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Aika:
Paikka:

21.08.2018 klo 10:00 - 12:00
Salon Perinnepaja, Torikatu 7,Salo

Läsnä

Jari J. Laiho
Heikki Lange
Leena Oksanen
Kari Virtanen
Sirpa Kallio
Sirpa Koski
Pekka Lintunen
Raili Heikinheimo
Esko Orrenmaa
Laila Vähälä
Kari Virtanen

Sanna Merikallio-Tepponen
Minna Lähdemaa
Salla Lindegren

Poissa:

Juhani Kolppanen
Marita Päivärinne
Risto Hellström

jäsen, pj.
jäsen, vpj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
varajäsen
jäsen
SOTE- edustaja

sihteeri
kutsuttuna paikalla

jäsen
Salon kaupungin edustaja
jäsen

Asiat
25 $ Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
27

I Kokouksen päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutu ksi ja päätösva lta iseksi.
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Lange sekä Raili Heikinheimo.

28S Vanhuspalveluiden yksiköiden

ilmastointien kartoitus.

Esitys: Puheenjohtaja Jari Laiho on saanut kesän aikana useita ilmoituksia

vanhuspalveluiden eriyksiköiden korkeista sisälämpötiloista huolestuneilta
omaisilta. Salla Lindegren kertoi, että työryhmä on nimetty selvittämään asiaa.

llmastointeihin liittyvät asiat ovat työryhmällä selvityksen alla. Vastuuihmiseksi on
nimetty selvitystä tekemään talotekniikkamestariJuuso Aitio. Juuso Aitio selvittää
minkälainen jäähdytysjärjestelmä sopii mihinkin yksikköön .27.8.2018 on palaveri
jossa asiaa selvitellään ja suunnitellaan.
Va n h usneuvosto

on myös huolissaa n

m

iten ostopa lvelu yhteistyöku mppa neiden

kiinteistöjä viilennetään ja miten sitä seurataan? Salla Lindegren lupasi ottaa asian
esille seuraavassa johtokunnan kokouksessa.
Päätös: Merkitää n tiedoksi.

299 Kaupunkikehityksen iltakoulu(ruokahuolto)
Esitys: Leena Oksanen on tehnyt aloitteen vanhusneuvostolle ruokahuollon
järjestämisestä kunnassa koulujen lomien aikana. Huolissaan ollaan erityisesti

Perttelistä ja Suomusjärvestä, koska siellä ei ole yhtään avointa ruokailupaikkaa
kesäisin. Eeva Koskinen on lähettänyt kutsun, kaupunkikehityslautakunnan iltakoulu-

kokoukseen 28.8 klo 17 alkaen Halikon virastotalolle kutsun kokoukseen on saanut
puheenjohtaja Jari J Laiho.
Päätös: Palataan vanhusneuvoston kanssa asiaan, kokouksen jälkeen. Merkitään
tiedoksi.

309 Vt.vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren esittäytyy ja kertoo

ajankohtaisista uusista avauksista vanhuspalveluissa.
Esitys: Salla kertoi tulevasta vanhuspalveluiden talousarvio asioista. Elokuun SOTEla

uta kun nassa on keskustel u/ku u leminen Soten ta lousa rvioista. Syyskuussa tehdää n

talousarvioon liittyviä päätöksiä. Perniön Vuorelan yksikkö muuttaa Attendon
Tu pu rin tiloih in 2I.8.20I8.
Syksyllä 201,8 kotihoidossa aloittaa toiminnan "hoitaja booli" josta hoidetaan sijaiset

hoitajien sairaslomia ym. poissaoloja.
Ympärivuorokautisessa yksikössä paikkamäärä on todettu hyväksija odotusaika on
parempi kun koskaan. Odotus aika keskimää rin 47 vrk Salossa (max odotusaika
suositus on 90 vrk). Paikkamääriin ei tulossa muutoksia.
Tarve "välimuotoiselle" asumiselle on kasvanut, paikka jossa henkilökunta on
paikalla osan päivästä esim. klo 8-16. Esim. asiakkaan asunto on esteellinen ja hän ei

voi sen vuoksi asua omassa kodissaan, mutta varsinaista kotihoidon tai
ympärivuorokautisen hoidon tarvetta ei ole. Tällä hetkellä on tarjolla Rauhalassa

lyhyt aikaista tukiasumista, Koivulehdon ryhmäkodissa 5 paikkainen tukiasunto,
jonka paikat ovat nyt täynnä. Perhehoitoon on sijoitettu muuttama asiakas
kaupungin ulkopuolelle, Salolaiset eivät ole innostuneet aloittamaan perhehoidon
yrittämistä, rekrytointi perhehoidon järjestäjistä on käynnissä kokoaja n.
Eläkkeelle jääneen vanhuspalveluiden johtajan Hannele Lyytinen paikka tulee

hakuun lähiaikoina. Täyttölupa virkaan on myönnetty.
Evondoksen koneellinen lääkkeidenjako on käytössä kotihoidossa 43 asiakkaalla.

Kotihoidon asiakaskunnassa vain yksittäisiä asiakkaita joille tämä tuo apuja,
kotihoidon käyntien määrään. Laite on nyt toimiva ja sen käytöstä on tullut hoitajilta

positiivista palautetta. Evondos lääkkeidenjako automaatin kulut ovat koneen
käytöstä 300€ kk asiakasta kohden + lääkkeet ja apteekin ottama maksu
koneellisesta lääkkeiden pussittamisessa. Aluepäällikkö Niina Jantunen on

vastuuhenkilö Evondos asiassa.
Vanhuspalveluissa kotihoidossa on tulossa kokeiluun sähkölukot ikääntyneiden
asuntoihin. Näin hoitaja pääsee sisälle mobiilipuhelimen kanssa ja asiakkaiden
avaimia ei tarvita. Näin saataisiin pois suuri avainten määrä/mukana kuljetus jne.

hoitajilla. Ensin kokeilu otetaan käyttöön Salon keskustan alueella. Kaupunki maksaa
sähkölukoista ja asennuksista tulevat kulut.
Va

nhusneuvosto toivoo, että

va

n

husneuvostoa

ku u llaa

n va nhuspa lvelu iden

suunnitteilla olevassa talousarviossa.
Pöytäkirjan liitteestä löytyy vanhuspalveluiden keskeiset tavoitteet talousarvioon

vuodelle 20t9. Liitel.
Päätös: Merkitään tiedoksi

315 Kulttuuripäivä
Esitys: Jari Laiho ehdottaa, että kulttuuripäivää siirrettävän jollekin muulle viikolle

kun vanhustenviikko esim. lokakuun lopulle.

Päätös: Merkitään tiedoksi

32S Salvan järjestämä toritapahtuma 5.9.2018

Esitys: Seniorimessut ovat Salon torilla 5.9 klo 10-15

.

Päätös: Va n husneuvosto osa llistuu Seniori messu i lle. Merkitää n tiedoksi.

33$ Riksapyörä
Esitys: Kesällä Riksapyörä on herättänyt paljon puhetta mm. sosiaalisessa mediassa

ja on kyselty miksi Salossa ei sellaista ole. Voimaa vanhuuteen työryhmässä asia
ollut esillä, mutta rahoitusta ei ole kaupungilla antaa. Tähän hankkeeseen pitäisi
löytää ulkopuolista sponsorirahaa ja järjestö joka ottaisi keräysvastuun sekä
organisointi vastuun.
Päätös: Vanhusneuvosto on yksimielinen siitä, että Riksapyörä olisi tarpeellinen

ikääntyneiden sosiaalistamisessa. Merkitään tiedoksi.

349 Muistiluotsi-asiantuntijan kirje vanhusneuvostolle.
Esitys: Outi Korpelainen on lähettänyt vanhusneuvostolle kirjeen Turun Muistiluotisi

toiminnasta ja heidän tekemästä kartoituksesta muistisairaiden asiakkaiden
lu ku mää

rästä eri pa ikkaku ntien tasolla. M u istiluotisi toivoo pääsevä nsä

esittelemää n toimintaa nsa va nh usneuvostol le.
Päätös: Vanhusneuvosto päätti kutsua Muistiluotsitoiminnasta Outi Korpelaisen
a

lusta maa n ku lttuu ri pä ivää n. Merkitää n tiedoksi.

359 lautakuntien kuulumiset

Keskusvaalilautakunta: ei ikääntyneitä koskevia asioita
Sosiaalilautakunta: lautakunta kokoontuu ensimmäisen kerran elokuun
lopulla. Esteettömyysasiantuntijan virkaa ei erikseen tule vaan vastuu jaetaan
viroissa olevien kesken. Omaishoidon toinen tukihenkilö on palkattu.

Rakennus- ja ympäristölautakunta : Ei ikääntyneitä koskevia asioita.

Opetuslautakunta: Ei ikääntyneitä koskevia asioita. Lautakunta kokoontuu
elokuun lopulla, esityslistaa ei vielä saatavilla. Kansalaisopiston opinto-opas on
tullut asukkaille jakoon. Julkisen liikenteen ongelma ei ole poistunut, kursseille
osallistuvilla ei mahdollisuutta tulla julkisilla enää opinnoista/harrastuksista
kotiin.

Jätehuolto: Jätevesijärjestelmien päivitykseen ja asennukseen on enää vuosi
aikaa.

Kaupunkikehityslautakunta : Ei ikääntyneitä koskevia asioita.
Vapaa-ajan lautakunta: Ei ikääntyneitä koskevia asioita.

35I Muut asiat
Va

nh

uste nvi ikko/ i loa ja Toi me I ia isu utta 7 -t4.t0.2018

Vanhusneuvostopäiville 7.11 .20t8 Helsinkiin osallistuu puheenjohtaja Jari J Laiho
sekä sihteeri Minna Lähdemaa.

Mummodisko 29.8.2018 Salon urheilutalo klo 13 alkaen, tilaisuus on maksuton
Va n husneuvoston

esite

pä

ivitetää n.

37S seuraava kokous

Esitys: tiistaina tt.g.2OI8 klo 10 Halikon Kuiron kahvilan kabinetti.
38 5 kokouksen päätös

Kokous päättyi klo 11:55
Salossa

å?r, 8 , zö ,6

J. Lai

uheenjohtaja
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Heikki Lange

Raili Heikinheimo

Vanhuspalvelut
Keskeiset tavoitteet
1 Kehitetään kotona asumista

ja kotihoidon resurssien tehokasta käyttöä

2 Kehitetään monimuotoisia asu misratkaisuja eri asiakassegmenteille
3 Toimitaan aktiivisena osallisena Varsinais-Suomessa sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa
vanhuspalveluiden osalta

Merkittävimmät riskit
1 Taloudellinen tilanne suhteessa kasvavaan palvelutarpeeseen

2 Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja

3 Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot lisääntyvät kasvavan työmäärän ja yhä
haasteellisemman asiakaskunnan johdosta

4 Palvelurakenne ei ole optimaalinen johtuen rakennuskannasta
5 Salon kaupungin vaikutusmahdollisuudet sote- ja maakuntauudistuksessa jäävät vähäisiksi

Palvelualueiden painopistealueet sekä keskeiset toimintamenojen ja

- tulojen perustelut

Vanhuspalveluissa on uudistettu palvelurakennetta kuluneina vuosina kehittämällä ikäkeskustoimintaa,

palveluohjausta ja kotiin annettavia palveluita sekä mahdollisuuksien mukaan panostamalla
ympärivuorokautisen hoidon osalta tehostettua palveluasumista. Kehittämistyötä jatketaan tulevassa
talous- ja toimintasuunnittelussa sekä kaupungin omana toimintana että maakunnan toimintana
rakennemu utokseen valm istautuen.
Alla on kuvattu keskeisiä toiminnallisia muutosesityksiä ja niiden talousarviovaikutuksia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun osallistuminen
Vanhuspalveluista osallistutaan palveluiden sisällön kehittämisen työryhmiin ja kärkihankkeeseen.
Vanhuspalveluista ollaan mukana Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämissuunnitelman Ikääntyvien kuntoutus-, hoito- ja hoivapalveluiden työryhmässä sekä
palveluiden järjestämisen työryhmissä, kuten kotiin vietävät palvelut ja asumispalvelut. Työryhmien
tarkoitus on tuottaa ikääntyneiden palveluista sääntökirjat, joissa kuvataan palvelujen sisältö.
KomPAssi -kärkihankkeessa kehitetään maakunnallisesti palveluohjausta ja omaishoitoa. Hankkeessa
luodaan palveluohjaukseen yhtenäiset toimintakyvyn arviointimenetelmät ja palveluiden saantokriteerit.
Tasapuolisen ja yhtenäisen toimintakyvyn arvioinnin mahdollistamiseksi hankkeeseen osallistuneet
kunnat ovat ottaneet tai ovat ottamassa käyttöön Rai-järjestelmän palveluohjauksen ja kotihoidon osalta
vuoden 2018 aikana. Rai-järjestelmä on standardoitu ja monipuolinen tiedonkeruun ja havainnoinnin
välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja
palvelusuunnitelman laatimiseen. Vuoden 2019 aikana Rai-järjestelmä otetaan käyttöön myös
ympärivuorokautisessa hoidossa. Käyttöönottomaksu 3570 euroa ja vuosikustannus noin 13 200 euroa.
Käyttöönottoon ei esitetä määrärahan varaamista vaan kulut pyritään kattamaan ulkoisin varoin,

Kotona asumisen tukeminen
Vanhuspalveluissa on ollut kokeilussa vuosien mittaan erilaisia teknologisia ratkaisuja. Kokeilujen tulokset
ovat olleet siinä mielessä yhteismitallisia, että yksittäinen ratkaisu palvelee aina tiettyä rajattua

asiakasryhmää. Kotihoidon asiakkaat ovat heterogeeninen ryhmä ja siis hyötyvät erilaisista teknologisista
ratkaisuista. Talousarvioon esitetään varattavaksi 100 000 euroa erilaisten teknologisten ratkaisujen
hankintaan asiakkaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.
Sähkölukitusten käyttöönotto on aloitettu vanhuspalveluissa vuonna 2018 noin 250 sähkölukolla.
Sähkölukitusjärjestelmä korvaa asiakkaiden perinteiset avaimet ja sallii hoitajan pääsyn asiakkaan luokse
mobiilipuhelimella. Sähkölukitusten avulla on mahdollista säästää työvuorossa aikaa ja kilometrejä, koska
asiakkaiden avainten vaihto työntekijöiden välillä vähenee. Esitetään sähkölukitusjärjestelmän käytön
laajentamista noin 150 sähkölukolla. Kustannusarvio laajennukseen on 17 390 euroa/vuosi. Osalle

asiakkaista parempi ratkaisu saattaisi olla ns. avainboksi. Avainboksien hankintaan ei esitetä määrärahan
varaamista vaan kulut pyritään kattamaan ulkoisin varoin.
Liikkumista tukevat palvelut: Ikääntyneiden kotona asuminen edellyttää riittäviä kuljetuspalveluita.
Ikäihmisten määrä lisääntyy Salossa ja tämä näkyy kuljetuspalveluissa. Asiakasmäärä nousee vuosittain
noin 100 asiakkaalla. Nykyiset määrärahat eivät riitä. Esitetään lisättäväksi toimintavuodelle 100 000
euroa määrärahaa ii kku mista tukevii n palvelu ihin.
I

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 27.tL.2Ot7 $ 78 kaupunginhallituksen esityksen vanhuspalveluiden
omaishoidon tukipalkkiomäärärahan lisäyksestä 150 000 eurolla. Lisäksi valtuusto päätti, että

vanhuspalveluiden omaishoidon määrärahat korva merkitään niin, että palkataan omaishoidon lomittaja
kahdeksi vuodeksi ja tähän tarkoitukseen korva merkitään talousarvioon varatusta määrärahasta 40 0OO
euroa. Em. varten perustetaan määräaikainen omaishoidon tukihenkilön tehtävä vuosiksi 2018-2019.
Omaishoidon tukihenkilön palkkaa varten vuodeksi 2019 esitetään varattavaksi 40 000 euroa.
Omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen esitetään uusi avaus: Palveluseteli
lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen. Tällä hetkellä omaishoidon tuen vapaita on mahdollista
pitää kaupungin omissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä, mutta ei yksityisissä hoitolaitoksissa.
Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen tehostetussa palveluasumisessa palvelusetelillä
esitetään varattavan 50 000 euroa. Lisäksi esitetään 45 000 euron määrärahalisäystä omaishoidon
lakisääteisissä vapaapäivissä käytössä olevaan tilapäisen kotihoidon palveluseteliin.

Kehitetään monimuotoisia asumisratkaisuja
Rauhalan

ja Koivulehdon tukiasumisen kokeilujen vakinaistaminen. Rauhalan tukiasuminen on ollut

toiminnassa vuodesta 2017. Vuonna 2018 tukiasumista laajennettiin siten, että Rauhalassa otettiin
käyttöön poftaiden takana olevat kolme yhden hengen asukashuonetta ja henkilöstömäärää lisättiin 50
% lähihoitajan vakanssilla. Esitetään toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2018 ollut 50
lähihoitajan määräai ka inen työsuhde mu utetaan vaki naiseksi.

o/o

Koivulehdon tukiasumisen kokeilu käynnistyi keväällä 2018, Kesäkuussa kaikki viisi asuntoa olivat
täynnä. Esitetään toiminnan vakinaistamista siten, että talousarviossa 2017 ollut 50 9o lähihoitajan
määräaikainen työsuhde muutetaan kokonaiseksi vakinaiseksi lähihoitajan työsuhteeksi.

Ympärivuorokautisen hoidon paikkamäärä on jonotilanne ja odottajat huomioon ottaen tällä hetkellä
palvelualueen näkökulmasta riittävä. Sen sijaan viime vuosien aikana on noussut esille tarve uusien
välimuotoisten asumis- ja palveluratkaisujen kehittämiselle. Tehdyt tukiasumlsen kokeilut ovat
osoittaneet selvän tarpeen välimuotoisille asumis- ja palveluratkaisuille. Osa asiakaskunnasta ei selviä
enää omassa kodissaan joko kodin esteellisyyden tai turvattomuuden takia, mutta he eivät tarvitse vielä
ympärivuorokautista hoitoa, jossa on henkilökuntaa myös yöllä paikalla. Yöajan palvelutarpeeseen riittäisi
tässä vaiheessa teknologiset turvaratkaisut sekä tarvittaessa yöpartiotoiminta. Esitetään varattavaksi 400
000 euroa palvelusetelitoiminnan laajentamiseen ns. tavallisen palveluasumiseen, jolla saadaan
palvelusetelin arvosta riippuen arviolta noin 15-20 asiakkaalle palveluseteli tavalliseen palveluasumiseen,

