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Kirkkonummen kunnan suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi
vuosille 2018-2021
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Johdanto
Kirkkonummen kunnassa laadittiin ikäihmisten palveluja koskeva strategia ”Vireä ikääntyminen” vuonna 2005.
Tämä strategia päivitettiin vuonna 2011 ikäihmisten palveluiden strategiaksi ajalle 2012 – 2025, ja
kunnanvaltuusto hyväksyi päivitetyn strategian kokouksessaan 3.10.2011.
Vanhuspalvelulain (980/2012) 5 §:llä annettiin kunnille velvollisuus laatia suunnitelma ikääntyneen väestön
tukemiseksi. Tämä kuntien suunnitelmanlaatimisvelvollisuus tuli voimaan 1.1.2014. Vanhuspalvelulain 5 §:n
mukaan kuntien on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja
omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Säännös edellyttää strategia-asiakirjan päivittämistä
valtuustokausittain ja ohjaa myös suunnitelman sisältöä. Lisäksi se velvoittaa kuntaa ottamaan suunnitelman
huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin
vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kunnan talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12.1 §:n
mukaista raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Ensimmäinen Kirkkonummen kunnan vanhuspalvelulain 5 §:n mukainen suunnitelma hyväksyttiin
Kirkkonummen kunnanvaltuustossa 10.11.2014 § 117. Tähän suunnitelmaan on nyt valmisteltu
kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi päivitys vuosille 2018-2021.
Kirkkonummen kunnanvaltuusto hyväksyi 18.12.2017 kunnan uuden strategian vuosille 2018-2021.
Strategiassa tavoitellaan Kirkkonummen vetovoiman merkittävää parantamista sekä
hyvinvointipalveluiden kehittämistä. Strategian tavoitteena on edistää toiminnassa ikäihmisten
hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta sekä siirtää hyvinvointipalveluissa painopistettä ennaltaehkäisevään
työhön. Kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja kuntalaisten kuuleminen ovat avainasemassa.
Strategiaan liittyvät keskeisesti elinvoima- ja hyvinvointiohjelmat, joiden työstäminen on tätä
suunnitelmaa tehtäessä vielä kesken. Elinvoima- ja hyvinvointiohjelmien toimenpiteet huomioidaan
talousarviokäsittelyssä.
Myös ikääntyvän väestön palvelujen suunnitteluun tulevaisuudessa vaikuttaa oleellisesti
valtakunnallinen Sote- ja maakuntauudistus, joka on Suomen julkisen hallinnon sekä sosiaali- ja
terveydenhuollon eli sote-palveluiden uudistamiseen tähtäävä hanke, jonka tarkoituksena on siirtää
julkisten sote-palveluiden vastuu kunnilta 18 perustettavalle maakunnalle. Erikseen valmistellaan
valinnanvapauslaki, jonka myötä asiakas voisi vapaasti valita lain piiriin kuuluvissa palveluissa
maakunnan yhtiön, yksityisen yhtiön tai järjestön tuottaman palvelun väliltä. Maakunta- ja soteuudistuksessa perustetaan uudet maakunnat, uudistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon rakenne,
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palvelut ja rahoitus sekä siirretään maakunnille uusia tehtäviä. Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2021 alkaen.
Tämän päivityksen on valmistellut työryhmä, johon kuuluvat perusturvapalveluiden ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden johtoryhmä, vanhuspalveluiden koordinaattori ja vanhusneuvoston edustajat.
Tilastotiedon tuottamisesta päivitettävää suunnitelmaa varten on vastannut perusturvapalveluiden
suunnittelija Tapio Salmela. Valmisteluvaiheessa on noussut esille, että työryhmään tulisi lisätä edustajia sekä
kuntatekniikan että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden toimialoilta. Kunnanjohtaja tekee asiasta päätöksen
jatkossa.
Kirkkonummella 23.8.2018

Gun-Lis Wollsten
Hoitotyön johtaja
Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalue

Työryhmä:
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Eila Karjalainen, Vanhusneuvoston jäsen
Kaj Sjöblom, Vanhusneuvoston varapuheenjohtaja
Urban Fellman, Vanhusneuvoston jäsen
Kaija Hannula, Johtava ylilääkäri
Sari Ahola, Osastonhoitaja
Tiina Paalanen, Osastonhoitaja
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Käsitteitä
RAI
RAI-järjestelmä eli ”Resident Assessment Instrument”, suomeksi potilaan arviointiväline, on kansainvälinen
vanhusasiakkaiden hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusvaikuttavuuden arviointi- ja seurantajärjestelmä.
RAI-järjestelmä soveltuu yksilön hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja hoidon tulosten seurantaan. RAIjärjestelmän perustana on selvittää hoidossa olevan henkilön yksilökohtaiset tarpeet ja luoda niiden
perusteella hoitosuunnitelma. Järjestelmässä hoidettava saa osallistua suunnitelmansa laadintaan.
MNA
MNA (Mini Nutritional Assessment) on ravitsemustilan arviointiin tarkoitettu kysymyssarja, jota voidaan
käyttää ikääntyneiden (yli 65 vuotta) henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa
LEAN
Lean-ajattelu on johtamisfilosofia, joka keskittyy seitsemän erilaisen turhuuden (tuottamattoman toiminnon)
poistamiseen. Sen avulla pyritään parantamaan asiakastyytyväisyyttä, parantamaan laatua, pienentämään
toiminnan kustannuksia ja lyhentämään tuotannon läpimenoaikoja. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä
oikeanlaatuisia oikeita asioita saadaan oikeaan aikaan ja oikeaan paikkaan ja oikean laatuisena. Samaan aikaan
vähennetään kaikkea turhaa ja ollaan joustavia sekä avoimia muutoksille. Leanissa on keskeistä tunnistaa ja
eliminoida hukka nopeasti ja tehokkaasti, pienentää kustannuksia sekä parantaa laatua. Hukalla tarkoitetaan
ylimääräisiä, tuottamattomia toimintoja jotka hidastavat prosessia tai tuottavat tarpeettomia kustannuksia.
Hukka on seurausta prosesseissa tapahtuvista vioista ja virheistä, jotka vaihtelu aiheuttaa.
ELO-D
Elo-D® -menetelmä on muistisairaan ihmisen hoidon laadun arviointimenetelmä ympärivuorokautiseen
hoitoon. Menetelmä antaa tietoa muistisairaan ihmisen ilmaisemista hyvinvoinnin kokemuksista sekä yksikön
toiminnassa ilmenevistä sosiaalisista tilanteista ja vuorovaikutuksesta. Tietoa kerätään systemaattisen
havainnoinnin avulla yksikön yleisissä tiloissa.
EVONDOS-laite
Evondos E300 -lääkeannostelurobotti on kotihoidon pitkäaikaislääkityn henkilökohtainen apuväline.
Lääkeannostelurobotti huolehtii siitä, että oikeat lääkkeet tulee otettua oikeaan aikaan ja oikeina annoksina
ilman, että lääkkeenotto olisi hoitajan aikataulusta riippuvaista tai että potilaan tarvitsee itse muistaa sitä.
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1. Kirkkonummen kunnan ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tila ja
toimintakyky
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, josta tässä
asiakirjassa käytetään jatkossa nimeä vanhuspalvelulaki, edellyttää kunnan laativan suunnitelman
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja
kehittämiseksi. Lain 5 §:n mukaan suunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa,
ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Suunnitelman tulee sisältää konkreettisia tavoitteita, joiden
vastuutahot ja niiden toteuttamisen vaatimat resurssit tulee arvioida. Tavoitteiden tulee pohjautua
arviointitietoihin, joita on käytettävissä.
Kirkkonummen kunnan suunnitelmassa on käytetty kunnan ikääntyneen väestönosan hyvinvoinnin tilan
arvioinnissa tilastotietoja, joita on saatavissa Tilastokeskuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta ja
Kelasta, sekä vuonna 2013 tehdyn alueellisen terveys- ja hyvinvointikyselyn (ATH-kyselyn) ikääntyneitä
koskevia tuloksia. Lisäksi kunnassa 2010-luvulla toteutettujen 75- ja 80-vuotiaille tehtyjen ennaltaehkäisevien
ja hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia on käytetty hyväksi arvioinnissa. Maaliskuussa 2014 järjestettiin
kuntalaisille avoin keskustelu- ja tiedotustilaisuus vanhuspalveluista. Vuosina 2015 ja 2016 tehtiin Ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden toimintayksiköissä asiakaskysely, jonka tuloksia on myös hyödynnetty.

1.1 Yleiset valtakunnalliset tilastotiedot Kirkkonummen väestöstä ja
sairastavuudesta verrattuna koko Suomen tilanteeseen ja tuleva väestönkehitys
Kirkkonummen väkiluku 31.12.2017 oli 39 269. Kaaviossa 1 on esitetty Kirkkonummen väestö jaoteltuna eri
ikäryhmiin. Vertailuna on esitetty koko Suomen tilanne kaaviossa 2. Kirkkonummen väestö on nuorta ja
ikäihmisiä on suhteellisesti vähemmän kuin muualla Suomessa.

Kaavio 1. Kirkkonummen väestö ikäryhmittäin 31.12.
6
Lähde: Sotkanet.fi

Kaavio 2. Koko Suomen väestö ikäryhmittäin 31.12.
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Vuonna 2015 tehdyn Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väkimäärä Kirkkonummella vuonna 2030 tulee
olemaan 42 446 asukasta ja vuonna 2040 44 288 asukasta. Yli 75-vuotiaiden määrä tällä aikavälillä
Kirkkonummella 2,2-kertaistuu, kun koko maassa saman ikäisten määrä lisääntyy 1,5-kertaiseksi. Kuitenkin
edelleen vanhuuseläkeikäisten suhteellinen osuus säilyy Kirkkonummella muuta maata pienempänä.
Alla olevassa taulukossa on esitetty vuosittainen Tilastokeskuksen ennuste vuosille 2020, 2030 ja 2040.
Ennusteen mukaan ikäihmisten määrä tulee lisääntymään kaikissa ikäryhmissä koko ajanjakson ajan.

65-74
75-84
85-

2017
3961
1674
439

2020
4284
2103
583

2030
4491
3561
1233

2040
4879
3861
2178

Alla olevassa taulukossa on esitetty 65 vuotta täyttäneen väestönosan jakautuminen Kirkkonummen kunnan
alueisiin. Taulukon tiedot ovat 15.12.2017 tietoja. Alueet on järjestetty suuruusjärjestykseen sen mukaan, millä
alueella on eniten 65-74 –vuotiaita.

Porkkala
Hirsala
Friggesby
Luoma
Långvik
Kuntakeskus
Lapinkylä
Sepänkylä
Jolkby
Upinniemi
Eestinkylä
Korkkulla
Jorvas
Evitskog
Veikkola
Överby
Myllykylä
Kylmälä
Kantvik
Masala
Sundsberg

65-74 vuotiaita
24,3 %
15,2 %
14,8 %
14,2 %
13,8 %
12,1 %
12,0 %
11,5 %
11,5 %
10,9 %
10,7 %
10,6 %
9,7 %
9,6 %
9,6 %
9,5 %
9,4 %
9,2 %
8,2 %
7,5 %
3,8 %

yli 75Suomenkieli
vuotiaita
siä
10,3 %
54,1 %
9,1 %
43,8 %
6,9 %
54,5 %
6,7 %
46,0 %
6,0 %
50,8 %
7,7 %
75,6 %
6,8 %
49,3 %
6,9 %
78,3 %
4,4 %
72,8 %
2,7 %
77,1 %
5,6 %
73,6 %
6,5 %
57,6 %
5,5 %
67,7 %
5,6 %
49,6 %
3,6 %
87,8 %
5,1 %
40,7 %
7,6 %
51,1 %
6,6 %
61,7 %
3,4 %
81,4 %
4,2 %
80,7 %
1,0 %
86,8 %
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Ruotsinkielisiä
45,9 %
56,3 %
45,5 %
51,6 %
48,1 %
22,4 %
48,4 %
21,7 %
25,1 %
21,4 %
23,0 %
40,9 %
31,6 %
48,8 %
11,2 %
57,0 %
48,9 %
38,3 %
17,4 %
16,9 %
9,6 %

Muunkielisiä
0,0 %
0,0 %
0,0 %
2,4 %
1,1 %
1,9 %
2,2 %
0,0 %
2,1 %
1,4 %
3,4 %
1,5 %
0,8 %
1,6 %
1,0 %
2,3 %
0,0 %
0,0 %
1,3 %
2,3 %
3,5 %
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1.2 Kielijakauma
Ikääntyneen väestönosan kielijakauma on huomattavan erilainen verrattuna nuorempiin ikäryhmiin. Kaikkein
vanhimpien kohdalla ruotsi on valtakieli ja 85-89 -vuotiaiden osalta kielet ovat tasavahvoja. Ikäihmisille
tarvitaan Kirkkonummen kunnassa selkeästi palvelut kummallakin kielellä. Muun kieliset ovat ikäihmisissä vielä
hyvin pieni vähemmistö.
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18
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4

Kaavio 3. Eri ikäisten kielijakauma Kirkkonummella 31.12.2017. Lähde: Facta-tietokanta

1.3 Ikääntyneen väestön sukupuolijakauma
Ikäihmisten kohdalla naisia on enemmän kuin miehiä ja tämä ero korostuu mitä vanhempiin ikäluokkiin
mennään. Kun parisuhteen päättymiseen leskeytymällä liitetään naisten usein pienempi tulotaso, tämä johtaa
herkästi nimenomaan vanhojen naisten toimeentulo-ongelmiin.
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57.9 %
42.1 %

yli 85
62.9 %
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Kaavio 4: Sukupuolten osuudet kirkkonummelaisten ikäihmisten keskuudessa 5-vuotisryhmittäin 31.12.2017. Lähde: Factatietokanta

1.4 Sairastavuustiedot
Kelan vakioitu sairastavuusindeksi Kirkkonummella vuonna 2017 oli 83,8. Tämä tarkoittaa pienempää
sairastavuutta verrattuna koko Suomeen. Kelan sairastavuusindeksi ottaa huomioon lääkkeiden
erityiskorvattavuuksien määrät, työkyvyttömyyseläkkeet ja kuolleisuuden.
Muistisairaudet
Joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa kärsivänsä muistioireista, vaikka suurimmalla osalla heistä ei ole etenevää
muistisairautta. Suomessa on jopa 200 000 henkilöä, joilla kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi
heikentynyt, ja 100 000 lievän ja 93 000 vähintään keskivaikean dementian oireista kärsivää. Suomessa
sairastuu vuosittain noin 14 500 henkilöä muistisairauteen. Jos terveyskeskuslääkäri hoitaa 2 200 hengen
suuruista väestöä, muistisairautta potevia on heidän joukossaan arviolta 20 ja uusia tapauksia ilmaantuu
vuosittain viisi.
Suurimmalla osalla pysyvässä pitkäaikaishoidossa olevista potilaista on dementia. Alzheimerin tauti on
etenevien muistioireiden ja dementian syynä ainakin 70 %:ssa tapauksista. (Käypä hoito 2017).
Kirkkonummella aloitettiin yli 75-vuotiaille kohdistuva muistipoliklinikkatoiminta vuonna 2008. Maaliskuussa
2018 toiminta muutettiin alkavaksi jo 70-vuotiaista. THL:n julkaisema ikävakioitu dementiaindeksi on
Kirkkonummella 76,5 ja vakioimaton vain 69,6. Dementiaindeksi kuvaa Alzheimerin taudin hoitoon
myönnettyjen lääkekorvattavuuksien määrää.

% vastaavanikäisestä väestöstä
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3.6
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4.1
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4.3
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5.3
4.6
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4.7
4.2

Kaavio 5. Alzheimer-lääkkeistä korvattavuuteen oikeutettujen osuus 75-vuotiaista kuntalaisista (Kelaston ja
Tilastokeskuksen väestötilastojen pohjalta).

Kaaviossa 5 on vertailuna Alzheimerin taudin erityiskorvattavuusoikeuksien määrä yli 75-vuotiaista
kuntalaisista. Tähän vaikuttaa paitsi sairastavuus, myös palveluiden saatavuus. Erityiskorvauksen saaminen
9
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vaatii pääsääntöisesti geriatrin tai neurologin lausunnon. Kaaviosta nähdään, kuinka lääkekorvattavuuteen
oikeutettujen määrä suhteessa 75 vuotta täyttäneeseen väestöön on kehittynyt Kirkkonummella ja koko
maassa viimeisten vuosien aikana.
Suun terveys
Kirkkonummelaisista 75 vuotta täyttäneistä noin 30 % käyttää vuosittain julkisia suun terveydenhuollon
palveluita. Hampaattomien osuus tästä ikäryhmästä on reilussa 15 vuodessa vähentynyt 38 prosentista
kolmeen prosenttiin. Vuonna 2002 tarkastetuilla 75 vuotta täyttäneillä oli keskimäärin kymmenen hammasta
jäljellä, kun vuonna 2017 vastaavassa ikäryhmässä määrä oli lähes kaksinkertainen (19 hammasta).
Kirkkonummelaisilla ikäihmisillä onkin moneen vertailukuntaan nähden ikäisiään enemmän hampaita jäljellä
(NHG-benchmarking, 2017). Kirkkonummelaisilla 75-vuotiailla on myös vähemmän kariesta ja syventyneitä
ientaskuja kuin vastaavan ikäisillä muualla Suomessa (Suvi Lahti, 2010). Jotta hyvä tulos voidaan säilyttää
elinkaaren loppuun asti, on suun omahoidon hyvä ylläpito välttämätöntä.
Suun terveydenhuolto kutsuu kaikki suun terveydenhuollossa kokonaishoidossa käyneet 75 vuotta täyttäneet
säännöllisesti tarkastukseen. Lisäksi vuosittain arvioidaan ympärivuorokautisessa hoivassa olevien asukkaiden
suun ja hampaiden hoidon tarve. Käynneillä seurataan myös hampaiden/proteesien puhtautta. Puhtaiden
hampaiden osuus vaihtelee yksiköstä ja vuodesta toiseen 40 - 80 %:n välillä. Mahdolliset hoitotoimenpiteet
tehdään potilaan kuntoisuuden perusteella joko hammashoitolassa tai hoivayksikössä. Myös kotikäynnit ovat
tarvittaessa mahdollisia.
Ympärivuorokautisen hoivan ja kotihoidon henkilöstön vaihtuvuuden vuoksi ohjausta ja tukea potilaiden hyvän
omahoidon varmistamiseksi tehdään säännöllisesti yhteistyössä ikäihmisten palveluiden sekä suun
terveydenhuollon kanssa. Hampaiden heikon puhdistuksen on tutkimuksissa osoitettu olevan merkittävä
riskitekijä muun muassa keuhkokuumeen kehittymiselle vuodepotilailla. Suun huolellisella puhdistamisella
voidaan parantaa ikäihmisten elämänlaatua, vähentää huonosta suun terveydestä aiheutuvaa hoidon tarvetta
ja suun tulehduksista aiheutuvien sairauksien, kuten keuhkokuumeiden aiheuttamaa taloudellista kuormaa
terveydenhuollolle.
Kaaviosta 6 nähdään, miten suun terveydenhuollon tarve väestön ikääntymisen myötä kasvaa. Vuodesta 1980
vuoteen 2020 väestönkasvun ja omien hampaiden lisääntymisen pohjalta nähdään, että hoidettavien
hampaiden määrä kymmenkertaistuu.
Vuosi
Ikä 65+
Hampaita keskimäärin
2020 arvio
1,2 miljoonaa
22
2000
787 371
9,0
1980
577 400
4,5
1960
200 00
1,0
Dos. M. Vehkalahti, A. Ainamo & T. Närhi Th. Odontologica

Hoidettavia hampaita
26 400 000
7 086 339
2 598 300
200 000

Kaavio 6. Yli 65-vuotiaiden hoidettavien hampaiden määrä väestönkasvun ja omien hampaiden lisääntymisen myötä.

10

Liite perusturvalautakunta 30.8.2018
KIRDno-2018-1174

1.5 ATH-kysely 2013
Kirkkonummi oli vuonna 2013 mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen aikuisten terveyttä ja hyvinvointia
kartoittavassa kuntalaiskyselyssä, ATH-kyselyssä. Kysely antoi hyvin kattavasti tietoa kuntalaisten omista
käsityksistä ja mielipiteistä suhteessa terveydentilaansa ja hyvinvointiinsa, niihin vaikuttaviin tekijöihin ja myös
kunnan palveluiden riittävyydestä ja tiedottamisesta.

1.6 Eläketilastot
Eläketietojen lähde on Tilasto Suomen eläkkeensaajista 2010 - 2016 kunnittain.
Kirkkonummelaisten eläkeläisten eläketulot ovat keskimäärin suuremmat kuin koko Suomessa. Kirkkonummen
tilanne on samanlainen kuin Uudellamaalla kokonaisuudessaan. Kirkkonummella vuonna 2016 noin puolet
eläkeläisistä sai eläketuloa vähintään 1855 euroa kuukaudessa, kun koko Suomessa vastaava osuus on
kolmannes. Vastaavasti Kirkkonummella suurempi osa saa pelkästään työeläkettä ilman kansaneläkettä. Myös
ATH-kyselyn vertailu menojen kattamisesta käytettävissä olevilla tuloilla antaa samansuuntaisen kuvan, jos
katsotaan yli 75-vuotiaiden tilannetta - taloudellinen hyvinvointi on parempi Kirkkonummella. Nuoremmassa
ikäryhmässä ero ei ole yhtä suuri, tässä saattaa alueen hintataso ja siitä johtuvat suuremmat menot näkyä
enemmän kuin vanhemmilla. ATH-kyselyn äärimmäistä köyhyyttä kuvaavat kysymykset, kuten ruuan
loppuminen ennen kuin saa lisää rahaa tai välttämättömistä menoista kuten ruuasta, lääkkeistä tinkiminen
antavat Kirkkonummella muuta maata lohdullisemman kuvan.
1,900
1,800
1,700
1,600
1,500
1,400
1,300
1,200
Kirkkonummi
Koko maa

2010
1,532
1,327

2011
1,594
1,373

2012
1,682
1,444

2013
1,766
1,508

2014
1,810
1,550

Kaavio 7. Keskimääräiset eläkkeet vuosina 2010-2016 Kirkkonummella ja koko maassa.
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35.0 %
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25.0 %
20.0 %
15.0 %
10.0 %
5.0 %
0.0 %
Alle 800 €

800 - 1099 €

1100 - 1399 €

Kaikki eläkkeensaajat

1400 - 1699 €

Uusimaa

1700 - 1999 €

2000 € -

Kirkkonummi

Kaavio 8. Omaa eläkettä saavien keskimääräinen kokonaiseläke ja kokonaiseläkejakauma Kirkkonummella, Uudellamaalla ja
koko maassa 31.12.2016.

1.7 Asumiseen liittyvät tekijät
Kirkkonummi on pientalovaltainen kunta. Kirkkonummella myös ikääntyneet asuvat enemmän omakotitaloissa
kuin Suomessa keskimäärin. Tämä tuo mukanaan avuntarvetta erityisesti raskaammissa pihatöissä. Tarve
asumisratkaisujen ennakoimiselle ennen kuin toimintakyky iän myötä heikkenee, on Kirkkonummen kaltaisessa
kunnassa ilmeinen. Esteettömien asumisratkaisujen löytyminen läheltä palveluita vähentää painetta
epätarkoituksenmukaisen raskaisiin palveluihin esimerkiksi ympärivuorokautiseen hoivaan, kun avun tarve
kohdistuu enemmänkin kiinteistön hoitoon. Myös vapaaehtoispohjalta tai muulla tavoin mahdollistettu apu
kiinteistönhoidollisiin asioihin kohtuullisin kustannuksin voisi mahdollistaa asumisen omassa omakotitalossa
entistä pidempään. Oheisessa taulukossa on esitetty asumismuotojen jakauma Tilastokeskuksen tilaston
mukaan niissä asuntokunnissa, joissa vanhin asukas on yli 65-vuotias. Vertailuna on koko Suomen tilanne.
v. 2016
Ikäluokka
Koko maa
Kirkkonummi

Erillinen pientalo
65 - 74
75 205 829 149 622
1 303
742

Rivi- tai ketjutalo
65 - 74
75 60 084
53 135
521
248

12

Asuinkerrostalo
65 - 74
75 169 869
168 164
699
516

Muu rakennus
65 - 74
75 6 354
8 202
18
20
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Asuntokunnat koon, vanhimman iän ja talotyypin mukaan vuonna 2016, %-osuudet
60.0 %
50.0 %
40.0 %
30.0 %
20.0 %
10.0 %
0.0 %

Erillinen pientalo

Rivi- tai ketjutalo

Asuinkerrostalo

Koko maa

Muu rakennus

Kirkkonummi

Kaavio 9. Asumismuodot koko Suomessa ja Kirkkonummella asuntokunnissa, joissa vanhin on yli 65-vuotias. (Lähde
Tilastokeskus.fi)

Tilastokeskuksen tilasto rakennusten rakentamisvuodesta kertoo, että Kirkkonummella on noin 1000
vakituisesti asuttua omakotitaloa, jotka on rakennettu ennen 60-lukua. Näissä vanhoissa omakotitaloissa
ikääntyneen asumista rajoittavat herkästi esteettömyyden rajoitukset, portaat ja kynnykset, joista vain osa on
ratkaistavissa esimerkiksi asunnon muutostöillä. Joistakin vanhoista omakotitaloista puuttuvat myös
mukavuudet, kuten vesijohto ja viemäröinti. Muuttaminen vanhasta omakotitalosta palveluiden lähelle
esteettömiin oloihin toisi ratkaisun monen pärjäämiseen, mutta toisaalta uusien esteettömien asuntojen hinta
voi muodostua muuttamiselle esteeksi. Omakotitalon hinnalla ei uutta esteetöntä asuntoa useinkaan ole
mahdollista hankkia. Erilaiset rahoitusvaihtoehdot, kuten asumisoikeusasunnot, voivat tuoda avun joillekin.
Asuntokanta pientaloissa on Kirkkonummella kuitenkin uudempaa kuin koko Suomessa.
rakentamisvuosi
- 1920
1921 - 1939
1940 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 -

lukumäärä
osuus pientaloista
Kirkkonummella
Kirkkonummella
316
4,5
216
3,1
470
6,7
483
6,9
950
13,6
1 206
17,3
1 251
18,0
1 766
25,3
311
4,5
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lukumäärä
Suomessa
52 067
54 900
199 854
102 843
146 337
186 892
117 322
128 315
44 619

osuus pientaloista
Suomessa
5,0
5,3
19,3
10,0
14,2
18,1
11,4
12,4
4,3
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2. Palvelujen tarve ja riittävyys suhteessa tarpeeseen ja suosituksiin
Seuraavassa taulukossa on esitetty palvelumuotojen kattavuustavoitteet 75 vuotta täyttäneiden osalta
laatusuosituksissa eri vuosina sekä tilanne Kirkkonummella vuonna 2016.
palvelumuoto
asuu kotona
säännöllisen kotihoidon
asiakas
omaishoidossa
tehostetussa
palveluasumisessa
pitkäaikaisessa
laitoshoidossa

2008 laatusuositus
91-92 %
13-14 %

2013 laatusuositus
91-92 %
13-14 %

Kirkkonummi 2016
91,6 %
7,7 %

5-6 %
5-6 %

6-7 %
6-7 %

6,1 %
5,9 %

3%

2-3 %

2,5 %

Laatusuosituksissa ei ole tarkemmin määritetty, kuinka tietoja tulisi kerätä, ja eri palvelumuotojen
kattavuuslukuja kerätään Sotkanet.fi-palveluun eri tilastoista. Kirkkonummella kattavuustietoja on muutaman
vuoden ajan seurattu myös osavuosikatsauksittain ja tilastointitapa on ollut erilainen kuin Sotkanetissä.
Tilastointitapojen erot liittyvät osittain tietojen saatavuuteen omista tietojärjestelmistä ja osittain paikallisten
olosuhteiden tuntemukseen ja siitä johtuvaan tarkoituksenmukaisuuteen kunnassa.

Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa
terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet 31.12., %
vastaavanikäisestä väestöstä
Säännöllisen kotihoidon piirissä 30.11. olleet 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat, % vastaavanikäisestä väestöstä
Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet hoidettavat vuoden
aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä
Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta
täyttäneet asiakkaat 31.12., % vastaavanikäisestä väestöstä
0

Koko maa

2

4

Kirkkonummi

Kaavio 10. Sotkanet.fi-tilasto kattavuuksista Kirkkonummella ja koko maassa 2016.
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2.1 Eri palvelumuotojen kattavuudet ikäryhmittäin Kirkkonummella ja koko
Suomessa vuosina 2007, 2012 ja 2016
THL:n tilastopankista Sotkanetistä on kerätty seuraavat palvelujen kattavuutta prosentteina ikäluokasta
koskevat tilastot. Kattavuuden muutoksiin vaikuttavat muun muassa
-

ikääntyneen väestön kasvu
Kirkkonummella kotihoidon Kohotti-hankkeen myötä palveluiden kohdistaminen enemmän apua
tarvitseviin
Lehmuskartanon muutos osittain tehostetuksi palveluasumiseksi

Tilastot pohjautuvat vuosittain kerättäviin tietoihin.

Kotona asuvien osuudet 2007, 2012 ja 2016 ikäryhmittäin Kirkkonummella ja koko
Suomessa
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
2007
2012
2016

Koko maa 75+ Kirkkonummi 75+ Koko maa 80+ Kirkkonummi 80+ Koko maa 85+ Kirkkonummi 85+
89.30%
87.00%
84.30%
81.20%
76.10%
69.30%
90.00%
89.80%
85.80%
84.90%
78.90%
78.40%
90.90%

91.60%

86.60%

87.00%

80.60%

79.30%

Kaavio 11. Kotona asuvien osuudet 2007, 2012 ja 2016 ikäryhmittäin Kirkkonummella ja koko Suomessa.

Kotona asuvien osuus on vertailuvuosien välillä kaikissa ikäryhmissä kasvanut. Kirkkonummella muutos on ollut
muuta maata suurempi ja vuonna 2016 kotona asuvien osuus oli muuta maata suurempi lukuun ottamatta
kaikkein vanhinta ikäryhmää.
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Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus ikäryhmittäin 2007, 2012 ja 2016
Kirkkonummella ja koko Suomessa
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2007
2012
2016

Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi
65+
65+
75+
75+
80+
80+
85+
85+
6.30%
4.20%
11.20%
9.00%
15.50%
12.30%
20.30%
15.40%
6.20%
4.10%
11.90%
10.20%
16.30%
15.70%
22.00%
18.60%
5.80%
3.40%
11.30%
7.70%
16.20%
12.00%
21.90%
19.30%

Kaavio 12. Säännöllisen kotihoidon piirissä olevien osuus ikäryhmittäin 2007, 2012 ja 2016 Kirkkonummella ja koko
Suomessa.

Sotkanetin mukaan Kirkkonummen kotipalvelun käynnit ovat vuodesta 2012 vuoteen 2016 lisääntyneet 32
000:sta 40 000:een. Vuonna 2016 koko säännöllisen kotihoidon (sisältää kotipalvelun ja kotisairaanhoidon
käynnit) käyntimäärä oli noin 75 000 käyntiä. Säännöllisen kotihoidon kattavuus on vertailuvuosien välillä
kasvanut, mutta Kirkkonummella säännöllistä kotihoitoa saa harvempi kuin koko Suomessa.

Omaishoidon piirissä 2007, 2012 ja 2016 olevien osuudet ikäryhmittäin
Kirkkonummella ja koko Suomessa
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
2007
2012
2016

Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi
65+
65+
75+
75+
80+
80+
85+
85+
2.50%
2.70%
3.90%
4.90%
5.90%
7.10%
2.70%
2.70%

3.00%
3.20%

4.50%
4.60%

6.30%
6.10%

5.40%
5.80%

7.80%
8.10%

6.20%
6.60%

9.00%
10.60%

Kaavio 13. Omaishoidon piirissä 2007, 2012 ja 2016 olevien osuudet ikäryhmittäin Kirkkonummella ja koko Suomessa.

Omaishoidon piirissä on Kirkkonummella kaikissa ikääntyneiden ikäryhmissä suhteellisesti enemmän henkilöitä
kuin koko maassa. Omaishoidon kattavuuden kasvu on osaltaan mahdollistanut tehostetun palveluasumisen ja
laitoshoidon vähentämisen. Omaishoidon korkean kattavuuden on mahdollistanut kuntalaisten halu hoitaa
omat läheisensä kotona, poliittinen tahto tukea omaishoitoa taloudellisesti tiukkoinakin aikoina ja myös
kunnan tarjoamat tukipalvelut omaishoidon asiakkaille. Moni omaishoidon asiakas on esimerkiksi
intervallihoidoissa enemmän kuin kolme vapaapäivää kuukaudessa. Omaishoitajia on jatkossakin tarkoitus
16
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tukea esimerkiksi jo aloitetulla omaishoidon kotikuntoutuksella, omaishoitajien seniorineuvolatoiminnalla ja
valmennuksilla.

Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus 2007, 2012 ja 2016 ikäryhmittäin
Kirkkonummella ja koko Suomessa
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2007
2012
2016

Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi
65+
65+
75+
75+
80+
80+
85+
85+
2.30%
2.80%
4.20%
6.80%
6.20%
9.30%
9.20%
15.40%
3.10%
2.50%
6.10%
6.30%
8.70%
12.90%
12.90%
13.20%
3.60%
2.40%
7.30%
5.90%
10.70%
15.60%
15.60%
15.90%

Kaavio 14. Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus 2007, 2012 ja 2016 ikäryhmittäin Kirkkonummella ja koko
Suomessa.

Sotkanetin tilastoissa kaikki Kirkkonummen palvelutalon asukkaat tilastoituvat tehostettuun palveluasumiseen,
koska henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti, vaikka asukkaat eivät käyttäisi lainkaan palveluita eli
heidän palvelutarpeensa ei edellytä tehostettua palveluasumista. Kattavuudessa tämä tarkoittaa yli 75vuotiaiden osalta lähes prosenttiyksikön epätarkoituksenmukaista lisäystä tilastoon.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus ikäryhmittäin 2007, 2012 ja 2016
Kirkkonummella ja koko Suomessa
16.00%
12.00%
8.00%
4.00%
0.00%
2007
2012
2016

Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi
65+
65+
75+
75+
80+
80+
85+
85+
3.30%
2.50%
6.30%
5.90%
9.30%
9.10%
14.40%
15.00%
1.90%
0.80%

1.70%
1.10%

3.80%
1.70%

4.10%
2.50%

5.30%
2.50%

6.40%
3.80%

8.00%
3.70%

8.70%
4.80%

Kaavio 15. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus ikäryhmittäin 2007, 2012 ja 2016 Kirkkonummella ja koko
Suomessa.

Kirkkonummella laitoshoidossa asuvien osalta valtakunnallinen kattavuustavoite toteutuu. Laitoshoidon
kattavuuteen vaikuttaa myös kunnan palvelutarjonta. Kirkkonummella on omana toimintana järjestettyä
laitoshoitoa Lehmuskartanon kahdessa yksikössä yhteensä 19 hoitopaikkaa ja vanhassa Volskodissa 40
hoitopaikkaa.
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Volskodin tiloja ei pitkään voi nykyisellään pitää asianmukaisina vanhusten asumiseen eikä vanhuspalvelulain
mukaiseen toimintaan soveltuvina. Siellä toimii kuitenkin tällä hetkellä kunnan ainoa vaikeisiin käytösoireisiin
muistisairaille hoitoa tarjoava vanhainkotiosasto. Toimiakseen tiloiltaan asianmukaisena tehostettuun
palveluasumiseen, talossa tulisi toteuttaa mittava peruskorjaus. Talon sijainti on kuitenkin ongelmallinen paitsi
esimerkiksi kaukana sijaitsevien palveluiden kannalta, myös työvoiman saannin kannalta. Julkiset
liikenneyhteydet ovat viime vuosina vuorotyöntekijöitä ajatellen kohentuneet, mutta autottomien
työntekijöiden ei edelleenkään ole helppoa päästä Volskotiin töihin. Todennäköistä on, että Volskodin toiminta
nykyisellään joudutaan ennen pitkää ajamaan alas. Kuntatekniikan toimiala arvioi Volskodin
korjauskustannukset.
Volskodin asukkaille ja omaisille sekä Volskodin työntekijöille tehtiin keväällä 2018 kysely siitä, millaisena he
kokevat Volskodin asuin- ja työympäristönä. Henkilökunnan antamat kouluarvosanat Volskodin eri tiloille
hoitotyön tekemisen ja ergonomian kannalta sijoittuivat välille 6,2 – 7,5. Huonoimmat arvosanat saivat wc- ja
pesutilat. Tilojen soveltuvuus nykyisille asukkaille sai arvosanan 7,7 ja piha-alue arvosanan 8,4. Asukkaat ja
omaiset antoivat Volskodin tiloille parempia arvosanoja kuin henkilökunta: eri tilojen turvallisuuden,
viihtyisyyden ja käytännöllisyyden arvosanat vaihtelivat välillä 7,7, - 9,0. Volskodin saavutettavuus työpaikkana
sai arvosanan 6,7 ja asuin/vierailupaikkana 8,0.

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus ikäryhmittäin Kirkkonummella
2007, 2012 ja 2016
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
2007
2012
2016

Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi Koko maa Kirkkonummi
65+
65+
75+
75+
80+
80+
85+
85+
5.60%
5.30%
10.50%
12.70%
15.50%
18.40%
23.60%
30.40%
5.00%
4.20%
9.90%
10.40%
14.00%
15.20%
20.90%
21.90%
4.40%

3.50%

9.00%

8.40%

13.20%

13.10%

19.30%

20.70%

Kaavio 16. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien osuus ikäryhmittäin Kirkkonummella 2007, 2012 ja 2016.

Palvelutarve kasvaa voimakkaasti ikääntymisen myötä. Kuvien 17 ja 18 pylväistä nähdään tämä palvelutarpeen
huima kasvu iän mukana. Pylväissä on mukana kunnan tuottamat ja järjestämät palvelut. Omaishoito on jätetty
pois, koska se kohdistuu osittain samoihin asiakkaisiin kuin kotihoito. Muut palvelut eivät ole päällekkäisiä ja
näin pylväistä nähdään niiden henkilöiden osuus ikäryhmästä, jotka ovat jonkin kunnallisen palvelun piirissä.
Seuraavissa kaavioissa (17 ja 18) on esitetty eri kunnallisten palvelumuotojen kattavuuksien muutokset eri
ikäryhmissä Kirkkonummella ja koko Suomessa. Palveluiden piirissä olevien osuus suunnilleen kaksinkertaistuu
kymmenen ikävuoden välein. Kuitenkin 85 vuotta täyttäneistäkin edelleen yli puolet pärjää ilman mitään
palveluita.
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Kunnallisten palveluiden kattavuus Kirkkonummella eri ikäryhmissä 2007, 2012
ja 2016
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
65+ / 2007 65+ / 2012 65+ / 2016 75+ / 2007 75+ / 2012 75+ / 2016 85+ / 2007 85+ / 2012 85+ / 2016
TK

Vanhainkoti

Tehostettu pa

Kotihoito

Kaavio 17. Kunnallisten palvelujen kattavuus Kirkkonummella eri ikäryhmissä 2007, 2012 ja 2016.

Kunnallisten palveluiden kattavuus koko Suomessa eri ikäryhmissä 2007, 2012 ja
2016
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
65+ / 2007 65+ / 2012 65+ / 2016 75+ / 2007 75+ / 2012 75+ / 2016 85+ / 2007 85+ / 2012 85+ / 2016
TK

Vanhainkoti

Tehostettu pa

Kotihoito

Kaavio 18. Kunnallisten palvelujen kattavuus koko Suomessa eri ikäryhmissä 2007, 2012 ja 2016.

2.2 Ympärivuorokautisen hoivan paikkojen tilanne 31.12.2017
Kirkkonummella oli 31.12.2017 käytössä 201 sellaista hoitopaikkaa, joissa oli hoitohenkilökuntaa paikalla
ympärivuorokautisesti. Näistä ostopalvelupaikkoja oli 86 ja omia 115. Palvelutalon 42 asukkaasta 14 ei
tarvinnut tehostettua palveluasumista vastaavaa määrää palveluita vaan oli toimintakyvyltään vähemmän apua
tarvitsevia. Näiden 201 paikan lisäksi yksiköissä oli omaishoidon vapaisiin käytettäviä lyhytaikaishoidon
paikkoja seitsemän. Näistä 201 paikasta 36 oli 65-74-vuotiaiden käytössä ja 17 alle 65-vuotiaden käytössä.
Kirkkonummen kunnan alueella ei ole vaikeavammaisille tarkoitettua tehostetun palveluasumisen
ostopalveluyksikköä, minkä vuoksi Kirkkonummen palvelutalon ja Lehmuskartanon tehostetun
palveluasumisen yksiköissä asuu myös alle 65-vuotiaita vaikeavammaisia asiakkaita. Lisäksi nuorimmassa
ikäryhmässä on työikäisinä muistisairauksiin sairastuneita.
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75 vuotta täyttäneet Kirkkonummen palveluissa 31.12.2017
Tehostettu palveluasuminen
- palvelutalo
- Lehmuskartano
- ostopalvelupaikat
Laitoshoito
- Lehmuskartano
- Volskoti
- ostopalvelut

yli 75-v
121
27
25
69
44
13
30
1

huomiot
näistä 7 ei tehostettua palvelua tarvitsevia, 8 < 75v.
5 > 75v
15 < 75v
6 < 75v
4 < 75v

2.3 Tulevaisuuden skenaarioita paikkatarpeesta
Valtakunnallisena tavoitteena on tukea ikääntyneiden asumista omassa kodissaan. Tavoitteena on järjestää
kaikkina vuorokaudenaikoina tarvittavat palvelut ensisijaisesti asiakkaan kotona tai muutoin kodinomaisissa
olosuhteissa. Muutoksen toteutuminen edellyttää kunnilta panostusta ikääntyneen toimintakyvyn
ylläpitämiseen sekä kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen saatavuuteen.
Ikääntyneen väestönosan kasvamisen myötä erilaisten asuinpaikkojen tarve on edelleenkin olemassa.
Tarvittava lisämäärä riippuu muusta palvelutarjonnasta. Omaishoitajalle tulee järjestää laajempia
tukipalvelumuotoja.
Palvelu
Psykogeriatrinen
Lyhytaikaishoito (LAH)
Palveluseteli
Perhehoito
Tehost. palveluasuminen

Paikkatarve 2018
0
0
selvitys
selvitys/järjestäytyminen
0

Paikkatarve 2019
0
5
20
selvitys/järjestäytyminen
0

Paikkatarve 2021
10
20
100
10
30

Taulukossa on esitetty palvelujen tarpeet vuoteen 2021 nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Lyhytaikaishoidon
paikkojen lisäys on arvioitu olevan viisi paikkaa vuonna 2019, ja palvelusetelin käyttö lisääntyy 20:lla
asiakkaalla. Vuonna 2021 tarvitaan kymmenen psykogeriatrista paikkaa ja 30 tehostettua palveluasumispaikkaa
Volskodin paikkojen korvaamiseksi. Lisäksi tulee varautua siihen, että perhehoito käynnistyy myös
Kirkkonummella, mahdollisesti yhteistyössä jonkun toisen kunnan kanssa, ja varata siihen toimintaan
kymmenen paikkaa. Palvelusetelin käyttölaajennus 100:lle asiakkaalle on ajankohtainen tulevina vuosina
erityisesti, jos valinnanvapauslaki tulee voimaan siten kuin on suunniteltu.
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3. Palveluiden laadun arviointi
Asiakaspalautekysely
Vuosina 2015 ja 2016 lähes kaikissa ikäihmisten hyvinvointipalveluiden yksiköissä teetettiin
asiakaspalautekysely. Sairaalassa ja kotihoidossa vastaajat olivat pääosin asiakkaita itse, mutta
ympärivuorokautisessa hoivassa vastaaja oli useammin omainen yksin tai yhdessä asukkaan kanssa kuin asukas
itse. Kohteluun ja henkilökunnan ammattitaitoon oltiin kaikissa yksiköissä tyytyväisiä. Kielelliset oikeudet
toteutuivat varsin hyvin. Omalla äidinkielellään hoitoa ilmoitti saavansa vähintään 80 prosenttia vastaajista.
Parhaiten äidinkielisyys toteutui Volskodissa ja sairaalassa.
Vuonna 2015 olonsa turvalliseksi tunsi noin 82 prosenttia ja vuonna 2016 noin 89 prosenttia vastaajista.
Lopuista vastaajista suurin osa ei osannut sanoa. Vähiten (67 %) kyllä-vastauksia Lehmuskartanosta. Vuonna
2015 kaikki loput Lehmuskartanon vastaukset olivat ”en osaa sanoa” ja vuonna 2016 ”en osaa sanoa” vastasi
25 % ja ”ei” 8 % vastaajista. Kotihoidon asiakkaat kokivat olonsa kaikkien turvallisemmaksi molempina vuosina
(93 %) ja vuonna 2016 myös Palvelutalon vastaajat.
Kysymykseen ”Saamani tieto hoidosta/palvelusta on ymmärrettävää” kaikista vastaajista hieman yli 80
prosenttia oli tämän väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä. Mielipiteet ymmärrettävästä
tiedonsaannista kuitenkin jakautuivat eri yksiköiden välillä melko paljon. Lehmuskartanossa noin 65 prosenttia
vastaajista oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä sekä vuonna 2015 että 2016. Vuonna 2016 sekä
Volsin että Palvelutalon vastaajista noin 95 prosenttia oli väittämän kanssa täysin tai melko samaa mieltä.

Asiakaspalautteiden käsittely
Asiakkailta ja heidän omaisiltaan tulleen suullisen ja kirjallisen asiakaspalautteen keräämistä on systematisoitu
ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueella, mutta todennäköisesti osa palveluja ja asiakasmaksuja
koskevista huomautuksista jää erikseen kirjaamatta. Suullista ja kirjallista palautetta tulee henkilöstölle eri
tavoin ja erilaisissa tilanteissa. Moni palaute on ohimennen suullisesti henkilöstölle annettu, ja aina ei
henkilöstölle ole selvää, milloin palaute tulisi käsitellä reklamaationa.
Kaikki ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajille tulleet palautteet on käsitelty
systemaattisesti, ja niistä on annettu palaute asiakkaille/omaisille. Reklamaatiot on pyritty käsittelemään
työyksiköissä siten, että taustasyyt selvitetään ja prosessin ongelmakohtiin puututaan henkilöitä syyllistämättä.
Tällaisia reklamaatioita tulee ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen ja tulosyksiköiden johtajille asti
vuosittain yhteensä viidestä kuuteen. Yhdestä kahteen tapahtumaa vuosittain johtaa esimerkiksi
potilasvakuutuslain mukaiseen käsittelyyn. Potilasasiamiehen apua on aktiivisesti tarjottu ilmoituksen
tekemiseen, kun mahdollinen potilasvahinko on kyseessä. Sosiaaliasiamiehen raporteissa ikäihmisten palvelut
eivät näy erityisen ongelmallisina.
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Potilas- ja asiakasturvallisuus
Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa on käytössä HaiPro-haittatapahtumaraportointi, jonne työntekijät voivat
nimettöminä ilmoittaa paitsi haittatapahtumat, jotka ovat potilaalle/asiakkaalle sattuneet, myös läheltä piti tapahtumat. Ilmoitusten määrä on vuosittain kasvussa, mikä on merkki hyvästä potilas- ja
asiakasturvallisuuskulttuurista. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden henkilökunta on ollut aktiivista
haittatapahtumien raportoinnissa. Haittailmoitukset käsitellään työyksiköiden kokouksissa ja niiden perusteella
on myös tehty työyksiköiden kehittämisprojekteja esim. lääkehoitoon ja kaatumisiin liittyvien
haittatapahtumien osalta.
Kirkkonummen kunnassa on laadittu 2013 terveydenhuoltolain mukainen potilasturvallisuussuunnitelma, jota
on päivitetty vuonna 2015. Ikäihmisten yksiköt kuuluvat tämän potilasturvallisuussuunnitelman piiriin.
Suunnitelmaan liittyvässä vuosittaisessa potilasturvallisuusraportissa raportoidaan potilasturvallisuuteen
liittyvistä mittareista, esitetään havaintoja ja lyhyen tähtäimen suunnitelmia.
Vanhuspalvelulain mukaan kunnallisissa yksiköissä omavalvontasuunnitelmat tulivat pakollisiksi 2015 ja niitä
päivitetään joka vuosi. Vuodesta 2018 alkaen omiin ympärivuorokautisiin yksiköihin on päätetty tehdä saman
sisältöinen valvontakäynti kuin yksityisiin tehostetun palveluasumisen yksiköihin kunnan alueella. Laadun
arvioinnissa pitkäaikaishoidossa erityisesti muistisairaita hoitavissa yksiköissä on otettu käyttöön Elo-D –
arviointimenetelmä. Kolme hoitajaa on koulutettu Elo-D havainnoijiksi.
Osana palveluiden laadunkin arviointia järjestettiin maaliskuussa 2014 yleisötilaisuudet, joissa kuntalaiset
saivat vapaasti esittää näkemyksiään palveluista ja niiden laadusta ja myös huolenaiheitaan. Siellä kiitoksia tuli
terveyskeskukselle, kotihoidolle ja kirjastolle. Huolenaiheita olivat muun muassa kotiin vietävä kuntoutus
sairaalasta kotiuduttua, järjestöjen taloudellisen tuen väheneminen ja kunnan tiedottaminen.

4. Palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät Kirkkonummella
Kirkkonummella ikäihmisten palvelutarvetta vähentäviä tekijöitä ovat pieni sairastavuus, hyvä taloudellinen
tilanne, sosiaalinen aktiivisuus sekä kaksikielisyys. Toisaalta palvelutarvetta kasvattavat sosioekonominen
kahtiajakautuneisuus, asuinoloissa hissittömät talot ja runsas pientalovaltaisuus sekä kaksikielisyys. ATHkyselyn mukaan matala koulutustaso tuo mukanaan muuta maata enemmän tupakointia, alkoholin liikakäyttöä
ja onnellisuuden puutetta. Kaksikielisyys vaikuttaa sosiaalisia kontakteja lisäävästi – suomenruotsalaiset ovat
tutkimusten mukaan sosiaalisesti aktiivisempia. Toisaalta kaksikielisyys tuo tarpeen järjestää palveluita
kaksikielisinä tai kummallakin kielellä erikseen. Kokonaisuutena Kirkkonummella näyttäisi olevan enemmän
palvelutarvetta vähentäviä, terveyttä edistäviä ja suojaavia tekijöitä kuin palvelutarvetta lisääviä tekijöitä.
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5. Kirkkonummen ikäihmisten palveluissa tapahtuneita muutoksia
viimeisen 10 vuoden aikana

5.1 Sairaalan toiminnan lopettaminen ja sairaalapalvelujen ostaminen Espoon
sairaalasta
Maaliskuussa 2017 Kirkkonummen terveyskeskussairaalan toiminta lopetettiin ja perusterveydenhuollon
sairaalapalveluja ryhdyttiin ostamaan Espoon sairaalasta. Espoon sairaalan keskeinen toiminta-ajatus on
kuntoutusta tukeva. Tähän muutokseen liittyen Kirkkonummella on kehitetty erityisesti turvalliseen
kotiutumiseen, kotihoitoon ja kotikuntoutukseen liittyviä palveluita, jotta palveluketju Espoon sairaalan ja
Kirkkonummen välillä olisi saumaton ja jotta Espoossa alkanut kuntoutus jatkuisi ilman taukoja.

5.2 Volskodin muutokset
Volskoti on keskittynyt erityisesti muistisairaiden hoitoon. Ympärivuorokautisia hoivapaikkoja on 40.
Kymmenpaikkainen psykogeriatrinen yksikkö on pyrkinyt vastaamaan vaikeiden käytöshäiriöisten asukkaiden
hoitotarpeeseen. Yhdestä kahteen kriisipaikkaa ovat mahdollistaneet äkillisesti lyhytaikaisesti hoivaa
tarvitseville tarvittavan tuen. Kriisipaikat siirrettiin vuonna 2018 Lehmuskartanoon. Lyhytaikaishoitoa niin
sanottuna intervallihoitoa on Volskodissa järjestetty eri osastoilla. Tällä hetkellä jatkuvassa lyhytaikaiskäytössä
on kuusi paikkaa. Päivätoiminta aloitettiin Volskodissa 2010. Metsäpirtti, joka 2000-luvun alussa rakennettiin
muistisairaiden yksiköksi, jouduttiin sulkemaan taloudellisista syistä 2013 lopussa ja tällä hetkellä päivätoiminta
käyttää Metsäpirtin tiloja.

5.3 Lehmuskartanon hoivakodin sisäiset muutokset
Lehmuskartano avattiin vuonna 2009. Vuonna 2011 vietiin läpi osastojen profilointi erilaisten asukkaiden
hoidon tarpeiden mukaan ja vuoden 2012 alusta alkaen puolet paikoista on ollut tehostettua palveluasumista
ja toinen puoli laitoshoitoa. Samassa yhteydessä myös laitospuolesta tuli sosiaalihuoltolain alaista toimintaa.
Vuonna 2017 jälkeen Lehmuskartanon rakenne muuttui profiloitumisen ja terveyskeskussairaalan lopettamisen
myötä niin, että tehostettu palveluasuminen (30 paikkaa) säilyi ennallaan, mutta laitospaikkoja vähennettiin ja
Kuntola aloitti toimintansa. Tällä hetkellä laitospaikkoja on 19, kuntoutuspaikkoja seitsemän ja
lyhytaikaispaikkoja neljä. Kriisihoito toteutetaan Lehmuskartanossa, mikäli paikkatilanne sen mahdollistaa.
Tehostetun palveluasumisen yksiköistä toinen on muistisairaiden hoitoon erikoistunut ja toinen enemmän
fyysistä toimintakykyä tukeva yksikkö. Laitososastoilla hoidetaan asukkaita, jotka tarvitsevat apua kaikissa
päivittäisissä toimissa ja hoitoon tarvitaan usein kaksi hoitajaa.

5.4 Kotihoidon kehittäminen
Seniorilinja
Seniorilinja palvelee kuntalaisia, kunnan työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita matalan kynnyksen
neuvontapisteenä. Seniorilinjasta saa tietoa kunnan eri palveluista sekä erilaisia esitteitä ja lomakkeita,
esimerkiksi hoitotuki-, asumistuki- ja asuntohakemuslomakkeita. Seniorilinja antaa yleistä neuvontaa ja
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tunnistaa palvelutarpeita, ja sieltä ohjataan eteenpäin kunnan, järjestöjen, yhdistysten, yksityisen tai muihin
palveluihin tai palvelutarpeen arviointiin.
Palvelutarpeen arviointi ja kotiutustiimi
Kotiutustiimin sairaanhoitaja, palvelutarpeen arvioija, kartoittaa ikääntyneen asiakkaan tuen ja palvelujen
tarvetta sekä antaa ohjausta ja neuvontaa saatavilla olevista hyvinvointia tukevista palveluista. Arviointi
tehdään yleensä asiakkaan kotona. Tapaamisessa ovat mukana asiakas, hänen läheisensä sekä mahdollisesti
myös sosiaalityöntekijä. Palvelutarpeen selvittämisessä kartoitetaan asiakkaan taustatiedot, voimavarat,
terveydentila, toimintakyky, sosiaalinen tilanne, läheisten osuus hoidossa ja olemassa olevat palvelut sekä
uusien palvelujen tarve. Palvelutarpeen selvittämisen pohjalta arvioidaan, mistä palveluista asiakas hyötyy.
Uusilla palveluilla tuetaan asiakkaan itsenäistä kotona asumista. Palvelutarpeen arviointia voi pyytää asiakas
itse, hänen omaisensa, viranomainen tai muu henkilö.
Kun kotiutustiimin palvelutarpeen arvioija toteaa, että asiakas tarvitsee kotiutustiimin palveluita, hän siirtää
asiakkaan kotiutustiimin asiakkaaksi. Tiimi auttaa asiakasta kotiutumaan turvallisesti ja sujuvasti
päivystyspoliklinikalta, sairaalasta tai muualta. Kotiutustiimin palvelu on lyhytaikaista, pari – kolme viikkoa
kestävää tukea, hoidon suunnittelua, hoitoa, ohjausta ja hoidon jatkuvuuden varmistamista.
Mikäli asiakas tarvitsee pidempiaikaisesti apua, hänet ohjataan kotihoidon tai muiden tarvitsemiensa
palvelujen piiriin. Kotiutustiimi tekee yhteistyötä asiakkaan läheisten kanssa sekä kotihoidon ja muiden
asiakkaan hoitoon osallistuvien ammattilaisten kanssa.
Kotikuntoutus
Kotikuntoutus tukee ja edistää asiakkaan itsenäistä selviytymistä kotona. Kotikuntoutustiimin palveluja
käyttävät esim. asiakkaat, jotka tarvitsevat tukea sairaalasta kotiuduttuaan tai asiakkaat, joiden toimintakyky ei
riitä kodin ulkopuolella liikkumiseen. Asiakkaaksi tullaan kotikuntoutuksen henkilökunnan, omaishoidon tuen,
kotihoidon asiakasohjauksen, omaisten, naapurin, lääkärin tai jonkun muun aloitteesta. Kotikuntoutus sisältää
asiakkaan kotona tai kodinomaisissa tiloissa toteutettavaa asiakasta aktivoivaa toimintaa fysio- tai
toimintaterapeutin ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on toimintakyky, joka mahdollistaa itsenäisen
selviytymisen kotona. Asiakasta tuetaan myös sosiaaliseen kanssakäymiseen. Kotikuntoutuksessa työskentelee
viisi lähihoitajaa ja yksi kuntohoitaja. He työskentelevät kotikuntouttajina fysio- ja toimintaterapeuttien
työpareina, mutta toteuttavat kuntoutuksen asiakkaan kanssa. Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen
kotikuntoutussuunnitelma yhdessä kotikuntouttajan ja fysioterapeutin kanssa, jonka jälkeen asiakkaalle
tehdään palvelu- ja hoitosuunnitelma, joka sisältää asiakkaan tarvitseman hoidon, kuntoutuksen ja
tukipalvelut. Kotikuntoutusjakson jälkeen fysioterapeutti tekee loppuarvioinnin. Kotikuntoutuspalvelu voi myös
jatkua, jos siihen on selkeä tarve. Kotikuntoutustiimin tehtäviin kuuluvat muun muassa






asiakkaan arviokäyntiin osallistuminen yhdessä fysioterapeutin tai toimintaterapeutin kanssa
kotikuntoutussuunnitelman toteuttaminen suoritettaville kotiharjoitteille tai arkitoimille
asiakkaan ohjaaminen tarvittavien palveluiden piirin
tiedonkulun ja yhteistyön kehittäminen kotihoidon ja kuntouttavia palveluita tarjoavien välillä
eri yksiköiden henkilökunnan ohjaaminen toteuttamaan asiakkaiden toimintakykyä ja
apuvälinetarvetta sekä tukemaan asiakkaiden liikunnallista aktiviteettia
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kotikuntoutuksen asiantuntijana toimiminen asiakastilanteissa ja kotona hoitamisen mahdollisuuksia
käsiteltäessä

Kotihoito
Kotihoidossa toteutettiin vuodesta 2008 alkaen Kohotti-hanke, jolla mm. pyrittiin hoitamaan asiakkaita yhä
huonokuntoisempina kotona ja siten vastamaan kasvavaan hoivan tarpeeseen. Hankkeeseen liittyi myös
työntekijöiden toimenkuvien uudelleenmäärittelyä ammattiryhmittäin ja kotihoidon alueiden uusjako neljän
alueen sijaan kolmeen alueeseen. Hankkeen oppeja aiotaan edelleen hyödyntää ja päivittää tähän päivään.
Kotihoidon käynnit ja asiakasmäärät ovat lisääntyneet huomattavasti monien muutoksien myötä ilman, että
henkilökuntaa olisi lisätty. Erityisesti kotisairaanhoidon osuus työstä on kasvanut. Lisääntyneen hoidon tarpeen
takia kotiavustajien vakansseja on muutettu ja muutetaan edelleenkin lähihoitajan toimiksi. Lisäksi on jouduttu
turvautumaan vuokrahenkilökuntaan, jotta arjen työt saataisiin sujumaan. Ympärivuorokautisen hoivan ja
huolenpidon lisäämiseen on ollut tarvetta vuoden 2018 aikana. Omat henkilöresurssit eivät ole siihen
riittäneet, joten palvelu on hankittu ostopalveluna.
Vuoden 2018 aikana kotihoidossa on kehitetty strategista reittioptimointia. Tähän liittyy kotihoidon aluejaon
rakentaminen asiakaslähtöisesti pientiimeihin niin, että asiakkaiden turvallinen hoito taataan. Toimintaa on
tehostettu myös siirtymällä sähköisiin ovenavauksiin, jolloin avaimien hakuun ja palautukseen liittyvä
ylimääräinen työ on jäänyt pois.
Sairaanhoitajan osaamista ja vastuunottamista tiiminsä asioista on vahvistettu kevään 2018 aikana sisäisillä
koulutuksilla ja perehdytyksillä. Henkilökunnan osaamista on kartoitettu, jotta varmistetaan henkilökunnan
tiedot ja taidot asiakkaan hoidossa. Kehittäjäsairaanhoitajan roolia on vahvistettu siten, että
kehittäjäsairaanhoitaja ottaa vastuulleen sähköisen potilastietojärjestelmän koordinoimisen ja sen
hyödyntämisen asiakastiedoissa. Samoin hänelle on vastuutettu hoitajien osaamisen varmistaminen.
Asiantuntijasairaanhoitaja huolehtii muun muassa haavahoidon koordinoimisesta ja kouluttaa sisäisesti
henkilökuntaa.
Kotihoidossa on käynnissä kokeiluna lääkkeiden annosjakelu, johon lähes kaikkien kotihoidon asiakkaiden on
tarkoitus vähitellen siirtyä. Samoin pilottina etenee Evondos-lääkeautomaatin käyttö kymmenelle asiakkaalle.
Tällä on jo nyt myönteisiä vaikutuksia asiakkaiden turvalliseen lääkehoitoon.
Gerontologinen sosiaalityö
Gerontologisella sosiaalityöllä tarkoitetaan ikääntyneisiin ihmisiin kohdistuvaa ohjausta ja neuvontaa,
tukitoimien järjestämistä sekä sosiaalisten ongelmien selvittämistä. Tavoitteena on ylläpitää ja edistää
ikääntyneiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä. Sosiaalityön tarve ikäihmisten palveluissa on kasvanut
muun muassa ikäihmisten kotona asumisen lisääntymisen seurauksena. Kirkkonummen ikäihmisten palveluissa
sosiaalityöhön onkin kiinnitetty erityistä huomiota vuodesta 2016, jolloin ikäihmisten palveluihin rekrytoitiin
ensimmäinen oma sosiaalityöntekijä. Sosiaalityön resurssien kasvattamisen lisäksi on viime vuosina keskitytty
sosiaalityön integroimiseen osaksi ikäihmisten palveluprosesseja.
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Sosiaalihuoltolaki velvoittaa, että erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden – eli henkilöiden joilla on erityisiä
vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja – palvelutarpeen arvioinnin tekemisestä
vastaa virkasuhteessa oleva sosiaalityöntekijä. Myös erityistä tukea tarvitsevan henkilön omatyöntekijän tai
hänen kanssaan asiakastyötä tekevän työntekijän on oltava sosiaalityöntekijä. Uusien prosessien mukaisesti
sosiaalityöntekijä osallistuukin kyseisten henkilöiden osalta palvelutarpeen arviointiin ja asiakassuunnitelman
tekoon yhdessä muun muassa kotihoidon työntekijöiden ja lääkärien kanssa. Sosiaalityön asiakaslähtöisen
palvelun periaatteiden mukaisesti palvelutarpeen arvioinnissa painottuu asiakkaan oma mielipide ja näkemys
palvelun tarpeesta. Asiakassuunnitelmassa taas pyritään kiinnittämään erityistä huomiota asiakkaan omiin
vahvuuksiin ja voimavaroihin.

5.4 Kustannusten kehitys ikäihmisten hyvinvointipalveluissa vuosina 2007-2017
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Deflatoimaton
Deflatoitu

2007
12.7
15.0

2008
14.5
16.3

2009
16.0
17.7

2010
16.8
18.1

2011
16.7
17.6

2012
17.4
17.7

2013
17.3
17.3

2014
17.1
16.9

2015
17.4
17.3

Kaavio 19. Kirkkonummen kunnan ikäihmisten palveluiden kustannuskehitys vuosina 2007-2017.
*Deflatoinnissa käytetty Tilastokeskuksen sosiaali- ja terveystoimen julkisten menojen hintaindeksiä.

26

2016
17.5
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6. Tavoitteet ja suunnitellut toimenpiteet vuosille 2018 - 2021
Taulukossa olevat tavoitteet on tarkoitettu koko valtuustokaudelle. Tavoitteiden toteutumisen seuranta
tapahtuu vuosittain toimielimelle annettavan seurantaraportin yhteydessä. Valmisteluvaiheessa on noussut
esille, että työryhmään tulisi lisätä edustajia sekä kuntatekniikan että sivistys- ja vapaa-aikapalveluiden
toimialoilta. Tavoite- ja toimenpide-ehdotukset tarkentuvat valtuustokaudella toimialojen välisessä
yhteistyössä.
Tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä on tässä suunnitelmassa kahdenlaisia. Osa on jo toiminnassa olevia, jotka
vaativat edelleen kehittämistä. Osa on työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu
suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi. Niiden osalta työnjako on sopimatta.

6.1 Meneillään oleva kehittämistyö
Alla olevassa taulukossa on lueteltu jo meneillään olevia kehittämisprojekteja ja -toimenpiteitä, jotka vaativat
edelleen jatkotyöstämistä.
Tavoite

Toimenpide-ehdotukset

Yhteistyökumppanit

kotona asuu vähintään
92 % 75 vuotta
täyttäneistä
kuntalaisista
(ikäihmisten
laatusuositus)
kotihoidon kattavuus
nostetaan 12 %:iin
vuoteen 2021
mennessä 75 vuotta
täyttäneessä väestössä
(ikäihmisten
laatusuositus)

päivätoiminnan tuki
omaishoitajille säilytetään ja
tarvittaessa laajennetaan.

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
kolmas sektori

ajankäytön seuranta
mobiililaitteiston avulla ja
resurssien käytön optimointi
vuosina 2018–2021 sekä
tavoiteasettelu välittömälle
työajalle

kotihoidon esimiehet
ja ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden
johto

kotihoidon kattavuus
nostetaan 12 %:iin
vuoteen 2021
mennessä 75 vuotta
täyttäneessä väestössä
(ikäihmisten
laatusuositus)

kotihoidon kriteeristön päivitys

ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden
ja
perusturvapalveluiden
johtoryhmä

resurssilisäys
huomioidaan

palvelutarpeen
arvioinnin kehittäminen

palvelutarpeen arvioinnin ja
vastuutyöntekijän roolin
selkiyttäminen

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

resurssilisäys
huomioidaan
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Tarvittavat
voimavarat
(henkilöstö,
tilat ja talous)
varauduttava
päivätoiminta
paikkojen
lisäämiseen
valtuustokaud
en lopulla
resurssilisäys
huomioidaan
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ikäihmisten
RAIhyvinvointipalvelut
järjestelmän
kustannukset
ja
koulutuskusta
nnukset
Espoon sairaala,
erikoissairaanhoito ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

palvelutarpeen
arvioinnin kehittäminen

RAI-järjestelmän käyttöönotto
palvelutarpeen arvioinnissa ja
palveluiden riittävyyden
arvioinnissa

kotona asumista
tukevien kuntouttavien
palvelujen
kehittäminen

kotiutumisprosessien
selkiyttäminen gerontologisen
sosiaalityön menetelmin (Espoon
sairaala ja ESH)

kotona selviytymisen
tukeminen

kotisairaalan kehittäminen

kotona selviytymisen
tukeminen

kotikuntoutuksen kehittäminen

kotona selviytymisen
tukeminen

kaikissa palveluissa
kuntoutuspainotteinen
toimintatapa (asiakasta aktivoiva
hoitotyö)
kehitetään monialaista
yhteistyötä ja tuodaan kuntoutus
vahvemmin arkeen
asiakkaille laaditaan yksi
suunnitelma (monialainen työ).

perusturvapalvelut

psykososiaalisen
kuntoutuksen
kehittäminen
intervallien ja
lyhytaikaisen hoidon
asiakkaiden
kuntoutuspalvelujen
kehittäminen

yksinäisyyden helpottaminen
verkostoilla

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

kuntoutuksen ja
voimavaralähtöisen toiminnan
turvaaminen omaishoitajien
lomien aikana

kuntoutuspalvelut ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

vapaaehtoistyön ja
3.sektorin toimijoiden
koordinointi ja
yhteistyön lisääminen
vanhusneuvoston
toiminnan tukeminen

seniorilinjan toiminnan
hyödyntäminen vapaaehtoistyön
koordinoinnissa

seniorilinjan ja 3.
sektorin toimijat

kokousten pöytäkirjojen
luominen asiahallintajärjestelmän
kautta

vanhusneuvoston
sihteeri

suun terveys
- varhainen
tunnistaminen
- saavutettavuus

suunterveydenhuollon,
ympärivuorokautisen hoidon ja
kotihoidon välistä yhteistyön
kehittäminen

suun terveydenhuolto ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

kotona selviytymisen
tukeminen
kotona selviytymisen
tukeminen
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perusturvapalvelut,
Espoon sairaala ja
erikoissairaanhoito
perusturvapalvelut ja
Espoon sairaala

perusturvapalvelut

koulutus

asiakas ja
perusturvapalvelut

vapaaehtoistoi
minnan tila

päihde- ja
yhteinen koulutus
mielenterveysongelmiin yhteistyön kehittäminen
mielenterveys- ja
vastaaminen
päihdepalveluiden kanssa jatkuu
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koulutustyöryhmä sekä
päihde- ja
mielenterveyspalvelut ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

lääkehoidon
kehittäminen

lääkehoidon arviointimallien
kehittäminen kotihoidossa ja
muissa yksiköissä

HUS-osastofarmasia

lääkehoidon
kehittäminen

Evondos-laitteen hyödyntäminen
(kokeilu vuoden 2018 loppuun)

ikäihmisten palveluiden
johtoryhmä

lääkehoidon
kehittäminen

henkilökunnan koulutukset
lääkkeiden käytöstä,
lääkitysturvallisuuden
kehittäminen

HUS-osastofarmasia
ja
perusturvapalveluiden
koulutustyöryhmä

riittävän ravitsemuksen
turvaaminen

MNA:n/RAI:n hyödyntäminen

ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden
johtoryhmä,
ruokapalvelukeskus ja
ravitsemustyöryhmä

riittävän ravitsemuksen
turvaaminen

ravitsemusterapeutin
asiantuntijuuden hyödyntäminen

muistisairaudet
-tunnistaminen
-tuki lähipiirille

omaishoitajien tukeminen,
henkilökunnan kouluttaminen ja
teknologian hyödyntäminen

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
ravitsemusterapeutti
muistipoliklinikka,
muistihoitaja
omaishoitoyhdistys

saattohoidon
kehittäminen

hoitolinjausten tekeminen
oikeaan aikaan
koulutukset

ikäihmisten palveluiden
laadun seuranta ja
omavalvonnan
kehittäminen

omavalvontasuunnitelmat
päivitetään vuosittain

suunnitelman
mukainen osaava
johtaminen

terveyspalveluiden ja
ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden
henkilökunta
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
yksiköiden esimiehet

valvontakäynnit
ympärivuorokautisiin
hoivayksiköihin
auditointimahdollisuuden
kehittäminen
kehityskeskustelut

perusturvapalvelut

LEAN-menetelmän
hyödyntäminen - valmentava
johtaminen
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Evondoslaitteen
kustannukset

koulutusmäär
ärahat,
huomioidaan
resurssit
koulutusmäär
äraha

RAI-järjestelmä
johtamisen työkaluksi

koulutus tietojen hyödyntämiseen
koko henkilökunnalle

rekrytoinnin
kehittäminen

sijaispoolin kehittäminen ja
mahdollisesti laajentaminen
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ikäihmisten
hyvinvointipalvelut
ikäihmisten
hyvinvointipalveluiden
johtoryhmä ja HRyksikkö
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6.2 Palvelurakenteeseen liittyvät tavoitteet
Työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi.
Niiden osalta työnjako on sopimatta eri toimialojen kesken.
Kirkkonummella on tähän asti pyritty valtakunnallisiin kattavuustavoitteisiin kotona asuvien, laitoshoidossa ja
tehostetussa palveluasumisessa olevien sekä omaishoidon ja kotihoidon kattavuuden osalta 75 vuotta
täyttäneiden kohdalla. Koska raskaampaa palvelutarvetta ennakoivat indikaattorit ovat Kirkkonummella
pääosin positiivisia, raskaalta palvelutarpeelta suojaavia, tavoitteet voi perustellusti asettaa valtakunnallisista
linjoista hiukan poikkeaviksi. Tämä edellyttää kotona asumisen selkeää tukemista ja myös asumisratkaisujen
kehittämistä tässä suhteessa suotuisaksi. Tavoitteisiin pyritään vähitellen koko valtuustokauden aikana.
Palvelurakenneratkaisun on tarkoitus olla myös kustannusten nousua hillitsevä.
Tavoite

Toimenpide-ehdotukset

Yhteistyökumppanit

kotona asuu vähintään 92 %
75 vuotta täyttäneistä
kuntalaisista vuonna 2018
(ikäihmisten laatusuositus)

tulevaisuuden
asumisratkaisujen
suunnittelu

kuntatekniikka ja
perusturvapalvelut

kotona asuu vähintään 92 %
75 vuotta täyttäneistä
kuntalaisista vuonna 2018
(ikäihmisten laatusuositus)

kotiin vietävien palveluiden
kehittäminen/lisääminen

perusturvapalvelut

kotona asuu vähintään 92 %
75 vuotta täyttäneistä
kuntalaisista vuonna 2018
(ikäihmisten laatusuositus)

älyteknologian
hyödyntäminen

ICT-yksikkö,
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
yksityiset
palveluntuottajat

yli 75-vuotiaista kuntalaisista
omaishoidon tuen turvin
kotona asuu 6-7 %
Volskodin jatkosta ratkaisu
vuoteen 2020 mennessä, kun
sote-alueen ratkaisuista
tarkempaa tietoa

kriisihoito ja perhehoito

perusturvapalvelut

varaudutaan Volskodin
laitostoiminnan alasajoon ja
korvaamiseen tehostetulla
palveluasumisella

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
kuntatekniikka

psykogeriatrisen osaston
toiminnan jatkon
suunnittelu:
oma yksikkö jatkaa muualla
tehostettuna
palveluasumisena/ palvelu
ostetaan/ kuntayhteistyö
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Tarvittavat
voimavarat
(henkilöstö, tilat ja
talous)

jaksohoitopaikkojen
lisääminen
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Volskodin rakennuksen
tulevaisuuden käytön
tarkastelu
uuden
kuntoutustilat: kuntosali
hyvinvointikeskusrakennuksen
tilojen suunnittelu ikäihmisten kotihoidon ja kotisairaalan
palveluihin soveltuviksi
toimintaa tukevat tilat

kuntatekniikan
vetämä hankeryhmä
ja työntekijät

moniammatillisen toiminnan
mahdollistavat tilaratkaisut;
päiväkeskus

6.3 Kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitoon liittyvät tavoitteet
Työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi.
Niiden osalta työnjako on sopimatta eri toimialojen kesken.
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyökumppanit

ikäihmisten kotona
selviytymisen
tukeminen

kotiutustiimitoiminnan vahvempi
yhteistyö kotihoidon kanssa
palveluiden suunnittelussa

perusturvapalveluiden
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

kuntoutus tukemaan
muistisairaiden kotona
asumista

muistisairaiden kuntoutuksen
kehittäminen yhteistyössä
muistipoliklinikan kanssa

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
terveyspalvelut

hyvänä käytäntönä
”Muista naapurisi”

yleisötilaisuudet

kolmas sektori,
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

Tarvittavat
voimavarat
(henkilöstö, tilat
ja talous)

6.4 Osallisuuden mahdollistaminen ja osallisuuden esteiden poistaminen
Työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi.
Niiden osalta työnjako on sopimatta eri toimialojen kesken.
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyökumppanit

vertaisohjaajien
hyödyntäminen
liikuntapalveluiden
tuottamisessa

vertaisohjaajien
kouluttaminen
eläkeläisjärjestöihin

liikuntatoimi
vanhusneuvosto
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Tarvittavat
voimavarat
(henkilöstö, tilat
ja talous)

keskustelukahvila sekä muut
ikäihmisten tapahtumat

tapahtumiin tilan
mahdollistaminen,
Veikkolan perjantaikahvilan
malli
sähköisten
ikäihmisten mediataitojen
osallistumismahdollisuuksien edistäminen: kirjaston
kehittäminen: sosiaaliset
palvelut, henkilökohtainen
kontaktit ja digiosaaminen
ohjaus,
kansalaisopiston kurssit,
vapaaehtoistoiminta
vanhusneuvoston toiminnan vanhusneuvoston
tukeminen
osallistaminen, lausuntojen
hyödyntäminen
liikkumisen esteiden
poistaminen lähipalveluissa
ja jalkakäytävien liukkauden
torjunnan kehittäminen

tukikaiteiden arviointi
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kolmas sektori
tilakustannukset,
kahvit
omakustanteisesti
opiskelijayhteistyö
nuorisovaltuusto
kansalaisopisto
kirjasto
kolmas sektori

laitekustannukset
päiväopetustilat

vanhusneuvosto ja
toimialat
kuntatekniikka ja
vanhusneuvosto

rakennusvalvonta
rakennuslupavaiheessa
arvioimaan riskipaikat
vanhusneuvoston kannanotot

aistivammaiset mukaan
suunnittelemaan palveluita,
joita he käyttävät

penkit kulkureiteille
levähtämistä varten
palveluiden kartoitus ja
tiedottaminen

ryhmiin osallistumisen
mahdollistaminen

yleisötilaisuudet asian
tiimoilta
kuljetusten järjestäminen
tapahtumiin

liikuntavälineet taloyhtiöihin
ja puistoihin

vanhusneuvoston
liikuntapuistoretket

yksinäisyyden poistaminen

kirjasto
seniorilinja
kolmas sektori
vammaisneuvosto
kuntatekniikka ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

laitteet myös ikäihmisille ja
ohjaus niiden käyttöön
kulttuurikaveritoiminnan
aloittaminen

kuntatekniikan ja
liikuntatoimen
yhteistyönä
kirjasto,
kolmas sektori

6.5 Terveyteen ja ravitsemukseen liittyvät tavoitteet
Työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi.
Niiden osalta työnjako on sopimatta eri toimialojen kesken.
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyökumppanit
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Tarvittavat voimavarat
(henkilöstö, tilat ja
talous)

suun terveys
- varhainen
tunnistaminen
- saavutettavuus

päihde- ja
mielenterveysongelmiin
vastaaminen
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terveyspalvelut ja
ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

yhteistyömallien
kehittäminen suun
terveydenhuollon,
farmasian ja
ravitsemusneuvonnan
välille
omaisille tietoutta suun
terveydestä ja
ravitsemuksesta
masennuksen hoitoon
esimerkiksi
depressiokoulutyyppine
n hoitomalli
ikääntyneille
A-klinikan tuki
työntekijöille ja
jalkautuminen kentälle,
prosessikuvauksen
tekeminen yhdessä

lääkehoidon kehittäminen

ikäihmisten palveluiden
ja
mielenterveyspalveluid
en yhteistyöprosessin
kuvaaminen
farmaseutin neuvonta
matalan kynnyksen
periaatteella
suunnitelma
lääkehoitokoulutuksest
a

suun terveydenhuolto
kotihoito ja
mielenterveyspalvelut

päihdepalvelut ja kotihoito

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
mielenterveyspalvelut

perusturvapalvelut

perusturvapalveluiden
koulutustyöryhmä
suun terveydenhuolto ja
HUS-farmasia

lääkehoidon
yhdistäminen
suunhoitoon
ravitsemuksen turvaaminen
ja kehittäminen

ravitsemusprosessin
kuvaus eri yksiköissä ja
sen kehittäminen

perusturvapalvelut ja
kuntatekniikka

terveyden edistämisen
teemavuodet (vrt.
kouluterveydenhuolto)

ikäihmisten
teemavuodet (liikunta,
uni ja ravitsemus)

perusturvapalvelut,
kuntatekniikka ja kolmas
sektori
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tilat ja koulutusrahat

koulutusmäärärahat
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rokotuskampanjat,
jalkautuvat
rokotuspisteet
kauppakeskuksiin
tietouden lisääminen
muistisairauksista
henkilökunnalle ja
lähipiirille

tunnistaminen
kotihoidossa –koulutus

perusturvapalvelut ja
kolmas sektori

koulutusmäärärahat

MMSE-tutkimukset
nettisivuille
tietoa/linkkejä
kuntalaisille
muistiliiton toimintaa
Kirkkonummelle
henkilöstölle työkaluja
väkivallan
kohtaamiseen
muistisairaiden
hoidossa

saattohoito
-osaaminen
-toteutus

oman ohjeen
päivittäminen

perusturvapalvelut

kotisairaalan ja Villa
Glimsin yhteistyön
kehittäminen kivun
lääkehoidon
turvaaminen

perusturvapalvelut ja
Espoon sairaala

6.6 Laadun arviointi ja kehittäminen
Työntekijöiltä ja kuntalaisilta nousseita ehdotuksia, jotka on nostettu suunnitelman toimenpide-ehdotuksiksi.
Niiden osalta työnjako on sopimatta eri toimialojen kesken.
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyökumppanit

ikäihmisten
palveluiden laadun
seuranta ja
kehittäminen

asiakaspalautteiden
hyödyntäminen palvelujen
tuottamisessa

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

hymynaamapalautteet
osaamisen varmistaminen

Tarvittavat voimavarat
(henkilöstö, tilat ja
talous)

koulutusmääräraha
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6.7 Johtamiseen liittyvät tavoitteet
Tavoite

Toimenpide

Yhteistyökumppanit

suunnitelman
mukainen osaava
johtaminen

työaikaergonomia,
työvuorosuunnittelu,
sijaisten järkevä käyttö,
työilmapiiri; positiivisuus
positiivinen palaute

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut

henkilöstön valmentava ja
osallistava johtaminen
(LEAN)
henkilöstökyselyt
rekrytoinnin
kehittäminen

kokeilukulttuuria
hyödynnetään

ikäihmisten
hyvinvointipalvelut ja
opiskelijaohjauksen ryhmä

opiskelijayhteistyön
lisääminen ja kehittäminen

oppilaitokset
yhteistyötahona

rekrytointiprosessin
yhtenäistäminen
yksiköiden välillä
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Tarvittavat voimavarat
(henkilöstö, tilat ja talous)

