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Kiuruveden ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma 2017 – 2019;
toteumaa asumispalvelujen näkökulmasta

Ympärivuorokautisen hoivan tarve
• Omavalvonta
• Lyhytaikaishoito
• Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito
•

Ympärivuorokautisen hoivan tarve
•

Vanhusten palveluiden laatusuositusten mukaan tehostettua palveluasumista tulee
järjestää yli 75 vuotiaille kuntalaisille 6- 7 % ja sosiaalihuoltolain mukaista
pitkäaikaislaitoshoitoa 0-1 %.

•

Kiuruveden peiton toteuma 9,6 % / 31.12.2017 tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito
0 %, vuonna 2019 tehostetun palveluasumisen ensisijaisena järjestämistapana on
palveluseteli (vahvistaa asiakkaiden valinnanvapautta), tavoiteltu peitto 8,9 %

•

Palvelutasokuvaukset – ja kriteerit Yhall 27.9.2016 § 167

•

Ikääntyneiden palveluasuntotarve ja asuntokanta kartoitetaan poikkihallinnollisesti
vuosittain – Itsenäisen asumisen toimenpideohjelma 2018 -2019 lausunnolla
vanhusneuvostossa ja sen jälkeen hyväksyttävänä Kiuruveden kaupunginhallituksessa

•

Tarveperusteisuus, jota arvioidaan mm.
 Poikkihallinnollinen Itsenäisen asumisen työryhmä kokoontuu vuosittain
Hoivatakuu, raportointi 2 x vuodessa  ympärivuorokautisen asumispalvelujen odotus – ja
jonotusaika 30.6.2018 oli 27, 93 vrk (saa olla max 90 vrk)

Omavalvonta
•

•
•

•

•

•

Seudullinen asumispalveluiden omavalvontasuunnitelma /
15.12.2016, päivittyy 12/2018
Tulosyksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat
Omavalvonta on osa toimintayksikössä toteutettavaa
laadunhallintaa ja perustuu riskienhallintaan, laaditan yhdessä
henkilöstön kanssa
Omavalvontasuunnitelomat vaaditaan sekä omista yksiköistä
että ostopalveluyksiköistä, oltava nähtavillä ( Internet /
yksiköiden tiedotustaulut)
Vuosittain toteutettu ns. ASLA kysely (kokemuksellinen hoidon
laatu) asiakkaille, omahoitajille ja omaisille
Henkilötön määrä/ rakenne ja koulutus raportoidaan
omavalvontasuunnitelmissa

Lyhytaikaishoito
Kuntayhtymän vahvistamat lyhytaikaishoidon
myöntämisperusteet Yhall 23.1.2018 §10
• Palvelukeskus Nivassa 5 paikkaa omaishoitajien lakisääteisiin
vapaisiin, paikkoja käytetty myös kriisipaikkona ja jatkohoidon
odotuspaikkoina, koska käyttöaste ollut odotettua vähäisempää
• Vuonna 2018; Virranrannassa 5 paikkaa, seudullisessa
lyhytaikaishoitoyksikössä Nivassa 2,75 paikkaa
• Vuonna kaikki 2019 lyhytaikaishoito keskittyy Nivaan yht. 6
paikkaa
•

Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito
Yksiportainen asuminen, ”palvelut tuodaan asiakkaan luo”
• Asumispalveluissa 24/7 lääkäripalvelu sekä oma vastuulääkäri
• Mahdollista konsultoida/ saada asumisyksikköön kotisairaalaa
• Eri asiakasryhmien tarpeet huomioitava mm. muistisairaat, saattohoito,
vammaispalvelulain asiakkaat shl sijoituksella  vastataan hoitajien
osaamisen varmistamisella
• Asumispalveluissa kehitetty viriketoimintaa ja verkostoiduttu eri
toimijoiden kanssa (mm. Asla kyselyn mukainen kehittämistoiminta)
• Uutta teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja otettu käyttöön mm.
turvateknologiaa / uusi henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmä
Veikkolaan, hankinannassa myös Virranrantaan, tabletit lisäämään
osallisuutta
• Poikkihallinnollinen itsenäisen asumisen työryhmä on kokoontunut
vuosittain 2-3 kertaa niin, että vanhusneuvostosta on kutsuttu jäseniä
mukaan
•

Kiitos!

