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1. NYKYTILAN KUVAUS

Hämeenlinnan kaupungin strategia

Hämeenlinnan kaupungin organisaatio
Kaupunginvaltuusto

Keskusvaalilautakunta

Tarkastuslautakunta

Kaupunginhallitus
Kaupunginjohtaja Timo Kenakkala
Pelastuslautakunta

Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo

Sivistys‐ ja
hyvinvointi‐
lautakunta

Sivistys‐ ja hyvinvointitoimiala
Toimialajohtaja Päivi Raukko

Konserni‐
yhtiöt ja
‐yhteisöt

Yksilöjaosto

Kaupunkirakenne‐
lautakunta
Joukkoliikennejaosto
Tiejaosto

Konsernipalvelut

Kaupunkirakennetoimiala
Toimialajohtaja Tarja Majuri

Jätelautakunta
Sosiaali‐ ja
terveyslautakunta
Yksilöjaosto

Sosiaali‐ ja terveystoimiala
Toimialajohtaja Jukka Lindberg

Pelastus‐
laitos

Sosiaali‐ ja
terveyslauta‐
kunta

Sosiaali‐ ja terveyspalvelut
sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Lindberg
Henkilöstömäärä 1170

Yksilöjaosto

•
•
•

Asiakasohjaus ja
hankinnat

Sosiaali‐ ja
perhepalvelut

Asiakasohjaus- ja
ostopalvelujohtaja
Leena Harjula

Perhe- ja sosiaalipalvelujen
johtaja
Marika PaasikoskiJunninen

Asiakasohjauspäällikkö
2 Ostopalvelupäällikköä
1 Johtava
sosiaalityöntekijä

•
•
•
•
•
•

Henkilöstö n. 40

Ennaltaehkäisevien terveyspalvelujen päällikkö
Lastensuojelun
palvelupäällikkö
Sosiaalisen tuen
palvelupäällikkö
4 Johtavaa
sosiaalityöntekijää
1 Palveluyksikön
esimies
2 palveluesimiestä
Henkilöstö n. 250

Terveyspalvelut

Ikäihmisten palvelut

Terveysjohtaja
Juha Tiainen

Ikäihmisten palvelujen
johtaja
Satu Ala-Kokko

Hallinnon ja
tukipalveluiden päällikkö
• Avosairaanhoidon
ylilääkäri
• Avosairaanhoidon
päällikkö
• Ylilääkäri (sairaala)
• Ylihammaslääkäri
• Mielenterveys- ja
päihdepalvelujen
palvelupäällikkö

Henkilöstö n. 390

•
•

Ikäihmisten palvelujen
päällikkö
12 Palveluyksikön
esimiestä

Henkilöstö n. 490

Ikäihmisten palvelut
Palvelusuunnittelija Anne Nurminen

Ikäihmisten palvelut

Palvelusuunnittelija Riikka Iso‐Pietilä
Palvelusuunnittelija Maria Mantere

Johtaja Satu Ala‐Kokko

Palvelusuunnittelija Sanna Ristolainen
Sovellusasiantuntija Jenni Heikkilä
Erityissuunnittelija Riitta Tuominen
Suunnittelija Sirpa Kouhia (ad. 31.8.2020)

Ikäihmisten palvelujen päällikkö

Palvelusihteeri Pirjo Saariaho

Anne Tuominen

Farmaseutti Pilvi Moberg

Ydin‐Hämeen alueella toimivat
yksiköt

Kantakaupungin alueella
toimivat yksiköt
LINNANNIEMEN KH

Läntisessä Hämeenlinnassa
toimivat yksiköt

Koko Hämeenlinnan alueella
toimivat yksiköt

LAMMI‐TUULOS KH JA PT
PALKKISILTA

Palveluyksikön johtaja

KALVOLA KH JA PT
SAUVOLA

AKUUTTI KOTIHOITO
AKUUTTI KOTISAIRAANHOITO

Palveluyksikön johtaja Tiia Putkonen

Marjo Männistö‐Honkamäki

Palveluyksikön johtaja Päivi Lindqvist

Palveluyksikön johtaja Tarja Nykänen

LAMMIN VANHAINKOTI
NASKALIN ASUMISRYHMÄ

ITÄINEN KH

HILKKA KOTIHOITO

Palveluyksikön johtaja Päivi Helén

Palveluyksikön johtaja Virva Kartano

VOUTILAN PT
IMPIVAARA
Palveluyksikön johtaja Susanna Siekkinen

Palveluyksikön johtaja Arja Lepistö

BIRGITTAKOTI
HOIVATUULI

KEINUSAAREN KH
KEINUKAMARI

Palveluyksikön johtaja Ville Kirkonpelto

Palveluyksikön johtaja

JUKOLA KH
UPPSALANKAARI
Palveluyksikön johtaja Anu Kinnunen

PYSÄKKI
Erityissuunnittelija Riitta Tuominen

Paula Huovinen‐Aalto

HAUHO KH JA PT
KOIVUKOTO

RENKO KH

Palveluyksikön johtaja Satu Piiroinen

Palveluyksikön johtaja Tarja Nykänen

KH=kotihoito
PT=päivätoiminta

Ikäihmisten palvelut osana Hämeenlinnan kaupunkia
Järjestämisvastuu
Hankinnat
Tilaukset

Konsernipalvelut

Kaupunginjohto

Kaupunginhallitus

Asukas
Asiakas

Kaupunginvaltuusto

Sosiaali‐ ja
terveyslautakunta

Palvelujen tuottamisen vastuu
Palvelut

Ikäihmisten palvelut

Asiakasohjaus ja
hankinnat

Kaupungin oma
palvelutuotanto

Ulkoinen
palvelutuotanto
(yksityiset toimijat)

Asiakkaan hoito‐ ja palvelusuunnitelma

Asukkaat ja palvelujen käyttäjät

Rahoitusvastuu
Strategia
Omistajapolitiikka
Vaikuttavuus

Tuottamamme palvelut
Kotihoito
‐
Tavoitteena on turvata asiakkaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään asiakkaan omia voimavaroja edistäen ja tukien
‐
Kotihoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä
Yöhoito kotihoidossa
‐
Tavoitteena on turvata asiakkaan kotona asuminen turvaamalla tarvittava hoito yöaikaan
Akuutti kotihoito
‐
Tavoitteena on asiakkaan sujuva ja turvallinen kotiutuminen tai kotihoidon tehostaminen hänen terveydentilansa äkillisessä muutostilanteessa
Akuutti kotisairaanhoito
‐
Tavoitteena on antaa asiakkaalle sairaalatasoista ja määräaikaista hoitoa kotona.
Päivätoiminta ja lyhytaikaishoito
‐
Tavoitteena on tukea asiakkaan kotona asumista asiakkaan omia voimavaroja edistäen ja tukien sekä tukea hänen omaisensa jaksamista
‐
Lyhytaikaishoito voi olla tilapäistä tai säännöllistä
Kuntouttava arviointijakso
‐ Tavoitteena on tukea asiakaan kuntoutumista kotiin ja tukea asiakkaan voimavaroja kotona asumiseen
Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoiva (tehostettu palvelusasuminen ja vanhainkodit)
‐
Tavoitteena on iäkkään henkilön hoidon ja hoivan turvaaminen koko loppuelämänsä ajan silloin, kun hän tarvitsee palveluja ympärivuorokautisesti
Turva‐auttajakäynnit
‐
Tavoitteena on akuutti apu asiakkaalle, joka on tehnyt turvapuhelinhälytyksen
Päivähoito ympärivuorokautisessa hoivassa
‐
Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan omaiselle välttämättömän henkilökohtaisen menon tai asioinnin. Palvelu tukee hoitavan omaisen jaksamista.

Asiakkaamme
asiakasmäärät kaupungin omissa palveluyksiköissä
Palvelu

Asiakkaita keskimäärin kuukaudessa
vuonna 2019

Säännöllinen kotihoito

828

Tilapäinen kotihoito (ml. tilapäinen kotisairaanhoito)

235

Akuutti kotihoito

114

Akuutti kotisairaanhoito
Palvelu
Lyhytaikaishoito
(tehostetussa ja vanhainkodeissa)
Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoiva
(tehostetussa ja vanhainkodeissa)

62
Asiakaspaikkoja joulukuussa 2019
51
252

Asiakkaamme
asiakasprofiili
Suurin osa asiakkaistamme on iäkkäitä henkilöitä, joiden 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. Asiakkainamme on myös
saattohoitovaiheessa olevia asiakkaita.
Lisäksi asiakkainamme on eri ikäisiä vammaisia henkilöitä, pitkäaikaissairaita mukaan lukien mielenterveys‐ ja
päihdeongelmaisia henkilöitä, jotka eivät selviydy arkielämän toiminnoista kotona itsenäisesti tai omaisten avulla tai
muiden palvelujen avulla.
Tilapäisissä palveluissa on myös eri ikäisiä toipilasvaiheessa olevia asiakkaita.
Lapsiasiakkaat ovat marginaalinen ryhmä, joiden osalta hoidosta sovitaan aina yksilöllisesti yhteistyökumppaneiden
kanssa.

Asiakkaamme
asiakasprofiili ikäluokissa
Säännöllinen kotihoito 2017

Ympärivuorokautinen hoiva

ikä

Määrä

%‐osuus

ikä

määrä

%‐osuus

15‐49

16

1,6

6‐49

3

0,4

50‐64

68

4,9

50‐74

101

12,6

65‐74

198

14,3

75‐125

698

87,0

75‐79

183

13,3

80‐84

280

20,3

yhteensä

802

100 %

85‐

635

46,0

Yhteensä

1380

100 %

Asiakkaamme
asiakasohjausprosessi
Ikäihmiset
‐ Ikäihmisten osalta Hämeenlinnassa toimii keskitetty asiakasohjausyksikkö, jossa palveluohjaajat,
omaishoidon koordinaattorit ja sosiaalityöntekijä vastaavat palvelutarpeen selvittämisestä ja
palvelusuunnitelman tekemisestä kokonaisvaltaisesti
‐ Palvelujen saantiin vaikuttavat lautakunnan määrittämät myöntämisperusteet, jotka liittyvät mm.
toimintakykyyn
‐ Asiakkaalle tehdään yksilökohtainen päätös palvelusta asiakasohjausyksikössä
‐ Akuutin kotisairaanhoidon osalta hoitoon ottopäätöksen tekee lääkäri
‐ Ympärivuorokautisen pitkäaikaishoivan päätökset tekee asiakasohjauksen yhteydessä toimiva SAS‐työryhmä
(selvitä, arvioi, sijoita)
Muut asiakasryhmät
‐ Myöntämisperusteita noudatetaan soveltuvin osin myös muihin asiakasryhmiin
‐ Muut asiakasryhmät ohjautuvat ikäihmisten asiakasohjausyksikön tai mm. vammaispalvelujen ja eri
sairaaloiden kautta

Resurssimme
Budjetti 2020
‐ Vuoden 2020 budjetti koko ikäihmisten palveluissa
‐ Toimintatuotot
15 285 000 €
‐ Toimintakulut
65 030 000 €
‐ Vuoden 2020 budjetoidut toimintakulut kaupungin omissa palveluyksiköissä
‐ Yhteensä
27,4 M€
‐ Kotihoito
11,7 M€
‐ Tehostettu
11,2 M€
‐ Vanhainkodit
3,5 M€
‐ Päivätoiminta
1,0 M€

Resurssimme
tilinpäätös 2018
‐ Vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaiset toimintakulut kaupungin omissa palveluyksiköissä
‐ Kotihoito
12,3 M€
‐ Tehostettu
11,1 M€
‐ Vanhainkodit
3,3 M€
‐ Päivätoiminta
0,8 M€
‐ Toimintakulujen jakautuminen tilinpäätöksen 2019 mukaisesti kaupungin omissa palveluyksiköissä

2%

5%

1%

henkilöstökulut (myös työvoiman
vuokraus)
palvelujen ostot (ei työvoiman
vuokraus)

12 %

aineet, tavarat, tarvikkeet

80 %

tilavuokrat
muut kulut

Resurssimme
henkilöstö
Palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä yhteensä 519 (Kuntari, poikkileikkaus, kaikki, kesäkuu 2020)
Vakituisessa palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä yhteensä 461 (Kuntari, poikkileikkaus, kesäkuu 2020)
Henkilöstörakenne (Kuntari, poikkileikkaus vakituisista työsuhteista kesäkuu 2020)
Henkilöstörakenne
Lähihoitajia

Hallinto
Palvelujen johtaja

1

57

Palvelujen päällikkö

1

Kodinhoitajia

2

Erityissuunnittelija

1

Kotiavustajia

2

Palvelusuunnittelijoita

4

Hoiva‐avustajia

7

Suunnittelija

1

Palvelusihteeri

1

Sairaanhoitajia

Fysioterapeutteja

342

11

Ohjaajia

8

Farmaseutti

1

Palveluvastaavia

2

Sovellusasiantuntija

1

Palveluyksikön johtajia

12

Resurssimme
tilat
Käytössämme olevat tilat

Sijainti

Hallituskatu 17 A 5

Hallinnon työtilat

kantakaupunki

Lammin vanhainkoti

Sisältää päivätoiminnan tilat

Lammi

Naskali

Lammi

Palkkisilta

Sisältää Lammin kotihoidon työtilan

Lammi

Hoivatuuli

Sisältää Tuuloksen kotihoidon työtilan

Tuulos

Birgittakoti

Tuulos

Koivukoto

Sisältää Hauhon kotihoidon työtilan sekä
päivätoiminnan tilat

Hauho

Sauvola

Sisältää Kalvolan kotihoidon työtilan sekä
päivätoiminnan tilat

Kalvola

Rengonraitti 28

Rengon kotihoidon työtila

Renko

Voutilakeskus

Sisältää Jukolan kotihoidon työtilan sekä
päivätoiminnan tilat

Jukola

Keinukamari

Sisältää Keinusaaren kotihoidon työtilan

Keinusaari

Lukiokatu 24

Linnanniemen kotihoidon työtila

kantakaupunki

Veteraanipolku 1

Linnanniemen kotihoidon työtila

Ojoinen

Viipurintie 56

Itäisen kotihoidon työtila

Idänpää

Tullikamari

Akuutin kotihoidon ja Hilkka‐tiimin työtilat

Keinusaari

Resurssimme
ICT‐ratkaisut, digitalisaatio
-

Asiakas- ja potilastietojärjestelmä

Lifecare

-

Kotihoidon mobiili ja optimointi

Hilkka

-

Sähköinen ovenavaus

Mohinet/Tunstall

-

Lääkeautomaattipalvelu

Evondos

-

Hoidon laadun ja kustannusvaikuttavuuden seurantajärjestelmä

RAI

-

Haitta- ja vaaratapahtumien raportointijärjestelmä

HaiPro

-

Lääkehoidon osaaminen verkossa

LOVe

-

Etäyhteys asiakas- ja potilastietojärjestelmään

Citrix

-

Videoneuvottelut ja pikaviestit

Skype

-

Potilas ja työturvallisuus

Potilasturvaportti

-

Hälytysjärjestelmät yksiköissä

Miratel, Everon, Tunstall

-

Kameravalvonta

-

Työtapaturmat

Wpro

-

Työvuorosuunnittelu

Titania

-

Kilpailutetut asiat, tavarat

Kuntapro Wiki

-

Henkilöstöasiat

Populus

-

Päätökset

Opus

-

Turvapuhelin

MainioVire

-

Arkisto-ohjelma

WebArkki

-

Henkilöstö- ja taloushallinnon tilastointi/raportointialusta

Kuntari

-

Viriketoiminta

SMemoe

Resurssimme
Keskeiset verkostot ja yhteistyökumppanit sekä tukipalvelut
-

Omaiset ja läheiset, omaishoitajat

-

Asiakasohjausyksiköt

-

Sosiaali- ja terveyslautakunta ja toimialan virkamiesjohto

-

Hämeenlinnan terveyspalvelut

-

Kanta-Hämeen keskussairaala

-

Kolmannen sektorin toimijat mm. Pysäkki, seurakunnat, järjestöt

-

Oppilaitokset, koulut, päiväkodit

-

Hämeenlinnan vanhusten asuntosäätiö

-

Apteekit

-

Konsernin talous ja henkilöstöpalvelut, Sarastia Oy

-

Sarastiarekry Oy

-

Turva- ja hälytyspalvelut ja tuotteet: Mehiläinen, Everon

-

Ateriapalvelujen tuottajat: Palmia Oy, Fazer Food Service

-

Siivous- ja käyttäjäpalvelujen tuottaja Palmia Oy

-

Kiinteistöpalvelujen tuottajat: kaupungin tilapalvelut, Palmia Oy

-

Pesulapalvelujen tuottajat: Päijät-Hämeen tekstiilihuolto, Comforta

2. TOIMINTAYMPÄRISTÖ

25.8.2020

Toimintaympäristö
75 vuotta täyttäneiden kehitys Hämeenlinnassa
75 vuotta täyttäneiden kehitys Hämeenlinnassa
59 % nousu 2018‐>
2040

13000

42 % nousu 2018‐>
2030

12000

27 % nousu 2018‐>
2025
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Satu Ala-Kokko
Ikäihmisten palvelujen johtaja

2033

2034
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2036

2037

2038

2039

2040

25.8.2020

Toimintaympäristö
Palvelurakenne valtakunnallisten HILMO‐tietojen mukaan
75 vuotta täyttäneistä

Kotona asuvia

Hämeenlinna 2018

Tavoite 2020

Koko maa 2018

90,8 %

vähintään 92 %

91,3 %

9,9 %
(oma tieto 10,2 %)

11 %

11 %

Omaishoidon tuen asiakkaat

5,1 %
(oma tieto 5,0 %)

6%

4,9 %

Ympärivuorokautisessa
pitkäaikaishoivassa

9,2 %
(oma tieto 9,5 %)

enintään 8 %

8,7 %

Säännöllisen kotihoidon
piirissä

Satu Ala-Kokko
Ikäihmisten palvelujen johtaja

25.8.2020

Toimintaympäristö
taloudelliset tekijät
Kuntien taloudellinen tilanne valtakunnallisesti on haasteellinen
- Palvelutarpeet ja toimintamenot kasvavat, samaan aikaan tulopuoli
haasteellinen
Hämeenlinnan kaupungin talouden tilanne
- Hämeenlinnassa on päätetty useista erilaisista talouden tehostamisen ja
sopeuttamisen ohjelmista ja toimenpiteistä
- Yhtenä suurimpana käyttötalouden haasteena Hämeenlinnassa on ikäihmisten
palvelukokonaisuuden optimaalinen toiminta ja kustannuskehityksen hallinta
Talouden tavoitteet tuotekustannusten näkökulmasta
- Ympärivuorokautisessa hoivassa tavoitteena on kilpailukykyisen hinnan
ylläpitäminen yksityisiin toimijoihin verrattuna (tuotekustannus =
hoitopäivän hinta)
- Kotihoidossa tavoitteena on merkittävä tehostaminen, jotta päästään
kilpailukykyiseen tilanteeseen yksityisiin toimijoihin verrattuna
(tuotekustannus = tuntihinta)

Toimintaympäristö
Keskeisiä ja ajankohtaisia
• Vanhuspalvelulaki ja laatusuositus
• Lain muutokset 2020: henkilöstömitoitus
• Laatusuosituksen uudistaminen 2020

• Asiakasmaksulain mahdollinen uudistus (2021)
• Teknologia, digitalisaatio, virtuaalipalvelut, omahoito
• SOTE‐uudistuksen valmistelu ja SOTE‐hankkeet

3. MONITUOTTAJUUDEN TILANNEKUVA JA MARKKINAT

25.8.2020

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
• Hämeenlinnan kaupungissa ikäihmisten palveluja järjestäminen
toteutuu monituottajamallissa:
•
•
•
•
•

Kaupungin oma palvelutuotanto
Yksityiset palveluntuottajat (hankinta ja sopimus)
Palveluseteli
Perhehoito
Omaishoito

Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen
‐ Kaupungin oma palvelutuotanto tuottaa tällä hetkellä valtaosan kotihoidosta
‐ Yksityiset toimijat tuottavat tällä hetkellä suuremman osan ympärivuorokautisesta hoivasta
Palvelu

Ikäihmisten hoito ja hoiva
palvelun tuottajana

Yksityinen toimija palvelun
tuottajana

Kotihoito

85 %

15 %

Ympärivuorokautinen hoiva
(tehostettu palveluasuminen
ja vanhainkodit)

40 %

60 %

Päivätoiminta

4 toimipistettä

1 toimipiste

‐ Kaupungin oma palvelutuotanto profiloituu tällä hetkellä vahvasti kotihoidon tuottajana, mikä
luo hyvän perustan nykyiselle kehityssuunnalle
‐> kotona asumisen mahdollistaminen ja palvelujen kehittäminen kotona
asumisen lähtökohdista

Tavoitteemme

OMA HYVÄ ELÄMÄ KOTONA!

Perustehtävämme
OMA HYVÄ ELÄMÄ KOTONA!
Mahdollistamme asiakkaamme oman hyvän elämän kotona
tarjoamalla asiakkaan voimavaroihin perustuvia, yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia,
suunnitelmallisia ja tavoitteellisia palveluja
sekä
varmistamalla asiakkaan osallisuuden palvelujen
suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Tarjoamme asiakkaillemme kotihoitoa ja päivätoimintaa sekä
lyhytaikaishoitoa ja ympärivuorokautista hoitoa. Palvelumme ovat asiakkaan tarpeen mukaan
tilapäisiä tai pysyviä ja säännöllisiä.

25.8.2020

Tavoitteena
ikäihmisten oma hyvä elämä kotona
lautakunnan
palvelusuunnitelma

Hämeenlinnassa
asuvat Suomen
tyytyväisimmät ja
toiminta‐
kykyisimmät
ikäihmiset

OHJAUS‐JA JOHTAMIS‐
PROSESSIT

Y
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N
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S

Toimintasuunni‐telman
laadinta ja
toteuttaminen

Kehittämistoiminta

Talousarvioprosessi

Operatiivisen
johtamisen prosessi

Hyvinvoinnin
Osallisuuden

vahvistaminen

Kuntoutumisen

Oma hyvä
elämä
kotona

I

TUKI‐
PROSESSIT

Tiedotus ja neuvonta

Talouden suunnittelu ja
seuranta, tuotteistaminen

Satu Ala‐Kokko
Ikäihmisten palvelujen johtaja

Henkilöstön hyvinvointi,
osaaminen, riittävyys

25.8.2020

Visiomme
Paras oman hyvän elämän vahvistaja ‐ Edelläkävijä ikäihmisten palveluissa
‐ Arvostamme asiakkaan omaa hyvää elämää ja sovitamme palvelumme osaksi sitä
‐ Asiakkaamme suunnittelevat, toteuttavat, arvioivat ja kehittävät palveluja kanssamme
‐ Tuemme kotona asumista
‐ Toimimme tehokkaasti ja vaikuttavasti asiakkaamme parhaaksi
‐ Olemme ennakkoluulottomia ja teemme asiat joka päivä vielä paremmin

25.8.2020

Arvot
Hämeenlinnan kaupungin arvot täydennettynä
tulosalueemme ajatuksilla
Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys
‐ Mahdollistamme hyvän arjen ja kehityksen kaikille tasapuolisesti
‐ Kannustamme asukkaita monipuoliseen yhteistoimintaan ja vastuuseen lähipiiristään

Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys
‐ Asukkaat osallistuvat kaupungin ja palvelujen kehittämiseen
‐ Palvelemme ammattitaitoisesti ja ystävällisesti

Luovuus ja rohkeus
‐

Tuemme kuntalaisten aloitteellisuutta ja kehitämme toimintaamme rohkeasti

‐

Haemme ennakkoluulottomasti kekseliäitä ja raikkaita ratkaisuja

Kestävä elämäntapa
‐

Rakennamme kaupunkia taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisesti

‐

Huolehdimme rakennetusta ympäristöstä ja säilytämme puhtaan luonnon myös tuleville sukupolville

5.TOIMINTAMME ANALYSOINTI, SWOT
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SWOT‐analyysi
(toimintamme analysointi)
Vahvuutemme (sisäiset)
‐ Isot volyymit ja ainutlaatuiset resurssit
‐ Suurena palveluntuottajana mahdollisuus ja halu
kehittää rakenteita ja sisältöjä
‐ Nykyaikaiset työvälineet käytössä ja valmius
pilotoida uusia

Mahdollisuudet (ulkoiset)
‐ Teknologian kehittyminen ja digitalisaatio
‐ Meidät nähdään kiinnostavana yhteistyö‐ ja
kehittämiskumppanina
‐ Asiakkaiden, läheisten, lähiyhteisöjen, kolmannen
sektorin halu osallistua

Heikkoutemme (sisäiset)
‐ Toimintatapojen jalkauttaminen ja tavoitteiden
seuranta ei ole riittävän terävää
‐ Koulutetut asiat eivät muutu käytännön tekemiseksi
‐ Markkinointiosaamisen heikkous sekä palveluissa
että rekrytoinnissa

Uhat (ulkoiset)
‐ Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus heikkenee
‐ Asiakkaat eivät valitse meitä
‐ Maakunnallisessa kokonaisuudessa ohjaus tulee
ulkoa, etääntyy (sote‐uudistus)

6. KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT, EDELLYTYKSET, TOIMENPITEET

25.8.2020

Toimintamme menestystekijät ja edellytykset
VISIO

•

Paras oman hyvän elämän vahvistaja
Edelläkävijä ikäihmisten palveluissa

TAVOITE
KRIITTISET
MENESTYSTEKIJÄT

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT
EDELLYTYKSET

Oma hyvä elämä kotona!
Palvelut tukevat
asiakkaiden
tavoitteita ja
hyvinvointia

Osallisuuden ja
toimijuuden
vahvistaminen
Palvelurakenteen
edelleen
kehittäminen

PÄÄTUOTTEET

Kotihoito ja
päivätoiminta

Palvelut ovat
kustannustehokkaita
(tuotehinta)

Elin‐ ja
asuinympäristön
kehittäminen

Palvelujen oikea‐
aikainen
kohdentuminen

Hyvinvoiva, osaava ja
kehittämishaluinen henkilöstö

Asiakkaiden
kuntoutumisessa
onnistutaan

Toimintakyvyn
edistäminen ja
ylläpito

Hyvä johtaminen

Ympärivuorokautinen lyhyt‐
ja pitkäaikaishoiva

7. PAINOPISTEET JA KEHITTÄMINEN 2020‐2022

25.8.2020

Palveluiden sisältö

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020–2022

-

-

palvelujen sisällöt vastaavat sovittua; toiminta
vastaa lautakunnan vahvistamia kotihoidon
palvelusisältöjä ja tehostetun palveluasumisen
sisältökriteerejä

-

Ympärivuorokautisen pitkäaikais‐ ja lyhytaikaishoidon,
kotihoidon ja päitävoiminnan myöntämisperusteiden ja
sisältöjen uudistaminen. Yhteisten
toimintatapojen/mittareiden kehittäminen palvelutarpeen
arvioinnissa (asiakasohjaus ja oma tuotanto). Ymmärrys
siitä, että asiakas on oikeiden palvelujen piirissä ja
aktiivisesti mukana oman hoitonsa suunnittelussa.
(kustannustehokkuus)

-

-

-

palvelut ovat kuntouttavia, toimintakykyä
edistäviä ja ylläpitäviä. Osalle asiakkaista on
suunniteltu ekstra‐aikaa ja se toteutuu
Kotona asuvan muistisairaan hoitopolku on
kehitetty yhteistyössä asiakasohjauksen ja
terveyspalveluiden kanssa. Muistisairauksiin
liittyvää osaamista on lisätty koulutuksella

tavoitteena on, että kotihoidon asiakkaista vähintään 25
%:lla on kotihoidon ekstra‐aika käytössä
Virtuaalikäyntien määrän lisääminen
Tavoitteena on jalkauttaa hoitopolku henkilöstölle.
Muistisairauksiin liittyvää koulutusta järjestetään tarpeen
mukaan.

-

Kotihoidon asiakkailla on viikko‐ohjelmat
Hoitoneuvottelut pidetään

muistisairaiden osalta organisoidaan
kohtuullinen kevyt säännöllinen koulutuspaketti,
joka jalkautuu käytäntöön heti tehtävien kautta

-

-

Henkilöstö osaa tehdä viikko‐ohjelmat kokonaisuus
huomioiden
Hoitoneuvottelut pidetään yhdessä asiakkaan ja
mahdollisuuksien mukaan omaisen kanssa

25.8.2020

Kuntouttavat toiminta‐
mallit

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020–2022

-

-

-

-

-

ennaltaehkäisy, kuntoutus ja arjessa
onnistumisen tukeminen
aktiivisuuden seuranta osana
ennaltaehkäisyä, hoitoa, kuntoutusta,
tukemista
huolehditaan kuntoutusta edistävän
työotteen osaamisesta myös muulla kuin
kuntoutushenkilöstöllä Kunnon hoitaja –
koulutusten ja kertausten avulla
kotihoidon henkilöstömitoituksessa ja –
rakenteessa huomioidaan arviointi‐ ja
kuntoutusjaksot

sovitut kuntouttavat toimintamallit ovat
käytössä: tehostettu kotikuntoutus,
kuntouttava päivätoiminta, toimintakykyä
edistävä lyhytaikaishoiva, kuntoutusjakso
lyhytaikaishoivassa, kuntouttava
arviointijakso, toimintakykyä edistävä ja
ylläpitävä malli pitkäaikaishoivassa

-

-

Yksiköissä on ravitsemusvastaavia

-

koko henkilöstö (vakituiset työntekijät) on
käynyt kunnon hoitaja –koulutuksen ja
vuosittaiset kertaukset.
palveluita tuottavat moniammatilliset
tiimit, joissa fysioterapeutit ovat
asiantuntijoina arvioimassa asiakkaan
toimintakykyä ja edistämässä
kuntouttavien toimintamallien ja
työtapojen toteuttamista.
liikuntasuunnitelmat ja sovitut
harjoittelupäiväkirjat ovat käytössä

-

-

-

-

Kuntouttavien toimintamallien jatkokehittämistä
jatketaan kotihoidossa, päivätoiminnassa,
lyhytaikaishoivassa ja ympärivuorokautisessa
pitkäaikaishoivassa
Etäkuntoutuksen käyttöönotto
Muistisairaan kotikuntoutuksen mallin
päivittäminen ja jalkauttaminen
Kuntouttava arviointijakso kotona: pilotti, uudet
kotihoidon asiakkaat ohjautuvat arviointijakson
kautta
Kuntouttavien toimintamallien oikea‐aikainen
käyttöönotto: liian myöhään aloitettu kuntoutus
laskee vaikuttavuutta.
Voimaa ruuasta‐koulutuksesta saadun tiedon
jalkauttaminen. Ravitsemus‐suunnitelmien
laatiminen niille asiakkaille, joille tämä on
tarpeellinen
Vuosittain järjestetään henkilöstölle liikkumisen ja
siirtojen avustamisen kertauspäivät= LIISI‐päivät
OTAGO‐mallin jalkauttaminen
(kustannus)vaikuttavuuden arviointi
Kehitetään moniammatillista tiimityöskentelyä,
selvitetään toimintaterapeutin työpanoksen
tarvetta
RAI‐arvioinnin hyödyntäminen hoidon
suunnittelussa ja seurannassa.
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Maakunnalliset linjausesitykset
Hoito‐ ja
palvelusuunnitelma
sekä kirjaaminen ja
asiakaskansio

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020–2022

-

-

-

kaikilla säännöllisillä asiakkailla on ajantasaiset hoito‐ ja
palvelusuunnitelmat ja ne ovat arjen työvälineinä
suunnitelmat laaditaan ja päivitetään yhdessä asiakkaan
kanssa ja omainen kutsutaan neuvotteluun, ellei asiakas
sitä kiellä
suunnitelma päivitetään vähintään puolivuosittain ja
asiakkaan tilanteen muuttuessa viivytyksettä
suunnitelma tukee asiakkaan palveluiden kokonaisuutta,
tavoitteellista kuntoutumista ja asiakkaan osallisuutta
päivittäinen kirjaaminen vastaa suunnitelman tavoitteita
ja on asiakkaan vointia kuvaavaa
Kaikilla kotihoidon säännöllisillä asiakkailla ja
ympärivuorokautisen asumisen asiakkailla on
asiakaskansio

-

suunnitelmien laadinnassa hyödynnetään RAI‐
arviointeja
Asiakkaan oma tavoite on näkyvissä Hopalla
suunnitelmien ja tavoitteiden toteutumista
arvioidaan RAI‐mittarin avulla yhteistyössä
asiakkaan ja omaisten kanssa
Hoitosuunnitelman merkitys virallisena asiakirjana
ASSE:ssa käsitellyt asiat ovat hyödynnettävissä ja
käytettävissä asiakkaan hoidon suunnitteluun ja
toteutukseen.
Teknologian hyödyntäminen hoitoneuvotteluissa,
esim. omaisen osallistumisen mahdollistaminen
hoitotyön prosessiin ja kirjaamiseen liittyvää
osaamista vahvistetaan ja ylläpidetään edelleen.
Kirjaaminen asiakaskeskeistä, ei hoitajan tehtävä
luetteloa.
viikko‐ohjelman sisällön kirjaamisen kehittäminen
Mittaritiedon ja lääkityksen kirjaaminen mobiilin
kautta
asiakaskansioiden päivittäminen
ympärivuorokautisessa asumisessa
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RAI‐arviointi
Asiakkaiden toiminta‐
kyvyn ja terveyden‐
tilan seuraaminen

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

RAI on käytössä kattavasti: screener, HC,
LTC

-

-











palvelualueen ensisijainen mittari on RAI
(sisältää MNA)
RAI tehdään vähintään puolivuosittain ja
tarvittaessa
muita mittareita käytetään sovitusti vain
niiltä osin kuin ko. tietoa ei saada RAI‐
mittaristosta ja niistä sovitaan aina
keskistetysti
Rai laatumoduulia hyödynnetään
asiakastasosta koko kaupungin tasolle
kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa
hoivassa määriteltyjä RAI‐
laatuindikaattoreita seurataan yksikkö‐ ja
palvelualuekohtaisesti
RAI:n rinnalla ovat vielä käytössä
tarvittaessa myös seuraavat mittarit
MMSE – muistitesti
GDS – masennustesti
Audit ‐ alkoholin käytön
Barthel‐ indeksi – toimintakyky
Ortostaattinen koe – kaatumisen riskitekijän
kartoitus
Berg – testi – liikunnallinen toimintakyky‐ ja
tasapainotesti
SPPB‐toimintakykytesti
Monilääkitysselvitys
Frap ja frop kaatuminen

-

RAI‐arviointeja hyödynnetään systemaattisesti
asiakkaan hoito‐ ja palvelusuunnitelman laadinnassa
sekä tavoitteiden toteutumisen seurannassa
henkilöstön RAI‐osaamista vahvistetaan
Rai laatumoduulin käyttöä hyödynnetään,
tukikäyttäjät oppivat käyttämään laatumoduulia ja
esimiesten osaamista vahvistetaan
Rai:n toimintaohjeet selkeät ja osana vuosikelloa
Rai tehdään asiakkaan kanssa kotona ja
hyödynnetään teknologiaa (tabletti)
Suunnitellaan toimenpiteet koskien tulevaa
lainsäädäntöä henkilöstömitoituksesta ja asiakkaiden
hoitoisuudesta RAI‐arviointien perusteella
Osittaisarvioinnin kehittäminen ja jalkauttaminen
Mielenterveyden täydennysosion käyttöön otto ja
jalkauttaminen
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Hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

-

HYTE:n painopisteet kuntayhteistyössä
ikääntyneiden palveluluiden
näkökulmasta: liikuntayhteistyö, ympäristö
ja kaavoitus sekä kulttuuri ja
järjestötoiminta
palveluliikenteen tilanne tulee ottaa hyte‐
suunnitteluun mukaan
ravitsemukseen liittyvät asiat
asunnon muutostöiden organisointi

-

-

-

riskiryhmät tunnistetaan kotihoidossa ja
päivätoiminnassa
asiakkaan toimintakyvyn heikkenemiseen
puututaan varhaisessa vaiheessa
päivitetty ASSE‐toimintamalli kotihoidossa
toteutuu
asiakkaiden neuvonta ja ohjaus
ravitsemuksen, arkiliikunnan ja
kuntoutuksen, psyykkisen ja sosiaalisen
hyvinvoinnin ja terveyden osalta toteutuu
pienimuotoisten asunnon muutostöiden
prosessi kuvattu
vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma
ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi
omahoitaja, sairaanhoitaja ja
fysioterapeutti arvioivat kunkin asiakkaan
kohdalla kuntouttavien toimintamallien
tarpeen ja höydyn sisältäen
ravitsemuksen, arkiliikunnan ja
kokonaisvaltaisen kuntoutuksen
Osalla henkilöstöllä ravitsemuskoulutus
(Gery)
Yhteistyö oppilaitosten kanssa
Mahdollistetaan omaisten osallistuminen
hoitoneuvotteluihin hoivakodeissa

-

NHG, Lifecare, RAI raportointitiedon louhinta ja
hyödyntäminen (esim. koulutuksessa ja arjen
johtamisessa riskiryhmien tunnistamisessa)
keskeytysten analysointi ASSE‐palaverissa,
ennakointi, edelleen kehittäminen
Aktiivinen yhteistyö oppilaitosten, yritysten ja
järjestöjen kanssa
Omais‐ ja läheisyhteistyön vahvistaminen
Mahdollistetaan entistä paremmin omaisten
osallistuminen hoitoneuvotteluihin kotihoidossa
(omaisille sopivat ajat)
Pysäkin toiminnan uudistaminen ja laajentaminen
Arviointiosaamisen vahvistaminen ja sisäisten
konsultaatiokäytänteiden kehittäminen
Asiakkaiden sairaalajaksojen ja päivystyskäyntien
vähentäminen
Asiakkaiden omaehtoinen hyvinvoinnin ja
terveyden edistäminen, motivointi
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Turvallinen
lääkehoito

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

-

hyvä lääkehoidon osaaminen
tulee varmistaa
(lääkehoitosuunnitelma,
LOVe, näyttöjen organisointi,
oma farmaseutti)
lääkelistojen yhtenäistyminen
on välttämätöntä uudessa
toimintaympäristössä

-

lääkehoito toteutetaan lääkehoitosuunnitelman
mukaisesti
koko henkilöstö (vakituiset ja pitkäaikaiset sijaiset)
on suorittanut lääkehoitokoulutuksen LOVe‐
verkkokoulutuksena ja antanut näytöt
työntekijöiden lääkeluvat ovat ajantasaiset ja
yksikössä näkyvillä
HaiPro‐vaaratapahtumajärjestelmä on käytössä
Päivitetty lääkehoitosuunnitelma on jalkautettu,
lääkehoitosuunnitelma on käytössä joka yksikössä
lääkehoidon täydennyskoulutukset suoritetaan
aina viiden vuoden välein LOVe‐
verkkokoulutuksena
systemaattisen HaiPro‐seurannan avulla pyritään
lääkehoidon virheiden minimointiin
systemaattisen HaiPro‐seurannan avulla pyritään
lääkehoidon virheiden minimointiin
Lääkeautomaattien (Evondos) hyödyntäminen
asiakkailla

-

Lääkehoitosuunnitelmaa hyödynnetään systemaattisesti
perehdytyksessä
Uusille Haipro‐käsittelijöille järjestetään koulutusta
Lääkehoidon toteutuksen seurannan kehittäminen teknologian
avulla
Lääkelistoihin liittyvien ohjeiden ja käytänteiden
yhtenäistäminen ja jalkauttaminen maakunnallisesti
Lääkeautomaattien vaikuttavan käytön varmistaminen ja
seuranta
Lääkehoidon kokonaisarvioinnille määritellään kohderyhmä,
jolle se on vaikuttavinta ‐> toteutus
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Maakunnalliset linjausesitykset

Moniammatillinen
yhteistyö
terveyspalveluiden
kanssa

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

terveyspalvelut tuottaa lääkäripalvelut
hallinnon yhteistyöpalaverit
Vanajaveden sairaalan ja ikäihmisten
palveluiden yhteistapaamiset 2xvuosi

-

rajapintojen toimintamallien yhteinen
suunnittelu ja kuvaaminen (päivystys
kuvaamatta) ja kuvausten jalkauttaminen
Lääkäripalvelujen kuvaus yhteistyössä
Terveyspalveluiden ja ikäihmistenpalvelujen
yhteistyön uuden rakenteen muodostaminen
Konsultaatiomahdollisuuksien (sisältää
teknologian hyödyntämisen) kehittäminen
Yhteinen koulutussuunnittelu

25.8.2020

Maakunnalliset linjausesitykset
Palveluiden laadun
arviointi

Toiminnan perustaso
-

-

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

omavalvontasuunnitelmat on laadittu ja niitä päivitetään systemaattisesti
Omavalvontakäyntejä toteutetaan
säännöllisesti kaupungin omiin yksiköihin vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt
kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa
hoivassa toteutetaan, tulokset
käsitellään ja tulosten perusteella
tehdään tarvittavat toimenpiteet
yksikkökohtaisesti

-

omavalvontasuunnitelmien sisältöä kehitetään ja
henkilöstö otetaan mukaan suunnitelmien
laadintaan
Omavalvonnan seurantaa kehitetään mm.
kohdennetuilla omavalvontakäyntien sisällöillä
(mahdolliset ennakkokyselyt teemaan liittyen
henkilöstölle) ja seurantakyselyllä
Omavalvontaan liittyvän koulutuksen
(mahdollisesti sähköinen/videomateriaali)
suunnittelu ja käyttöön otto

-

NHG:n kotihoidon vertaisarvioinnin tiedon
hyödyntäminen kehittämistyössä

-

NHG:n asumispalveluiden laatu‐ ja
vaikuttavuusmittariston kehittäminen ja
käyttöön ottaminen

-

Lautakuntatasoinen raportointi (ravitsemus ja
vuoteessa eläminen)

-

Asiakastyytyväisyyskysely suunnitellaan ja
toteutetaan päivätoiminnassa

-

Selvitetään bisnoden käytön mahdollisuus mm.
tilapäisissä palveluissa

-

Asiakkaita / kuntalaisia osallistavia menetelmiä
kehitetään kyselyjen rinnalle

Yhteisesti seurattavat RAI‐
laatuindikaattorit kotihoito ja hoivakodit
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Toiminnanohjaus
Keskitetty etäpalvelu

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

kaikilla henkilöstöryhmillä sama välittömän
työajan odotusarvo, joka on yli 60 % (vrt.
yhteisesti laadittu määritelmä välittömän
työajan sisällöstä), poikkeuksena
tiimivastaavat, joille sovellettu tavoite

-

kotihoidon mobiili ja sähköinen ovenavaus
on käytössä kaikissa kotihoidon tiimeissä
kotihoidossa välittömän työajan osuus on
lähihoitajilla keskimäärin yli 60 %,
sairaanhoitajilla 40 %
kuukausittain seurattava työajan
suunnittelun ja toteuman % tiimeittäin ja
työntekijöittäin
liikkuva resurssipooli on käytössä
säännöllinen NHG:n vertaiskehittämisen
raporttien tarkastelu ja tiedon
hyödyntäminen
Akuutilla oma toimintamalli

-

-

Hilkka‐tiimin (työjärjestely ja resurssipooli) toimintaa
kehitetään edelleen
TYSSE yhteistyöpalaverit käytössä suunnitelmallisesti
kaikissa kotihoidon tiimeissä voidaan käyttää
ohjattua optimointia
tiimit ja omahoitajat hyödyntävät laajamittaisesti
Hilkka selainversiota, suunnitelmanäkymän käyttö
asiakaskäyntien suunnittelussa
pilotoidaan toiminnanohjauksessa Hml yksiköstä
erotettua ”tiimi yksikköä”, jolla tavoitellaan
itseohjautuvaa hoitorinkimallia
jokaisella työntekijällä on tiedossaan kuukausittain
henkilökohtainen välittömän työajan toteuma %
lyhytaikaisten sijaisten rekrytointiprosessin
kehittäminen
työvuorokohtaisen käyntilistan
perehdyttämisprosessin kehittäminen
Hilkkatiimi/lyhytaikaiset sijaiset
Etäpalvelukeskuksen toiminnan aloittaminen ja
kehittäminen: kotihoidon keskitetty puhelinpalvelu,
sis. nykyisen päivystyspuhelinpalvelun,
etähoivakäynnit, etäkuntoutus, teknologiatuki
asiakkaille ja henkilöstölle, keskitetty 12/7
konsultaatio tiimeille( moniammatillisen tuen
toimintamalli)
Tarkastellaan eri ammattiryhmienvälittömän työajan
tavoitteet
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Maakunnalliset linjausesitykset

Teknologia ja
digitalisaatio

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

Hilkka‐toiminnanohjaus, mobiili ja mobiili
ovenavaus käytössä kotihoidossa
Turvapuhelinpalvelut
Hoitajakutsujärjestelmät
Evondos lääkeautomaatit (150kpl) ovat
käytössä, käyttöastetavoite 95 %

-

-

Etälaitteiden hankintaprosessi
virtuaalikäynnit ja etäkuntoutus ovat vakiintuneet
osaksi kotihoidon toimintaa
etäkonsultointien kokeilu ja toiminnan
vakiinnuttaminen lääkärien‐hoitajien/asiakkaiden
välillä, lääkärien – hoitajien, hoitajien‐hoitajien välillä,
mm. videovälitteiset konsultaatiot
tietoturvallisen sähköisen asiakas/omaisviestinnän
pilotointi ja käyttöönotto osana Hilkka‐
toiminnanohjausta
nykyiseen turvapalveluun liitettävien teknologisten
hälytys‐ ja seurantamahdollisuuksien selvittäminen ja
hyödyntäminen,
Everon‐appi käytössä niissä yksiköissä, jossa on
Everon‐hoitajakutsujärjestelmänä
tavoitteena olla selvillä uusista teknologian ja
digitalisaation mahdollisuuksista osana ikäihmisten
palveluita
virtuaalikoulutusten käyttöönotto ja hyödyntäminen
Aktiivinen markkinointi erityisesti
asiakasohjausyksikkö ja henkilöstö (huomioidaan
koulutuksessa, henkilöstöinfot) tulevaisuudessa ei ole
vaihtoehtoa
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Rakenteelliset
muutokset ja
palvelukonseptin
muutokset

Maakunnalliset linjausesitykset

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020‐2022

-

-

-

-

Maakunnallinen asumisen
palvelukonsepti
Rakenteellinen tavoite
ympärivuorokautiselle hoivalle 75 vuotta
täyttäneiden osalta: 7% vuoteen 2020
mennessä, 6 % vuoteen 2022 mennessä

-

Jatkuva kehittämistyö palvelurakenteen
ja palvelukonseptien osalta
Kuntouttavat toimintamallit käytössä

-

Tavoitteena enintään 8 % kattavuus
ympärivuorokautisessa hoivassa (75 vuotta
täyttäneet)
SAS‐toiminnan kehittäminen
Kotihoidon osaulkoistamismahdollisuuden
selvittäminen
Sauvolan ja Keinukamarin hyvinvointikeskusten
edelleen kehittäminen
Lammin uuden hyvinvointikeskuksen ja koko
Lammin palvelukokonaisuuden suunnittelutyö
(tavoiteaikataulu kesä 2020)
Kuntouttavan arviointijakson paikkojen
lisääminen Lyhdyssä
Tilapäisen lyhytaikaishoidon keskittäminen,
Uppsalankaari ja Hoivatuuli
Kokonaisvaltaisen kuntouttavan lyhytaikaishoidon
edelleen kehittäminen
Päivätoiminnan vaikuttavuuden arviointi
palvelusetelien käytön lisääminen
Perhehoidon tunnettuus
Omaishoidon ja omaishoidettavien tukeminen
Hoivakotikulttuurin systemaattinen uudistaminen
(oma hyvä elämä kotona)
Etäpalvelukeskuksen perustaminen/kehittäminen
Kotisairaalamaisten toimintojen uudistaminen ja
kehittäminen
Välimuotoisen asumisen + palvelujen
kehittäminen
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Maakunnalliset linjausesitykset

Henkilöstön saatavuus
ja hyvinvointi

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2020–2022

-

-

-

Kaupungin henkilöstöetuudet
Työn ilo –prosessin eteneminen
yksiköissä
Oppilaitosyhteistyö
Rekrytointitapahtumiin osallistuminen
Täydennyskoulutusmahdollisuudet
tulosalueen koulutussuunnitelman
mukaisesti

Rekrytointiprosessien kehittäminen
Itseohjautuvuuden edistäminen
Oppisopimusmahdollisuuksien vahvistaminen
Henkilöstörakenteen monipuolistaminen
Työvuorosuunnittelun kehittäminen
Työhyvinvointi
Imago, brändi, näkyvyys medioissa
joustavuus
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Maakunnalliset linjausesitykset
Tietoturva

Toiminnan perustaso

Kehittämisen tavoitteet/toimenpiteet 2018–2019

‐ Tietoturva ja tietosuoja on osa
perustoimintaa
‐ Tietoturvaan liittyvät haittatapahtumat
ilmoitetaan ohjeistuksen mukaan.

‐ Tietoisuuden lisääminen henkilöstölle
tietosuojaan liittyvistä haipro ilmoituksista.
‐ säännölliset tietosuoja infot käyttäjille esim.
HOIHOI ‐lehden kautta tai yksiköissä
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Lopuksi
Kohtele minua hyvin,
sitten kun en enää muista nimeäni.
Sitten kun tämä päivä on sekoittunut eiliseen.
Sitten kun aikuiset lapseni ovat kasvaneet muistoissani pieniksi
jälleen,
sitten kun en enää ole tuottava yksilö,
kohdelkaa minua silloinkin ihmisenä.
Välittäkää minusta,
antakaa rakkautta,
koskettakaa hellästi.
Kello hidastaa,
eräänä päivänä se pysähtyy kokonaan,
mutta siihen on vielä aikaa.
Antakaa minulle arvokas vanhuus.
– Tuntematon

