoiman saamisessa erityisesti vanhustenhuoltotyöhön.
Työvoiman ikääntyessä ja palvelutarpeen samanaikaisesti kasvaessa näiden
vaikeuksien ennustetaan lisääntyvän. Loviisassa tehdään yhteistyötä alan
oppilaitosten kanssa ja koulutetaan lähihoitajia oppisopimuskoulutuksella.
5.3 Osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäminen
Vanhuspalvelujen johtaminen on haasteellista ja vaatii ammattitaitoa, jotta
muutokset saadaan toteutettua hallitusti. Kaiken johtamisen tavoitteena on,
että työyksiköt, organisaatiot ja kunnat voivat saavuttaa toiminnalle asetetut
määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Ammatillisen työnjohdon, eli
lähiesimiesten, vastuulla on työn tarkoituksenmukainen organisointi,
työkäytäntöjen ja henkilöstön osaaminen sekä työyhteisön ja työntekijöiden
hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisääminen.(STM 2008:3)
Henkilöstön hyvällä ammattitaidolla, työhyvinvoinnilla ja työhön sitoutumisella
on myönteinen vaikutus hoidon laatuun. Ammattitaitoinen ja oman
ammattitaidon kehittämisestä kiinnostunut sekä työhönsä motivoitunut
henkilöstö on iäkkäiden hyvän hoidon ja palvelun tärkein osatekijä. Hyvällä
henkilöstöpolitiikalla turvataan asiakkaille riittävä hoidon jatkuvuus.
Henkilöstön työhyvinvointia kehitetään yhteistyössä kaupungin muiden
toimijoiden ja työterveyshuollon kanssa.
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6 STRATEGISET TOIMENPIDEOHJELMAT
6.1 Palvelurakenteen kehittäminen vuoteen 2020
Vanhustyön palveluita on tarkasteltava kokonaisuutena. Sen eri osat
vaikuttavat toisiinsa ja samalla palveluiden kokonaiskysyntään. Tasapainoinen
palvelurakenne vastaa paikallisiin tarpeisiin ja perustuu käytettävissä oleviin
voimavaroihin. Palvelurakennetta on kehitettävä pitkäjänteisesti ja kaikilta
tarpeellisilta osiltaan. Niukkojen resurssien olosuhteissa on kuitenkin
arvioitava palveluiden kiireellisin kehittämistarve.

6.1.1 Terveyttä edistävä työ
Valtakunnallisissa suosituksissa painotetaan riittävän varhaisen ja
monipuolisen ehkäisevän ja hyvinvointia edistävän toiminnan lisäämistä
ikääntyneiden toimintakyvyn parantamiseksi. Samalla korostetaan avohoidon
ensisijaisuutta palveluja järjestettäessä. Lihaskuntoa ja tasapainoaistia
vahvistavien ja ylläpitävien liikuntamahdollisuuksia on lisättävä.
Kuntoutuspalvelujen sisältöä on kehitettävä erityisesti kotiin annettavissa
kuntoutuspalveluissa.
Loviisa on mukana Voimaa Vanhuuteen -hankkeessa 2011–2013. Voimaa
Vanhuuteen -ohjelma on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikuntaohjelma,
joka edistää iäkkäiden kotona asumista ja hyvää vanhuutta kehittämällä
voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa kotona asuville. Toiminnalla
ehkäistään myös kaatumisia, syrjäytymistä ja ennenaikaista koti- tai
laitoshoitoa. Toiminta järjestetään järjestöjen ja julkissektorin eri
hallintokuntien kanssa.
Loviisassa työskentelee 1,5 kuntohoitajaa, jotka antavat kuntoutuspalvelua
ikäihmisten kotona. Kuntohoitajat tekevät erilaisia kuntotestejä ja
henkilökohtaisia kunto-ohjelmia. Hankkeen yhteydessä kehitetty osaaminen ja
toiminnan kehittäminen on tarkoitettu pysyviksi.
Tavoitteena on lisätä ennaltaehkäisevän työn osuutta ja varhaista puuttumista
epäkohtiin. Tämä edellyttää erilaisten ehkäisevien ja kuntouttavien
työmenetelmien ja palvelujen juurruttamista kotihoitoon. Kaksi senioripuolen
kuntohoitajaa on suorittanut Ikäinstituutin VoiTas-kouluttajakoulutuksen (42
tuntia). Koulutus sisältää mm. voima- ja tasapainoharjoituksia. Tavoite on
kouluttaa vuosittain kotihoidon ja hoivayksiköiden henkilökuntaa
”kunnonhoitajiksi” ja tarpeen mukaan vertaisohjaajia, joita kutsutaan
vertaisvetureiksi.
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Voimaa vanhuuteen -hankkeessa on tehty yhteistyötä vapaa-aikatoimen
kanssa ja koulutettu vapaaehtoisia liikuntaystäviä, jotka liikkuvat säännöllisesti
liikuntarajoitteisten vanhusten kanssa. Yhteistyötä vapaaehtoisten kanssa
ylläpidetään ja lisätään.
6.1.2 Kotona annettava palvelu
Laadukas kotihoito on aina ennakoivaa. Se perustuu kattavaan toimintakyvyn
arviointiin ja reagoi asiakkaiden terveydentilan ja toimintakyvyn muutoksiin
ripeästi. Laadukas kotihoito on kuntoutumista edistävää ja vastaa
tavoitteellisesti ikääntyneiden asiakkaiden fyysisiin, kognitiivisiin, psyykkisiin ja
sosiaalisiin kuntoutumistarpeisiin. (STM 2008:3)
Lähtökohtana on edistää kaupungin kaikilla toiminnoilla ja palveluilla
ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona eri elämänvaiheissa.
Palvelurakenteen tulee olla kotona asumisen, ennaltaehkäisevien palveluiden
ja erilaisten palveluasumisratkaisuiden osuutta tukevaa. Tavoitteena on, että
75 vuotta täyttäneistä henkilöistä vähintään 90 % asuu kotona. Tämä
edellyttää kotihoidon ja päivätoiminnan saatavuutta entistä enemmän 24—12
tuntia ja 7 vuorokautta -periaatteella.
Säännöllisen kotihoidon kattavuus on tällä hetkellä Loviisassa 12,5 % 75
vuotta täyttäneestä väestöstä. Suositus on 13 -14 %. Kotihoidossa ei nykyisin
aina voida tarjota hoitoa tasavertaisesti eri vuorokauden aikoina, minkä vuoksi
on tarvetta organisoida kotihoito uudelleen ja lisätä resursseja tasavertaisen
kotihoidon saatavuuden varmistamiseksi, mukaan lukien kotisairaanhoito
lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin. Kotihoidossa koetaan, ettei asiakkaille
pystytä antamaan riittävästi aikaa turvallisuuden tunteen luomiseksi, varsinkin
iltaisin ja viikonloppuisin. Yöaikaisen hoidon tarvetta tulevaisuudessa tulee
selvittää.
Loviisan kotihoito koostuu sekä ostopalvelusta että omasta toiminnasta.
Kaupunki ostaa noin 25 % kotihoidon toiminnasta yksityiseltä
palveluntuottajalta. Haasteeksi on koettu, että yksityisen palveluntuottajan
toimintaa on vaikea valvoa, eikä yhteistyö kaupungin oman henkilöstön ja
yksityisen yrityksen kanssa aina ole saumatonta.
Määrlahden alueella toimii sekä kaupungin oma kotihoito että yksityinen
palveluntuottaja. Asiakkaan näkökulmasta tämä ei ole hyvä asia, koska hänen
luonaan saattaa käydä monta eri ihmistä yhden päivän aikana. Jos kotihoito
olisi kokonaisuudessaan omaa toimintaa, voitaisiin kotihoidossa tehtävää
hoivatyötä suunnitella tehokkaammin. Työn organisointi ja kehittäminen olisi
myös joustavampaa, jos koko henkilöstö olisi kaupungin omaa.
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Kaavio: Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä
laatusuositusten (14 %) mukaisesti. Vuonna 2012 toteutunut ja suositus eriteltynä
(205/230).

Erityistä huomiota on kiinnitettävä omaishoidontuen ja muiden kotona
asumista edesauttavien palveluiden kehittämiseen sekä omaishoitajien omaan
jaksamiseen mm. vapaapäivien pidon mahdollistamisella ja tukemisella.
Loviisan omaishoidon tuen asiakasmäärät ovat alle valtakunnallisen
tavoitteen. Loviisassa 3,2 % yli 75-vuotiaista saa omaishoidon tukea. Suositus
on 5–6 %. Kotihoidon henkilöstön ohjeistaminen sekä asiakkaiden
hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä, terveystarkastuksilla ja
palveluohjauksella vahvistettu etsivätyö ovat niitä keinoja, joiden avulla on
mahdollista löytää omaishoidon tukeen oikeutettuja henkilöitä. Riittävän
ajoissa myönnetyillä hoitoa tukevilla palveluilla ja hoitopalkkiolla voidaan muun
hoidon vaihetta myöhentää ja lisätä sekä hoitajan että hoidettavan
voimavaroja, jaksamista ja hyvää elämänlaatua.
Lisääntyvää palvelutarvetta tyydytetään tarjoamalla palveluseteliä yhtenä
vaihtoehtona hoitopalveluihin. Tavoitteena on palvelusetelin avulla lisätä
asiakkaiden valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta sekä parantaa
palveluiden saatavuutta.
Uusia palveluiden järjestämistapoja tulee kehittää. Uuden teknologian
käyttöönoton lisäys kohdennetaan ratkaisuihin, jotka edistävät kotona
asumista ja turvallisuutta. Erityisesti tukipalveluiden tuottamista ohjataan
yksityiselle palveluntuottajille tai kolmannelle sektorille.
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Kaavio. Omaishoidon tukea saavien yli 75-vuotiaiden määrä laatusuositusten (6 %)
mukaisesti. Vuonna 2012 toteutunut ja suositus eriteltynä.

6.1.3 Muistisairaiden hoidon kehittäminen
Muistisairaudet ovat ikäihmisillä tärkeimpiä palvelutarvetta lisääviä tekijöitä.
Riittävillä ja tarkoituksenmukaisesti kohdennetuilla sosiaali- ja
terveydenhuollon palveluilla voidaan tukea myös muistisairaiden ihmisten
asumista kotona nykyistä pitempään ja myöhentää laitoshoitoon siirtymistä
(STM, 2008:3).
Suomessa on yhteiset kansalliset työvälineet muistisairauden toteamiseen.
Selvityksen kulmakiviä ovat lääkärin tekemä haastattelu ja tutkimus, oirearvio
(muistikysely henkilölle itselleen ja läheiselle), muistitestit (CERADtehtäväsarja tai neuropsykologinen tutkimus) sekä aivojen kuvantaminen.
Varhainen taudin määritys mahdollistaa parannettavien syiden toteamisen ja
hoidon, etenevien muistisairauksien varhaisen hoidon ja kuntoutuksen sekä
itsenäisen arjessa selviämisen tukemisen.
Loviisassa toimii muistipoliklinikka osana terveydenhuoltoa. Muistipoliklinikalla
on muistikoordinaattori. Neurologian palvelut hankitaan ostopalveluna.
Neurologin vastaanotto on 2–3 päivänä kuukaudessa. Muistipoliklinikan
toimintaa tulee kehittää osana senioripalvelujen palvelukokonaisuutta, jolloin
ehkäisevään ja kuntouttavaan työhön voidaan panostaa entistä enemmän.
Kotihoitoon tulee jatkossakin kouluttaa muistihoitajia, jotka toimivat
työyhteisön tukena muistisairauksiin liittyvissä asioissa. Muistikoordinaattori ja
muistihoitajat ovat ensiarvoisen tärkeitä toteutettaessa ns. lääkkeetöntä hoitoa
ja sopeutumisvalmennusta kotioloissa. Muistisairaat ja heidän läheisensä
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tarvitsevat tukea diagnoosin jälkeiseen elämään ja kuntoutumiseen kotona
asuessaan ja sitä tukea tulee jatkossa edelleen kehittää.
Muistisairaat ihmiset ovat tulevien vuosien suurin käyttäjäryhmä niin
kotihoidossa kuin ympärivuorokautisissa palveluissa. Myös omaishoidon tukea
kehitettäessä tämän kasvavan joukon tarpeet on otettava huomioon.
Keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyyttä Suomessa kuvaillaan
osuuksilla:
65–74-vuotiailla 4 %
75–84-vuotiailla 11 %
yli 85-vuotiailla 35 %
(Voutilainen P, Muisti 3/2008)

Lähde: Tilastokeskus, Muisti 3/2008

Leif Berg pelaa korttia ylläpitääkseen muistia.
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6.1.4. Kuntouttava hoiva- ja laitospalvelu
Tulevaisuuden vanhukset tulevat olemaan tietoisia oikeuksistaan toisella
tavalla kuin nykyiset vanhukset. He ovat eläneet suotuisammissa oloissa, ja
tämä vaikuttaa vanhustenhuollon kehitykseen kokonaisuudessaan, sisältäen
vanhusten hoiva-asumisen. Myös ympärivuorokautisen hoidon tarpeessa
olevien ikäihmisten omaiset ovat tarkkoja siitä, että tilat täyttävät asumisen
nykyvaatimukset ja että ne ovat viihtyisiä ja tarkoituksenmukaisia.
Uusiin pitkäaikaishoivan yksiköihin on suositeltavaa rakentaa pääasiassa
vain riittävän tilavia yhden hengen huoneita, joissa on oma hygieniatila.
Pariskunnille on kuitenkin aina varattava kahden hengen huoneet. Suositus
on, että 10 % huoneista on kahden hengen huoneita. Muuten vanhoja tiloja
peruskorjattaessa tavoitteena on yhden hengen huoneiden osuuden
lisääminen. Viimeistään vuonna 2015 myös peruskorjausten yhteydessä tulisi
rakentaa vain yhden hengen huoneita.
Palveluasumisyksiköiden ja laitosten asuin- ja hoitoympäristöjen viihtyisyyttä
ja kodikkuutta lisätään tavoitteena toimivat, asiakkaiden tarpeisiin vastaavat ja
normaaliutta korostavat tilat. Hyvin suunniteltu ja rakennettu pitkäaikaishoivan
ympäristö lisää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja toimii kuntoutumista
edistävän työn merkittävänä tukena. Esteetön, turvallinen ja viihtyisä
ympäristö mahdollistaa itsenäisen suoriutumisen ja tukee osallisuutta.
Rakennettaessa ja korjattaessa asumisyksiköitä dementiaoireista kärsiville
henkilöille heidän erityistarpeensa otetaan huomioon: rakennetaan esimerkiksi
pienehköjä 12–15 paikan yksiköitä ja tarjotaan mahdollisuus turvalliseen
ulkoiluun.(STM 2008:3)
Tavoitteena on, että lyhytaikaishoidon ja kuntoutuksen paikkojen osuutta
lisätään väestön ikääntymisen aiheuttaman sairaanhoidon tarpeen
lisääntymistä ennakoiden. Vastaavasti pitkäaikaishoidon osuutta
vähennetään. Ympärivuorokautisen hoidon kattavuuden kehitys on
kustannusten kannalta myös vaikuttavin tekijä.
Kaupungin omat ympärivuorokautisen hoivan paikat yhdessä
ostopalvelusopimuspaikkojen kanssa riittäisivät väestöennusteen mukaan
lähes vuoteen 2020, mutta tämän jälkeen hoivapaikkojen tarve kasvaa
nopeasti.
Ongelma tällä hetkellä on, että Loviisassa järjestetty ympärivuorokautinen
hoito ikäihmisille on laitosmaista ja osa hoivakodeista on huonokuntoisia eikä
täytä nykyvaatimuksia. On myös hoivakoteja, jotka ovat pieniä ja jotka eivät
ole kustannustehokkaita. Ikääntyneiden kuntalaisten pitkäaikaishoiva on
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uudistettava rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Sellainen
pitkäaikaishoito terveyskeskuksen vuodeosastoilla, joka ei ole
lääketieteellisesti perusteltua, tulee korvata muilla vaihtoehdoilla. Silloin
terveyskeskukset voivat keskittyä nopeaan ja joustavaan akuuttihoitoon ja
kuntoutukseen. Lyhytaikaishoitoa varten tarvitaan myös lisää paikkoja ja
lyhytaikaishoito tulisi keskittää yhteen hoitopaikkaan sekä hoidon sisältöä
kehittää.
Vuoden 2012 väestötiedoilla Loviisan 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden
ympärivuorokautisen hoivan paikat, yhteensä 179, ylittyvät noin 40 paikalla
suosituksiin verrattuna.

Kaavio. Ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevien yli 75-vuotiaiden määrä
laatusuositusten (8,5 %) mukaisesti. Vuonna 2012 toteutunut ja suositus on eritelty.
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Loviisan hoitokodit

Yksiköiden kuntotason ja hoivapalvelujen vertailu
ROSENKULLA, Liljendal
Kuvaus
Tehostettu
palveluasuminen
Kymmenen paikkaa
muistamattomille, joista
yksi intervallipaikka.
Neljä paikkaa fyysisesti
huonokuntoisille
ikäihmisille.

Plussat
o Talo on hyvässä kunnossa.
o Jokaisessa huoneessa on
WC + suihkutilat.
o Sijaitsee eläkeläistalojen ja
palvelutalon yhteydessä.
o Mukava sisäpiha, asiakkaat
on helppo viedä ulos.
o Saunan yhteydessä
olevassa kylpyhuoneessa on
leveä ovi, tarvittaessa pystyy
käyttämään suihkupaaria.

Miinukset
o Neljä kahden hengen
huonetta, mikä on liian paljon
näin pienessä yksikössä.
o Neljä paikkaa fyysisesti
huonokuntoisille sijaitsee
erillään varsinaisesta
ryhmäkodista, mikä vaikeuttaa
hoitajien työtä.
o Talossa on ainoastaan yksi
hoitaja yöaikana.

Rosenkulla sijaitsee
Liljendalissa noin 20 km
Loviisan keskustasta.

ONNELA, Pernajan kirkonkylä
Kuvaus
Plussat
Palvelutalo, 12 huoneistoa o Talo on hyväkuntoinen:
uudempi puoli noin 6 vuotta,
Sauna, joka palvelee
vanhempi puoli noin 15
myös kotihoidon asukkaita
vuotta vanha.
(lähinnä lähellä sijaitsevan o Asunnot ovat isoja, noin
eläkeläistalon asukkaita).
42 m², soveltuvat hyvin
pariskunnille.
Vieressä olevan
o Jokaisessa asunnossa on
Hemgårdenin yöhoitaja
erillinen makuuhuone, jossa
ottaa vastaan hälytykset
on iso WC ja suihkutila.
ja käy muutenkin
o Talo on maan tasalla, mikä
tarvittaessa Onnelassa.
helpottaa liikkumista ulos ja
sisään. Sisällä on helppo
Onnela sijaitsee Pernajan
liikkua pyörätuolilla.
kirkonkylässä 13 km
o Invalidimitoitetut keittiökaapit
Loviisan keskustasta.
kuudessa asunnossa.

Miinukset
o Talo on suhteellisen pieni,
noin 12 paikkaa riippuen
pariskuntien määrästä.
o Ei omaa yöhoitajaa.
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HEMGÅRDEN + KODINONNI, Pernajan kirkonkylä
Kuvaus
Plussat
Hemgården ja Kodinonni
o Hemgårdenin puolella
sijaitsevat samassa
ainoastaan yhden hengen
rakennuksessa.
huoneita.
Hemgården on
vanhainkoti, 28 paikkaa,
o Talossa on kaksi yöhoitajaa,
joista kaksi paikkaa on
mikä mahdollistaa
intervallihoitoa varten.
hälytyksien vastaanoton
Onnelasta.
Kodinonni on10o Oma keittiö, joka palvelee
paikkainen tehostetun
kotihoidon asukkaita,
palveluasumisen yksikkö
Kyrkoby skolaa, Leikkismuistisairaille.
päiväkotia ja Koskenkylän
koulua.
Hemgården sijaitsee
o Isot yleiset kylpyhuoneet,
13 km Loviisan
joissa voi helposti käyttää
keskustasta.
suihkupaaria.
o Kaunis sisäpiha.

MARITAKOTI, Loviisan terveyskeskus
Kuvaus
Plussat
Vanhainkotiosasto
o Osasto on kauniisti
remontoitu.
17 paikkaa
o Muiden osastojen
sairaanhoitajat voivat
Sijaitsee Loviisan
tarvittaessa antaa apua ja
keskustassa
konsultointia.
(terveyskeskuksessa).
o Laboratorio on lähellä.
o Lääkäri on arkisin aina
talossa.

Miinukset
o Talo on yli 60 vuotta vanha ja
laitosmainen.
o Rakennus on
huonokuntoinen, ilmanvaihto
on todella huono.
o Lähes kaikista huoneista
puuttuu oma WC ja suihku.
o Jotkut huoneet ovat todella
pieniä, noin 11 m².
o Talo on kolmikerroksinen,
toinen vanhainkotiosasto ja
Kodinonni sijaitsevat toisessa
kerroksessa.
o Sauna ja pyykkitupa ovat
kellarikerroksessa, mikä
vaikeuttaa työntekoa, esim.
saunaa käytetään harvoin.
o Keittiön tilat ovat liian pienet,
vaativat korjausta.
o Sisäpihalle on hankala
mennä, koska yksiköt eivät
ole maan tasolla.

Miinukset
o Osastolla on ainoastaan
kahden hengen huoneita.
o Yleiset tilat ovat kauniita,
asukashuoneet kuitenkin
laitosmaisia.
o Osasto sijaitsee toisessa
kerroksessa.
o Suositusten mukaan
terveyskeskuksen pitäisi
hoitaa ainoastaan potilaita,
joilla on sairaanhoidollinen
tarve.
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HAMBERGIN KOTI, Loviisan keskusta
Kuvaus
Plussat
Tehostettu
o Hyvä sijainti, terveyskeskus
palveluasuminen
on lähellä.
o Talon ruokasali on kodikas
15 paikkaa
ja talo on muutenkin kaunis
”funkkistyylinen” rakennus.
Sijaitsee Loviisan
keskustassa.

TAASIAKOTI, Tesjoki
Kuvaus
Vanhainkoti
Kaksi osastoa
28 paikkaa
Sijaitsee Tesjoella noin
5 km Loviisan
keskustasta.

EMIL-KOTI, Tesjoki
Kuvaus
Ryhmäkoti muistisairaille
Yhdeksän paikkaa
Sijaitsee Tesjoella noin
5 km Loviisan
keskustasta.

Miinukset
o Talo on monikerroksinen ja
sokkelomainen.
o Asukashuoneet ovat pieniä.
o Asukashuoneiden omat
hygieniatilat (WC + suihku)
ovat liian ahtaita, pääsy
rollaattorilla on vaikeaa ja
pyörätuolilla mahdotonta.
o Ruokasaliin pääsy on
hankalaa, koska se sijaitsee
eri tasolla kuin asuinhuoneet.
o Talo on yleisesti
huonokuntoinen, vaatisi
täydellistä remonttia.
o Ilmanvaihto on huono.
o Fyysinen ympäristö ei ole
suunniteltu vajaakuntoisille
vanhuksille. Useimmat
asukkaista käyttävät
rollaattoria tai pyörätuolia.

Plussat
o Kodinomainen
o Talo on melko hyvässä
kunnossa (21 vuotta vanha).
o Huoneet ovat suositusten
mukaiset, oma WC ja
suihkutila.
o Kaksi huoneista on kahden
hengen huoneita, joka on
sopiva määrä paikkalukuun
nähden.

Miinukset
o Sauna ei sijaitse osastojen
yhteydessä, vaan talon
toisella puolella. Asukkaat
viedään yleisen tilan läpi
saunaan.
o Osastojen välillä on turhaa
tilaa, mikä vaikeuttaa
yöhoitajan työtä.
o Liian vähän säilytystiloja.
o Pyykkihuone on liian pieni.

Plussat
o Pieni ja kodinomainen
o Sijaitsee Taasiakodin
lähellä, yöhoitajat voivat
tarvittaessa auttaa toisiaan.
o Yhden hengen huoneita,
joissa oma WC ja suihku.
o Oma ulkopiha, jolle on
helppo mennä.

Miinukset
o Paikkamäärältään pieni.
o Huono ilmanvaihto, kesäisin
todella kuuma.
o Hoitajien kanslia todella pieni.
o Ulkopiha on huonokuntoinen
ja epätasainen.
o Talon ulkokatto pitäisi uusia.
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6.2. Toimenpide- ja kehittämissuunnitelma 2013–2016
Loviisan seniorpalveluiden toimenpide- ja kehittämisohjelmassa esitetään
useita konkreettisia keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi.
Alla olevassa taulukossa on selkeästi kuvattu tavoitteet, toimenpiteet,
aikataulutukset ja vastuuhenkilöt.

TAVOITE
Hyvinvointia
edistävän ja
kuntouttavan työn
vahvistaminen

TOIMENPIDE

AIKATAULU

VASTUUHENKILÖ

Koulutetaan
”kunnonhoitajia”.

2013 alkaen
kaksi
ryhmää/vuosi

kuntohoitajat

Koulutetaan uusia
ulkoiluystäviä.

2013 -> jatkuva kuntohoitajat
toiminta

Kehitetään yhteistyötä jatkuva toiminta palveluvastaava
kolmannen sektorin ja
muiden hallintokuntien
sekä kulttuuri- ja vapaaajantoimen kanssa.
Voima- ja
tasapainoryhmien
jatkuminen ja seuranta
sekä ohjaajien ja
hoitohenkilökunnan
kouluttaminen.

jatkuva

jatkuva
Terveystapaamiset 68
vuotta täyttäneille, jotka
eivät ole säännöllisessä
yhteydessä sosiaali- ja
terveyspalveluiden
kanssa.
Hyvinvointia edistävät
kotikäynnit 78 vuotta
täyttäneille, jotka eivät
ole säännöllisessä
yhteydessä sosiaali- ja
terveyspalveluiden
kanssa.

jatkuva

kuntohoitajat

kotiuttamiskoordinaattori

palveluohjaaja
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Kotihoidon
kehittäminen

Neuvontapalvelujen
kehittäminen:
informoinnin
tehostaminen,
palveluoppaan
päivittäminen ja
kotisivun uudistaminen
ja päivittäminen.

2014

palvelupäällikkö/
palveluvastaava

Kotihoidon organisointi
uudelleen. Kotihoito
kokonaisuudessa
omana toimintana.

1.4.2014

perusturvajohtaja/
senioripalvelujen
palvelupäällikkö

Mobiilijärjestelmä
kotihoitoon(Pegasos

2014–2015

palvelupäällikkö/koko
kotihoidon henkilöstö

mukana).

2014–
(Sairaanhoidollisen
palvelun
vahvistaminen)->
sairaanhoitajien määrää
lisättävä.

palvelupäällikkö/
palveluvastaava/kotihoido
n ohjaajat

Lääkäripalveluiden
tehostaminen
kotihoidossa.

2013–

sairaalan ylilääkäri/
kotihoidon ohjaajat

Kotihoidon kriteereiden
uudistaminen ja
päivittäminen.

2013–

palveluvastaava/
kotihoidon ohjaajat

Vastuutyöntekijän
nimeäminen kotihoidon
asiakkaille.
Omavalvonnan
laatiminen.
Ilta- ja
viikonloppupalvelun
vahvistaminen ja
kehittäminen koko
kaupungin alueella.

1.7.2013

2013–

2013–

kotihoidon ohjaajat

palvelupäällikkö /
lähiesimiehet
palvelupäällikkö
/palveluvastaava
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Palvelusetelin
käytön
laajentaminen

Dementiahoidon
kehittäminen

Omaishoidon
osuudenlisääminen

Yöpartion
tarpeellisuuden
selvittäminen.

2014–

palvelupäällikkö

Tukipalveluiden
kehittäminen ja
monipuolistaminen:
ruoka-automaatti
MENUMATin käyttöä
lisätään.

2014–

palvelupäällikkö/koko
kotihoidon henkilöstö

Kuljetuspalvelujen
kehittäminen
(tukipalvelut
ansiosidonnaisiksi?).

2016–

palvelupäällikkö/
palveluvastaava

Hyvinvointiteknologia

2014–

palvelupäällikkö/
palveluvastaava

Veteraaneille kotiin
vietävien palvelujen
laajentaminen.

2014–

palveluvastaava

Palvelusetelin
lisääminen
säännölliseen
kotihoitoon.

2013–

palveluohjaaja/
kotihoidonohjaajat

2013–
Palvelusetelin
lisääminen tehostettuun
palveluasumiseen.
2014–
Vertaistukiryhmien
kehittäminen/omaisten
ryhmät.

palveluohjaaja
/kotiutumiskoordinaattori
muistikoordinaattori

Muistisairauksien
koordinointi osaksi
senioriprosessia.

2014

perusturvajohtaja /
senioripalvelupäällikkö

Käypähoidon
suositusten mukainen
hoitopolku.

2014

muistikoordinaattori

Omaishoitajien määrän
lisääminen.

2013–

palveluvastaava/
palveluohjaaja
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Laadukas ja
tarkoituksenmukain
en hoiva-asuminen

Vertaistukiryhmien
kehittäminen.

2013–

palveluohjaaja

Sijaishoidon
kehittäminen.

2013–

palveluvastaava

Rakennukset, jotka eivät selvitystyö
täytä nykyvaatimuksia, 2012–2013
korvataan uusilla
hoivayksiköillä.

tekninen toimi
/perusturvatoimi/
valtuusto

Uuden hoiva-asumisen
hankinta- ja
palvelumuotojen
selvittäminen.

2013–2014

perusturvatoimi/tekninen
toimi/valtuusto

Omavalvonnan
laatiminen.

2013–

osastonhoitajat

Hoivapaikkojen
lisäämistarpeen
selvittäminen.

2016–

perusturvatoimi

Hoivayksiköiden
viihtyvyyden lisääminen
ja korjauskustannusten
hillitseminen.

2013–

palvelupäällikkö/ tekninen
toimi

2014–

palvelupäällikkö/
perusturvatoimi

Ikääntyneiden
mielenterveys- ja
päihdeasiakkaiden
hoivapaikkojen
selvittäminen.
Lyhytaikaishoidon
kehittäminen

Lyhytaikaishoidon
siirtäminen Loviisan
terveyskeskuksesta
uuteen hoivayksikköön.

2015–2016

palvelupäällikkö/
perusturvatoimi

Henkilöstön
osaamisen
vahvistaminen
ennaltaehkäisevään
ja kuntouttavaan
työhön

Erilaiset koulutukset.

jatkuva

Henkilöstön
juurruttaminen.

jatkuva

palvelupäällikkö
/resurssivastaava
lähiesimiehet

Tukeva, kannustava ja
vuorovaikutteinen
johtaminen

jatkuva

palvelupäällikkö,
palveluvastaava ja
lähiesimiehet
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Henkilöstön
riittävyyden
turvaaminen

Työhyvinvoinnin
lisääminen

Rekrytointi

jatkuva

Positiivinen
työantajakuva

jatkuva

Senioripalveluiden
markkinoiminen hyvänä
työpaikkana.
TYKY- toiminta

jatkuva

jatkuva

esimiehet/ koko
henkilöstö

esimiehet

Varhainen tuki/ nopea
reagoiminen

Osaamisen
lisääminen

Kehityskeskustelu
ainakin kerran
vuodessa.
jatkuva
Säännölliset
ammatilliset koulutukset

esimiehet

Hyvä perehdytys.

Ethel Berg Sarvisalosta on tyytyväinen Menumat-ruokaan.
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7. TASAPAINOINEN TALOUS JA VAIKUTTAVAT PROSESSIT
Tasapainoinen talous syntyy hyvin suunnitelluista prosesseista. Tehokkaiden
prosessien avulla pyritään välttämään päällekkäisyyksiä, mutta myös
varmistamaan lakisääteisten toimintojen noudattaminen. Palvelujärjestelmää
pitää kuitenkin samanaikaisesti muuttaa avohuoltopainotteisemmaksi
hyödyntäen ikäihmisten omia voimavaroja. Ikäihmisten palveluissa ollaan
avoimia uusille innovaatioille ja luovuudelle.
Väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu, taloudellisten
resurssien rajallisuus ja ammatillisen henkilöstön saatavuus tulevat olemaan
suurimpia haasteita tulevalla suunnitelmakaudella. Sosiaali- ja
terveyspalvelujen käyttö ei kuitenkaan välttämättä kasva samassa suhteessa
kuin iäkkäiden ihmisten määrä. Eliniän pidentyessä myös toimintakykyiset
vuodet ovat lisääntyneet.
Taloudellisesti merkittävimmät toimenpiteet ovat uudet asumispalveluyksiköt,
joiden taloudellista merkitystä arvioitaessa tulee huomioida, että
samanaikaisesti luovutaan laitospaikoista. Tämä tulee kuitenkin vaatimaan
investointimenojen lisäystä.
8. HYVÄKSYMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI
Loviisan ikääntymispoliittisessa ohjelmassa sekä palvelurakenteen
toimenpide- ja kehittämissuunnitelmassa on esitetty useita konkreettisia
keinoja ikäihmisten hoidon ja palvelujen kehittämiseksi. Ikääntymispoliittinen
ohjelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman
hyväksyy kunnanvaltuusto ja se tarkistetaan valtuustokausittain.
Suunnitteluvaihetta tulisikin seurata toimeenpano, sillä ainoastaan siten
asetetut päämäärät saavutetaan. Tämä edellyttää eri toimijoiden yhteistä
tahtotilaa ja aktiivista yhteistyötä. Tarpeiden arviointia ja toimenpiteiden
toteutumista tullaan tekemään vuosittain tulevien talousarvioiden ja
toimintakertomusten yhteydessä.
Ikääntymispoliittisen ohjelman laadinnan ohjausryhmä on toiminut
monitoimijaisena foorumina, jonka toimintaa olisi hyvä hyödyntää myös
seurannassa ja arvioinnissa, ja kehittää ryhmästä kerran vuodessa
kokoontuva yhteistyöryhmä osana toimenpidesuunnitelman toteutumisen
arviointia. Ikääntymispoliittisen ohjelman toteutuminen edellyttää
systemaattista seurantaa ja määräaikaista arviointia ja raportointia.
Toimenpideosassa on nimetty vastuutaho kullekin tavoitteelle.
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