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Johdanto  

”Yhdessä keskusteltu on yhdessä suunniteltu. 

Yhdessä suunniteltu on yhdessä tehty. 

Yhdessä arvioitu on yhdessä vastattu.” 

 

Ikaalisten vanhustenhuoltoa on ohjannut IKAALISTEN ILTA, ikaalilainen vanhustenhuollon strategia, 

vuosina 1995–2014. Ikaalisten Illan tehtävä on ollut luoda Ikaalisten yhteistä tulevaisuutta etsimällä 

malli ja strategia, jolla erityisesti ikääntyneiden tarpeista kyetään suunnitelmallisesti pitämään huoli 

tulevina vuosina. Päätehtävä ei ole muuttunut vuosikymmenien aikana. 

IKAALISTEN ILLAN päivitys käynnistyi lokakuussa 2013. Päivityksen johtoryhmä muodostui Ikaa-

listen kaupunginhallituksen, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmän 

edustajista. Pientyöryhmät työskentelivät neljän eri aihealueen parissa; palvelujärjestelmä, asiakaspal-

velu ja palvelukulttuuri, yhteistyö eri hallintokuntien välillä, tiedottaminen. Ikaalisten Illan valtuusto-

seminaari pidettiin maaliskuulla 2014.  Ikaalilaiset saivat mahdollisuuden vaikuttaa omalla mielipiteel-

lään suullisesti tai kirjallisesti Ikaalisten Vanhusneuvoston kautta tai Seniorimessuilla toukokuulla 

2014 Kauppakeskus Kompissa.  

IKAALISTEN ILLAN päivitys kunnioittaa ensimmäistä suunnitelmaa rakenteellisesti. IKAALISTEN 

ILTA käsitellään sosiaali- ja terveyslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Hallinnol-

lisen hyväksynnän lisäksi suunnitelma vaatii laajan sitoutumisen kaupungin oman henkilöstön, yksityi-

sen ja kolmannen sektorin tuottajien, ikaalilaisten kuntalaisten ja heidän läheisten keskuudessa. Suun-

nitelman toimeenpano ajoittuu taloudellisesti erittäin haasteelliseen aikaan ja vaatii juuri sen vuoksi 

kaikkien osapuolien sitoutumista. Tulevaisuudesta onnistuneesti selviytyminen edellyttää hyväksyntää, 

että voimme ajatella palveluja toisin. 

 

IKAALINEN 9.9.2014 

 

IKAALISTEN ILTA – päivityksen johtoryhmä 

 

Anneli Ranne    Marianne Viitasalo-Männistö 

puheenjohtaja    sihteeri 
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1. Ikaalisten illan taustalla olevat valtakunnalliset lait, suositukset ja käsitteistöä 

1.1.  Lait ja suositukset 

 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(28.12.2012/980) tuli voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden ihmisten hyvin-

voinnin, terveyden ja toimintakyvyn järjestelmällistä edistämistä sekä laadukkaiden sosiaali- ja terve-

yspalvelujen tarkoituksenmukaista saantia.  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista koros-

taa ennaltaehkäisevien palvelujen, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen vaikuttavuutta. Lain 

keskiössä on iäkkäiden ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn monipuolinen tukeminen, 

itsenäisen selviytymisen turvaaminen, iäkkäiden osallisuuden parantaminen sekä palveluiden laadun 

parantaminen. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 

2013) painottaa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen 

tukemisen ensisijaisuutta sekä kattavaa yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia. 

Laissa määrätään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä on oltava henkilöstö, jonka 

määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön palveluja saavien henkilöiden määrä ja palvelujen 

tarvetta. Laatusuosituksen valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstön vähim-

mäismääräksi on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asukasta kohden. Korkeampi henkilöstömitoitus on suositel-

tavaa silloin, kun asiakkailla on vaikeita somaattisia sairauksia, käytösoireita tai kun hoitoympäristön 

puitteet aiheuttavat henkilökunnan lisätarpeita. Uuden lain mukaan jokaiselle ikääntyneelle nimetään 

kunnassa oma vastuutyöntekijä, johon hän voi ottaa yhteyttä tarvitessaan apua palvelujen toteuttami-

seen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyöntekijän tehtävänä on seurata palvelusuunni-

telman toteutumista yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen läheistensä ja edunvalvojansa kanssa sekä 

arvioida palvelutarpeen muutoksia. Vastuutyöntekijä on tarvittaessa yhteydessä muihin sosiaali- ja 

terveyspalvelujen yksiköihin ja neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liit-

tyvissä asioissa. 

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista on 

määrätty vanhusneuvoston toiminta lakisääteiseksi 1.1.2014 alkaen. Lain mukaan kunnan on asetettava 

ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi vanhusneuvosto ja 

huolehdittava sen toimintaedellytyksistä kunnassa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan niiden 

toimintojen suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, 

elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja iäkkäiden tar-

vitsemiin palveluihin. 
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1.2.  Valvonta 

 

Kunta ja sen toimintayksiköt vastaavat ensisijaisesti itse järjestämiensä ja ostamiensa palveluiden lail-

lisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Jokaisessa kunnassa toimii tarkastuslautakunta, joka arvioi, 

ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Kun-

ta valvoo myös alueellaan toimivia yksityisiä palvelun tarjoajia sekä palveluntarjoajia, joilta kunta 

ostaa palveluita. Yksityisten sosiaali- ja terveysalan yritysten on haettava aluehallintovirastolta lupa 

uuden toiminnan aloittamiseen tai nykyisen toiminnan muuttamiseen. 

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, että vanhus-

tenhuollon toimipaikkoja koskeva lupahallinto, valvonta ja siihen liittyvä ohjaus ovat yhdenmukaisia 

koko maassa. Aluehallintovirastot valvovat sekä julkista että yksityistä vanhustenhuoltoa omilla alueil-

laan. Ne tekevät tarkastuskäyntejä vanhustenhuollon toimintayksiköihin ja käsittelevät vanhustenhuol-

toa koskevat kantelut. Sosiaalihuollon yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja ter-

veysministeriölle. Kunnilla on velvollisuus valvoa vanhustenhuollon palveluiden tuottajia. Valvonnan 

tavoitteena on varmistaa, että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhus-

tenhuollosta annetut suositukset edellyttävät. Oppaassa Sosiaalihuollon valvonnan periaatteet ja toteu-

tus – Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut, on yksityiskohtaisesti esitetty sosiaalihuollon 

valvonnan lähtökohtia, menettelytapoja ja annettu ohjeita vanhusten ympärivuorokautisen hoivan jär-

jestämisestä. 

1.3.  Käsitteitä 

 

Kotihoito tukee kotona selviytymistä  

Kotona selviytymistä tuetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon palveluilla. Kunta voi yhdistää sosiaa-

lihuoltolakiin perustuvan kotipalvelun ja terveydenhuoltolakiin perustuvan kotisairaanhoidon kotihoi-

doksi. 

Kotipalvelu tukee ja auttaa, kun asiakas tarvitsee sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi apua 

kotiin selviytyäkseen arkipäivän askareista ja henkilökohtaisista toiminnoista kuten hygienian hoitami-

sesta. Kotipalvelun työntekijät ovat pääasiassa kodinhoitajia, kotiavustajia ja lähihoitajia. 

Kotipalvelun työntekijät seuraavat myös asiakkaan vointia ja neuvovat palveluihin liittyvissä asioissa 

asiakkaita ja omaisia. Monissa kunnissa palveluja saa myös iltaisin ja viikonloppuisin; ja yöpartiotkin 

ovat yleistymässä. 

Kotisairaanhoito suorittaa asiakkaan kotona lääkärin määräämiä sairaanhoidollisia toimia, ottaa näyt-

teitä, valvoo lääkitystä ja seuraa asiakkaan vointia. Varsin vaativaakin sairaanhoitoa, esimerkiksi saat-

tohoitoa voidaan järjestää kotona. Myös omaisten tukeminen on osa kotisairaanhoidon työtä. Kotisai-

raanhoidon henkilöstö on koulutukseltaan pääasiassa sairaanhoitajia. 

Laadukas kotipalvelu ja kotisairaanhoito perustuvat asiakkaan toimintakyvyn arviointiin ja sen perus-

teella laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan. 
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Tukipalvelut täydentävät muuta kotipalvelua. Tukipalveluina voidaan järjestää esimerkiksi aterioiden 

tuominen kotiin, siivous, kylvetys ja kuljetuspalveluja. 

Lyhytaikaisella asumispalvelulla tuetaan ikäihmisten ja vammaisten kotona selviytymistä ja hoitavan 

omaisen jaksamista. Samalla ehkäistään pysyvän kolmivuorohoidon tarvetta. Lyhytaikaishoitojaksot 

voivat toistua säännöllisesti kotona asumisen kanssa tai ne voivat olla satunnaisia. 

Palveluasuminen 

Tuki- ja palveluasumista on tarjolla niille, jotka tarvitsevat enemmän tukea asumiseen kuin tavanomai-

seen asuntoon voidaan järjestää. Tuki- ja palveluasumista saavat ikäihmiset, vammaiset, kehitysvam-

maiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat. 

Tehostettu palveluasuminen 

Tehostettua palveluasumista järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa tarvitseville. Tehostetun pal-

veluasumisen yksiköissä asukkailla on lähes aina oma huone ja lisäksi yhteisiä tiloja. Henkilökuntaa 

on paikalla ympäri vuorokauden. 

Perhehoito on yksilöllinen vaihtoehto  

Kunta voi sosiaalihuoltolain mukaisesti järjestää henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon hänen 

oman kotinsa ulkopuolella perhehoitona yksityiskodissa. 

Perhehoitajalakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä laatuvaatimuksista, 

hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä, toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja 

kustannusten korvaamisesta 

Omaishoidon tuki  

Kunta voi järjestää vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tekemällä hoidosta sopimuksen 

omaisen tai muun läheisen henkilön kanssa. Omaishoidon ehdoista säädetään laissa omaishoidon tues-

ta. 

Ikääntymispolitiikka  

Sosiaali- ja terveysministeriö linjaa ikääntymispolitiikkaa strategiassaan, lainsäädännöllä, laatusuosi-

tuksilla, ohjelmilla ja hankkeilla. 

Ikääntymispolitiikan tavoitteena on edistää ikäihmisten 

 toimintakykyä 

 itsenäistä elämää 

 aktiivista osallistumista yhteiskuntaan. 

Kuntien ikääntymispoliittiset strategiat  

Ikääntymispolitiikkaa toteuttavat käytännössä kunnat, jotka järjestävät ikäihmisten tarvitsemat sosiaa-

li- ja terveyspalvelut. Tavoitteena on, että kaikilla kunnilla on ikääntymispoliittinen strategia. 
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Ikääntymispoliittinen strategia laaditaan yhdessä kunnan eri hallintokuntien, kuntalaisten, järjestöjen, 

elinkeinoelämän ja muiden toimijoiden kanssa. Strategiassa määritellään, miten kunnassa edistetään 

ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä ja miten eri toimijoiden vastuut jaetaan. Ikääntymispoliittinen 

strategia hyväksytään kunnanvaltuustossa ja ikäihmisiä koskevassa päätöksenteossa noudatetaan sen 

linjauksia. 

Palvelurakenne  

Palvelurakenteella tarkoitetaan hallinnollis-organisatorista rakennetta, jonka mukaisesti lakisääteinen 

sosiaali- ja terveydenhuolto tulee järjestää. Palvelurakenteesta säädetään sosiaali- ja terveydenhuollon 

järjestämisestä annettavassa laissa. (Termiä palvelurakenne on aiemmin käytetty kuvaamaan sitä, mil-

laisia palveluja ja miten toteutettuna järjestetään; esimerkiksi laitoshoito, avohoito, palveluasuminen, 

kotiin järjestettävät palvelut). 

2. Nykytila 

IKAALISTEN ILLAN päivitystyöryhmä halusi päivitystyöllä vastata Vanhuspalvelulain 5 §:n kuntien 

velvoitteeseen; ”Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoin-

nin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tar-

vitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava 

kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan 

strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausit-

tain. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on 

1. arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien pal-

velujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöi-

tä, 

2. määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriu-

tumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun ke-

hittämiseksi, 

3. määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden toteutumi-

sesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttamiseksi, 

4. määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden toteutta-

misessa sekä 

5. määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen kans-

sa. 

”Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden 

henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 

§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.” 
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2.1.  Muutostarpeiden arviointi vuodesta 1995 vuoteen 2030 

1.   Palvelurakenteen laitosvaltaisuus ja vaihtoehdottomuus 

Ikaalisten kaupungilla ei ole vanhustenhuollon yksiköissä laitospaikkoja. Kolmivuorohoitoa tar-

joavat yksiköt toimivat tehostetun asumispalvelun yksiköinä, joissa asukas asuu vuokrasopimuk-

sella tai saa lyhytaikaista asumispalvelua. Painopiste palvelutuotannossa on siirtynyt kotihoitopai-

notteiseksi. Kotihoidon monipuolinen palvelutarjonta yhdessä yksityissektorin, asiakkaiden läheis-

ten, muiden yhteistyökumppaneiden kanssa tulee olemaan ikaalilaisessa palvelurakenteessa kivi-

jalka. Palvelun reagointinopeus, joustavuus, ammatillinen osaaminen ovat avainsanoja. 

2.   Vanhuspolitiikan määrittelemättömyys 

Valtakunnallinen keskustelu vanhustenhuollosta tuo palvelutavat ja käsitteet tutummiksi ihmisille. 

Vanhuspalvelulaki antoi valtakunnalliset raamit työlle. Ikaalisissa vanhuspolitiikan on elettävä 

kunnan päätöksenteossa, sen on oltava poikkihallinnollista, kaikki vanhuspolitiikan tekijät osallis-

tuvat tasavertaisesti työhön. Tarvitaan luonnollista kohtaamista tapahtumissa, teemapäivissä. Ak-

tiivinen vanhusneuvosto ja asiakasraadit tuovat ikääntyneen äänen ja mielipiteen päätöksenteon 

suunnitteluun. 

3.   Kokonaisvaltaisen näkemyksen puute, sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen näkemyk-

sen puute 

Ikaalisten sosiaali- ja terveystoimi siirtyi tulevaisuuteen syksyllä 2013 uuden sosiaali- ja terveys-

keskuksen valmistumisen myötä. Sosiaali- ja terveyskeskus varmistaa hoito- ja hoivaprosessien 

toimivuuden asiakkaiden elämää aktivoivaksi ja tukevaksi. Alojen hallinnollisella yhdistämisellä 

saatetaan häivyttää tai hukata molempien alojen työntekijöiden erityisosaamista. Osaamista häviää, 

jos työntekijältä katoaa näkemys itsestään oman alansa taitajana. Tuloksellisinta toiminta on, kun 

molemmat alat ja niiden perus- ja erikoisosaaminen vahvistavat toisiaan yhteisessä toimintaympä-

ristössä. Tämä on nyt mahdollista Ikaalisissa. 

Ikaalilainen tapa kokoontua viikoittain moniammatilliseen yhteistyöryhmään eli JATSI – ryhmään 

vanhustyön asioissa on jatkunut 15 vuotta. Työtapa on nähty tulokselliseksi.  

4.   Vanhuksen yksilölliset tarpeet eivät tule huomioiduksi 

Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus edellyttävät palvelutuotannossa yksilöllisyyden ja itsemäärää-

misoikeuden toteutumista. Hoito- ja palvelusuunnitelman toteutuminen jokaisen asiakkaan kohdal-

la antaa asiakkaalle ja hänen läheiselle kuulluksi tulemisen oikeuden ja virallinen päätös palvelusta 

mahdollistaa muutoksenhakumahdollisuuden.  

5.   Sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen eriytyneisyys 

Ikaalisissa sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollinen yhdistyminen 12 vuotta sitten on johtanut 

todelliseen yhteen hallintokuntaan. 



10 

2.2.  Nykytila ja tavoitteet 

*) Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisu 2013:11, Laatusuositus hy-

vä ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi 

Ikaali-

nen 

2012 

Hämeenky-

rö 

2012 

Parka-

no 

2012 

Valta-

kun- 

nallinen 

tavoite  

2017*) Huomioitavaa 

Kotona asuvat 75-vuotta täyttäneet, 

% vastaavan- 

ikäisestä väestöstä 86,7 86,7 89,2 

90,0 - 

92,0 

 Kotihoitoa tu-

kevat palvelurat-

kaisut julkisella, 

yksityisellä sek-

torilla. Kuntalai-

silla tieto. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä ole-

vat (30.11.),  

75 vuotta täyttäneet asiakkaat, % 

vastaavanikäisestä väestöstä 10 13,8 5,4 

13,0 - 

14,0 

Palvelulähtökoh-

ta on kotona 

olemisen tuke-

misesta. 

Omaishoidon tuen, 75 vuotta täyttä-

neet asiakkaat,   

vuoden aikana, % vastaavanikäisestä 

väestöstä 5,4 3,4 4,8 6,0 - 7,0  

Omaishoitajien 

tukeminen pal-

veluilla ja palk-

kiolla 

Ikääntyneiden tehostetunpalvelu-

asumisen, 75 vuotta 

täyttäneet, asiakkaat 31.12, % vas-

taavanikäisestä  

väestöstä 10,4 9,7 5,8 6,0 - 7,0 

Kaikki tukitoi-

met ennen tehos-

tettua palvelu-

asumista 

Vanhainkokeissa tai pitkäaikaisessa 

laitoshoidossa  

terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta 

täyttäneet  

(31.12. vastaavanikäisestä väestöstä) 2,8 4 4,9 2,0 - 3,0 

Vanhainkotihoi-

toa Ikaalisissa ei 

ole, sairaalan 

osastolla ei asuta 

THL, Tilasto- ja indikaattoripankki 

     

 

  

     

      

   
2.3.  Ikaalisten vanhuspoliittinen tulevaisuudenkuva 2030  

 

Ikaalisten vanhuspolitiikka merkitsee linjavalintaa ja asettumista tiettyjen kehittämisvaihtoehtojen 

taakse. Hyvä vanhuspolitiikka perustuu arvokeskusteluun kunnassa. Ikaalilaisessa vanhuspolitiikassa 

hyvä hoito ja palvelu ovat hyvin suunniteltua ja ennakoivaa, vastaa lainsäädännön vaatimuksia ja asi-

akkaiden tarpeita, käyttää voimavarojaan tarkoituksenmukaisesti, osallistaa asiakkaan ja hänen lähei-

sensä. Ikaalilainen vanhuspolitiikka on avointa arvioinnille. Poliittiset päättäjät johtavat prosessia, vi-

ranhaltijat huolehtivat, että palvelutoiminta on arvojen mukaista. Keskusteluun pitää olla mahdollisuus 
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osallistua kaikilla kuntalaisilla ja henkilöstöllä. Ikaalisten kaupunki tukee vanhustenhuollon hoivayrit-

täjyyttä. Ikaalisten kaupungin asukasmarkkinoinnissa ikäihmiset ovat tärkeä kohderyhmä, koska Ikaa-

lisissa on monia vahvuustekijöitä laadukkaaseen seniorielämänvaiheeseen. 

Painopisteet tulevat olemaan kotihoidon palvelut, monipuoliset palvelutuottajat, palvelusetelin mah-

dollisuudet, kolmannen sektorin merkitys, laadukkaat palvelut, ennaltaehkäisevä työ, kuntoutus, sote-

kortteli, tiedottaminen, liikunta, kulttuuri, henkilöstön työn mahdollistaminen. 
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3. Väestöennuste, palvelutarve-ennusteet ja huoltosuhde 
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3.1.  Muistipolku 

 

 

 

 

 

 

 

  

Muistineuvola 
• Potilaan haastattelu, 

MMSE,Cerad 
• Depressioseula tarv. 
• Omaisten haastattelu 

Yksilöllinen neuvonta, oh-
jaus ja tuki muistineuvola 
linkkinä 
Palvelutarpeen arviointi 
hoito- ja palvelusuunnitel-
ma 

• Kotihoito 
• Kuntoutus 
• Päivätoiminta 
• Lyhytaikaishoito 

Omaisryhmät 
Kotilomitus 
Ensitietopäivät 

Muistihäiriön tun-
nistaminen 

Yhteydenotto lääkäriin 

Lääkärin tutkimus 
Laboratoriokokeet 
Lähete/seuranta 

Erikoissairaanhoito 
Geriatrin vast.otto 
• Lähete/tutk.tulokset 
• Pään kuvantaminen 

TT/CT 
• Dementoivan sairauden 

diagnosointi 
• Lääkitys 
• B-lausunto 

Seurantakäynti 
Geriatrin vastaanotolla 

• hoitosuunnitelma 

Säännölliset käynnit lääkärillä 
• Potilaan kuntoutustarpeen arviointi 
• Omaisen kuntoutustarpeen arviointi 
• Tarvittavat lausunnot toimeentulon turvaamiseksi 
• Asianmukaisen hoitopaikan arviointi 
• Hoidon seuranta  

Yhteys työterveyshuoltoon 
alle 65-vuotiailla 

 Tutkimukset 
ja hoito 

Muiden sairauksien 
hoito 

Yhteistyö 
Tieto 

Psykogeriatri 

Neurologi 

Sosiaalityöntekijä 
Fysioterapeutti 
Kuntoutusohjaaja 

TYYTYVÄINEN MUISTIHÄIRIÖPOTILAS 

TYYTYVÄINEN OMAINEN 
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Muistipolku Ikaalisissa  

 

Muistisairauksilla tarkoitetaan sairauksia, jotka heikentävät sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn 

alueita, kuten kielellisiä toimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta. Ne ovat oirekuvaltaan moni-

ulotteisia. Niihin liittyvät hälytysmerkit muistin heikkenemisestä pitää aina selvittää. 

Ikaalisissa muistisairaan hoitopolku alkaa muistineuvolasta, joka sijaitsee sosiaali- ja terveyskeskuk-

sessa. Tavoitteena on pitää neuvolan ” kynnys matalana”. Asiakas voi varata ajan itse, lähetettä ei tar-

vita. Lääkärit ja muut hoitotahot ohjaavat aktiivisesti asiakkaita muistineuvolaan, kun viitettä muis-

tioireesta ilmenee. 

Muistineuvolasta polku jatkuu terveyskeskuslääkärin vastaanotolle. Kuvantamistutkimusten ja erikois-

lääkärin vastaanotolla annetun diagnoosin ja mahdollisen lääkityksen aloittamisen jälkeen seuranta 

jatkuu muistineuvolan, terveyskeskuksen, kotihoidon ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Myös omais-

ten tukemiseen kiinnitetään huomiota. 

Muistineuvolatyössä on hienoa huomata, että tieto muistisairauden varhaisen toteamisen merkityksestä 

alkaa levitä. Muistin tutkiminen on osa terveyden seurantaa. 

 

3.2.  Resurssien kehitys 

 

Vanhustenhuollosta on yhteinen vastuu eri hallintokunnilla ja toimijoilla rakentaa omalta osaltaan 

ikääntyneen hyvän elämän edellytyksiä. Erityinen vastuu on sosiaali- ja terveystoimella tuottaa iäkkäi-

den palvelut ammattitaitoisesti ja hyvin. Taustarakenteiksi tarvitaan; 

1. kaupungin taloudellinen tilanne on tasapainossa 

2. on riittävästi koulutettua, motivoitunutta ja kehittämiskykyistä työvoimaa 

3. eri hallintokuntien välillä on hyvä yhteistyö 

4. ikääntyminen koetaan myönteisenä asiana 

5. osataan hyödyntää olemassa olevat tilat 

6. käytetään toimivaa yksityis- ja kolmatta sektoria. 
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3.3.  Palvelutoiminnan perusajatus, arvot, periaatteet 

 

IKAALISTEN ILLAN palvelutoiminnan periaatteet ja niistä johdetut toimintaperiaatteet Ikaalisissa ovat 

Perusperiaate 

Hyvän elämän jatkuvuuden turvaaminen 

Toiminnan periaate 

1. Elämäntapojen kunnioittaminen  

2. Itsenäisen toiminnan tukeminen 

3. Elinympäristön ja elinpiirin toimivuuden turvaaminen 

4. Sosiaalisen verkoston ja ihmissuhteiden tukeminen ja edistäminen 

Perusperiaate  

Ikääntyneen yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

Toiminnan periaate 

1. Monipuolinen palveluvalikoima 

2. Jatkuva toimintojen uudelleenarviointi 

3. Myönteisen vanhuskäsityksen edistäminen 

4. Koti- ja avopalvelupainotteisuus 

5. Hyvän laadun turvaaminen 

Perusperiaate 

Turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen 

Toiminnan periaate 

1.  Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen 

2. Vanhusmyönteisen ilmapiirin edistäminen 

3. Normaalielämän tukeminen 

4. Monimuotoisten palvelujen saatavuus joustavasti 

5. Asumisen mahdollistaminen omassa elinympäristössä 
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 3.4.  Tulevaisuuden tila määriteltynä 

 

Ikaalisten omaksi vanhuspoliittiseksi kehittämisohjelmaksi valittiin vuonna 1994 ns. integroitu plura-

listinen strategia (yhdennetty monimuotoinen toimintatapa). Mallia kutsutaan IKAALISTEN ILLAN -

malliksi. Sen sisältöä korostavat; 

 asiakaslähtöisyys ja ikääntyneen itsemääräämisoikeus 

 julkisen sektorin vastuu palveluista, myös ennalta ehkäisevästä toiminnasta 

 avohuoltopainotteisuus, kolmivuorohoidon säilyessä sosiaalitoimen laitoksilla 

 palvelujen tuottaminen laaja-alaisella yhteistyöllä, aluetyöskentelyä kehittämällä, moni-

tuottajajärjestelmää hyväksi käyttäen huomioiden omais- ja vapaaehtoistyö 

 mahdollisuus tarkistaa maksupolitiikkaa 

 myönteisen vanhuskäsityksen tukeminen 

 panostus jatkuvaan kouluttautumiseen 

 

3.5.  IKAALISTEN ILLAN – malli 

 

Vanhustenhuollon tarkoituksena on luoda edellytykset sille, että ikääntyneet voivat asua ja elää omassa 

kodissaan ja tutussa ympäristössään aina kuolemaansa saakka. Tämä toiminta mahdollistuu vain ikään-

tyneiden, omaisten, eri hallintokuntien viranhaltijoiden, yksityisen ja kolmannen sekä vapaaehtoisten 

saumattomalla yhteistyöllä. Toiminnalla pyritään edistämään ikääntyneiden arvostamista, hänen omien 

voimiensa, omatoimisuutensa, yksilöllisyytensä ja itsemääräämisoikeutensa tukemista sekä turvalli-

suutta. 

Julkiset palvelut kohdennetaan asiakaslähtöisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä ympärivuo-

rokautista ja osavuorokautista palvelua tarvitseville ikääntyneille (=primaariryhmä). Viikoittain ja sa-

tunnaisesti apua tarvitseville ikääntyneille (=sekundaariryhmä) annetaan julkisia palveluja tarvittaessa 

ja erilaisina tukipalveluina toimintakyvyttömyyttä ennaltaehkäisevänä toimintana sekä ohjataan kol-

mannen sektorin ja yksityisten palveluihin. 

3.6.  Myönteinen vanhuskäsitys 

 

Vanheneminen on ihmisen elämään kuuluva luonnollinen tapahtuma. Tässä elämänvaiheessa ihminen 

saattaa tarvita itsenäisen elämänsä turvaamiseksi erilaisia palveluja. Myönteinen suhtautuminen pai-

nottaa ihmisen omia voimavaroja ja hänen elämäänsä sosiaalisen yhteisön jäsenenä. Jotta ikääntynyt 

voisi tuntea tyytyväisyyttä elämäänsä, on tärkeää, että hän itse saa ohjata elämäänsä ja jatkaa hänelle 

tuttuja elämäntapoja. 
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3.7.  Palvelurakenne 

 

3.7.1.  Palvelurakenteen muutoksen edellytykset 

 

3.7.1.1.  Kotihoitopainotteisuus 

 

1. Palvelutarpeen arviointi - arviointiin yhtenevä toimintatapa, yhtenevät palveluohjauskäy-

tännöt, keskitetty moniammatillinen arviointiprosessi, arvioinnin kriteerit ja osaamisen kehit-

täminen, vastuutyöntekijä – malli. 

2. Toiminnanohjaus – päivittäisen työn organisoinnin prosessi, työprosessien kehittäminen – 

vastuuhoitajuus (toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi), toiminnanohjaus prosessi ja si-

sällön kehittäminen. 

3. Palveluketjujen kehittämiseen liittyvät prosessit – asiakaslähtöinen hoito-, palvelu- ja kun-

toutumissuunnitelma ja laatimisen prosessi, varhaisen puuttumisen malli, äkillisen tilanteen 

malli, toipilasajan malli, kuntouttavan kotiutumisen malli, muistisairaan kuntoutumisen pro-

sessi, kuntoutumista ja toimintakykyä tukeva työpaja. 

4. Osaamiseen liittyvät prosessit – vastuuhoitajamallin juurruttaminen, hyvinvointia edistävä 

toiminta (linkittyy palveluohjaukseen), asiakasosallisuuden kehittäminen. 

5. Johtamiseen liittyvät prosessit – kuntoutumista tukeva lähijohtamisen prosessi, päivittäisen 

työn johtaminen, tiedolla johtaminen. 
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3.7.1.2.  Koordinoitu kuntoutus 

 

 

3.7.1.3.  Henkilöstön koulutuksesta ja työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 

3.7.1.4.  Yksityis- ja kolmannen sektorin palvelutuotannon hyödyntäminen 
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Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2013:5 
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3.7.2.  Palvelujen organisointi 

 

 palvelut organisoidaan ammatillisesti JATSI -ryhmässä 

 säännöllistä apua saavien asiakkaiden kanssa tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma 

 kaikessa palvelutuotannossa huomioidaan yksityiset ja kolmannen sektorin palvelun-

tuottajat 

 palveluajatus on ennaltaehkäisevää ja moniammatillista 

 

3.7.3.  Palvelujen organisoinnin positiiviset seuraukset 

 

 palvelut kohdennetaan tarkemmin 

 työnteko vastuuttamisen vuoksi tehostuu, työsitoutuminen kehittyy 

 asiakkaan ja hänen läheisten mahdollisuus vaikuttaa palveluun paranee 

 yksityisten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien palvelutarjonnan merkitys terävöi-

tyy ja lisää asiakkaan valinnanmahdollisuutta 
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4.  Ikaalisten kaupungin strategian päätavoitteet 

 

Ikaalisten kaupunginvaltuusto on 24.6.2013 hyväksynyt Ikaalisten strategian vuosille 2013-2016. Stra-

tegia-asiakirja on valmisteltu valtuuston, elinkeinoelämän ja henkilöstön yhteistyönä ja se myös jal-

kautetaan yhdessä. Strategian painopisteet ja päätavoitteet ovat 

1. Kuntayhteistyön osalta päätavoitteena on aktiivinen itsenäisten kuntien yhteistyö kolmostien 

kuntien kanssa. 

2. Oman toiminnan kehittämisen päätavoitteena on, että palveluita tuotetaan jatkossa enemmän 

kuntien yhteistyönä. 

3. Elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämisen päätavoitteena on Ikaalisten elinvoiman 

säilyttäminen ja kehittäminen. 

4. Strategian toimeenpanosta on valmisteltu erillinen toimeenpano-ohjelma, jossa kehittämiskoh-

teet on aikataulutettu ja vastuutahot määritelty. 

4.1.  Palvelustrategia 

 

Ikaalisten kaupunki ei ole määritellyt erillistä palvelustrategiaa, mutta strategian toimeenpano-

ohjelmassa ovat erillisinä kehittämisosioina  

1. yhteistyö paikallisten yritysten kanssa 

2. kolmannen sektorin mukaan ottaminen  

3. palvelusetelit 

Kaikkien näiden osioiden toteuttamiseen valtuusto ottaa kantaa v. 2015 talousarvion valmistelun yh-

teydessä yksityiskohtaisemmalla tasolla. 

 

4.2.  Henkilöstöstrategia 

 

Strategia-asiakirjassa on todettu, että sen lisäksi että strategia on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön 

kanssa, niin se myös jalkautetaan yhdessä. Henkilöstöjärjestöjen edustajat ovat mukana toimenpiteiden 

suunnittelussa. Henkilöstöjaosto täsmensi kokouksessaan 24.10.2013 periaatetta siten, että YT-

ryhmässä tapahtuvan käsittelyn lisäksi yksi työskentelytapa on vapaamuotoisten keskustelutilaisuuksi-

en järjestäminen. Tämänlainen tilaisuus on järjestetty kouluverkkoasian valmistelun yhteydessä 

24.4.2014. Henkilöstöjaosto on jo toimikautensa alussa linjannut tavoitteekseen luoda Ikaalisten kau-

punkiin muutoksia tukeva henkilöstöpolitiikka. Henkilöstöä pyritään motivoimaan osallistumaan muu-

tosprosesseihin. 
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4.3.  Elinkeinopolitiikka 

 

Elinkeinopolitiikan osalta kaupunginvaltuusto on hyväksynyt elinkeino-ohjelman (8.10.2013).  Sen 

tavoitteena on Ikaalisten kaupungin elinvoimaisuuden lisääminen kuluvalla valtuustokaudella (2013-

2016).  

Toimintatavan kolme keskeisintä asiakokonaisuutta ovat 

1. Kiinteä yhteistyö kaupungin (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) ja Kehittä-

misyhtiö Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n kanssa. 

2. Yhteistyö kumppaneiden kanssa erikseen niin sovittaessa/päätettäessä. 

3. Valtuuston vuosittain talousarviossa asettamien tavoitteiden ja hallituksen erik-

seen konserniohjeella antamien ohjeiden mukainen toiminta. 

Kehittämiskohteita ovat 

1. Kaupungin vetovoima 

2. Kaupungin asema houkuttelevana yhteistyökumppanina 

3. Asukasluku  

4. Työpaikat 

5. Hyvät palvelut ja infra 

6. Verotulot 
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4.4.  Ikäihmisten palvelujen kehittäminen vuosina 2020 ja  2030 

Vanhuspalvelulain yksityiskohtainen sisältö - Sosiaali- ja terveysministeriö  sekä  Ikäihmisten palvelujen laatusuositus - Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö 

http://www.stm.fi/tiedotteet/kuntainfot/kuntainfo/-/view/1860105#fi
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1063089
http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1063089
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Ikäihmisten palvelut  

 

Vanhuspolitiikan tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen voi elää itsenäisesti omassa 

kodissaan ja tutussa asuin- ja sosiaalisessa ympäristössään. Kotona asumista tuetaan nopeasti saatavil-

la, ammattitaitoisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Asumispalveluja on tarjolla niille, jotka eivät enää 

suoriudu elämästään kotona. Vanhuspoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa kunnassa pitää 

olla vanhuspoliittinen strategia, joka turvaa ikääntyneiden sosiaaliset oikeudet. Strategiaa täydentää 

palvelurakenteen kehittämisohjelma, jonka lähtökohtana on ikääntyneiden hyvä elämänlaatu, itsemää-

räämisoikeus ja itsenäinen suoriutuminen riippumatta heidän toimintakyvystään. Palvelujen tulee olla 

asiakaslähtöisiä ja yhteistyön omaisten ja eri palveluntuottajien ja omaisten kanssa pitää toimia sau-

mattomasti. 

 

Ikääntyneen keskeiset palvelumuodot ovat 

 

http://www.ikaalinen.fi/@Bin/258861/Yhteystietoja+senioreille.pdf 

 

Kotipalvelu ja kotisairaanhoito =  KOTIHOITO 

Ateria-, siivous- ja muut tukipalvelut  

Asumispalvelut  

Omaishoidon tuki  

Kuntoutus, apuvälineet  

Terveyspalvelut 

 

Ikaalisten kaupungin strategiset tavoitteet on muotoiltu vuonna 1995 perusperiaatteiden pohjalta 

1. Hyvän elämän jatkuvuuden turvaaminen 

2. Ikääntyneen yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

3. Turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen 

Eri hallintokunnilla ja toimijoilla on yhteinen vastuu rakentaa omalta osaltaan hyvän elämän edellytyk-

siä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Sosiaali- ja  

terveystoimi 

Tekninen ja 

ympäristötoimi 
Yhdistykset Yksityiset 

IKÄÄNTYNYT Liikenne  Omaiset, läheiset 

Yleiset palve-

lut 
Seurakunnat Vapaaehtoiset 

Kasvatus ja opetus-, 
kulttuuri- ja vapaa-

aikatoimi 

http://www.ikaalinen.fi/@Bin/258861/Yhteystietoja+senioreille.pdf
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Kolmen perusperiaatteen pohjalta lähtevät toiminnan tavoitteet ovat 

 

Hyvän elämän jatkuvuuden turvaaminen 

- luodaan mahdollisuudet toteuttaa omia totuttuja tapoja ja mieltymyksiä 

- tuetaan itsenäistä selviytymistä ja toimintakykyä jokapäiväisessä elämässä 

- turvallisuuden ja kodikkuuden luominen 

- sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistaminen 

Ikääntyneen yksilöllisyyden ja itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 

 

- ns. normaalin elämän turvaaminen kaikissa asumisen muodoissa 

- työntekijän persoonallisten, tiedollisten ja taidollisten valmiuksien hyväksikäyttö 

- kodinomaisuuden säilyttäminen kaikissa olosuhteissa 

- tehokkaan, kustannustietoisen ja joustavan palvelun antaminen 

Turvallisuuden edistäminen ja ylläpitäminen 

 oma- ja vastuuhoitaja  

 henkilökunnan koulutus 

 edistää sosiaalisten verkostojen säilymistä ikääntyneillä 

 omais- ja vapaaehtoistyön kehittäminen 

 henkilökunnan vaikuttaminen yhdyskuntasuunnittelussa mm. palvelujen säilymiseen 

 sisäinen koulutus kaikille 

 kaiken ikäisten ihmisten kohtaamisen mahdollistaminen 

 tiedottaminen palveluista 

 yhteistyö ikääntyneiden asioissa kaikkien hallintokuntien kanssa 

4.5.  Toimintamenetelmien kehittäminen 

 

Jokainen ammattityöntekijä arvioi asiakkaan kautta potilaan toimintakyvyn ja lähettää tarvittaessa jat-

koarvioon esim. fysioterapeutille, muistihoitajalle. Työnteossa ajatus on, että ”mitä voin tehdä, että 

toinen toimintayksikkö saa valmista tietoa asiakkaasta.” Kaikki ammatillinen työ lähtee asiak-

kaan/potilaan kotona asumisen tukemisesta. 
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4.6.  Hallinnon kehittäminen 

 

Ikaalisten Ilta strategiana ohjaa vanhustyön ammattihenkilöstöä, mutta myös muita hallintokuntia ja 

päätöksentekoa. Ikääntyneiden palveluiden organisaatio on  
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4.7.  Yhteistyö eri hallintokuntien ja työntekijäryhmien välillä 

 

Ikaalisten kaupungin Hyvinvointisuunnitelma ja Ikaalisten Ilta hyväksytään kaupunginvaltuustossa. 

Päätös velvoittaa kaikki hallintokunnat huomioimaan mm. ikääntyneiden tarpeet toiminnassaan ja pää-

töksenteossaan. 

 

4.8.  Palvelukulttuuri ja laatutyö 

 

Ikaalisten kaupunki valvoo ikääntyneiden palvelut mitä kunnan alueella tuotetaan sekä ostamiensa 

palvelujen laadun (Laki yksityisten sosiaalipalveluiden valvonnasta). 
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Mirja Anttila 2005 
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4.9.  Palvelujen organisointi ja kohdentaminen  

 

Ikääntyneen ikaalilaisen palvelukonsepti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palvelutarpeeseen vastaamiselle antaa reunaehdot  

 lainsäädäntö  

 toimintaan annetut resurssit  

 

Tilanteet ovat karkeasti jaettuna kahdenlaisia  

 

 

 

 

 

Selkeä tilanne =                         Tarve monialainen =  

palvelutarpeeseen    palvelutarpeeseen  

pystytään vastaamaan   vastaaminen edellyttää  

yksittäisillä toimenpiteillä  moniammatillista  

ja järjestelyillä   arviointia, suunnittelua  

ja palveluiden yhteensovittamista  

 

 

 

 

 

Tilanteen ollessa selkeä palveluista sovitaan ja ne toteutetaan palvelujärjestelmän toimijoiden kanssa.  

Tilanteen ollessa monialainen käynnistetään palvelutarpeen arviointi. 

Palvelutarpeen arviointi = oma prosessi 

 

Toimintarukkasena JATSI –ryhmä = jatkosijoitus 

Palveluntarve 

kuntalaisella 
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Yhteyshenkilö asiakkaalle  = vastuuhenkilö kuntalaiselle palvelusuunnitelman toteuttamisesta 

 

  

 

 

Palveluista sopiminen 

= hopasu = hoito- ja palvelusuunnitelma 

 

 

 

 

  

 Sosiaalityö 

Koordinaatio 

PALVELUJÄRJESTELMÄN TOIMINTA 

TOIMIJAT = PALVELUNTARJONTA 
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Asiakas anoo itselleen ikääntyneiden palvelua kirjallisesti tai suullisesti,  

http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/sosiaali-ja-terveystoimi/vanhus-ja-kotihoito/. 

Asiakas saa virallisen päätöksen palvelusta joko myönteisenä tai kielteisenä mihin hän halutessaan voi 

hakea muutosta. Ikaalisten kaupunki ilmoittaa kaksi kertaa vuodessa mm. nettisivuillaan asiakkaiden 

keskimääräiset odotusajat palveluihin. 

4.10.  Työnjako julkisen ja yksityisen välillä, yhteistyön tiivistäminen 

 

Kaupunki vastaa sekä primaari- (ympäri- tai osavuorokautista apua) sekä sekundaariryhmien (viikoit-

tain tai satunnaisesti) palveluista, myös ennalta ehkäisevästä toiminnasta. Kaupunki monipuolistaa 

palvelutarjontaansa yksityisten palveluntuottajien palvelutarjonnalla. Yksityiseltä ostettavaan palve-

luun vaikuttaa palvelutarpeen kokonaisarviointi. Toteutustavassa on huomioitava hankintalainsäädän-

tö. 

 

Palvelusetelin käyttöönotto arvioidaan kaupungilla yhdessä naapurikuntien kanssa alueellisena työnä. 

 

4.11.  Tiedottaminen 

 

 

Kaupungin sisäistä tiedottamista kehitetään ja vanhustenhuollon sisäistä ja ulkoista tiedottamista laa-

jennetaan paikallislehden ja kaupungin kotisivujen avulla. 

 

4.12.  Osallistaminen 

 

Asiakkaalla on aina mahdollisuus ilmaista mielipiteensä palvelusuunnittelunsa. Vanhusneuvoston ja 

kaupungin henkilöstön yhteinen ikääntyneiden asioiden keskittyvä asiakasraati kokoontuu kaksi kertaa 

vuodessa keväällä ja syksyllä. Ikaalisten ilta käsitellään kaupunginvaltuustossa valtuustokausittain.  

 

 

 

 

 

  

http://www.ikaalinen.fi/kaupunki/palvelut/sosiaali-ja-terveystoimi/vanhus-ja-kotihoito/


35 

4.13.  Palvelutarjonta  
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4.14.  Kaupungin omat palvelut 

Terveyspalvelut 

Terveyspalvelut ylläpitävät ja edistävät väestön terveyttä järjestämällä terveydenhuollon palvelut kansanterveys- ja erikoissairaanhoito sekä ter-

veydenhuoltolain mukaisesti. 

Tehtävät Tuotannon nykytila ja  

kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi  

2015–2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijäistä 

Tehtävän vaihtoeh-

toiset järjestämista-

vat 

Optimaalinen palvelun 

järjestämistapa toi-

menpide-ehdotukset 

Terveydenhoito Tuottaa terveyttä edistäviä ja 

sairauksia ennaltaehkäiseviä 

palveluja kaiken ikäisille. 

Terveydenhuoltolaissa 

asetetut tehtävät ohjaa-

vat suurelta osin ennal-

taehkäisevän tervey-

denhuollon toimintaa. 

Palveluntarve ei lähi-

vuosina ole kasvamas-

sa, mikäli väestöraken-

ne kehittyy oletetulla 

tavalla. Valinnanva-

pauden vaikutusta ei 

voida arvioida etukä-

teen. 

Nykyinen henkilöstö-

resurssi on riittävä. 

Eläköitymisiä ei ole 

tiedossa. 

Ostopalveluna Oma tuotanto 

 

 

 

Sairaanhoito Tuotamme sairaanhoidon pal-

velut. 

 

Akuutti- ja ajanvarausvas-

taanottopalvelua. Ilta- ja vii-

konloppupäivystys on klo 

20.00 saakka vuoroviikoin 

Hämeenkyrön kanssa. Yö-

päivystys on Acutassa. 

Väestön ikääntymisen 

ja kasvun johdosta 

palveluntarve kasvaa. 

 

Geriatrin palveluita on 

oltava käytettävissä. 

Lisäresurssia 1-2 työn-

tekijää. 

 

Eläköitymisiä tulossa 

1-2.  

Ostopalveluna Oma tuotanto. Oikein 

kohdennetut ja oikea-

aikaiset palvelut. Virka-

ajan ulkopuoliset palve-

lut yhteistyössä muiden 

kuntien kanssa. Arvioi-

daan mahdollisuutta 

laajentaa yhteistyötä 

muiden kuntien kanssa 

myös virka-aikana annet-

tavissa palveluissa. 

Kuntoutus Tuottaa kuntoutuksen palve- Terveydenhuoltolaissa Nykyinen henkilöstö- Ostopalvelu Oma tuotanto. Jokaisen 
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luita yksilö- ja ryhmäkun-

toutuksina, tuottaa kuntou-

tuksen palveluohjausta sekä 

arvioita apuvälineistä ja 

kodin muutostöistä. 

asetettu haasteita kun-

toutukselle, ikääntyvä 

väestö tarvitsee lisää 

palvelua, kodin muu-

tostöiden arvioinnit ja 

apuvälineiden tarpeen 

arvioinnit lisääntyvät. 

resurssi on riittävä. 

Eläköitymisiä ei ole 

tiedossa. 

ikääntyvän parissa työsken-

televän työntekijän kuntout-

tavan ajattelun ja työotteen 

kehittämien 

 

Akuuttiosasto Akuuttiosasto tuottaa terve-

yskeskussairaalatasoista 

akuuttisairaanhoitoa ja akuu-

tin vaiheen kuntoutuspalve-

luita. Akuuttiosastolla on 

epätarkoituksenmukaisen 

paljon asiakkaita odottamas-

sa paikkaa tehostettuun pal-

veluasumiseen. Tästä johtu-

en akuuttiosastolla on ajoit-

tain vaikeuksia ottaa vastaan 

kaikki erikoissairaanhoidos-

ta ja omasta päivystyksestä 

tarjotut asiakkaat. 

Väestön ikääntymisen 

johdosta palveluntarve 

kasvaa. Valinnanva-

pauden vaikutusta ei 

voida arvioida etukä-

teen. 

Lisäresurssia 2 työn-

tekijää. 

 

Eläköitymisiä tulossa 

1-2. 

 Oma tuotanto. Tehostettuun 

palveluasumiseen odottavin 

asiakkaiden osuus nykyistä 

pienemmäksi, jotta akuutti-

osasto pystyy ottamaan vas-

taan kaikki erikoissairaan-

hoidoista ja omasta päivys-

tyksestä tarjotut terveyskes-

kussairaalatasoista akuutti-

hoitoa ja akuutin vaiheen 

kuntoutuspalveluita tarvitse-

vat asiakkaat. 

 

 

 

Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoito ostetaan 

pääosin Pirkanmaan sairaan-

hoitopiiriltä. Erikoissairaan-

hoitoa on osittain korvattu 

ostamalla palveluita yksityi-

siltä palveluntuottajilta sekä 

Hämeenkyrön kunnalta (dia-

lyysit). 

Väestön ikääntymisen 

johdosta palveluntarve 

kasvaa. Uudet ja kal-

liimmat hoitomenetel-

mät lisäävät kuntien 

taloudellisia paineita. 

Valinnanvapauden 

vaikutusta ei voida 

arvioida etukäteen. 

 Päätös SOTE – alu-

eiden muodostami-

sesta on vasta tullut. 

Tämä kohta ei ole 

tässä vaiheessa 

kommentoitavissa. 

Päätös SOTE – alueiden 

muodostamisesta on vasta 

tullut. Tämä kohta ei ole 

tässä vaiheessa kommentoi-

tavissa. 
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Sosiaalipalvelut 

Sosiaalipalvelut ovat osa sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialuetta. Sosiaalipalveluiden tavoitteena on tukea yksilön/perheen omatoimista selviytymistä ja 

sosiaalista turvallisuutta. Sosiaalipalvelut järjestetään kunnan asukkaille sosiaalihuolto- ja erityislakien mukaisesti. Sosiaalitoimi tarjoaa kuntalaisille palvelui-

ta elinkaaren eri vaiheissa. 

 

 

Tehtävät 

Tuotannon nykytila ja ku-

vaus 

Palvelutarpeen 

tulevaisuuden arvi-

ointi 2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja elä-

köityvistä työnteki-

jöistä 

Tehtävän vaihto-

ehtoiset järjestä-

mistavat 

Optimaalinen palvelun 

järjestämista-

pa/toimenpide-

ehdotukset 

Kotihoito 

 

Laadukkaat, monipuoliset 

ja riittävän kattavat koti-

hoidon palvelut, palve-

luohjaus ja tiedottaminen 

sisältäen ennaltaehkäise-

vät kotikäynnit 

 

 

Kotihoidon perustehtävänä 

on monipuolisen, kuntoutta-

van ja oikein kohdennetun 

palvelun tarjoaminen erilai-

sissa elämäntilanteissa ole-

ville asiakkaille. 

 

 

 

 

Säännöllisen koti-

hoidon kattavuus yli 

75 v. väestöstä tulee 

olla 13-14% 

(vuonna 2013 katta-

vuus oli 9,2%) 

 

Ennaltaehkäisevät 

kotikäynnit 75-

vuotta täyttäneille. 

 

 

 

 

Kotihoidossa lasket-

tava välittömän työn 

osuus ja sen mukai-

nen arvio hoitajami-

toituksesta. 

 

 

Ostopalveluna 

 

 

Nykyinen tapa tuottaa 

palvelut kunnan omana 

toimintana. 

 

Maksusitoumuksen käyt-

tö tarvittaessa 

 

Vastuutyöntekijä 

 

Ennaltaehkäisevien koti-

käyntien laajentaminen 

niin, että kotikäynnillä 

kotihoidonohjaaja kanssa 

fysioterapeutti ja /tai 

sairaanhoitaja. 

Kotona asumista tukevat 

tukipalvelut 

Tukipalveluiden avulla lisä-

tään kotona asuvien hyvin-

vointia. 

 

Tulevaisuudessa teknologian 

hyödyntäminen palveluissa. 

 

Ateriapalvelujen 

kysyntä kasvaa, 

samoin muiden tuki-

palvelujen tarve ja 

kysyntä lisääntyy. 

 

 

 Kunnan omana 

palveluna, ostopal-

veluina. 

 

 

 

 

Nykyinen tapa tuottaa 

palvelut kunnan omana 

toimintana ja yksityisenä 

palveluna 

 

Päivätoimintapalvelun 

kehittäminen keskustan 
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Ateria-, turvapuhelin-, kaup-

pa- ja muu asiointi. Turva-

puhelinpalvelut asiakkaat 

ostava suoraan yksityiseltä 

 

 

Kauppakassipalve-

lun aloittaminen. 

 

 

 

Kauppakassipalve-

luun etsitään yksi-

tyistä toimijaa. 

alueella esim. seurakun-

nan kanssa yhteistyössä 

Omaishoidon tuki 

 

 

 

 

 

 

Vuonna 2013 oli 93 hoidet-

tavaa, joista 53 oli yli 75-v.,  

eli ikäluokasta 6,1% (v. 2012 

tavoite 4,5%) 

 

Omaishoidettavia jatkuvasti 

noin 70–80 hlö 

 

Omaishoitajan vapaan aikai-

nen hoito järjestyy nyt pää-

osin lyhytaikaishoitona (en-

sisijaisesti omana tuotantona 

Markunkodissa) ja sijaishoi-

tona. Lastan kohdalla vapaa 

järjestyy yleensä sijaishoito-

na tai ostopalveluna. 

 

Vertaistukiryhmiä omaishoi-

tajille pyörii Ikaalisissa n. 5 

ryhmää/kk. 

75-vuotta täyttäneis-

tä henkilöistä 5-6% 

tuen piirissä eli 

vuonna 2015  52-62 

asiakasta, vuonna 

2017 tavoite on 6-

7%. 

 

Omaishoidontuki 

saatava kotihoidon ja 

palveluasumisen 

rinnalle vertaiseksi 

palveluvaihtoehdok-

si. 

 

Omaishoitajan va-

paan aikaisen hoidon 

vaihtoehdot 

 

Uusi laki omaishoi-

don tuesta v. 2016? 

(kansallinen omais-

hoidon kehittämis-

ohjelma) 

 

 

 

Palveluohjaaja 

omaishoitajien ja 

omaishoidettavien 

yhdyshenkilönä ja/tai 

vastuutyöntekijänä 

(ns. vanhuspalvelula-

ki §17) 

Kunnan omana 

palveluna, ostopal-

veluina 

 

 

 

 

Selvitetään perhe-

hoidon mahdolli-

suuksia kunnassa 

mahdollistamaan 

mm. omaishoitaji-

en vapaiden järjes-

tämistä. 

 

 

Kunnan omana toiminta-

na, tiivis yhteistyö kol-

mannen sektorin kanssa 

esim. vertaistukityhmä-

toiminnan kehittäminen 

 

Esimerkiksi kotiutumisti-

lanteessa kartoitetaan 

omaishoidon tuen mah-

dollisuus (jatsityöryhmä). 

 

Kunnan sisällä tarvitaan 

eri toimijoiden hyvä yh-

teistyö (omaishoidon 

asiakkaita lapsesta ikään-

tyneeseen) asiakkaan 

kokonaistilanne huomi-

oiden. 

 

Omaishoitajan jaksami-

sen tukemiseksi vapaiden 

lisäksi esim. ns. päivä-

hoito mahdollisuus 

(Huom! kotihoidon re-

surssit lyhytaikaiseen 

hoitoon,  jos omaishoita-

jalla on meno 



40 

 

Palkkion maksaminen 

kaikille kriteerit täyttävil-

le hakijoille 

Muistisairaiden asiakkai-

den tukipalvelut 

Muistihoitajalla työaikaa 

1,5-2 pv/viikko 

Selkeä hoitopolku 

koko palvelujärjes-

telmässä. 

 

 

Muistisairaiden 

omaisille koulutusta 

ja tukea muistisai-

raan kohtaamisesta 

ja vuorovaikutukses-

ta. 

Geriatrin palveluita 

on oltava käytettävis-

sä. 

 Kunnan omana toiminta-

na. 

 

Kehitetään asiakkaiden ja 

omaisten palveluita yh-

dessä kolmannen sektorin 

kanssa; mm. järjestämällä 

seminaareja, yhteisiä 

virkistyspäiviä. 

 

Tehostettu palveluasumi-

nen 

Kunnan omat yksiköt + asu-

kasmäärät 

. Toivolansaarikoti (58) 

.  Nikula (16) 

 

Tilapäishoitopaikat 

.  Markunkoti (10) 

 

Ostopalveluina ostetaan yk-

sityisiltä palveluiden tuotta-

jilta (21 paikkaa vuonna 

2013) 

 

75 vuotta täyttäneis-

tä henkilöistä 9 % on 

tehostetun palvelu-

asumisen piirissä, 

kasvava kysyntä 

sekä vakituisilla että 

tilapäishoitopaikoil-

la. 

 

Kunnassa omaa te-

hostetun palvelu-

asumisen tarjontaa 

lisättävä 2020-

luvulla. 

 

 

 Kunnan omana toiminta-

na, täydennetään ostopal-

veluilla. 

 

Tavoitetilana; Kehitetään 

palveluita lähtökohtaises-

ti kunnan omana toimin-

tana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tevaniemen 

toimintakeskus 

päivätoiminta 

Toimii arkipäivisin klo 7.30-

14.00 asiakkaita 10-11/pv. 

Palvelujen tarve 

kasvaa, toimintaa 

tulisi kehittää moni-

Palvelujen laajentu-

essa tarvitaan lisää 

hoita-

Ostopalveluna Kunnan omana toiminta-

na. Selkeä, tavoitteellinen 

yhteistyö mm. päivätoi-
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puolisemmaksi, pal-

velujen tarjonta tule-

vaisuudessa myös 

iltaisin ja viikonlop-

puisin, muistisairai-

den päivätoiminnan 

haasteet. 

ja/ohjaajaresursseja. minnan ja kotihoidon 

kesken. 

 

Aamu- ja iltapäivätoi-

mintana. 

Aikuissosiaali-

työ/sosiaaliohjaus 

Sosiaalityös-

sä/sosiaaliohjauksessa työs-

kennellään sosiaalisissa on-

gelmatilanteissa olevien 

henkilöiden ja perheiden 

auttamiseksi ja itsenäisen 

suoriutumisen edistämiseksi. 

 

Kunnan omana toimintana 

Palvelujen tarve 

kasvaa väestön mo-

niongelmaisuuden 

kasvaessa. 

Resurssit niukat, 

tarve lisäresurssiin 

olemassa. 

 

Aikuissosiaalityössä 

1,5 sosiaalityönteki-

jää elokuussa 2014 

 Kunnan omana toiminta-

na lähellä asiakkaita ja 

perheitä. 

 

 

 

 

 

 

Päihde- ja mielenterveys-

kuntoutujien asumispalve-

lut 

Asiakkaina mielenterveys- ja 

päihdekuntoutujat, jotka 

eivät pärjää kotiin annettavi-

en palvelujen turvin. 

 

Ostopalveluna ostetaan yksi-

tyisiltä palveluntuottajilta 

Palvelun tarve kas-

vaa laitospaikkojen 

vähentämisen myötä 

sekä päihdeongelmi-

en lisääntymisen 

myötä. 

Aikuissosiaalityönte-

kijä tekee päätökset 

ja asiakkaiden palve-

lusuunnitelmat 

Kunnan omana 

toimintana 

Ostopalveluna/kunnan 

omana toimintana 

 

 

 

 

 

Toimeentulotuki Perustoimeentulotuki, täy-

dentävä toimeentulotuki, 

ehkäisevä toimeentulotuki 

 

Viimesijainen yhteiskunnan 

tukimuoto taloudellisiin vai-

keuksiin joutuneille henki-

löille ja perheille 

 

Kunnan omana toimintana 

Tarve kasvaa pitkä-

aikaistyöttömyyden 

ja asiakkaiden mo-

niongelmaisuuden 

lisääntyessä 

Aikuissosiaalityönte-

kijän työstä suuri osa 

toimeentulotukea, 

myös muut sosiaali-

työntekijät ja perhe-

työntekijä-

sosiaaliohjaaja tekee 

osittain 

 

Toimistosihteeri 60% 

eläköityy vuonna 

2015 

Perustoimeentulo-

tuen siirto Kelaan 

mahdollisesti tule-

vaisuudessa 

Nykyinen tapa kunnan 

omana toimintana 

Päihdehuolto Päihdekuntoutusohjaajan 

keskusteluapu, ostopalveluna 

Hämeenkyrön kunnasta 

Tarve todennäköi-

sesti kasvaa 

Päihdekuntoutusoh-

jaajan työpanos 50% 

Ikaalisissa 

 Nykyinen tapa kunnan 

omana toimintana sekä 

ostopalveluna 
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Katkaisuhoitoa omana toi-

mintana terveyskeskuksen 

vuodeosastolla/joskus osto-

palveluna 

 

Päihdekuntoutus ostopalve-

luna 

 

 

Vammaispalvelut Vammaispalvelulain nojalla 

vammaisille tai vaikeavam-

maisille myönnettäviä erilli-

siä palveluita ja tukitoimia, 

ml. kuljetuspalvelut ja henki-

lökohtainen apu sekä asun-

non muutostyöt ja asuntoon 

kuuluvat välineet (mm. häly-

tinjärjestelmät) 

 

Kuljetuspalvelut toteutetaan 

kuljetusohjaus –keskuksen 

kautta 

Ikääntyvien väestö-

ryhmien kasvaessa 

kuljetuspalvelun 

tarve voi kasvaa, 

erityisesti invakulje-

tusten tarve lisään-

tymässä 

Vammaistyön esi-

miehen työpanokses-

ta vammaispalvelu-

jen osuus laskennalli-

sesti 40% 

 

Tarvearvioissa yh-

teistyö fysioterapeut-

tien, kotihoidon jne. 

kanssa 

Yhteistyö naapuri-

kuntien kanssa 

(esim. yhteinen 

VPL –työntekijä) 

 

Kuljetuspalvelut 

omana toimintana 

(vaatii henkilöstö-

resurssin) 

 

Henkilökohtainen 

apu ostopalveluna 

Palveluseteli 

Kehitettävä edelleen 

kuljetusratkaisuja ikään-

tyneille, jotka eivät vai-

keavammaisia eivätkä 

siten saa VPL:n mukaisia 

kuljetuspalveluita 

 

 

 

 

 

 

 

Sairaalan osaston sosiaali-

työ 

Jatkosijoitusryhmään osallis-

tuminen ja asiakkaan palve-

lutarpeen selvittely, edun-

valvonnan hakeminen, poti-

lasasiamiehen tehtävät 

Ikäihmisten edun-

valvonnan tarve 

kasvaa 

10% aikuissosiaali-

työntekijän työ-

panoksesta 

Kuntien yhteistyö-

nä isommalla alu-

eella 

Kuntien yhteistyönä 

isommalla alueella 
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Kirjastopalvelut 

Tehtävät Tuotannon nykytila 

ja kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi 

2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijöistä 

Tehtävän vaihtoehtoi-

set järjestämistavat 

Optimaalinen palvelun jär-

jestämistapa/toimenpide-

ehdotukset 

 Esteettömyys on huo-

mioitu, kirjastoon pää-

see rollaattorilla ja 

pyörätuolilla. Palvelu-

pisteillä on tuolit. Lu-

kulaseja saa lainata 

kirjastossa käytettäväk-

si. 

 

Aineiston valinnassa 

on huomioitu van-

hemmat ikäluokat sekä 

aineiston sisällössä että 

materiaalissa (isoteks-

tiset kirjat, äänikirjat). 

 

Kirjastoon on hankittu 

sanoma-, paikallis- ja 

aikakausilehtiä, joita 

voi lukea paikan päällä. 

Aikakausilehtiä voi 

myös lainata.  

 

Kirjaston siirtokirjako-

koelmia on Tevanie-

men toimintakeskuk-

sessa ja Kovelahden 

kyläkaupassa, joista 

voi lainata kotiin luet-

Ikääntyminen muuttaa 

palvelutarpeita. Ny-

kyisten kirjastopalve-

luiden lisäksi tarvittai-

siin kotona tai palvelu-

taloissa asumista tu-

kevia palveluita.  

 

Kotikirjastopalvelun 

käyttöönotto jatkaisi 

kirjaston käyttöä ja 

lukuharrastusta senkin 

jälkeen, kun asiointi 

kirjastossa on vaikeu-

tunut. 

 

Kirjastossa tarvitaan 

henkilökohtaista pal-

velua tavallisten teh-

tävien lisäksi esimer-

kiksi internetin käy-

tössä, lomakkeiden 

tulostamisessa ja 

muissa tietokoneen 

käyttöä vaativissa 

tehtävissä. 

Kirjastopalveluista jää 

yksi henkilö eläkkeelle 

 

Henkilöstöresurssin 

riittäminen uusiin pal-

veluihin voidaan hoitaa 

työtehtävien järjestelyl-

lä, yhteistyössä kunnan 

muiden palveluyksiköi-

den kanssa. 

 Kotikirjastopalvelun tarpeen 

kartotettaisiin ja palvelu aloi-

tettaisiin pienellä asiakasmää-

rällä (4-7 asiakasta). Palvelun 

laajempi markkinointi aloitet-

taisiin vasta toiminnan va-

kiinnuttua. 

 

Palvelu aloitettaisiin tapaami-

sella, haastattelulla, tai miel-

tymyksiä kirjastoaineiston 

suhteen selvitetään muulla 

tavalla. 

 

kirjojen kuljetustapojen vaih-

toehtoja voisivat olla kirjas-

ton henkilökunta tai yhteistyö 

sosiaalipalveluiden, kotihoi-

don tai muun vastaavan toi-

mijan kanssa. 
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tavaa. Myös Toivolan-

sarikodissa on siirtokir-

jastokokoelma asuk-

kaiden käytössä.  Siir-

tokirjakokoelmia vaih-

detaan tarpeen mukaan. 

 

Kansalaisopisto  

 

    

Tehtävät Tuotannon nykytila 

ja kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi 

2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijöistä 

Tehtävän vaihtoehtoi-

set järjestämistavat 

Optimaalinen palvelun jär-

jestämistapa/toimenpide-

ehdotukset 

Kansalaisopiston 

tarkoituksena on 

järjestää elinikäi-

sen oppimisen 

periaatteen poh-

jalta yhteiskunnan 

eheyttä, tasa-arvoa 

ja aktiivista kan-

salaisuutta tuke-

vaa koulutusta. 

Tavoitteena on 

edistää ihmisten 

monipuolista ke-

hittymistä ja hy-

vinvointia. Toi-

minnassa korostuu 

omaehtoinen op-

piminen ja yhtei-

söllisyys. 

Suuri osa kaikilla 

avoimista opintoryh-

mistä soveltuu ikäihmi-

sille. Tarjonnassa on 

mm. kirjallisuutta ja 

kirjoittamista, käden 

taitoja, kuvataidetta, 

musiikkia, teatteria, 

tietotekniikkaa, kieliä 

sekä liikuntaa eri muo-

doissa. 

 

Senioreille erikseen on 

kaksi erilaista liikunta-

ryhmää. 

 

Osa opetuksesta järjes-

tetään päivällä. 

 

Palvelutarjonnan alu-

eellisesta kattavuudesta 

pyritään huolehtimaan. 

Väestön keski-ikä 

nousee ja heidän kou-

lutustasonsa kohoaa. 

Tarve monipuoliselle 

harrastustoiminnalle 

kasvaa. 

Henkilöstö: 2 päätoi-

mista opettajaa (käsi-

työ, musiikki), opis-

tosihteeri, rehtori (sivu-

toiminen), Jämijärven 

osastonjohtaja (sivu-

toiminen) sekä noin 50 

tuntiopettajaa. 

SASKY:n omistajakun-

nat selvittävät kansalais-

opistotoiminnan järjes-

tämistapaa. 

 

Palveluseteliavustuksella 

joitakin kursseja voidaan 

tarjota maksuttomina 

eläkeläisille. 

Järjestetään asiakkaiden toi-

veiden mukaan harrastusta-

voitteisia opintoryhmiä. 

Ryhmät ovat avoimia kaikil-

le. 

 

Kannustetaan ikäihmisiä osal-

listumaan ikärakenteeltaan 

heterogeenisten opintoryhmi-

en toimintaan. 

 

Tuetaan kylien yms. omien 

harrastus- ja vapaaehtoispoh-

jaisten opintoryhmien toimin-

taa. 
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Kulttuuripalvelut 

Tehtävät Tuotannon nykytila 

ja kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi 

2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijöistä 

Tehtävän vaihtoehtoi-

set järjestämistavat 

Optimaalinen palvelun jär-

jestämistapa/toimenpide-

ehdotukset 

Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut jär-

jestävät elokuvaesityk-

siä, näyttelyitä ja ta-

pahtumia. 

Väestön keski-ikä 

nousee ja heidän kou-

lutustasonsa kohoaa. 

Tarve monipuoliselle 

harrastustoiminnalle 

kasvaa. 

Sivistysjohtaja hoitaa 

kulttuuripalveluita mui-

den tehtävien ohella. 

Yhteistyötä tehdään mo-

nin tavoin yhdistysten ja 

muiden toimijoiden 

kanssa. 

Palveluiden tuottamismallia 

on tehostettu virkajärjeste-

lyin. 

Liikuntapalvelut 

Tehtävät Tuotannon nykytila 

ja kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi 

2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijöistä 

Tehtävän vaihto-

ehtoiset järjestä-

mistavat 

Optimaalinen palvelun jär-

jestämistapa/toimenpide-

ehdotukset 

Kunnan tulee luoda 

edellytyksiä kuntalais-

ten liikunnalle kehittä-

mällä paikallista ja 

alueellista yhteistyötä 

sekä terveyttä edistävää 

liikuntaa, tukemalla 

kansalaistoimintaa, 

tarjoamalla liikunta-

paikkoja sekä järjestää 

liikuntaa ottaen huomi-

oon erityisryhmät. 

 

 

 

 

 

 

Ikäihmisten tasapaino-

jumppa 

 

Eläkeläisten ilmaiset 

kuntosalivuorot arki-

päivisin liikuntahallilla 

 

Ilmainen kuntosalioh-

jaus 2 x kausi 

 

Eläkeläisille ilmainen 

kuntosali ma ja ke klo 

18.00–20.00 Riitialan 

työväentalolla 

Ikäihmisten määrä 

kasvaa. Nykyisellä 

henkilöstöresurssilla ei 

pystytä vastaamaan 

palvelun ja lain edel-

lyttämään tarpeeseen. 

 

Terveysliikuntahanke 

2014–2015 on haku-

kriteerin mukaisesti 

aikuisten terveyttä 

edistävän liikunnan 

hanke, joka ei koske 

ikäihmisiä. 

 

Tasapainojumppa sekä 

ilmaiset kuntosalivuo-

rot jatkuvat. Liikunta-

Liikunnanohjauksesta 

vastaa kaksi, tuntipalk-

kainen liikunnan työn-

tekijä. 

 

Tuntiohjaajien rekry-

tointi on vaikeaa, koska 

alueella vähän liikun-

nanohjaajia. 

Kuntaan palkataan 

vakituinen liikun-

nanohjaaja, joka 

vastaa erityisryhmi-

en mm. ikäihmisten 

liikunnan ohjauk-

sesta. 

 

Talousarvioon vara-

taan määräraha 

ostopalveluihin, 

joita voidaan käyt-

tää eri yhdistysten 

tai yksityisten pal-

velun tuottajien 

järjestämiin ikäih-

misille suunnattui-

hin palveluihin. 

Ilmainen kuntosalivuoro läpi 

vuoden, myös kesäaikana 

 

Ohjattuja kuntosaliohjauksia 

2-4 krt/kuukausi uusille aloit-

telijoille 

 

Tiivis yhteistyö terveystoi-

men terveydenhoitajien ja 

fysioterapeuttien kanssa kun-

tosalille ohjautumisessa 

 

Ikäihmisille (esim. 70 v >) 

ilmainen osallistuminen kaik-

kiin liikuntatoimen liikunta-

ryhmiin, myös kansalaisopis-

ton ryhmiin. 
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alueiden monipuolis-

tamiseen mm. ulkolii-

kuntavälineiden hank-

kimiseen ikäihmisille 

on tarvetta. Tiedotta-

minen liikunta-

alueista. 

Vakituinen liikunnanohjaaja 

+ tuntipalkkaiset toteuttavat 

monipuolisia liikuntaryhmiä 

ikäihmisille. 

 

Elämänkaarimalliset liikunta-

alueet käyttöön 

 

Tekniset palvelut ja ympäristösuunnittelu 

 

    

Tehtävät Tuotannon nykytila 

ja kuvaus 

Palvelutarpeen tule-

vaisuuden arviointi 

2015-2018 

Arvio henkilöstö-

resursseista ja eläköi-

tyvistä työntekijöistä 

Tehtävän vaihto-

ehtoiset järjestä-

mistavat 

Optimaalinen palvelun jär-

jestämistapa/toimenpide-

ehdotukset 

Ikääntyvien huomioi-

minen rakentamisessa, 

kaupallisten palvelujen 

suunnittelussa, piha- ja 

liikennerakentamisessa 

sekä liikenneturvalli-

suudessa 

 

 

Ympäristönsuunnittelu 

ja rakentaminen perus-

tuvat määräyksiin ja 

ohjeisiin, jotka edellyt-

tävät mm. esteettö-

myyden huomioimi-

sen. 

 

Vanhusväestön asun-

toihin on saatavissa 

ARA:n avustuksia 

tukemaan kotona asu-

mista. 

Huomioidaan sekä 

uudisrakentamisessa 

että perusparannusten 

yhteydessä. 

Henkilöstöresurssien 

laajuus riippuu hank-

keen sisällöstä ja toteu-

tustavasta, jotka vaihte-

levat. 

Toteutuu pääosin 

ostopalveluna. 

Huomioidaan ikääntyvä väes-

töryhmä palveluja järjestettä-

essä ja hankkeita suunnitelta-

essa. 
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4.15.  Yksityiset ja kolmannen sektorin palvelut 

 

http://www.ikaalinen.fi/@Bin/258861/Yhteystietoja+senioreille.pdf  

 

4.16.  Palvelujen kehittäminen 

 

 henkilökunnan koulutus (koulutusvelvoite) 

 sote-kortteli 

 koulumummot ja – vaarit, kyläluuta 

 kuljetuspalvelut kauppaan yms. 

 avustukset esteettömyyden eristämiseen (mm hissit) 

 jatkuva tutkimus- ja kehittämistoiminta 

 henkilökunnan jaksamisesta huolehtiminen 

 kotimaisen ja ulkomaisen kehityksen seuraaminen 

 toimintatapojen jatkuva arviointi ja kehittäminen 

 teknologian hyödyntäminen 

 projektit 

 

4.17.  Henkilöstö ja henkilöstöpolitiikan kehittäminen 

 

Palvelujen määrällisten ja laadullisten tavoitteiden saavuttamiseksi tulee määritellä kullekin palvelulle 

riittävä henkilökuntamäärä. Määrittelyssä huomioidaan mm asiakkaan toimintakyky ja avuntarve, pal-

jon hoitoa tarvitsevat asiakkaat (esim. muistihäiriöiset), erityishoitotilanteet, tarjoaako yksikkö monia-

laisesti palveluita, sijaistarpeet, toimintayksikön rakenteellinen toimivuus. Henkilöstön riittävyys tulee 

selvittää niin kotihoidossa ja palveluasumisessa. 

 

Henkilöstön hyvä ammattitaito ja sitoutuminen työhönsä vaikuttavat hoidon laatuun myönteisesti. 

Ammattitaitoinen ja oman ammattitaidon kehittämisestä kiinnostunut sekä työhönsä motivoitunut hen-

kilöstö on iäkkäiden hyvän hoidon ja palvelun tärkein osatekijä. Osallistuvalla ja kannustavalla johta-

misella, työn tarkoituksenmukaisella organisoinnilla sekä turvallisella ilmapiirillä voidaan lisätä henki-

löstön jaksamista ja työviihtyvyyttä. 

 

Tavoitteena on, että henkilöstöllä on sosiaali- ja terveydenhuollon vaadittava kelpoisuus. Työyksiköis-

sä tulee olla lyhyen ja pitkän aikavälin koulutussuunnitelma. Hyvällä henkilöstöpolitiikalla turvataan 

asiakkaille riittävä hoidon jatkuvuus. 

 

Johtamisen tavoitteena on laadukkaiden palvelujen ja hoidon sekä hyvinvoinnin turvaaminen ikäihmi-

sille. Poliittisen johdon vastuulla on asettaa toimintaa koskevat kokonaistavoitteet sekä luoda aineelli-

set ja muut edellytykset tavoitteiden saavuttamiselle. Ammatillisen johdon vastuulla on huolehtia eri 

yksiköissä siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Ammatillisen johtamisen tehtävänä on työn tarkoi-

http://www.ikaalinen.fi/@Bin/258861/Yhteystietoja+senioreille.pdf
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tuksenmukainen organisointi, toiminnan tuloksellisuus, kehittämistyö, uudistaminen ja henkilöstön 

hyvinvoinnista huolehtiminen. Osallistava johtaminen luo henkilöstölle edellytykset arvioida ja kehit-

tää työtään ja työyhteisöään. Työyhteisön johtamisen laatu vaikuttaa siihen, miten voimavaroja käyte-

tään. Johtaminen perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tietoon asiakaista, työyhteisöstä ja työyhteisön 

toimintakykyisyydestä. 

 

Ikaalisten kaupunki on hyvä työnantaja. Luottamushenkilöt ovat ammatillisen henkilöstön työnantaja-

na ”hartiat” turvalliselle ja hyvälle henkilöstöpolitiikalle. 

 

4.18.  Palvelujen toimintaedellytysten turvaaminen 

 

Vanhustenhuollon strategiaan sitoutumalla, yhteisten perusperiaatteiden siirtämisellä työntekoon ja 

päätöksentekoon, varmistetaan sekä työnteko- että luottamushenkilötasolla ikaalilaisen vanhuspolitii-

kan onnistuminen. 

4.19.  Kustannukset ja maksupolitiikka  
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5.  Toteuttamissuunnitelma  

Visio Päämäärät Kriittiset menestystekijät Toiminnalliset tavoitteet Vastuutahot Aikatau-

lu 

Hyvän elämän 

jatkuvuuden tur-

vaaminen 

Elämäntapojen kun-

nioittaminen 

Luodaan mahdollisuudet 

toteuttaa omia totuttuja 

tapoja ja mieltymyksiä 

Lähipalveluiden saavutettavuuden 

edistäminen, teknologian ja apuväli-

neiden käytön edistäminen, geriatri-

nen kuntoutus, 

hoito ja palvelusuunnitelma 

Sote-

ammattihenkilöstö, 

yksityissektori 

2015 – 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Itsenäisen toiminnan 

tukeminen 

Tuetaan itsenäistä selviy-

tymistä ja toimintakykyä 

jokapäiväisessä elämässä 

Määrälliset tavoitteet (75 vuotta täyt-

täneet);  

säännöllinen kotihoito 13–14 %,  

kodissa asuvat 91 %, tehostetussa 

asumispalvelussa asuvat 9 %,  

apuvälineiden ja teknologian hyö-

dyntäminen, lähipalveluiden järjes-

täminen 

Sote-

ammattihenkilöstö, 

yksityissektori, van-

husneuvosto 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 

 Elinympäristön ja 

elinpiirin toimivuu-

den turvaaminen 

Luodaan turvallisuutta ja 

kodikkuutta 

Kotona asumista tukevien palvelujen 

kehittäminen 

Kaupunginvaltuusto, 

sote-

ammattihenkilöstö, 

yritykset, kolmas-

sektori 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Sosiaalisen verkos-

ton ja ihmissuhtei-

den tukeminen ja 

edistäminen 

Mahdollistetaan sosiaali-

nen kanssakäyminen 

Asiointipalvelujen tukeminen 

Päivätoimintakeskus keskusta-

alueelle 

Kauppakassipalvelu 

Tekninen ltk, seura-

kunnat, kulttuuri- ja 

vapaa-aikaltk, eläke-

läisjärjestöt, yksi-

tyis- ja kolmassekto-

ri 

 

2016 

Ikääntyvien yksi- Monipuolinen palve- Uusien innovaatioiden Tiedottamisen kehittäminen Tekninen lautakunta 2015- 



51 

löllisyyden ja it-

semääräämisoi-

keuden kunnioit-

taminen 

luvalikoima luominen: palveluliikenne, 

kauppakassipalvelut, päi-

vätoimintakeskus 

Neuvontapisteet 

 

Seurakunnat, 

kulttuuri- ja vapaa-

aikalautakunta 

Eläkeläisjärjestöt 

yksityis- ja kolmas-

sektori, media 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Jatkuva toimintojen 

uudelleenarviointi 

Käytetään hyväksi työnte-

kijän persoonallisia, tie-

dollisia ja taidollisia val-

miuksia 

Hoito- ja palvelusuunnitelma 

johtaminen 

Toimintakykymittarit 

Kehittämisprojektit 

Teknologian hyödyntäminen 

Hyvä henkilöstöpolitiikka 

Sote-

ammattihenkilöstö, 

kaikki hallintokun-

nat, aktiivinen vuo-

rovaikutus julkisen 

ja kolman-

nen/yksityissektorin 

välillä 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Myönteisen vanhus-

käsityksen edistämi-

nen 

Turvataan ns. normaali 

elämä kaikissa asumisen 

muodoissa 

Tiedottaminen Kaupunginvaltuusto, 

vanhusneuvosto, 

eläkeläisjärjestöt, 

sote-

ammattihenkilöstö, 

media 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Koti- ja avopalvelu 

painotteisuus 

Tarjotaan joustavaa, teho-

kasta, kustannustietoista ja 

yksilöllistä palvelua 

Henkilöstö- ja talousresurssit 

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit 

Omaishoitotyön tukeminen 

Sosiaali- ja terveys-

lautakunta, kaupun-

ginhallitus, kaupun-

ginvaltuusto, kakki 

hallintokunnat, kol-

mas ja yksityissekto-

ri 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Hyvän laadun tur-

vaaminen 

Säilytetään kodinomaisuus 

kaikissa olosuhteissa 

Omavalvontasuunnitelma Julkiset, yksityiset 

palveluntuottajat 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

Turvallisuuden 

edistäminen ja 

Sosiaalisten suhtei-

den ylläpitäminen 

Edistetään sosiaalisten 

verkostojen säilymistä 

Toteutetaan erilaisia yhteisiä toimin-

toja, jotka edistävät sukupolvien vä-

Kaupunginhallitus, 

kaupunginvaltuusto, 

2015- 

jatkuvaa 
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ylläpitäminen ikääntyneillä 

Mahdollistetaan kaiken 

ikäisten ihmisten kohtaa-

minen 

listä kanssakäymistä 

Kuljetuspalvelut 

sosiaali- ja terveys-

toimi, kulttuuri- ja 

vapaa-aikatoimi, 

tekninen toimi, kult-

tuuri- ja vapaa-

aikatoimi, kolmas-

sektori, seurakunnat 

toimintaa 

 Vanhusmyönteisen 

ilmapiirin edistämi-

nen 

Tiedotetaan palveluista Säännölliset (2 krt vuodessa) infoti-

laisuudet 

Media 

Vanhusneuvosto 

Eläkeläisjärjestöt 

Kyläseurat 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Normaalielämän 

tukeminen 

Kuntalaisten osallistami-

nen palvelusuunnitteluun, 

-kehittämiseen 

asiakasraadit Vanhusneuvosto 2015- 

 Monimuotoisten 

palvelujen saatavuus 

joustavasti 

Omahoitaja ja vastuutyön-

tekijä 

Palvelutiedottaminen, henkilöstön 

palvelutuntemus 

Sote-

ammattihenkilöstö 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 

 Asumisen mahdollis-

taminen omassa 

elinympäristössä 

Tehdään yhteistyötä tek-

nisentoimen kanssa 

Tuetaan esteetöntä asuntorakenta-

mista, hissien rakentaminen vanhoi-

hin taloihin, ”elävä Ikaalinen” 

SOTE-KORTTELI 

Tekninenlautakunta, 

taloyhtiöt 

yksityissektori 

kaupunginvaltuusto 

2015- 

jatkuvaa 

toimintaa 
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6. Seuranta 

 

Strategian suunnittelu, seuranta ja arviointi kunnassa  

  

 

 

 

 

         

    

 

 

 

 

   
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

       

 

 
 

        

         

          

 

  

Lähtötilanne 

 Mitkä arvot ohjaavat Ikaalisten palvelujen tuotantoa? 

 Mitkä ovat palvelujen ja laadun tavoitteet? 

 Millainen on nykyinen palvelutaso? 

 Vastaavatko tavoitteet ja palvelutaso toisiaan? 

Poliittinen sopiminen tavoitteista ja kriteereistä 

Vuosittainen seuranta 

Saavutimmeko tavoitteet? 

Oliko tavoitteet, voimavarat ja 

saavutukset tasapainossa kes-

kenään? 

Tuleeko voimavaroja muut-

taa? 

Tiedottaminen kuntalaisille 

ja yhteistyökumppaneille 

Päätöksenteon valmistelu 

Tuleeko tavoitteita muuttaa tai täsmentää? 

Tuleeko toimintatapoja muuttaa? 
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Aimo Salo  kaupunginhallitus 

Timo Tallila  perusturvajohtaja 

Tuula Talonen sosiaali- ja terveyslautakunta 

M Viitasalo-Männistö vanhuspalveluiden päällikkö, työryhmän sihteeri 

 

IKAALISTEN ILLAN päivityksen pientyöryhmät 

 

Palvelujärjestelmä Aimo Salo  puheenjohtaja 

Mirja Hanhikangas valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Ari Heiska  valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Reijo Leppänen valtuustoryhmän puheenjohtaja 

Kalle Mäkelä  jäsen/kaupungin johtaja 

Timo Tallila  jäsen/perusturvajohtaja 

Esa Talonen  valtuustoryhmän puheenjohtaja  

M Viitasalo-Männistö  jäsen/vanhuspalveluiden päällikkö 

Vierailija  Pirjo Berg  toimitusjohtaja/Jyllin Kodit Oy 

Vierailija Minna Kankaansivu yksikön päällikkö/Esperi Care Oy/Luhatuuli 

Vierailija Kari Luoma   toimitusjohtaja/Ikaalisten kylpyläkaupunki 

 

Asiakaspalvelu Ari Heiska   kaupunginhallitus/puheenjohtaja 

Riikka Lilja  jäsen/apulaisylilääkäri  

Arja Mattila  jäsen/palvelukotipäällikkö 

Raija Mäkelä  jäsen/osastonhoitaja 

Leena Nuora  jäsen/kotihoidon ohjaaja 

Vierailija  Tiina Vasu/palveluohjaaja 

 

Yhteistyö eri hallintokuntien kanssa 

 

Tuula Talonen puheenjohtaja/Sote ltk  

Asko Alppi  jäsen/vanhusneuvoston puheenjohtaja 

Jyri Mäntylä  jäsen/kaupunginsihteeri 

Satu Rask  jäsen/rakennusmestari 

Sari Sarkonen jäsen/nuorisosihteeri 

Sirpa Sarin  jäsen/kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pj. 

Kari Tolonen  jäsen/kasvatusjohtaja 

 

Palvelukulttuuri M Viitasalo-Männistö puheenjohtaja/vanhuspalveluiden päällikkö 

Kirsi Haavisto jäsen/osastonhoitaja 

Minna Latvala jäsen/kuntoutusvastaava 

Riikka Lilja  jäsen/apulaisylilääkäri 

Raija Mäkelä  jäsen/osastonhoitaja 
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  Sonja Vuorela jäsen/vammaispalvelu/vammaistyön esimies 

Satu Haapasalo kotihoito/lähihoitaja 

Kati Koskinen Markunkoti/lähihoitaja 

Kirsi Koivisto Toivolansaarikoti/perushoitaja 

Saija Niemenmaa Kotipihlaja/lähihoitaja 

Tarja Uljas  Nikula/lähihoitaja 

Tiedottaminen 

Timo Tallila  puheenjohtaja/perusturvajohtaja 

Mika Lehtonen jäsen/tietojärjestelmäsuunnittelija 

Katri Linnikko  jäsen/UUTISOIVA – paikallislehti/ päätoimitta-

ja 

Anu Viitanen  jäsen/talousihteeri 

 

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 

 

  Anneli Ranne puheenjohtaja 

 Mirja Hanhikangas jäsen 

Maritta Kartaslammi jäsen 

Heikki Lyytinen jäsen 

Arto Ojakoski jäsen 

Asko Ronumäki jäsen 

Talonen Tuula jäsen 

Esko Veijalainen jäsen 

 

IKAALISTEN VANHUSNEUVOSTO 

 

  Asko Alppi  puheenjohtaja 

  Osmo Ahokoivu jäsen 

  Teuvo Hietanen jäsen 

  Tapio Kortesluoma jäsen 

  Vuokko-Liisa Nuottajärvi jäsen 

  Anneli Ranne jäsen 

  Voitto Särkikoski jäsen 

  Tuula Talonen jäsen 

  Pirkko Trygg  jäsen 

  Ritva Viitaniemi jäsen 

  Marjo Haapala sihteeri 

  

 

VALTUUSTOSEMINAARI 
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Asiakaspalvelu Ari Heiska  puheenjohtaja 

  Mirja Hanhikangas jäsen 

  Heikki Lyytinen jäsen 

  Jukka Mattila jäsen 

  Heli Moberg  jäsen 

  Satu Rask  jäsen 

  Kaija Rönni  jäsen 

  Hanna Saraketo jäsen 

  Sonja Vuorela sihteeri 

 

Yhteistyö hallintokuntien välillä 

  

  Tuula Talonen puheenjohtaja 

  Marjo Heikkilä jäsen 

  Matti Hiekka  jäsen 

  Esko Hyytinen jäsen 

  Jari Kohtanen jäsen 

  Reijo Leppänen jäsen 

  Jyri Mäntylä  jäsen 

  Juhani Saarela jäsen 

  Kari Salo  jäsen 

  Tapio Tienari jäsen 

  Timo Tallila  sihteeri 

 

Palvelujärjestelmä Aimo Salo  puheenjohtaja 

  Petri Jokinen  jäsen 

  Jani Kivelä  jäsen 

  Antti Marttila jäsen 

  Esa Talonen  jäsen 

  Timo Tuomisto jäsen 

  Matti Äijö  jäsen 

  Anu Viitanen  sihteeri 

 

Palvelukulttuuri M Viitasalo-Männistö puheenjohtaja/sihteeri 

  Kirsi Haavisto jäsen 

  Mirjami Haavisto jäsen 

  Pekka Hakala jäsen 

  Ilmo Kalli  jäsen 

  Liisa Heinola-Lehtokorpi jäsen 

  Minna Latvala jäsen 

  Johanna Ylihaveri jäsen 

 

Muut osallistujat Esko Hukkanen tekniset palvelut/mittausteknikko 

Anja Janakka  kotihoito/muistihoitaja 
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Taina Karppinen toimistosihteeri 

Elisa Kiiveri  kirjasto/toimistonhoitaja 

Ilkka Niemi  sivistysjohtaja 

Elina Pimiä  kirjasto/kirjastotoimen hoitaja 


