Tiivistelmä
Rauman Tarinan kakkososa sisältää neljä isoa linjausta, jotka ohjaavat kaupungin toimintaa ja
kehittämistä
Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma

Palvelut toimivat ja arki on helppoa. Huolehdimme kestävästi ympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja
viihtyisyydestä.

Vireän elinkeinoelämän Rauma

Vahvan talouden perusta on vireä elinkeinoelämä ja korkea työllisyysaste, jolla turvaamme kaupungin elinvoimaisuuden ja kaupunkilaisten palvelut.

Hyvien yhteyksien Rauma

Kaupungin fyysiset ja digitaaliset yhteydet sekä toiminnalliset ja sosiaaliset verkostot ovat kattavat. Kaupungissa on helppo liikkua.

Houkutteleva Rauma

Vahva tarina, uudet ideat ja houkuttelevat tapahtumat ‒
”Kokoaan suurempi Rauma”

Mikä on Hyvinvointisuunnitelma ikääntymiseen ja ikääntyneille?
Hyvinvointisuunnitelma on osa Rauman kaupungin kuntastrategiaa ja Rauma Tarinan linjauksia. Suunnitelmaan antaa lausuntonsa Ikäihmisten neuvosto ja hyväksyy sosiaali- ja terveysvaliokunta ja lähettää edelleen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle. Suunnitelma
päivitetään valtuustokausittain.
Kunnan on Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista annetun lain eli nk. vanhuspalvelulain 5 §:n mukaan laadittava suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Miksi suunnitelma tehdään?
Suunnitelman tarkoituksena on turvata ikääntyneen väestön hyvinvointi. Suunnitelma otetaan
kunnassa huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa ja kuntalaissa tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa.

Mihin hyvinvointisuunnitelma liittyy?
Rauman kaupungin tavoitteena on olla terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma, jossa on
asukkaiden tarpeista lähtevät, hyvin saavutettavat, laadukkaat ja tehokkaasti tuotetut palvelut
asuinpaikasta ja asukasryhmästä riippumatta. Palvelut tuotetaan monikanavaisesti, uusia teknologioita hyödyntäen. Raumalla kuntalainen on kingi.
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1 JOHDANTO
Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta
vaan koko väestörakenteen muutoksesta. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti
vanhimmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaimmin ja samalla vähenee lasten sekä työikäisten määrä. Osaavan henkilöstön saaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtiminen
on palvelujen sujuvan tuottamisen kannalta keskeisiä tekijöitä myös tulevaisuudessa.
Väestön ikärakenteen muutoksista seuraa, että kuntien on mukauduttava entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Perinteisten palveluiden lisäksi tarvitaan myös uudenlaisia ratkaisuja kotona selviytymisen tukemiseksi. On edistettävä mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia, kuten turvallisia ja esteettömiä asuin- ja elinympäristöjä sekä näiden kehittymistä tukevaa yhdyskuntasuunnittelua. Toimivia liikenneratkaisuja tarvitaan, jotta voidaan tukea mahdollisuuksia asiointiin ja mielekkääseen tekemiseen,
kuten sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. Tavoitteena on toteuttaa yksilöllisesti räätälöityjä, monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arviointiin perustuvia palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään henkilön omaa toimijuutta.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta tuli voimaan alkaen 1.10.2020. Lain henki on preventiivinen ja siihen on lisätty säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. RAI-arviointivälineistö
yhtenäistää palvelutarpeiden arviointia ja tukee palvelujen laadun kehittämistä.
Vanhuspalvelulaissa tarkoitetaan:
1) ikääntyneellä väestöllä vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa väestöä;
2) iäkkäällä henkilöllä henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden
sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta.
Lain tarkoituksena on tukea koko ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä
ja itsenäistä suoriutumista ja parantaa mahdollisuutta osallistua palvelujen kehittämiseen
kunnassa. Lisäksi lain tarkoitus on parantaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada
laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja toteuttamiseen. Vanhuspalvelulaki velvoittaa kuntaa laatimaan suunnitelman toimenpiteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi
ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä.
Arkikuntoutus on kotihoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen yhteistyönä toteuttama toimintamalli, jossa asiakkaalle tehdään aktivointisuunnitelma. Tavoitteena on mahdollistaa kotihoi-
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don asiakkaille mielekäs arki hyödyntämällä asiakkaan olemassa olevat voimavarat ja tukemalla osallisuutta. Tavoitteena on myös mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Fysio- tai toimintaterapeutti tekee yhdessä (oma)hoitajan kanssa arviointikäynnin asiakkaan luo. Käynnillä keskustellaan ja kartoitetaan yhdessä asiakkaan ja
mahdollisesti omaisen kanssa niitä arjen toimia, joita asiakas voi jatkossa tehdä itsenäisesti
tai avustetusti. Yhdessä sovitut toimet muodostavat aktivointisuunnitelman. Arkikuntoutuksessa ja aktivointisuunnitelmassa kyse on jatkuvasta toimintatavasta, ei erillisestä jaksosta.
Aktivointisuunnitelma tarkennetaan kertaalleen terapeutin kanssa ja jatkossa jatkuvan arvioinnin perusteella omahoitajan toimesta.
Iäkkäiden palvelukokonaisuuden tavoitteena on varmistaa Vanhuspalvelulain ja iäkkäiden
palvelujen Laatusuosituksen (2020) toteutuminen, sekä yhtenäistää ja keventää hallitusti
vanhuspalveluiden palvelurakennetta.
Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023 (STM 2020). Laatusuositus on tarkoitettu
ensisijaisesti väestön ikääntymiseen varautumisen ja iäkkäiden palvelujen kehittämisen, arvioinnin ja toimeenpanon tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle
sekä valvonnan tueksi. Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat iäkkäiden toimintakyvyn
edistäminen, vapaaehtoistyön lisääminen, digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen,
asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen sekä palveluiden tuottaminen ja järjestäminen,
asiakas- ja palveluohjaus, osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä laadun varmistaminen
Valtakunnallisesti tavoitteena on pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen, kotona asumisen edistäminen ja monipuoliset palveluvaihtoehdot. Asuinympäristön ja asuinolosuhteiden
on tuettava kotona asumista niin, että mahdollisimman monella ikääntyneellä on mahdollisuus mielekkääseen elämään omassa kodissaan. Palvelurakenteen tulee tukea monin eri
tavoin kotona asumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ohella merkittäviä ratkaisuja tehdään
asumis-, kulttuuri- liikenne- ja sivistyspalveluiden sekä yhdyskuntasuunnittelun alueella, järjestösektorilla ja yksityisissä palveluissa.
Iäkkäillä ihmisillä pitää olla iästä ja toimintakyvystä riippumatta olla mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään. Iäkäs ihminen on aina, omien voimavarojensa
mukaisesti, osallistuja ja toimija. Hän itse asettaa omat tavoitteensa, valikoi kiinnostuksen
kohteensa ja toimintatapansa ja arvioi omaa toimintaansa.
Valtion ravitsemusneuvottelukunta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat laatineet eläkeikää lähestyville ja eläkeiässä oleville uuden ruokasuosituksen, joka korvaa vuonna 2010
julkaistun ikääntyneiden ravitsemussuosituksen. ”Vireyttä seniorivuosiin” –ruokasuositus on
tarkoitettu niin ikääntyneiden ruokailusta huolehtiville ammattilaisille kuin myös kaikille
ikääntyneille ja heidän läheisilleen. Jo eläkeikää lähestyvät saavat suosituksesta arvokasta
tietoa terveyttä edistävästä ja toimintakykyä ylläpitävästä ruokailusta.
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Suunnitelma hyvään ikääntymiseen ja ikääntyneiden tukemiseen vuoteen 2024 sisältää tavoitteet, toimenpiteet ja keinot, joiden avulla ikääntyvien raumalaisten hyvinvointia tuetaan
ja vahvistetaan sekä osallistetaan ikääntyneitä omaehtoisuuteen. Edellä mainitulla tarkoitetaan mm. liikkumisen lisäämistä, järjestöjen roolin vahvistamista (mm. ikääntyneiden digitaalisten valmiuksien lisäämisessä, yksinäisyyden kokemusten torjunnassa ja asuntojen
muutostöissä). Keskeistä on lisäksi asuntokannan kehittäminen, jotta kotona voidaan elää
aiempaa pidempään. Väestön ikääntymiseen varautumisessa on ikääntyneiden palveluiden
ohella suunnittelun keskiöön nostettava yhteiskunnan tarve sopeutua entistä iäkkäämmän
väestön tarpeisiin huomattavasti laajemmin. Tavoitteena on taata raumalaisille ikääntyneille
laadukkaat, oikea-aikaiset, tarpeiden mukaiset ja kustannustehokkaat palvelut. Myös Rauman Tarina 2:ssa tärkeänä tehtävänä on raumalaisten hyvinvoinnin edistäminen, jota edistetään esimerkiksi kehittämällä kunnan tarjoamia palveluita ikääntyneille. Rauman Tarina
2:n mukaisesti tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma. Tavoitteena aito
yhdessä tekeminen niin, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden
ääni.
Vanhuspalvelujen monipuolisten toimintojen lisäksi raumalaisille ikääntyville kuntalaisille on
tärkeää, että ikääntyvät raumalaiset otetaan huomioon koko kaupunkia koskevissa suunnitelmissa:
-palvelujen ja asuntojen tarkoituksenmukaisessa sijoittamisessa kaupunkiin
- kaavoituksessa ja palvelujen ja asuntojen suunnittelussa
- liikenneyhteyksien suunnittelussa ja niiden monikäyttöisyydessä
- toimintaympäristön (mm. puistot, kadut, julkiset tilat) esteettömyys ja turvallisuus
- monipuolisten ennalta ehkäisevien palvelujen kehittämisessä (yhteisöllisyys, yhteistyö)
- vapaa-ajan palvelujen suunnittelussa (kulttuuri- ja liikuntapalvelut)
Poikkihallinnollinen hyvinvointityö kunnan sivistys-, kulttuuri-, liikunta- ja aluesuunnittelun
sekä sotepalvelujen järjestämisen välillä on tärkeää, jotta ikääntyneiden palveluja ei nähtäisi
yksinomaan sosiaali- ja terveydenhuoltona. Hyvinvointia tukevat useat muutkin palvelut arjessa.
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2 VÄESTÖ RAUMALLA 31.12.2019 JA ENNUSTE

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ikäluokat yht.
39205
39076
38953
38834
38717
38596
38476

0-6
2424
2380
2323
2284
2264
2218
2230

7 - 64
26673
26456
26241
26077
25872
25734
25511

65 - 74
5706
5652
5581
5429
5334
5228
5124

75 - 84
3111
3240
3407
3609
3787
3917
4122

%
7,94
8,29
8,75
9,29
9,78
10,15
10,71

85 1291
1348
1401
1435
1460
1499
1489

%
3,29
3,45
3,60
3,70
3,77
3,88
3,87

yli 75-v.
yht.
4402
4588
4808
5044
5247
5416
5611

%
11,23
11,74
12,34
12,99
13,55
14,03
14,58

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 1. Väestö Raumalla 31.12.2019 ja ennuste

9223

7066

Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 2.

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukainen yli 70-vuotiaiden osuus Raumalla vuoteen
2035 asti
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3 IKÄÄNTYVÄ AKTIIVISENA TOIMIJANA

Kuvio 3. Ikääntyvän voimavarat
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3.1 Ikäihmisten neuvosto

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikääntyneitä koskevissa asioissa
sekä haluaa kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa yhteiskunnassa. Neuvosto toimii äänitorvena ja kanavana aloitteiden esittelyssä päätöksentekijöille. Lisäksi neuvosto seuraa iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää kehitystä.
Ikäihmisten neuvosto kokoontuu toimintasäännön mukaisesti. Ennen varsinaista kokousta
Ikäihmisten neuvoston työvaliokunta valmistelee käsiteltävät asiat. Ikäihmisten neuvoston
tavoitteena on panostaa edunvalvontaan ja tiivistää toimintaansa ja yhteistyötä kaupungin
edustajien ja virkamiesten kanssa (Kuntalaki §27 Vanhusneuvosto, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980
§11).
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4 VANHUSPALVELUT OSANA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALAA

VANHUSPALVELUT
Vanhuspalvelujen johtaja

Vanhuspalvelujen yhteiset toiminnot
Laatukoordinaattori

Hyvinvointia edistävät
toiminnot

Hyvinvointia
edistävät palvelut

Omaishoito

Lyhytaikaishoito

Perhehoito

Ostopalvelut
Tehostettu palveluasuminen

Toimistosihteerit

Kotihoito

Palveluasuminen

Rintamaveteraanit

Tukitiimi

Kehittämiskoordinaattori

Varahenkilöstö ja
yöpartio

Pohjoinen
Palvelutori
Itä

Linnavuori

Mansikkapaikka

Rannikkokoti

Kotikaari

Päivätoiminta

Etelä
Palveluohjaus- ja
arviointiyksikkö

Tuettu ikäihmisten
asuminen

Länsi
Lyhytaikaishoito

Hyvinvointia
edistävät kotikäynnit

Terveystapaamiset

Kotiutustiimi

Kotihoidon
arvioinnit

SAS-toiminta

Kuvio 4. Rauman kaupungin vanhuspalvelujen organisaatio 2021

4.1 Hyvinvointia edistävät toiminnot
Yksiköstä saa ohjausta ja neuvontaa ikääntymiseen liittyvissä käytännön asioissa, kuten
hyvinvointia edistävistä ja kotona asumista tukevista palveluista, asumisvaihtoehdoista,
apuvälineistä, taloudellisista etuuksista, liikuntapalveluista sekä virkistys- ja harrastusmahdollisuuksista. Tarvittaessa voidaan sopia aika palvelutarpeen arviointiin ja kotikäyntiin.

Tehostettu
palveluasuminen
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4.1.1 Palvelutori
Rauman Palvelutori on raumalaisille, kotonaan asuville ikääntyville ja heidän läheisilleen
tarkoitettu neuvonta- ja palvelupiste. Sen tavoitteena on tukea ikääntyvien raumalaisten
kotona asumista ja itsenäistä arjessa selviytymistä. Palvelu on maksutonta. Palvelutorin
palveluvastaavan kanssa yhdessä pohtien etsitään ratkaisut, jotka sopivat asiakkaalle parhaiten.
Palvelutorilla pidetään infotilaisuuksia ajankohtaisista asioista ja kuntalaisten toivomista sisällöistä. Paikalla on säännöllisesti myös terveysneuvontaa ja ikääntyneille suunnattua tietoteknistä opastusta. Atk-vertaisohjausta digilaitteisiin saa myös etänä ja puhelimitse. Eri
tapahtumista tiedotetaan Palvelutorin kotisivuilla ja paikallislehden menolistalla.
Palvelutorilta löytyy tietoa paikallisista yrittäjistä ja heidän hinnoistaan. Monelle ikääntyneelle voi kotona asumisen turvaamiseksi olla tärkeä saada apua, vaikka pihatöihin, pieniin remontteihin tai siivoukseen. Palvelutorilta löytää raumalaisia yrittäjiä, joilta voi tilata
tämän palvelun itse tai yhdessä palveluvastaavan kanssa.
Palvelutorilta saa myös tietoa eri yhdistysten toiminnasta ja niiden tarjoamista tapahtumista. Palvelutorilta ohjataan vanhuspalvelujen vapaaehtoistoimintaa ja asukastoimintaa.
Tavoitteena on osallistaa ikääntyvät itse sosiokulttuurisin menetelmin. Palvelutorin vapaaehtoisina toimivat esimerkiksi Kulttuurkambraatit, jotka ovat koulutettuja kulttuurikavereita,
joiden seurassa voi mennä erilaisiin kulttuuririentoihin sekä ulkoiluystävät, joiden kanssa
voi ulkoilla turvallisesti.
Palvelutori tekee tutuksi myös valtakunnallisia ikääntyneille suunnattuja palveluja, kuten
mm. Vanhustyön Keskusliiton Vahvike-linjaa sekä maksutonta asuntojen korjausneuvontaa yli 65-vuotiaille. Ikääntyneen ihmisen kotona elämistä on mahdollista auttaa monenlaisilla muutostöillä – esimerkiksi leventämällä ovia, asentamalla luiskia ja ramppeja sekä
asentamalla erilaisia kahvoja huoneisiin. Tällaiset muutostyöt lisäävät turvallisuutta kotona.
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvonta on asuntojen korjaus- ja muutostarpeiden arviointia ja korjausten edistämisen sekä avustusten hakemisessa auttamista yli 65-vuotiaille.
SeniorSurf puolestaan rohkaisee ikääntyneitä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin.
SeniorSurf kannustaa myös eri organisaatioita toteuttamaan senioreille digiopastusta.

4.1.2 Päivätoiminta
Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea ikääntyneen asiakkaan kotona asumista ja ylläpitää
omatoimisuutta sekä tarjota omaishoitajalle mahdollisuus vapaapäivään. Päivätoimintaa
järjestetään Marttilanmäellä ja Uotilan palvelukeskuksen tiloissa. Toiminta on asiakkaalle
maksullista ja siihen tullaan mukaan hakemuksella. Ohjeita ja hakemuksia saa Palvelutorilta ja Rauman kaupungin vanhuspalvelujen nettisivulta. Matkoista peritään asiakkaalta
paikallisliikenteen mukainen maksu.

14

Päivätoimintaryhmät rakentuvat asiakkaiden erilaisten tarpeiden ja toimintakyvyn pohjalta:
Asiakas ohjautuu joko tuettuun tai virikkeelliseen päivätoimintaan tai kuntoutumista edistävälle päivätoimintajaksolle.

4.1.3 Hyvinvointia edistäviä terveystapaamisia ja kotikäyntejä
Kuntalaki edellyttää, että kunnassa on oltava kuntastrategia, joka ottaa huomioon kunnan
asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan eri toimialojen on
toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi.
Ikääntyneiden terveystapaamisten tavoitteena on tunnistaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja
terveyden riskitekijöitä, ennaltaehkäistä ja tukea asiakkaan omia valintoja tarjoamalla ikääntymiseen liittyvää ohjausta ja neuvontaa.
Terveystapaamisten kohderyhmänä ovat 75-vuotiaat raumalaiset, jotka eivät ole säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä tai pysyvästi laitoshoidossa. Heille lähetetään hyvinvointikysely ja kyselyn vastausten perusteella heidät kutsutaan tarvittaessa terveystapaamiseen.
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit kohdentuvat kyseisenä vuonna 80 vuotta täyttäville raumalaisille, jotka eivät ole säännöllisten kotihoidon palvelujen piirissä tai ympärivuorokautisen palveluasumisen piirissä.
Ikäryhmälle lähetetään terveyteen ja toimintakykyyn liittyvä hyvinvointikysely, ja sen vastausten perusteella tarjotaan tarvittaessa kotikäyntiä. Käynnit tehdään ikääntyneen kotiin ja
ne ovat maksuttomia ja vapaaehtoisia. Tavoitteena on tukea ikääntyneen kotona selviytymistä ja asumista sekä arvioida ikääntyneen hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. Kotikäynnillä etsitään tarvittaessa keinoja tilanteen parantamiseksi, annetaan neuvontaa ja ohjausta ja pyritään ennakoimaan palvelutarvetta.

4.1.4 Omaishoito
Omaishoito on jaettu eteläiseen ja pohjoiseen alueeseen, joista vastaa kaksi omaishoidon
palveluvastaavaa. Omaishoidon tuen arviointiin kuuluu palveluvastaavan ja sairaanhoitajan/terveydenhoitajan kotikäynti. Kotikäynnillä kartoitetaan asiakaan hoidon tarve, sitovuus
ja vaativuus. Arvioinnissa käytetään apuna erilaisia toimintakykymittareita. Käynnin perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Omaishoitoon kuuluu myös ohjausta ja neuvontaa omaishoitajien vapaapäivistä, lyhytaikaishoidon mahdollisuuksista (intervalliyksiköt, perhehoito), kotiin menevän sairaanhoitajan
ja lähihoitajan palveluista, vertaistukiryhmistä ja omaishoitajien terveystapaamisista.
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Omaishoidossa on käytössä palveluseteli ja palvelusetelillä palveluita antavat yritykset ovat
Rauman kaupungin hyväksymiä yrittäjiä. Omaishoidon tuen asiakas voi niin halutessaan
ottaa rahana tai kaiken/osan palvelusetelinä. Palvelusetelillä omaishoitaja ja hoidettava voivat saada hoivaa, omaishoitajan sijaistamista, ateriapalvelua, siivouspalvelua ja pyykkipalvelua. Lyhytaikaishoidolla ja palvelusetelin käyttämisellä tuetaan omaishoitajan jaksamista
ja mahdollistetaan hoidettavan kotona asuminen.

4.1.5 Palvelutarpeen arviointi
Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) muutokset tulivat voimaan 1.10.2020 alkaen. Lain henki on preventiivinen ja siihen on lisätty säännös palvelutarpeen selvittämisessä ja arvioinnissa käytettävästä kansallisesti yhtenäisestä seuranta- ja arviointijärjestelmästä. RAI-arviointivälineistö
yhtenäistää palvelutarpeiden arviointia ja tukee palvelujen laadun kehittämistä.
Satasote-hankkeiden valmistelussa on pidetty tärkeänä ottaa käyttöön RAI-järjestelmä
(Resident Assessment Instrument) ikääntyneiden ihmisten toimintakykyisyyden ja palvelutarpeen arvion sekä voimavarojen käytön kohdentamiseksi. Järjestelmä on laajalti käytössä Suomen kunnissa ja maakuntien alueilla. Järjestelmän on mahdollisuus myöhemmin
laajentaa käyttöön otettavaksi myös muissa sosiaalipalveluissa.
RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan palvelutarpeen arviointiin sekä hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Lyhenne RAI tulee sanoista Resident Assessment Instrument. RAI —järjestelmän käytön ja tietojen käytön valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL).
RAI-arviointijärjestelmä on tarkoitettu asiakkaan palvelun, hoidon, hoivan ja kuntoutustarpeiden selvittämiseen. Arviointitieto toimii yksilöllisen palvelu- hoito- ja kuntoutussuunnitelman perustana. RAI:n käyttökohteita ovat iäkkäiden neuvonta ja palveluohjausyksiköt, kotona asuminen sekä tehostettu palveluasuminen, mielenterveys- ja vammaispalvelut sekä
akuuttihoito. RAI-järjestelmän on kehittänyt kansainvälinen tutkijaorganisaatio interRAl
(www.interrai.org).
Kustannukset jakautuvat väestöpohjan mukaan. Kustannukset muodostuvat käyttöönottokustannuksista ja vuosimaksuista jotka laskutetaan ensimmäisen käyttövuoden aikana. Jatkossa muodostuu ylläpito ja henkilöstön koulutuskustannuksia. Rai tuottaa laaja-alaista tietoa tiedolla johtamisen ja laadunhallinnan tueksi ja on kokonaistaloudellisesti kannattavaa
hyödyntää järjestelmää, joka auttaa palvelutarpeen arvioinnissa ja asiakkaiden oikea-aikaisessa ja paikkaisessa sijoittamisessa.
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Kunnan on käytettävä RAI-arviointivälineistöä iäkkään henkilön toimintakyvyn arvioinnissa,
jos iäkäs henkilö tarvitsee säännöllisesti annettavia sosiaalipalveluja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen on huolehdittava siitä, että kunnilla on maksutta käytettävissä RAI-arviointivälineistö ja saatavilla koulutusta välineistön käyttöön. Yhtenäisellä seuranta- ja arviointijärjestelmällä saadaan vertailukelpoista tietoa tiedolla johtamisen tueksi.
Ikääntyneiden ympärivuorokautisen hoivan sijoituksista päätetään moniammatillisessa
SAS-työryhmässä. Ennen ympärivuorokautisen asumispalvelujen virallisen hakuprosessin
käynnistymistä tarkistetaan, että avopalvelut ja muu asumisen tuki eivät ole enää riittäviä
ja mahdollisia. Toimintakyvyn heikkenemisestä huolimatta kotona asuminen on asiakkaalle
ensisijainen vaihtoehto.
Asiakkaan kokonaistilanteen selvitys tehdään arviointiryhmässä ja yhteistyössä asiakkaan
tai hänen edustajansa kanssa. Jos kriteerit ympärivuokautiseen palveluasumiseen täyttyvät, käynnistyy hakuprosessi ja asiakkaalle järjestetään hänen toimintakykyään ja tarvettaan vastaava palveluasumispaikka. Ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelusta annetaan hakijalle kirjallinen viranhaltijapäätös.

4.1.6 Kotiutustiimi
Kotiutustiimi tukee asiakkaan kotiutumista ja kuntoutumista sairaala/osastohoidon jälkeen.
Raumalla on arkikuntoutusmalli käytössä. Pyynnön voi esittää asiakas itse, läheinen, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö tarpeen huomatessaan. Pyyntö arviointi- ja ohjauskäynnistä tehdään alueterapeutille. Palvelu on mahdollista kaikille kotona asuville.
Kotiutustiimi toimii osana Rauman kaupungin hyvinvointia edistäviä toimintoja. Tiimin
avulla pyritään onnistuneeseen kotiutumiseen ja turvalliseen kotona selviytymiseen. Kotiutustiimi tukee asiakkaan omatoimisuutta ja kuntoutumista. Kotiutus/kotikäynteihin tarvitaan
asiakkaan suostumus.
Kotiutustiimin järjestämä hoito on lyhytkestoista. Asiakkaan tarvitsemat kotikäynnit määräytyvät palvelutarpeen arvioinnin mukaan ja jakson pituus vaihtelee sen mukaisesti. Tarvittavasta jatkohoidosta kotona vastaavat kaupungin kotihoidon työntekijät tai yksityiset
palveluntuottajat.
Kotiutustiimiin kuuluu sairaanhoitajia ja lähihoitajia, lisäksi saadaan lääkinnällisen kuntoutuksen kautta fysioterapeutin palveluja. Toimintaan sisältyy kotikäynnit asiakkaan tarpeen
mukaan sekä toimintakyvyn ja apuvälinetarpeen arviointi. Tiimin työntekijät arvioivat jatkohoidon- ja tukipalvelutarpeen yhdessä asiakkaan, läheisten, kotiuttavan tahon ja kotihoidon kanssa.
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Kotiutustiimi työskentelee joka päivä. Palvelujen piiriin tullaan kotiuttavan tahon yhteydenotolla kotiutustiimiin.

4.1.7 Lyhytaikaishoito
Lyhytaikaishoidon yksikkö tukee ja auttaa asiakkaita ja heidän omaisiaan selviytymään
omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja siirtämään pysyvän ympärivuorokautisen
asumisen tarvetta.
Lyhytaikaishoito on vanhuspalvelujen järjestämää ja ylläpitämää ikääntyneiden tilapäistä
hoitoa. Hoito on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat tilapäisesti ympärivuorokautista
hoitoa. Myös sairaalajakson jälkeinen jatkokuntoutuksen tarve tai hoidontarpeen selvitys voi
olla hoitoon tulon peruste. Lyhytaikaishoidon palveluja on saatavilla Marttilanmäen lyhytaikaishoidon yksikössä, Sinisaaren Kotikaaressa ja perhehoidossa. Vuonna 2022 kaikki kaupungin tarjoaman lyhytaikaishoito on tarkoituksena keskittää Kaunisjärvelle valmistuvaan
ikäihmisten hyvinvointikeskukseen.

4.1.8 Perhehoito
Perhehoidosta säädetään laissa 263/2015. Lain tarkoituksena on turvata asiakkaalle perheenomainen ja tarpeiden mukainen perhehoito. Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä hänen oman kotinsa ulkopuolella yksityiskodissa. Perhehoito voi olla tilapäinen tai pidempiaikainen huolenpidon järjestämisen muoto.
Perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoidon, kuntoutuksen tai muun ympärivuorokautisen
tai osa-aikaisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Sen tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin ihmissuhteisiin sekä edistää hänen perusturvallisuuttaan ja
sosiaalista kanssakäymistään. Perhehoito saattaa olla erinomainen mahdollisuus esim. yksinäiselle henkilölle, joka kokee turvattomuutta kotonaan.
Rauman kaupunki kuuluu Seudulliseen ikäihmisten perhehoitoon, johon kuuluvat myös
Eura, Eurajoki, Huittinen, Luvia, Nakkila ja Kokemäki.

4.2 Kotihoito
Kotihoito tarjoaa pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille palvelukriteerit täyttäville raumalaisille
hoivaa, hoitoa ja huolenpitoa. Kotihoidon kriteerien avulla palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä, sairautensa tai jonkin muun syyn vuoksi tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä.
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Toiminnan lähtökohtana on asiakkaan kotona asumisen turvaaminen kotihoidon palvelujen
avulla. Palvelu toteutetaan kuntouttavalla työotteella tukien asiakkaan jäljellä olevia voimavaroja, käytössä on myös arkikuntoutusmalli. Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisista.
Palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä kartoitetaan asiakkaan tukiverkosto ja käytettävissä
olevat muut palvelut. Palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen
ja oikeudenmukainen kohtelu.
Asiakkaan toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointi on jatkuvaa. Kotihoidon palvelut myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella. Asiakkaalle tehdään aina kirjallisena yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma.
Raumalla on käytössä palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa hoiva-, hoito- ja huolenpitopalvelua yksityisiltä Rauman kaupungin hyväksymiltä palveluseteliyrittäjiltä. Palveluseteli on
vaihtoehto kaupungin järjestämälle kotihoidolle ja se myönnetään joko säännölliseksi tai
tilapäiseksi.
Kotihoito tekee tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimijoiden kanssa, josta
yhtenä esimerkkinä keväällä 2021 käynnistynyt Satasotea tukeva Satakati-hanke. Hankkeesta lisää kappaleessa 5.2. Toimintaa ohjaavina periaatteina ovat eettisyys, turvallisuus,
itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, osallisuus, oikeudenmukaisuus ja yksilöllisyys.

4.3 Palveluasuminen
4.3.1 Tuettu asuminen
Tuettu asuminen on kotihoitoon rinnastettavaa palvelua niille asiakkaille, jotka eivät enää
selviydy kotonaan kotiin annettavien palveluiden ja tukitoimien turvin. Palvelun tarpeen
taustalla voivat olla asumisolosuhteisiin liittyvät tai sosiaaliset syyt.
Tuetun asumisen tavoitteena on luoda asukkaille yhteisöllinen ja turvallinen asuinympäristö sekä tarjota ikääntyneille yksilöllistä hoivaa ja huolenpitoa.
Tuetussa asumisessa jokaisella asukkaalla on oma asunto ja wc/ suihku sekä lisäksi käytössä ovat yhteiset tilat.
Tuettua asumista Rauman kaupungilla tarjotaan Sinisaaren Kotikaaressa. Tarvearvioon perustuen tuetun asumisen määrää on tarkoitus lisätä tulevina vuosina.

19

4.3.2 Ympärivuorokautinen palveluasuminen
Raumalaisille, ympärivuorokautista asumispalvelua tarvitseville ikääntyneille on tarjolla
tehostettua palveluasumista ja perhehoitoa sekä kaupungin omissa että yksityisissä palveluasumisyksiköissä.
Palveluasumisella tarkoitetaan asumista palvelutalossa, jossa henkilökunta huolehtii jokaisen asukkaan palvelutarpeesta yksilöllisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää selviydy kotona runsaankaan kotihoidon avun ja palveluiden turvin.
Tehostetun palveluasumisen osalta uuteen vanhuspalvelulakiin on kirjattu henkilöstömitoitus, joka on vähintään 0,7 työntekijää asiakasta kohti. Henkilöstömitoitukseen tulee siirtymäaika eli henkilöstömitoitus nousee asteittain. Kun laki tulee voimaan 1.10.2020, henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,5 työntekijää asiakasta kohti. Vuoden 2021 alusta
henkilöstömitoituksen on oltava vähintään 0,55 ja vuoden 2022 alusta vähintään 0,6 työntekijää asiakasta kohti.
Siirtymäaika päättyy 1.4.2023, jolloin henkilöstömitoitus vähintään 0,7 työntekijää asiakasta
kohti tulee täysimääräisesti voimaan. Tällöin kunnilla on myös velvollisuus käyttää RAI-arviointijärjestelmää. Laissa 565/2020 määritellään henkilöstön tekemä työ välittömään asiakastyöhön ja välilliseen työhön. Välillinen ja välitön työ tulee erotella. Lisäksi laissa määritellään välittömään asiakastyöhön laskettavat työntekijäryhmät.
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5

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUJEN TAVOITTEET VUOTEEN 2024

Ikääntyneiden palvelujen uudistamista toteutetaan valtakunnallisten ohjelmien, kärkihankkeiden ja sote-uudistuksessa muodostettavien hyvinvointialueiden mukaisin periaattein.
Hallitus esittää hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Ehdotuksen mukaiset hyvinvointialueet perustettaisiin mahdollisimman pian lakien hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen. Lait tulisivat
voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistamisen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveys- sekä
pelastustoimen palvelut, parantaa palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta, turvata ammattitaitoisen työvoiman saanti, vastata yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin
haasteisiin ja hillitä kustannusten kasvua sekä parantaa turvallisuutta.
Suomen väestö ikääntyy ja tarvitsee aiempaa enemmän palveluja. Samaan aikaan syntyvyys laskee ja huoltosuhde muuttuu. Suomeen tarvitaan sote-rakenne, joka vastaa näihin
yhteiskunnan muutoksiin. Väestöllinen huoltosuhde ilmaisee, kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65 -vuotta täyttänyttä on sataa 15–64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on
lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi huoltosuhteen arvo on.

Rauma Väestöllinen huoltosuhde
(ennuste 2019)
75
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Kuvio 6. Rauman väestöllinen huoltosuhde (ennuste 2019), Tilastokeskus
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Satakunnan rakenneuudistus
Hankkeella tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelua tukevia kehittämistoimenpiteitä kuten sote-palveluiden järjestämistehtävän kehittämistä ja yhtenäistämistä. Hankkeessa myös hyödynnetään ja tuetaan edellisen hallituksen uudistuksen valmistelussa syntyneiden alueellisten ratkaisujen jatkokehittämistä. Hanke nivoutuu tiiviisti
osaksi myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa, johon liittyvät digitaalisten
palveluiden kehittämishankkeet rahoitetaan sote-rakenneuudistuksen valtionavustuksella.
Satakunnan hankekokonaisuus Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa
Hankkeessa kehitetään perustason sosiaali- ja terveyspalveluja Satakunnan maakunnan
alueella Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. Hankkeen myötä maakunnassa valmistellaan ja otetaan käyttöön uudenlainen, laaja-alainen sosiaali- ja terveyskeskus, jossa asiakas saa tarvitsemansa avun sujuvasti yhdellä yhteydenotolla.
Rauman Tarina 2:n mukaisesti kaupungin tavoitteena terveellinen, turvallinen ja palveleva
Rauma. Vanhuspalvelujen tavoitteena on taata raumalaisille ikääntyneille laadukkaat, oikea-aikaiset, tarpeiden mukaiset ja kustannustehokkaat palvelut. Em. toteutuminen edellyttää riittävän ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden varmistamista. Yhtenä keinona on
oppilaitosyhteistyön tiivistäminen, urapolku-mallin kehittäminen ja alan erityiskoulutusten
hyödyntäminen henkilöstösuunnittelussa, esim. geronomin, vanhustyön erikoisammattitutkinnon sekä hoiva-avustajien osuus henkilöstörakenteessa.
Ikääntyneiden palvelurakenteen muuttamista jatketaan edelleen niin, että painopisteenä on
kotona asumisen edistäminen ja erilaisten asumisvaihtoehtojen mahdollistaminen sekä monipuoliset palveluvaihtoehdot. Ympärivuorokautisen hoidon osalta tavoitteena on ympärivuorokautisen hoidon hallittu vähentäminen 8%:sta 6%:iin. Terveysteknologian hyödyntäminen on keskeisessä roolissa tämän suunnitelman tavoitteiden osalta. Myös ympärivuorokautisen palveluasumisyksikköjen toimitilat tulisi vastata nykyajan vaatimuksia. Keväällä
2022 valmistuva Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen valmistuminen tukee vahvasti näiden
tavoitteiden toteutumista. Tuetun asumisen ja perhehoidon osuutta kasvatetaan välimuotoisena palveluna kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen vaihtoehdoksi. Tulevaisuutta ovat
ns. hybriditalot, joissa ikääntyvä voi asua saaden tutussa asumisympäristössä palveluja
oman tarpeensa mukaan.
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman vuosille 2020-2022 mukaan ikääntymisen
asumisen kehittämissuuntia lähivuosina on, että ikäystävällinen asunto on esteetön ja turvallinen. Muisti- ja ikäystävällinen asuminen ja asuinympäristö mahdollistavat toimimisen,
vaikka liikkuminen ja aistien toiminta heikkenevät. Ikäystävällisyydellä tuetaan asukkaiden
toimintakykyä ja osallisuutta. Siihen liittyvät sekä asunnon ja asuinympäristön fyysiset tekijät, kuten esteettömyys, turvallisuus, palvelujen saavutettavuus, että sosiaaliset tekijät.
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Tulevaisuudessa ikääntynyt väestö asuu yhä enemmän kaupunkimaisilla alueilla, pääosin
tavallisissa asunnoissa. Erilaisia asumisen vaihtoehtoja tulee myös lisää, esimerkiksi yhteisö- ja monen sukupolven korttelit, kuten seniorikylä.
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelman tavoitteena on:
parantaa ikääntyneiden asuinoloja ja edistää asumisvaihtoehtojen tarjontaa
tukea ikääntyneiden omaa ja kuntien ennakointia ja varautumista asumiseen
tukea ikäystävällisten asuinympäristöjen kehittämistä.
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma on osa tulevaa poikkihallinnollista Ikäohjelmaa.
Ikääntyneiden asumiskysymykset tulevat esille myös asuntopoliittisessa kehittämisohjelmassa. Tämä toimenpideohjelma koskee tätä hallituskautta ja se painottuu erityisesti valtion
toimiin kuntien ja kansalaisten tukemiseksi edellä mainituissa tavoitteissa. Ikääntyneiden
asumisessa on kyse suuresta väestöryhmästä ja erilaisista tarpeista. Siksi asumisen tukemiseksi tarvitaan monenlaisia toimenpiteitä. Ne koostuvat asuntokannan korjaamisesta, uusista asumisratkaisuista sekä asuinalueiden kehittämisestä. Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) yhteistyö kuntien, kuntayhtymien ja Kuntaliiton kanssa on keskiössä ja myös eläkeläis-, vanhus-, asunto- ja rakennusalan järjestöjen
rooli on merkittävä.
Painopisteet ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelmassa ovat:
1. Ikääntyneiden ja kuntien asumisen ennakoinnin ja varautumisen vahvistaminen
2. Ikääntyneille sopivien asuntojen korjaamisen, kehittämisen ja rakentamisen tukeminen –
asuntojen ja asuinrakennusten korjaamisen edistäminen – tarpeita vastaavien asumisratkaisujen kehittäminen, myös yhteisöllinen asuminen ja palveluasumisen tilaratkaisut
3. Ikä- ja muistiystävällisten asuinympäristöjen kehittämisen tukeminen – hyvien käytäntöjen levittäminen ja kehittäminen.
Kustannusten hillitsemiseksi kotiin annettavien palvelujen lisääminen asiakkaiden palvelutarpeiden mukaisesti on mahdollistettava. Asuinympäristön ja asuinolosuhteiden on tuettava kotona asumista niin, että mahdollisimman monella ikääntyneellä on mahdollisuus mielekkääseen elämään omassa kodissaan. Kunnan palvelurakenteen tulee tukea monin eri
tavoin kotona asumista.
Ikääntynyt väestö haluaa asua pääosin kotona, jossa heillä on mahdollisuus itsenäiseen
toimintaan ja mielekkääseen asumiseen. Se on myös taloudellisesti kannattavampaa kunnille ja valtiolle, jotka vastaavat ikäihmisten palveluasumisen rahoittamisesta. Tavoitteena
on, että tulevaisuudessa yli 75-vuotiaista noin 91-91% asuisi vielä kotona. Nykytilanteessa
vastaava prosentti on 87 – 88%. Kotona asumiselle aiheuttaa haastetta kuitenkin tällä hetkellä asunnot, jotka eivät täytä tämän päivän esteettömyyden vaatimuksia.
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Tällä hetkellä seniorielämän alkutaipaleessa olevat henkilöt ovat osoittaneet kasvavaa kiinnostusta sosiaalisempaan asuinympäristöön. Näitä mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi
yhteisöllisen asumisen senioritalot, perhekodit, ryhmäkodit ja monipuoliset palvelukorttelit.
Ikääntyneiden kriteerit hyvälle asuinalueelle ovat samoja, joita pidetään yleisesti hyvän
asuinalueen ominaisuuksina. Samalla kun tehdään ikääntyneille sopivia asuinalueita, rakennetaan hyvin todennäköisesti muutenkin hyvää yhdyskuntarakennetta, jossa on huomioitu monipuoliset asumistarpeet sekä liikkuminen ja lähipalvelut. Vetovoimainen ja miellyttävä ympäristö houkuttelee yhtä lailla ikääntyneitä kuin se vetää puoleensa muutakin väestöä.
Tavoitteena olevalla seniorikylämallilla voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin asioihin. Rauman kaupungissa on osana Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut- hanketta tehty laaja
suunnittelutehtävä nk. seniorikylästä. Kaupunginvaltuustossa on 25.1.2021 esitetty valtuustoaloite seniorikylähankkeen edistämiseksi.

Sähköiset palvelut Sosiaalihuollon sähköiset palvelut ja niiden kehittäminen –raportissa
(STM Raportteja ja muistioista 14/2018) todetaan, että erityisesti iäkkäille suunnattuja sähköisiä palveluja on varsin vähän. Useimmissa kunnissa yhteydenotto palveluihin tehdään
puhelimitse. Käytössä olevia palveluja ovat esimerkiksi mahdollisuus tehdä sähköisesti yhteydenottopyyntö palveluneuvontaan, verkkosivuille kootut tiedot palveluista ja kotihoidon
tekemät videovälitteiset käynnit. Myös mahdollisuus tarkastella asiakkaan saaman palvelusetelin tai maksusitoutuksen tietoja on käytössä joissakin kunnissa. Ikäihmisille kohdennettuja kolmannen sektorin sähköisiä palveluita ei juuri ole. Usein erilaisten palveluntuottajien
yhteystietoja on koottu nettisivuille, mutta ensisijaisena yhteydenottotapana tarjotaan puhelinta.

5.1 Kaunisjärven hyvinvointikeskus valmistuu v. 2022
Valtakunnallisessa palvelujen rakennemuutoksessa keskeisenä tavoitteena on se, että kasvavasta iäkkäiden ja palvelujen tarvitsevien määrästä yhä suurempi osa saa avohuollon
palveluja kuten kotihoitoa ja omaishoitoa ja yhä pienempi osa on ympärivuorokautisessa
palveluasumisessa. Raumalla on laitoshoito päättynyt 31.3.2020. Ympärivuorokautista palveluasumista tarvitseville palvelut tuotetaan tehostetussa palveluasumisessa. Myös kotihoidon toiminnan muuttaminen 24/7 toiminnaksi yöpartiotoiminnan käynnistämisellä on ollut
tukemassa tätä painopisteen muutosta iäkkään ihmisen kotona asumisen mahdollistamiseen.
Kaunisjärven kiinteistön saneerauksella on tarkoitus tukea vanhuspalvelujen painopisteen
siirtämistä ikääntyneiden ihmisten palvelujen osalta toimintakyvyn ylläpitämiseen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja turvallisen ja mielekkään kotona asumisen tukemiseen.
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Ikäihmisten hyvinvointikeskus tarjoaa ikääntyneille ennaltaehkäisevien palvelujen neuvonnan lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntijoiden ohjausta, neuvontaa ja arviointia
ja monipuolisten palvelujen koordinointia.
Uuteen hyvinvointikeskukseen sijoittuu mm. lääkäripalvelut, palveluohjaus, hyvinvointikäynnit, muistipoliklinikka, omaishoito, perhehoito, kotihoito sekä lyhytaikaishoidon että
kuntoutuspalvelujen asiantuntijat. Lisäksi tiloissa toimii Palvelutori, päivätoiminnan tilat,
kahvila-ja lounasravintolapalvelut, seniorikuntosali, yrittäjien toimitiloja sekä juhlasali, jossa
eri toimijat voivat järjestää ikääntyneille erilaisia tilaisuuksia.

5.2 Vanhuspalvelujen kehittämistoimenpiteet
Seuraavat kehittämistoimenpiteet on hyväksytty sosiaali- ja terveysvaliokunnassa
29.9.2020 § 196.
Rauman Tarinan resurssit
Osaava henkilöstö
Kehittämistoimenpide

1. Huolehditaan henkilöstön resurssien ja ammatillisen osaamisen riittävyydestä vanhuspalvelujen palveluyksiköissä, huomioiden myös erityistyöntekijät. Resurssien riittävyys myös poissaolojen aikana. Erilaisten joustavien työaikajärjestelyjen ja työnkierron toteuttaminen huomioiden sijaisjärjestelyt.
2. Varmistetaan esimiesten osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
3. Henkilöstön osaamisen painopisteiden kartoittaminen ja henkilöstön
oman työnsä kehittämiseen kannustaminen. Tuetaan henkilöstön osaamista ja ammatillista kehittymistä koulutussuunnitelman mukaisesti.
Työnkierron tehostaminen. Henkilöstön monipuolinen täydennyskouluttaminen ja omaehtoisen koulutuksen tukeminen.
4. Eläköityvän henkilökunnan osaamisen huomioiminen ja hiljaisen tiedon siirto
5. Urapolkumahdollisuuksien kehittäminen vanhuspalveluissa

Toteutumista kuvaava mit- 1. Henkilöstön resurssien seuranta, palvelutarpeen mukaiset resurssit.
tari/kriteeri, tavoitearvo
Raportti työnkierrossa olevien määrä puolivuosittain, työhyvinvointikyselyt vuosikellon mukaan. Vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutuminen. Henkilöstörakenteen muutos ottamalla käyttöön hoiva-avustajan tehtävänkuva. Etätyön kehittäminen.
2. Esimieskoulutuspäivät, työnohjaus, kehityskeskustelut käyty vuosittain.
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3. Henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma, kehityskeskustelut, omaehtoisen koulutuksen määrä/vuosi, koulutusraportit, Koulutuspäivät / osallistujamäärät/ itsearviointi, työhyvinvointikyselyt vuosikellon
mukaisesti. Erilaiset joustavat työaikajärjestelyt (mm. työnkierto) ja niiden seuranta. Koulutuspalautteet, koulutussuunnittelutyöryhmät (koulutusten vaikuttavuus ja suunnitelmallisuus) Toimipaikkakoulutukset,
näyttöjen vastaanotot.
4. Ikäohjelman hyödyntäminen osana kehityskeskusteluja
5. Toimenkuvien päivittäminen ja henkilöstörakenteen muokkaaminen
vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Kelpoisuusvaatimusten
uudelleentarkastelu.

Vahva talous
Kehittämistoimenpide

1. Tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa arvioidaan mikä on
kustannustehokkain suhde oman toiminnan ja ostopalvelujen välillä.
Kartoitetaan vanhus- ja vammaispalvelujen tilatarve huomioiden Marttilanmäen ja Kotikaaren kokonaisuudet.
2. Henkilökunnan kustannustietoinen toiminta eri yksiköissä
3. Yhtenäiset toimintamallit, toiminnan tehokkuuden lisääminen
4. Ennakoiva taloussuunnittelu
5. Laskutuksen ajantasaisuus
6.Tehostetun palveluasumisen ja kotihoidon valvonnan tehostaminen

Toteutumista kuvaava mit- 1.Kotihoidon ostopalvelujen kilpailutuksella kulut hallintaan. Vanhus- ja
tari/kriteeri, tavoitearvo
vammaispalvelujen yhteistoimintana toteutetaan kotihoidon palvelukokonaisuus huomioiden päihde- ja mielenterveysasiakkaat.
Kuukausittain raportit ja ennusteet, tilinpäätöstiedot ja tilastointi
2. Resurssien ja palveluiden tehokkuuden seuranta käyttöasteiden ja
kustannusvertailujen avulla. Henkilöstöresurssien joustava kohdentaminen.
3. Yhtenäiset toimintamallit Majakassa. Hyvien käytänteiden jakaminen.
4. Palvelu- ja henkilöstörakenteen sekä resurssien suunnittelu erilaisia
ennustemittareita ja tilastoja hyödyntäen.
5. Laskutuksen toteutuminen kirjanpidon syklissä, huomioitava myös lomasuunnittelussa.
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6. Valvonnan voimavarat suunnataan keskeisiin, vaikuttavuudeltaan
merkittäviin asioihin; henkilöstö, toimitilat, asiakkaan asema ja oikeudet, asiakkaiden hoito, hoiva, huolenpito ja kuntoutus, asiakkaan tietoturva sekä palveluntuottajan asiakasrekisterit ja tietojärjestelmät. Valvontatehtävää tiimiytetään yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa.

Rauman Tarinan linjaus: Terveellinen, turvallinen ja palveleva Rauma
Kärki
Toimivat palvelut, helppo arki
Kehittämistoimenpide
1. Asiakaslähtöisen voimavaroja tukevan toimintamallin vahvistaminen
vanhuspalvelujen eri palveluyksiköissä. RAI arvioinnin käyttöönotto vuoden 2021 aikana
2. Voimavaralähtöinen kotona asumisen mallin ja kotihoidon eri toimintamuotojen kehittäminen. Kuntoutuspalvelujen lisääminen kotona asumisen tukemiseksi ja kuntoutuspalveluiden oikea kohdentaminen yhteistyössä lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa sekä kotikuntoutuksen juurruttaminen hoitohenkilöstön toimintaan. Erilaisten teknologialaitteiden ja
-ratkaisujen hyödyntäminen kotihoidon asiakkaiden arjen turvaamiseksi,
esimerkiksi etäkotihoiva, sähkölukot, erilaiset sisällöt mobiililaitteiden välityksellä yhteisöllisyyden ja kotikuntoutuksen mahdollistamiseen. Turvaratkaisut asiakkaan liikkumisen seurantaan kotona tai pienellä alueella.
Kotihoidon asiakkaiden ravitsemuksen seuranta ehdotuksena sairaanhoitajien ja Satakunnan ammattikorkeakoulun yhteishankkeena Somebody digimalli ”ravitsemus ja yhteisöllisyys”. Hankehakemus.
3. Ikäihmisten hyvinvointikeskus toteuttaminen Kaunisjärven tiloihin yhteistyössä terveyspalveluiden kanssa.
4. Asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin yhtenäistäminen koko vanhuspalveluissa RAI järjestelmän avulla. Arviointityössä vahvistetaan eri ammattiryhmien yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä.
5. Oikeat palvelut oikeaan aikaan; palvelujen riittävyys, laatu ja kohdentuminen huomioiden myös erityisryhmien tarpeet
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Henkilökunnan koulutus ja henkilöstörakenne toimintakulttuuriin muutokseen, laadun mittaaminen säännöllisesti vuosikellon mukaisesti erilaisin asiakas-, omais- ja henkilöstökyselyt, sähköisten palautejärjestelmien
kehittäminen. Moniammatilliset tiimit käyttöön myös poikkisektoraalisesti.
RAI arviointijärjestelmän tuottaman tiedon hyödyntäminen.
2. Uuden toimintamallin käyttöönotto, Etäpalvelut osaksi kotihoitoa. Kuntoutussuunnitelmat kotihoidon ja lyhytaikaishoidon asiakkaille, kuntoutumista edistävät päivätoimintaryhmät. Kuntouttava työote.
Käynnistynyt hanke. Oppilaitosyhteistyö ja koulutus työntekijöille asiakkaiden ravitsemuksen seurantaan ja yhteisöllisyyden kohentamiseen.
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3. Ikääntyneille suunnatut palvelut ja toiminnot samoihin toimitiloihin, jotta
asiakas saisi ns. yhdeltä luukulta kaikki tarvittavat palvelut.
4. RAI järjestelmän käyttöönotto vuoden 2021 aikana.
5. Palvelujen toteutumisen seuranta; raportit, tilastot, asiakas- ja henkilöstöpalautteet
Terveelliset ja turvalliset kiinteistöt
Kehittämistoimenpide
1. Ikäihmisten asuinympäristö sekä kotona että ympärivuorokautisessa
hoidossa huolehditaan mahdollisimman turvalliseksi ja terveelliseksi yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

2. Asukas- ja hoitohenkilökunnan turvallisuusteknologian päivittäminen.
Eri teknologiaratkaisujen hyödyntäminen.
1. Rakennus-, ja korjaushankkeisiin osallistuminen, esteettömän toimintaympäristön luominen, turvalliset materiaali- ja kalustohankinnat,
Haipro-tilastot ”läheltä piti” ja vaaratapahtumista. Kotihoidossa sähkölukkojen käyttöönotto.
2.Turvateknologiasta saatavat tilastot, omavalvonta- ja henkilökuntakyselyt, palotarkastukset (palo- ja pelastussuunnitelmat), riskiarvioinnit ja
työpaikkaselvitykset. Lääkehuoneiden turvatekniikan ja kameravalvonnan käyttöönotto kaikissa asumispalveluiden yksiköissä

Syrjäytymisen ehkäiseminen
1. Ennaltaehkäisevien toimintamallien laajentaminen, monipuolistaminen
Kehittämistoimenpide
ja uusien kehittäminen painopisteenä vapaaehtoistoiminta, kaupungin eri
asuinalueiden asukastoiminta yhteistyössä ikäihmisten ja eri sidosryhmien kanssa. Yhteistyö kaupungin muiden toimijoiden, erityisesti sosiaalipalveluiden sekä liikunta- ja kulttuuripalvelujen kanssa vahvistuu ja luo
uusia toimintamalleja.
2. Hanketyö toimii osana jatkuvaa palvelujen kehittämistä.
3. Erilaisten ikäihmisille tarkoitettujen yhteisöllisten asumismuotojen lisääminen ja/ tai vahvistaminen.
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Vapaaehtoistyö muodostuu kiinteäksi osaksi ennaltaehkäisevää toimintaa. Asukastoiminta kattaa koko kaupungin ja laajenee monisukupolviseksi toiminnaksi, vahvistaen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja estäen syrjäytymistä. Erilaiset liikunta- ja toimintaryhmät sekä avoin toiminta jatkuvat ja tukevat tätä tavoitetta.
Moniammatillinen tiimitoiminta sosiaalipalveluiden kanssa, erityisesti
päihde- ja mielenterveysasiakkaiden osalta.
Osallistumisen seuranta ja palautteet. Tiimityön arvioinnit ja raportit.
Ryhmätoiminnot kotihoidossa.
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2. Hankkeiden kautta kehitetyt toimintamallit monipuolistavat palvelujärjestelmää. ”Ikäystävällinen Rauma”- hanke toteutetaan, jos rahoitus järjestyy. Siinä painottuu ikäihmisten hyvinvoinnin edistäminen, osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien lisääminen sekä poikkeusolojen vaikutusten tutkiminen ja niihin puuttuminen.
3. Erilaiset asumismuodot. Tuetun asumisen määrän lisääminen erityisryhmät huomioiden
Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet
Kehittämistoimenpide
1. Ikäihmisille riittävät asumisvaihtoehdot omalle asuinalueelleen. Kehitetään erilaisia asumisen vaihtoehtoja yhteistyössä sidosryhmien, ikäihmisten neuvoston ja teknisen toimialan kanssa, huomioiden ikäihmisten
kannanotot.
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo
Ympäristön siisteys
Kehittämistoimenpide

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Kannanotto erilaisiin asuinalueiden rakentamiseen, kaavoitukseen ja
rakennushankkeisiin sekä erilaisten asumismuotojen esille tuominen (tuettua, soluasumista, koekotia, perhehoitoa jne.)

1. Asumispalveluyksiköiden pihojen viihtyisyyden kehittäminen
2.
3.
1. Pihalla tapahtuva toiminta voi olla samalla viriketoimintaa
2. Läheiset mukaan pihatalkoisiin
3.

Rauman Tarinan linjaus: Vireän elinkeinoelämän Rauma
Kärki
Koulutustarjonnan turvaaminen elinkeinoelämän tarpeisiin
Kehittämistoimenpide
1. Vahvistetaan yhteistyötä eri koulutuslaitosten (yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten) kanssa tarjoamalla joustavia työssäoppimismahdollisuuksia ja monipuolisia harjoittelupaikkoja
2. Tarjotaan uudenlaisia hoitopolkuun perustuvia harjoittelujaksoja (esim.
muistisairaan hoitopolku: koti-intervalli-muistipoli-ryhmäkoti tms.)
3. Mahdollistetaan vanhuspalveluja kehittävien opinnäytetöiden toteuttamista tarjoamalla erilaisia aihealueita, jotka tukevat toiminnan kehittämistä.
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Toteutuneiden harjoittelujaksojen määrä
Opiskelijapalautteet ja niiden seuranta, Cles –arvioinnit edellisten vuosien tasolla. Perehdytyssuunnitelmien parempi huomioiminen arjen työskentelyssä.
2. Toteutuneiden harjoittelujaksojen määrä, opiskelijapalautteet
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3. Opinnäytetöiden määrän seuranta, Majakkaan yhtenäinen arkistointi
Opinnäytetyöt vanhuspalveluissa käytännön toiminnan lähtökohdista, tulosten hyödyntämisen seurantaraportti johtoryhmissä. Oppilaiden palautteet jaksojen onnistumisesta. Opinnäytetöiden esittäminen yksiköissä.
Osallistava ja keskusteleva toimintakulttuuri
Kehittämistoimenpide
1. Tuetaan henkilöstön innovatiivisuutta ja rohkeutta erilaisten toimintaprosessien kehittämisessä ja kokeilemisessa ja hyvien käytäntöjen
eteenpäin viemisessä.
2. Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri sekä asiakas/omaispalautteen
säännöllinen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä. Asiakkaan osallistaminen palvelutarpeen arviointiin RAI arvioinnin yhteydessä

Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

3. Tuetaan ikäihmisten palveluohjausta ja -neuvontaa ja mahdollistetaan
ikäihmisten vaikutusmahdollisuudet palvelujen kehittämisessä, esim.
kiertävän palveluauto-mallin kehittäminen, erilaiset digitaaliset menetelmät ja välineet, sähköinen asiointi
1. Positiivinen ja innostunut työyhteisö, kehittämispalaverit, työryhmätyöskentely, säännölliset palaverit: osastokokoukset/työpaikkakokoukset, hyvät käytännöt HaiPro-sivulle, omavalvontasuunnitelma, henkilöstökyselyt, muistiot Majakkaan. Positiivisen palautteen kerääminen ja raportointi.
2. Asiakas mukana kaikissa hänen asioitaan koskevissa asiakassuunnitelmissa, asiakkaan neuvonta, ohjaus ja tukeminen. Asiakkaan/omaisen
osallistuminen RAI arviointiin. Teemalliset omaistenillat kotihoitoon. Yhteistyö Ikäihmisten neuvoston kanssa. Kyselyjen tulos: hoidon laadun tavoitearvo: 4 (hyvä)

3. Asiakas/omaiskyselyt vuosikellon mukaisesti. Palveluohjauksen- ja
neuvonnan kehittäminen osana palveluohjaus- ja arviointiyksikköä, jossa
Palvelutori on yhtenä toimijana. Suora asiakaspalaute, sähköiset palautteet.
Sähköisten asiointipalvelujen toteuttaminen
Kehittämistoimenpide
1. Etälääkäripalvelua toteutetaan joko kokonaan tai osittain tehostetun
palveluasumisen palveluseteliasiakkaiden tulotarkastuksen yhteydessä.
Sähköisen asioinnin mahdollisuuksien selvittäminen, digitaaliset menetelmät
Toteutumista kuvaava
1.
mittari/kriteeri, tavoi2.
tearvo
3.
Verkostojen hyödyntäminen
Kehittämistoimenpide
1. Ikäihmisten neuvoston, eri järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoistyöntekijöiden ja muiden sidosryhmien kanssa aktiivinen yhteistyö
2. Palvelutorin koordinoivana toimintona; vapaaehtoistoiminnan keskittäminen ja yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettavat erilaiset toimintamallit
3. Vanhuspalvelut kiinnostava työpaikkana
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4. RAI vertaisarvioinnin käyttöönotto johtamisen tueksi
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Erilaiset yhteiset tapahtumat, kokoontumiset, uudet kehittämis- ja toimintamuodot, aloitteet päätöksentekijöille
2. Palvelutorin eri toimintojen ja asiakkaiden määrä, tiedottaminen eri tapahtumista ja palveluista.
3. Vanhuspalveluiden työpaikkojen aktiivinen markkinointi eri medioissa
(some), vanhuspalveluiden näkyvyys sosiaalisessa mediassa, houkuttelevat kotisivut, perehdyttämisohjelma.
4. RAI järjestelmästä saatavat tiedot

Rauman Tarinan linjaus: Houkutteleva Rauma
Kärki
Avoimen, vuorovaikutteisen ja yhteisöllisen ilmapiirin luominen
Kehittämistoimenpide
1. Innovatiivisuus ja rohkeus vanhuspalvelujen kehittämisessä; luodaan
rohkeaa, luovaa osallistavaa asiakaslähtöistä toimintatapaa ja –kulttuuria
vanhusten palveluissa
2. Viestinnän kehittäminen
3. Henkilöstön tukeminen, ammatillinen arvostus, yhteiset toimintalinjaukset
Toteutumista kuvaava
mittari/kriteeri, tavoitearvo

1. Majakassa yhtenäiset toimintatavat yhdessä laadittuja ja kaikkien hyödynnettävissä, yhtäläinen toimintatapa vanhuspalvelujen eri yksiköissä
2.
3.
Toteutetaan rohkeasti uusia ideoita
Kehittämistoimenpide
1. Vanhuspalveluissa on innovatiiviset ja aktiiviset toimijat
2.
3.
Toteutumista kuvaava
1. Asiakaslähtöisen toimintakulttuurin juurruttaminen vanhuspalveluihin.
Asiakastyytyväisyys. Toiminta perustuu hoito-, palvelu- ja kuntoutusmittari/kriteeri, tavoisuunnitelmaan.
tearvo
2.
3.
Kuvio 7. Rauman vanhuspalvelujen palvelualueen kehittämistavoitteet (Talousarvio 2021)

Yllä olevan kaupunginvaltuuston vahvistamien tavoitteiden lisäksi vanhuspalvelut on mukana mm. seuraavissa paikallisissa ja Satasoteen liittyvissä kehittämishankkeissa:
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Kotisaattohoito: STM:n on antanut suosituksen palliatiivisen hoidon palvelujen tuottamisesta ja laadun parantamisesta Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön saattohoidon järjestämistä koskevan suosituksen mukaan kotisairaalan tulee systemaattisesti tukea perustason yksiköiden saattohoitoa (Saarto, Finne-Soveri & asiantuntijatyöryhmät 2019b, 54). Suunnitelmana on aloittaa yhteiset, säännölliset tapaamiset, joihin osallistuvat kotisairaalasta sairaanhoitaja, palliatiivisen hoidon asiantuntija erikoistumiskoulutuksen suorittanut sairaanhoitaja sekä kotihoidon jokaiselta
alueelta sairaanhoitaja ja lähihoitaja.
Arkikuntoutusmalli: Arkikuntoutus on kotihoidon toimintamalli, joka tukee ikäihmisen
itsenäisyyttä ja ylläpitää toimintakykyä ja mielekästä arkea. Osana arkikuntoutusta,
yhdessä asiakkaan kanssa, tehdään aktivointisuunnitelma. Suunnitelmassa sovitaan arjen askareet, joita asiakas pystyy omat voimavaransa huomioiden tekemään
itsenäisesti tai avustetusti. Tavoitteena on, että asiakas pystyisi asumaan omassa
kodissaan mahdollisimman toimintakykyisenä.
Satakati-hanke: Satakunnan väestö ikääntyy ja erityisesti yli 85 – vuotiaiden osuus
kasvaa lähitulevaisuudessa. THL:n asiantuntija-arvio 2019 nostaa yhdeksi Satakunnan alueen keskeisistä kehityskohteista tarpeen vahvistaa kotona asumista tukevia
palveluja. Lisäksi työvoiman saatavuus on heikentynyt, jolloin on tarve kohdentaa
henkilöstöresursseja palvelutarpeeltaan vaativampiin asiakkaisiin, joka muutos voidaan saavuttaa vahvistamalla vähäisemmän palvelutarpeen asiakkaiden omatoimisuutta ja itsehoitovalmiuksia hyvinvointiteknologiaratkaisujen avulla. Hankkeen toteutus jakautuu neljään pääluokkaan: sote ammattilaisten muutokseen (40%), ikäihmisten läheisten tukemiseen (5%), hankkeen hallintoon (15%) ja teknologian käyttöönottoon (40%).
Sote tietojohtamisen kehittämissuunnitelma: Hyvinvointialueen sote-tietojohtamisen
tavoiteltavina tuloksina ovat ajantasainen ja luotettavaan tietoon perustuva palvelutuotanto ja sen johtaminen sekä toiminnan asiakaslähtöisyyden, vaikuttavuuden ja
tuottavuuden parantuminen. Tavoiteltavana tuloksena on myös strategiaan perustuva tiedolla johtaminen, jossa tavoitteet ja päätöksenteko tehdään ohjaavan tiedon
perusteella. Hyvinvointialueella mahdollistetaan tiedolla johtaminen sekä strategisella että operatiivisella tasolla.
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5.3 Rauman ikääntyneiden määrän kasvu ja palvelurakenteen
uudistus

yli 75v.

2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ikäluokat
yht.
39076
38953
38834
38717
38596
38476

0-6
2380
2323
2284
2264
2218
2230

7 - 64
26456
26241
26077
25872
25734
25511

65 74
5652
5581
5429
5334
5228
5124

75 84
3240
3407
3609
3787
3917
4122

%
8,29
8,75
9,29
9,78
10,15
10,71

85 1348
1401
1435
1460
1499
1489

%
3,45
3,60
3,70
3,77
3,88
3,87

yht.
4588
4808
5044
5247
5416
5611

%
11,74
12,34
12,99
13,55
14,03
14,58

Lähde: Väestöennuste, Tilastokeskus

Kuvio 8. Väestöennuste Raumalla 2020-2025

Ikäluokat 0 - 6
yht.

7 - 64

65 - 74

75 - 84

85 -

yli 75-v.
yht.

2020

39076

2380

26456

5652

3240

1348

4588

2025

38476

2230

25511

5124

4122

1489

5611

muutos, lkm

-600

-150

-945

-528

882

141

1023

muutos%

-1,54

-6,30

-3,57

-9,34

27,22

10,46

22,30

Kuvio 9. Tiivistelmä ikärakenteen muutoksista 2020-2025
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5.3.1 Vanhuspalvelujen tavoitteet vuoteen 2024 asti
TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TA 2023

2024
arvio

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä

4580

4808

5044

5247

5416

Kotona tai kodinomaisissa oloissa asuvien 75-v. täyttäneiden osuus ikäluokasta %
Tavoite vuoteen 2023 94%
OMAISHOITO

91,3

92,9

93,5

94

94

Omaishoidon tuella hoidettuja yht.

359

382

410

437

449

-

65 - 75 -vuotiaiden lukumäärä

75

70

70

70

70

-

75 vuotta täyttäneiden lukumäärä
Kattavuus ao. ikäluokasta (%)
Tavoite vuoteen 2023 7 %

284
6,2

312
6,5

340
6,75

367
7

379
7

318
6021

400
7000

440
7700

460
8050

480
8300

650

600

400

450

450

254

300

350

400

400

27 käynnit
124 soitot
38 käynnit
70 soitot
8

90

100

110

120

110
40
20

120
50
30

130
50
30

140
50
40

Hyvinvointitapaamiset palvelutorilla (sh.)

66

110

120

130

140

SAS-arvioinnit
SAS-yhteydenotot
Huoli-ilmoitukset

228

240

230

230

230

279

300

320

340

360

Pitkäaikaispaikan saaneet yht.

149

120

110

110

110

1660

1932

2035

2135

2285

1 630

1600

1700

1800

1950

585

673

731

787

812

12,85

14

14,5

15

15

21
61
187

12
70
250

10
70
255

10
70
255

20
70
275

PALVELUOHJAUS JA ARVIOINTI
Kotiutustiimin asiakasmäärä
- käyntimäärä
Kotona asuvien asiakkaiden palvelutarpeen arviointi,
yhteydenottoja
- käyntimäärä (arviontikäynnit+hoitokokoukset)
Terveystapaamiset 75-vuotiaille
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80-vuotiaille
Muut palveluohjauskäynnit
Omaishoitajien terveystapaamiset

KOTIHOITO
Palvelutarpeen täyttäviä asiakkaita yht., joista
1.Oma toiminta
Oman toiminnan asiakkaiden lukumäärä yhteensä (jokainen asiakas laskettu vain kerran)
-

asiakkaiden lukumäärä/kk, keskim.
Kattavuus ka asiakkaista/kk
ao. ikäluokasta (%)
Tavoite vuoteen 2023 15%
2.Tilapäisostot yksityisiltä
- vanhuspalvelun asiakkaat
- alle 65-v.
3.Kotihoidon palveluseteliasiakkaita
yht. vuoden aikana
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TUNNUSLUVUT, VANHUSPALVELUT

TP 2020

TA 2021

TA 2022

TA 2023

Tukipalveluja saaneiden asiakkaiden määrä yht.

795

780

800

800

2024
arvio
790

Vammaisasiakkaat

24

30

30

30

30

Kotihoidon hoitohenkilöstö yht.
PERHEHOITO (Raumalla sijaitsevat perhehoitopaikat)
perhehoito, paikkoja
LYHYTAIKAISHOITO
(Kaunisjärven valmistuttua v. 2022)

149

148 + 3

151+3

154+3

157+8

3

5

5

7

7

56

56

48

48

10 GAK

10GAK

uusi geriatrinen arviointiyksikkö
TUETTU ASUMINEN, asukkaita
- Kotikaari
- yksityinen palveluntuottaja
TEHOSTETTU PALVELUASUMINEN yht.
- Omat yksiköt

- Ostopalvelupaikat
puitesopimus
kotikuntalain muk.
muut
Palveluseteliasiakkaat
- vuoden aikana yhteensä
Kattavuus 75-v. täyttäneiden ikäluokasta (%)

-

48

10GAK

17

19
-

19
-

19
5

19
5

397
169

375
166

353
164

341
161

325
161

Mansikkap. 45
Kotikaari 21
Linnavuori 43
Rannikkok. 60

Mansikkap.
45
Kotikaari 20
Linnavuori 41
Rannikkok.
60

Mansikkap.
45
Kotikaari 20
Linnavuori 39
Rannikkok.
60

Mansikkap.
45
Kotikaari 20
Linnavuori 36
Rannikkok.
60

Mansikkap.
45
Kotikaari 20
Linnavuori 36
Rannikkok.
60

148

108

92

78

50

100
8,67

101
7,8

97
7,0

102
6,5

114
6

359

366+3
Tehpa 4**
Kotihoito
Hyve

369+3
Tehpa
+5***
Kotihoito
Hyve

0,66

0,7

Tavoite vuoteen 2023 6%
VANHUSPALVELUJEN PALVELUALUEEN VAKITUINEN HENKILÖSTÖ
(=vakanssit)
Mitoitus eli hoitotyötä tekevä vakituinen hoitohenkilöstö
/asukas

-

Rannikkokoti (38/60)

0,63

359+7
Tehpa
+4*
Kotihoito
+4
Hyve +1
0,63

-

Linnavuori (27/41)

0,65

0,63

0,66

0,7

-

Mansikkapaikka (27/45)

0,60

0,6

0,64

0,7

-

Kotikaari
0,71
0,58
0,47
0,71

0,65
0,7
0,41
0,72

0,7
0
0,41
0,7

0,7
0
0,41
0,7

-

tehostettu palv.as. (15/21)
Intervalli (14/24)
tuettu ikäihmisten asuminen (8/17)
Intervalliyksikkö Marttilanmäki (23/32)
(v. 2021 alk. Kaunisjärven hyvinvointikeskus 41/58)

Kuvio 10. Vanhuspalvelujen tunnusluvut (Talousarvio 2021, Tilinpäätös 2020)
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*Neljä hoiva-avustajan vakanssia avustavaan työhön (ei lasketa hoitajamitoitukseen)
** Kotikaaren intervallin loputtua käyttämättömiä vakansseja jää kahdeksan (8), joista kaksi (2) siirretään
Rannikkokotiin ja kaksi (2) Mansikkapaikkaan
***kaksi (2) vakanssia Rannikkokotiin ja kolme (3) vakanssia Mansikkapaikkaan, jolloin yksiköt täyttävät vanhuspalvelulain mitoituksen

5.3.2 Henkilöstön määrä ja rakenne suunnittelukaudella
Tuettu asuminen:
Tuetussa asumisessa paikkamäärätavoite on 19 vuonna 2022, joka tarkoittaa mitoituksella
0,41 yhden vakanssin lisäystä. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tuettua asumista toteutetaan Kotikaaressa.
Lyhytaikaishoito:
Tavoitteen mukainen mitoitus 0,7 on toteutunut Marttilanmäen lyhytaikaishoidon yksikössä.
Kaunisjärven hyvinvointikeskuksen valmistuttua keväällä 2022 lyhytaikaishoito ja sen vaatima henkilöstö siirtyvät uuteen yksikköön.
Kotihoito:
Suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi kotihoidossa: Välitöntä asiakasaikaa kotihoidossa seurataan järjestelmällisesti. Tavoitteena on asettaa paikalliset tavoitteet välittömälle asiakasajalle ja niiden toteutumisen seurannalle. Tavoitteena on myös välittömän
asiakasajan osuuden lisääminen henkilöstön kokonaistyöajasta. Tavoitteen saavuttaminen
edellyttää palveluprosessien kehittämistä.
Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palvelujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytettävissä olevana työaikana (tunteina). Välittömän ja välillisen työajan seurantaa toteutetaan optimoinnin
avulla.
Kotihoidossa henkilöstön määrää, sijoittumista ja riittävyyttä tarkastellaan optimoinnin ja
NHG:n vertaisarvioinnin, Lifecare-raportoinnin sekä asiakkaiden määrän perusteella. Edellä
mainituilla keinoilla saadun tiedon perusteella lisätään tarpeen mukaan kotihoidon vakansseja, nämä lisäykset tehdään talousarviosuunnittelun yhteydessä. Vaihtoehtona omalle palvelutuotannolle kotihoidossa on ostopalvelut sekä palveluseteli. Huomioiden yli 75-vuotiaiden asiakasmäärän ennustettu kasvu on selvää, että kaikkia palvelujen tuotantotapoja tarvitaan.
Tehostettu palveluasuminen:
Tehostetussa palveluasumisessa lain edellyttämään porrastettuun 0,7 henkilöstömitoitukseen pääsy edellyttää neljää uutta vakanssia. Tällä lisäyksellä päästään noin 0,66 mitoitukseen vuonna 2022 ja sen jälkeen vuoden 2023 alusta tarvitaan vielä viisi uutta vakanssia,
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jotta päästään lain edellyttämään 0,7 mitoitukseen. Tämän lisäksi tarvitaan ainakin kolme
uutta hoiva-avustajan tehtävää avustavaan työhön.
Kustannusvaikutukset tullaan huomioimaan seuraavissa talousarvioissa.
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6 VANHUSPALVELUJEN LAATU JA ARVIOINTI
Rauman sosiaali- ja terveystoimialalla on voimassa oleva laatusertifikaatti ISO 9001:2015. Vanhuspalvelujen tavoitteet ovat sidoksissa Rauman kaupungin strategiaan – Rauma-tarinaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain toimintakertomuksessa ja johdon katselmuksessa.
Sisäiset auditointi- ja raportointikäytännöt ohjaavat yksiköiden toimintaa ja laadun kehittämistä.
Johto seuraa keskeisten menestystekijöiden toteutumista johdon katselmuksissa kaksi kertaa vuodessa. Tunnuslukuja, hoito- ja palvelutakuuaikoja, taloutta ja useita muita raportteja seurataan toiminnoittain kuukausitasolla. Palvelualueen johto ja kukin työntekijä vastaavat omalta osaltaan laadukkaan palvelun toteutumisesta sitoutumalla jatkuvaan toiminnan ja laadun kehittämiseen toimintakäsikirjan periaatteita noudattaen.
Vanhuspalveluissa myös omavalvontasuunnitelmien avulla seurataan asiakkaiden hoidon laatua ja
oman toiminnan sujuvuutta. Asiakastyytyväisyyskyselyt asiakkaille/asukkaille, omaisille ja henkilöstölle tehdään joka toinen vuosi (pariton vuosi). Myös omavalvontasuunnitelmaa koskevat kyselyt
tehdään henkilöstölle parittomina vuosina. Kyselyjen tulokset käydään läpi toimialalla yksiköittäin ja
mietitään yhdessä toiminnan ja laadun kehittämisen kohteita. Myös suoran asiakaspalautejärjestelmän avulla asiakkailla, omaisilla, henkilöstöllä ja muilla toimintaan osallistuvilla henkilöillä on mahdollisuus antaa palautetta palvelujen ja toiminnan kehittämiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön laatimaa laatusuositusta hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 2020)
hyödynnetään toiminnan ja palvelujen uudistamisessa ja arvioinnin tukena. Suosituksen keskeiset
sisällöt ovat: 1) turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä, 2) asiakas- ja
palveluohjaus keskiöön, 3) laadulla on tekijänsä, 4) ikäystävällinen palvelujen rakenne ja 5) teknologiasta kaikki irti.
Vuoden 2021 aikana Rauman vanhuspalveluissa otetaan käyttöön vanhuspalvelulain edellyttämä
RAI-järjestelmä systemaattiseen laadun ja toiminnan arviointiin sekä kehittämistyön tueksi. RAIjärjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö, joka on tarkoitettu asiakkaan
toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointiin sekä johtamiseen. Järjestelmän lisäksi on mahdollisuus
vertailukehittämiseen, johon kuuluu samankaltaisuuteen perustuva vertaisarviointi, yhteisesti sovittujen laatuindikaattoreiden käyttö sekä oman työn kehittäminen oppimalla parhaista käytännöistä.
RAI-vertailukehittäminen auttaa organisaatioita hahmottamaan oman organisaation kehittämiskohteita sekä alueet, joilla toiminta on vähintään yhtä hyvää tai parempaa kuin verrokeilla. Kun palvelutarpeita selvittävät ammattilaiset ovat tehneet asiakkaistaan RAI-arviot, voidaan koko palveluntuottajan asiakaskuntaa kuvata yhtenäisellä, vertailukelpoisella tavalla.
Ikääntyneiden ravitsemuksen ongelmat ovat tavallisia. Ravitsemus tulee aina nähdä tärkeänä
osana ikääntyneen kokonaisvaltiaista arviointia, hoitoa ja kuntoutusta. Kokonaisvaltaiseen arviointiin kuuluu aina ravitsemustilan arviointi ja kuntoutus- ja hoitosuunnitelmaan ravitsemustilan parantaminen. Kuntoutus on määritelty ihmisen ja ympäristön muutosprosessiksi, jonka tavoitteena on
kuntoutujan toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin edistäminen.
Lainsäädännön muutokset sekä muut yhteiskunnalliset muuttuvat asiat vaikuttavat suunnitelman
toteutumiseen ja mahdolliseen päivittämiseen.
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LÄHTEET
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista.
(Finlex 980/2012)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
annetun lain muuttamisesta (565/2020)
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023. (Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2020:29)
Vireyttä seniorivuosiin: ikääntyneiden ruokasuositus (THL 2020)
Ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma vuosille 2020-2022 (Ympäristöministeriö 2020)

Ikäihmisten neuvoston lausunto

LIITE
Sanna Mustajoki-Kunnakselle Ikäihmisten neuvoston lausunto vanhuspalvelujen suunnitelma päivitykseen 2024 asti. Työvaliokunta valmistellut asiaa 11.10.2019 kokouksessaan
seuraavasti:
Käytiin suunnitelma läpi. Asiat listattu, joihin Ikäihmisten neuvosto lausunnossaan kiinnittää
huomiota.
Asiakohdat:
1. Sivu 5, kohta 4/ Ikäihmisten neuvosto:
-

Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa aktiivisesti raumalaisia ikäihmisiä koskevissa asioissa
sekä haluaa kiinnittää huomiota ikääntymiseen, hyvinvointiin sekä heidän asemaansa
yhteiskunnassa. Toimimme äänitorvena ja kanavana aloitteiden esittelyssä päätöksentekijöille. Lisäksi seuraamme iäkkään väestön elinoloihin ja palveluihin liittyvää kehitystä.
- Ikäihmisten neuvosto kokoontuu toimintasäännön mukaisesti. Ennen varsinaista kokousta Ikäihmisten neuvoston työvaliokunta valmistelee käsiteltävät asiat.
- Ikäihmisten neuvoston tavoitteena on lisätä kokouksiaan. Panostaa edunvalvontaan
sekä tiivistää toimintaansa ja yhteistyötä kaupungin edustajien ja virkamiesten kanssa.
Viittaus kuntalakiin vanhusneuvosto 27§. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 28.12.2012/980).
2. Sivu 11-16, kohta 6/ Vanhuspalveluiden tavoitteet. Terveellinen, turvallinen Rauma, syrjäytymisen ehkäisemisen kärkeen, kohtaan 1. ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä lisäämme:
-

-

-

hyvinvointia edistäviä terveystapaamisia järjestetään myös vanhemmille ikäryhmille vuosittain. Korostamme Kaunisjärven hyvinvointikeskukseen suunnitellun ikäihmisten neuvolan tärkeyttä hoidon tarpeen arviossa, hoidon saatavuudessa myöskin omaehtoiseen
terveystarkastukseen hakeutumisessa.
Matalan kynnyksen palvelutapaamiset ja –kohtaamiset. Työelämästä pois jääminen
merkitsee lakisääteisten terveyspalveluiden ulkopuolelle jäämistä, erityisesti ikääntyneet
tulisi huomioida sairauskohtaisesti ”varhaisen puuttumisen mallilla”, ei vain ikääntymisen
tuomina muutoksina. Kotona asumisen ja erilaisten palvelumuotojen yhteistyömallien
etsimistä. Asiakkaiden ja omaisten kuuleminen.
Ikäihmisten neuvosto viittaa tässä kohtaa Voimaa Vanhuuteen –hankkeen liikunta ja terveyspalveluiden kehittämiseen. Senioripassi ehdotus kaupunginhallitukselle ennaltaehkäisevänä toimena. (Liite 2.)

3. Alueiden tasapainoisuus ja monipuoliset asumismahdollisuudet kärkeen, lisäys kohdaksi 2:
-

Ikäihmisten neuvosto esittää seniorikylän toteuttamista edelleen neuvoston esittämien
tavoitteiden mukaisesti. (Liite 1.)

Ikäihmisten neuvoston lausunto

Ikäihmisten neuvoston lausunto

Ikäihmisten neuvoston lausunto
KAUPUNGINHALLITUKSELLE
Ikäihmisten neuvoston esitys: ”Senioripassi” ikäihmisille.
”Senioripassin” yksi vahva peruste on vaikuttaminen ikäihmisten hyvinvointiin. Raumalla syksyllä
2018 käyttöön otettu nuorille kohdennettu ”Nuorisopassi” toimii jo hyvin.
”Senioripassin” tarkoitus on motivoida ikäihmisiä liikkumaan, fiilispohjalla. Itsenäinen liikunta vahvistaa ikäihmisten terveyttä ja kuntoa. Ikäihmisten neuvosto toteaa, että tarvitaan myös ohjattua
liikuntatoimintaa (oma ohjaaja). Fyysisesti aktiivinen arki on toimiva ja kustannustehokas keino tukea ikäihmisten toimintakykyä sekä itsenäistä asumista kotona.
Ikäihmisten neuvosto esittää, että ”Senioripassiin” sisältyisi seuraavia palveluja: Palveluliikenne
helpottamaan tapahtumiin kulkua sekä vahvistamaan ikäihmisten sosiaalisia kontakteja. Monipuolista liikuntatarjontaa erikuntoisille ikäihmisille. Kulttuurielämyksiä, kuten konsertit, teatterit, taidenäyttelyt. Osallistumismahdollisuus erilaisiin hyvinvointitapahtumiin/-tilaisuuksiin.
Eri paikkakunnilla, esimerkiksi Hämeenlinna, Kouvola, Pori, Kajaani, ”Senioripassit” ovat sisällöltään hyvin erilaisia. Ikäihmisten neuvosto edellyttää, että ”Senioripassi” palvelee ja ottaa huomioon
alueellisuuden, on ikäihmisten tarpeisiin vastaava raumalaiseen toimintaympäristöön soveltuva,
niin sanottu ”raumalainen malli”.
Ikäihmisten neuvosto esittää, että ”Senioripassin” toteutus tapahtuisi mahdollisimman nopeasti.
Käyttöönotto näkyisi ohjattuna toimintana, ikäihmisten hengenravintona, elämänhallintana, yksinäisyyden minimoimisena ja terveyden vahvistamisena sekä parantamisena.
Ikäihmisten neuvosto esittää, että ”Senioripassi” toteutus otetaan mukaan kaupungin talousarvioon.
Ikäihmisten neuvoston toiveena on olla mukana asian valmistelussa.

Raumalla 30.7.2019
Leea Hiltunen
Ikäihmisten neuvoston puheenjohtaja

Ikäihmisten neuvoston lausunto
OTE IKÄIHMISTEN NEUVOSTON KOKOUSMUISTIO 1/ 2021
Aika: 27. tammikuuta 2021 klo 13 – 15

_______________________________
2. Vanhuspalvelujen johtaja Tuuli Lindström (liite 1.)
Lindström: Vanhuspalvelujen suunnitelman on päivitetty vuoteen 2025 ”Ol niingon gotonas- hyvinvointisuunnitelma ikääntymiseen ja ikääntyneille”. Lindström on pyytänyt neuvostolta lausuntoa päivitetystä suunnitelmasta:
-

Suunnitelma on kaiken kaikkiaan hyvä ja selkeä, asioita tiivistetty monelta taholta
Seniorirannekkeen esille ottaminen suunnitelmassa positiivinen asia
Neuvoston työvaliokunnan ja työryhmien mainitseminen tärkeä seikka
Liikenneyhteyksien suunnittelun ja monikäyttöisyyden esilletuominen
Oman alueen palveluiden mainitseminen tarkoituksenmukaista
Liikunnan/ liikkumisen lisäämisen tärkeys mainittu -> kuljetuspalveluihin tulee panostaa,
jotta järjestettäviin tilaisuuksiin on mahdollisuus osallistua

