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1 JOHDANTO 

 

Muhoksen ensimmäinen vanhuspoliittinen ohjelma valmistui vuonna 2002.  Ohjelma piti sisällään 

laajan selvityksen kunnan palvelujärjestelmästä huomioiden paitsi sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelut myös muiden hallintokuntien, seurakunnan ja järjestöjen tuottamat palvelut vanhuksille.  

Toimenpideohjelma sisälsi henkilöstö- ja investointitarpeet väestöennusteisiin ja sen hetkisiin 

suosituksiin perustuen sekä kustannusarviot. 

 

Nyt valmistunut ohjelma lähtee samoista periaatteista.  Perustana on viimeisin väestöennuste ja 

vuonna 2008 julkaistu ikäihmisten palveluiden laatusuositus, johon nykyistä palvelurakennetta 

verrataan ja jonka pohjalta myös toimenpideohjelmaan tehdään esityksiä. Henkilökunnan osalta 

suosituksia on annettu ympärivuorokautisen sekä kotihoidon henkilökunnan määristä. 

 

Tämän päivän suositukset vanhustenhuollossa lähtevät 75 ikävuodesta eteenpäin.  Aiemmat 

suositukset olivat 65 ikävuodesta lähtien.  Siltä osin ohjelmaa ei voida entiseen verrata.  

 

Vuoteen 2020 mennessä kunnan väkimäärästä yli 65 – vuotiaiden prosenttiosuus nousee nykyisestä 

13,8 prosentista 16,6 prosenttiin, joka lukumääräisesti on 487 asukasta. Suurin kasvu on 

ikäluokassa 65–75 vuotta. Yli 75 – vuotiaiden lukumäärä nousee vuoteen 2020 mennessä 88 

hengellä, joka on nykyisestä prosentteina 14,5 % ja on näin ollen merkittävä palveluiden kannalta ja 

luo haasteita palvelujärjestelmälle. Ennen kaikkea ennaltaehkäisevän työn merkitys korostuu. 

Näihin toimenpiteisiin on ohjelmassa erityisesti kiinnitetty huomiota. 

 

Kansansairauksien summaindeksi (verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, 

sydämen vajaatoiminta, psykoosit) oli Muhoksella 153, kun vastaava luku oli Pohjois-Pohjanmaalla 

139 ja koko maassa 100. Dementiaan sairastuvien osuus tulee voimakkaasti lisääntymään 

vanhemmissa ikäluokissa. Näillä on todettu olevan erittäin suuri kustannusvaikutus mm 

erikoissairaanhoidon kustannuksiin. 

 

Pohjois-Pohjanmaalla on valmistumassa hyvinvointiohjelma, jossa kunta on mukana. Siinä pyritään 

vaikuttamaan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä asioita ja seuraamaan niiden kehitystä. 

Ikäihmisten palvelutarpeet ovat perusrakenteeltaan samoja kuin muunkin väestön. Ikääntyminen tuo 

kuitenkin palvelutarpeisiin erityispiirteensä. Avun ja tuen tarve kasvaa, tihenee, säännöllistyy, 

monipuolistuu. 
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2 ARVOT JA VANHUSKÄSITYS 

 

Jokainen aikakausi tuottaa oman vanhuskäsityksensä. Vanhuskäsitys on sidoksissa 

vallitsevaan kulttuuriin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Yhteiskunnassa vallitsee samanaikaisesti 

erilaisia vanhuskäsityksiä ja siten monenlaista suhtautumista vanhuksiin. Erilaisista 

käsityksistä huolimatta on löydettävissä yhteinen vanhustyötä ohjaava vanhuskäsitys. 

Ikäihmisille on turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun.   

 

Vanhustyön tavoitteena on, että vanhus toimii aktiivisesti ja hallitsee elämäänsä. Hänellä on 

käsitys omasta itsestään, voimavaroistaan ja kyvykkyydestään tehdä erilaisia asioita. Hän 

säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja yksilöllisyytensä koko elämänsä ajan. Vanhustyössä 

kunnioitetaan vanhuksen yksilöllisyyttä, hänen omia näkemyksiään, voimavarojaan, 

elämänhistoriaansa ja toimintaympäristöään. Yleistä vanhusasiakasta ei ole olemassa, vaan 

aina on kyseessä toimiva, tunteva ja tahtova vanha ihminen. Arvokkaaseen vanhuuteen ja 

ihmisarvoiseen elämään turvaavia eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, 

voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus.  

 

Kunnan strategiassa vanhustenhuolto on yksi painopistealue. Sen tehtävänä on turvata 

ikääntyvälle väestölle heidän tarvitsemansa palvelut siten, että toiminnan pääpaino on 

ehkäisevässä toiminnassa ja perustuu iäkkäiden aitoihin tarpeisiin yksilöllisesti ja tasa-

arvoisesti.    

 

 Muhoksen kunnan vanhustenhuollon tavoitteena on tuottaa riittäviä, oikea-aikaisia ja 

laadukkaita palveluja muhoslaisille ikäihmisille. Palveluiden suunnittelussa pyritään ottamaan 

huomioon vanhusten oma toimintaympäristö, heidän tukiverkkonsa sekä saatavilla olevat 

kolmannen sektorin palvelut ja yksityiset palvelut kunnan tuottamien palveluiden lisäksi.   
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3 VÄESTÖN VANHENEMINEN 

 

 

Tilastokeskuksen tekemän vuoden 2006 väestöennusteen mukaan Muhoksen kunnan väestö 

lisääntyy vuodesta 2008 vuoteen 2020 mennessä 1756 hengellä.   

 

Alla olevassa kaaviossa on esitetty väestöennusteen mukainen kasvu luokiteltuna ikäryhmiin 

65–74 vuotiaat ja yli 75-vuotiaat. 

 

 

ikäryhmiin 

 

 

 

 

 

 

 

Yli 75-vuotiaiden määrällinen nousu vuoteen 2015 mennessä on 71 henkeä.  

Vanhusväestön kasvuennusteet ovat erittäin merkittäviä ja vaikuttavat suoraan tarvittavien 

palveluiden määrään.  
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Alla olevassa kaaviossa kuvataan ikäryhmien 65–75 vuotiainen ja yli 75 vuotiaiden prosentuaalista 

osuutta kokonaisväkiluvusta. Yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus säilyy vajaassa 7 %:ssa 

tarkastelujakson ajan, mutta lukumääräisesti ikäluokka kasvaa 75 henkilöllä. Tämä on merkittävä 

määrä palveluiden tuottamisen näkökulmasta. 
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4. IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN LAATUSUOSITUKSET 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto antoivat ensimmäisen Ikäihmisten hoitoa ja 

palvelua sekä henkilöstömitoitusta koskevan laatusuosituksen vuonna 2001, suosituksia on 

uudistettu vuonna 2008. 

 

Laatusuositusten tavoitteena on edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa 

ikääntyneiden hyvinvointi ja terveyseroja sekä parantaa laatua ja vaikuttavuutta.  

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksissa on asetettu säännölliselle kotihoidolle, omaishoidontuelle, 

tehostetulle palveluasumiselle ja laitoshoidolle alla olevassa taulukossa näkyvät tavoitteet. 

Viimeisessä sarakkeessa on ilmoitettu Muhoksen tilanne palveluiden osalta vuonna 2008.   

 

 

Indikaattori Tavoite (suhteutus 75 vuotta 

täyttäneet) 

Muhoksen tilanne v.2008 

Kotona asuvien osuus (pois 

lukien ympärivuorokautisen 

palvelun piirissä olevat) 

91-92 % asuu kotona 84 % asuu kotona 

Säännöllistä kotihoitoa saavien 

osuus 

13-14 % saa säännöllistä 

kotihoitoa 

16 % saa säännöllistä 

kotihoitoa 

Omaishoidon tukea saavien 

osuus 

5-6%  saa omaishoidon tukea  4 % saa omaishoidon tukea 

Tehostetussa 

palveluasumisessa asuvien 

osuus 

5-6 % tehostetussa 

palveluasumisessa 

11 % tehostetussa 

palveluasumisessa 

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa  

(terveyskeskussairaalassa) 

olevien osuus 

3 % pitkäaikaisessa hoidossa 

terveyskeskuksen 

vuodeosastolla 

6 % pitkäaikaisessa hoidossa 

terveyskeskuksen 

vuodeosastolla 

 

 

Palvelujen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen edellyttää toimivia sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluketjuja. Riittävä kotihoito sekä oikea-aikaiset avohuollon palvelut mahdollistavat ikäihmisen 
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kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Kaikissa palveluissa arvioidaan, ylläpidetään ja 

edistetään asiakkaiden toimintakykyä ja kuntoutumista yhteistyössä asiakkaan, palveluntuottajien 

sekä omaisten ja lähihenkilöiden kanssa.   

 

Kotihoidon henkilöstön mitoitus 

Kotihoidon henkilöstön mitoituksessa käytetään mallia, jossa henkilöstön määrällinen tarve 

arvioidaan 65–74 vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden lukumäärällä kunnassa sekä näiden 

ikäryhmien prosentuaalinen osuus kotihoidon asiakkuuksista. Malliin liittyy myös tieto kotihoidon 

intensiteetistä eli toteutuneiden asiakastyöhön käytettyjen ja muuhun työhön käytettyjen työtuntien 

keskiarvo kuukaudessa sekä tieto kotihoidossa työskentelevien määrästä. Laskentamalli on vielä 

pilotointivaiheessa.  

 

Tällä hetkellä kotihoidossa työskentelee 17 vakinaista työntekijää, varahenkilö ja palkkatuella 

palkattu työntekijä eli yhteensä 19. Henkilöstö resurssien määrän lisäystarvetta kuvataan alla 

olevassa taulukossa. Välitön lisäresurssin tarve on 3-5 hoitajaa riippuen siitä, lasketaanko 

varahenkilö ja palkkatuella palkattu työntekijä nykyiseen resurssiin mukaan. 

 

Vuosi 2008 2009 2010 2015 2020 

kokonaishenkilöstön 

määrä 

 17   22   22,5  24  26  

henkilöstön 

lisäystarve 

 -    5 0,5 1,5 2 

 

Yhden lähihoitajan palkkauskustannukset kokonaisuudessaan ovat 34 000 €. 

Kotihoidon henkilöstön lisäystarve vuoteen 2020 mennessä on 9 työntekijää. 

 

Ympärivuorokautinen hoito /tehostettu palveluasuminen 

Valtakunnallinen suositus ympärivuorokautisessa hoidossa henkilöstön vähimmäismääräksi on 

laskettu 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Korkeampaa 

vähimmäismitoitusta suositellaan käytettäväksi silloin, kun asiakkaalla on vaikeita somaattisia tai 

käytösoireita tai kun toiminta- ja hoitoympäristön koko ja/tai rakenteelliset puutteet aiheuttavat 

henkilökunnan lisätarpeita. 

 



 

9 

 

Hyvä henkilöstö mitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa on 0,7—0,8 hoitotyöntekijää asiakasta 

kohden vuorokaudessa. 

 

Muhoksella tehostetun palveluasumisen yksiköissä on henkilöstömitoitus vähimmäismäärän 

mukainen eli 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Tehostetun asumispalvelun 

kriteerinä on ollut ns. yhden autettavuus. 

 

Pitkäaikaishoidon henkilöstömitoitus 

Mikäli lääketieteellistä hoitoa vaativia asiakkaita on pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen 

vuodeosastolla, henkilöstön vähimmäismitoitus on 0,6-0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää 

asiakasta kohden vuorokaudessa. Muhoksen terveyskeskussairaalan henkilöstömitoitus on 

vähimmäismäärän mukainen eli 0,6-0,7 hoitajaa potilasta kohden vuorokaudessa.    

 

Henkilöstöresurssimitoituksen lähtökohtana ovat aina asiakkaan hoidon ja palveluntarve. Suositeltu 

henkilöstö mitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaoleva työntekijä korvataan sijaisella. 

Pysyvä varahenkilöstö järjestelmä on hyvä ratkaisuvaihtoehto sijaisjärjestelyihin. Kuntaan saatiin 

keväällä 2009 ensimmäiset varahenkilöt vanhustyöhön ja terveyskeskussairaalaan. 

 

Suosituksen mukaisen mitoituksen toteutuminen on tärkeää asiakkaan turvallisuuden ja 

työntekijöiden työhyvinvoinnin näkökulmasta. On tärkeää myös tarkastella ja huolehtia 

henkilöstöresurssin jakautumisesta eri työvuoroihin siten, että asiakkailla on mahdollisuus elää 

normaalia elämää ja saada tarvitsemansa hoito kaikkina vuorokauden aikoina. Ammattitaitoinen, 

työhönsä motivoitunut ja sitoutunut henkilöstö on iäkkäiden hyvän hoidon ja palvelun tärkein 

osatekijä 

 

Myös lääkärin palveluiden säännöllinen saatavuus ympärivuorokautisissa palveluissa tulee turvata.      

 

 

 

5 KANSANSAIRAUDET 

 

Kansansairauksien merkitys korostuu vanhusväestön sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja 

kuntoutuksessa. Väestön sairastavuutta mitataan mm erityiskorvattavien lääkkeiden saajien 

määrällä, sairauspäivärahansaajien ja työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrällä. Muhoksella 
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väestötason sairastavuus on keskimääräistä suurempi kuin keskimäärin Suomessa tai Pohjois-

Pohjanmaalla arvioidaan sitä millä tahansa näistä tunnusluvuista. Kansansairauksien 

summaindeksi (mukana verenpainetauti, sepelvaltimotauti, astma, diabetes, nivelreuma, 

sydämen vajaatoiminta, psykoosit) oli vuonna 2006 Muhoksella 153.7, kun vastaava luku oli 

Pohjois-Pohjanmaalla 139.2 ja koko maassa 100. Erityisesti Muhoksella korostuu 

verenkiertoelinsairauksien suuri määrä lähikuntiin verrattuna. Suurten ikäluokkien 

terveydentila vaikuttaa olennaisesti kansanterveyteemme. Heidän elintapansa ja 

terveysongelmansa eroavat aiempien sukupolvien vastaavista. Suuriin ikäluokkiin kuuluvat 

tupakoivat ja kuluttavat alkoholia enemmän kuin heitä edeltänyt sukupolvi. Ravinto ja 

liikuntatottumuksiltaan he ovat aikaisempia terveempiä. Yleisesti he ovat kiinnostuneita omaa 

terveyttään koskevista ratkaisuista nyt ja myös ikääntyessään. 

 

Tällä hetkellä itsehoidon korostaminen, asenteellisten ja tiedollisten valmiuksien 

parantaminen on keskeinen asia suurten ikäluokkien kohdalla. Ennaltaehkäisevän työn 

vaikutuksia tulevien vanhuksien terveyteen on vielä vaikea arvioida. Todennäköisesti 

itsehoidolla, kuten liikunnalla, terveellisellä ravinnolla, mielekkäillä harrastuksilla ja 

riittävällä levolla, voidaan edesauttaa toimintakyvynsäilymiseen mahdollisimman pitkään. 

 

Sydän- ja verisuonisairaudet 

Tärkeimmät verenkiertoelinsairaudet ovat sepelvaltimotauti, sydämen vajaatoiminta, 

aivoverenkiertohäiriöt ja alaraajojen valtimokovettumasairaus. Sepelvaltimotautikuolleisuus 

35–64-vuotiailla on vähentynyt viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden aikana neljäsosaan 

aikaisemmasta. Samalla sepelvaltimotaudin ilmaantumishuippu on siirtynyt keski-ikäisistä 

miehistä iäkkäisiin naisiin. Tänä päivänä sepelvaltimokohtaukseen sairastuneista yli puolet on 

yli 75-vuotiaita, näistä naisten osuus on 65 %. Valtimosairauksien riskitekijöistä valtaosa on 

sidoksissa ihmisten elämäntapoihin. Kohonneen verenpaineen hoito ja tupakoinnin 

vähentäminen sekä veren rasvapitoisuuden alentaminen ovat sydän- ja verisuonitautien 

esiintyvyyteen ja hoidettavuuteen vaikuttavia tärkeimpiä tekijöitä. 

 

 

Astma ja keuhkoahtaumatauti 

Astma ja keuhkoahtaumatauti ovat keuhkosairauksista merkittävimmät kansansairaudet myös 

ikäihmisellä. Keuhkoahtaumataudin merkittävin etiologinen tekijä on tupakointi. Tauti 

kehittyy salakavalasti pikkuhiljaa. Keskivaikeaan ja vaikeaan keuhkoahtaumatautiin liittyy 
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merkittävä invaliditeetti ja tauti vaatiikin tänä päivänä enemmän sairaalahoitopäiviä kuin 

keuhkoastma, jonka hoitoa ovat helpottaneet nykyiset tehokkaat lääkevalmisteet. 

 

Tuki- ja liikuntaelin sairaudet / lonkkamurtumat 

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin tuki- ja liikuntaelinsairaus ja yli puolella miljoonalla 

on siitä toiminnallista haittaa. Yleisimmät näistä sairauksista ovat nivelrikko, lanneselän 

kiputilat, iskiasoireyhtymä, niska-hartiaseudun kiputilat ja oireyhtymät sekä nivelreuma. 

Nivelrikko yleistyy voimakkaasti iän myötä. Osteoporoosi liittyy myös luuston 

ikääntymiseen. Osteoporoosi aiheuttaa luun haurastumista, jolloin luu murtuu jopa 

pienestäkin kaatumisesta. Tauti vaikuttaa valtaosassa luunmurtumissa ja sen aiheuttamat 

murtumat ovat kolminkertaistuneet 20 viimeisen vuoden aikana. Lonkkamurtumia on 

vuosittain Suomessa noin 7000, Muhoksella viisi – kuusi kappaletta vuodessa. Oleellista 

tapaturmissakin on pyrkimys ennaltaehkäisyyn, osteoporoosin oikea hoito sekä oikein 

suunnattu ja riittävän aktiivinen kuntoutus.  

 

Mielenterveyden häiriöt 

Eri tutkimusten mukaan 16–30% eli keskimäärin joka neljäs yli 65-vuotias kärsii jostakin 

mielenterveydenhäiriöstä. Ikäihmisten mielenterveyshäiriöiden hoidossa on keskeistä nopea 

etiologinen selvittely ja hoidon aloitus. Eriasteiset depressiot ovat myös iäkkäillä yleisimpiä 

mielenterveyden häiriöitä. Masennuksen toteaminen ei ole aina helppo tehtävä. Osittain voi 

olla vaikeaa erottaa depressio ja vanhuuden menetyksiin normaalisti kuuluva surullisuus 

toisistaan. Vanhusten depressiot ovat oirekuvaltaan usein epätyypillisiä.. Usein iäkkäällä 

ihmisellä on lisäksi somaattisia sairauksia, joiden oireita masennus voimistaa. Piilodepressio 

voi olla iäkkäämmillä yleisempi kuin keski-ikäisillä. Viidesosa skitsofreniapotilaista sairastuu 

vasta 45 ikävuoden jälkeen, sairastumishuippu on 60 ikävuoden kohdalla. Iäkkäillä 

skitsofreniapotilailla korostuvat negatiiviset oireet, jotka heikentävät usein merkittävästi 

sairastuneen toimintakykyä.  
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Dementia 

Dementiassa on kysymys ihmisen kognitiivisten taitojen poikkeavasta heikkenemisestä. 

Sairastavuus dementiaan kasvaa iän myötä voimakkaasti, erityisesti yli 85-vuotiailla on suuri 

riski sairastua. Euroopassa dementiaa sairastaa 65–69 – vuotiaista 2 % ikäryhmästä, 74–79 – 

vuotiasta sairaus on jo 8.6 % ikäryhmästä ja yli 90 – vuotiaista jo joka kolmannella. Suomessa 

sairastuu vuosittain dementiaan noin 8000 henkilöä. Yleisen dementiaa aiheuttavista 

sairauksista on Alzheimerin tauti, jota on noin 65–70 % kaikista dementioista. Alzheimerin 

taudin dementialle ja verisuonisairauksiin liittyvälle vaskulaariselle dementialle altistavat 

pitkälti samat riskitekijät kuin valtimosairauksille. Puuttumalla näihin riskitekijöihin voidaan 

vaikuttaa myös dementiaan ilmenemiseen. Alzheimerin taudin etenemistä hidastavat 

lääkevalmisteet ovat säilyttäneet potilaiden kognitiivisia taitoja ja siirtävät laitoshoidon 

tarvetta. Dementia on merkittävin laitoshoidon syy ja merkittävin yksittäinen sairaus myös 

siirtymisessä kotoa palveluasuntoon. Sairauden diagnostiikan tulee olla aktiivista ja varhainen 

diagnoosi ja oireen eli dementian syyn selvittäminen onkin haaste omaisille ja 

hoitojärjestelmälle. Kaikki epäillyt muistihäiriöpotilaat olisi tutkittava riittävän varhain ja 

perusteellisesti.  

 

 

6 VANHUSPALVELUT 

 

6.1 Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty pääosin kunnallisena palveluna. Julkisten 

palveluiden lisäksi kunnassa on yksityisiä palveluntuottajia.  Eduskunta on hyväksynyt lain 

sosiaalihuoltolain muuttamisesta koskien sosiaalipalveluiden tarpeen arviointia.  

 

Kiireellisissä tapauksissa sosiaalipalveluiden tarve on arvioitava viipymättä henkilön iästä 

riippumatta. Ei-kiireellisissä tapauksissa kunnan on järjestettävä 75 vuotta täyttäneelle 

henkilölle sekä Kelan eläkkeensaajan erityshoitotuen saajalle iästä riippumatta pääsy 

sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun henkilö 

tai hänen omaisensa on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen 

palveluiden saamiseksi.  

 

Palvelutarpeen arviointi koskee sekä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja kuten koti- ja 

asumispalveluja, omaishoidon tukea ja laitoshoitoa että sosiaalihuollon erityislakien mukaisia 
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palveluja kuten vammaispalveluja, päihdehuollon palveluja ja toimeentulotukea. 

Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka ovat palveluiden piirissä, mutta 

palvelutarpeessa tapahtuu muutoksia. 

 

 

6.2   Avoterveydenhoito 

Terveyskeskuksen vastaanottotilat ovat valmistuneet 1983. Vastaanottotilat ovat käyneet 

ahtaiksi. Terveyskeskuksessa sijaitsee lääkäreiden vastaanottotilat, neuvola, fysioterapia, 

röntgen, osa mielenterveyspalveluista ja laboratorio. Terveyskeskus sijaitsee noin kahden 

kilometrin päässä kylän keskustasta. Välimatka on ajoittain aiheuttanut vaikeuksia 

ikäihmisille kulkemisen suhteen, koska säännöllistä joukkoliikennettä ei ole. 

 

Avosairaanhoito  

Muhoksen terveyskeskuksen vastaanotto ja neuvola palvelevat vanhuksia väestövastuu 

periaatteen mukaisesti. Kunta on jaettu maantieteellisesti viiteen alueeseen, joilla kullakin 

toimii omalääkäri. Väestövasituisessa toimintamallissa toteutuvat asiakkaan kannalta 

parhaiten hoidon jatkuvuus ja joustavuus. Veteraaneilta ei peritä terveyskeskusmaksua. 

 

Fysioterapia  

Terveyskeskuksen fysioterapiassa työskentelee kolme kuntoutustyöntekijää. Toiminta käsittää 

mm ylläpitävän fysioterapian, kotona selviytymisen tukemisen sekä leikkausten jälkeen 

annettavan fysioterapian.  Kuntoutuksen asiantuntemusta tarvitaan kodin muutostöitä 

suunniteltaessa. Apuvälinepalvelu on oleellinen osa toimintaa, apuvälinetarve on kasvava 

väestön ikääntymisen myötä.  Fysioterapian ryhmätoimintaan kuuluu matto - ja istumajumppa 

sekä erilaiset sairasryhmien mukaan toimivat ryhmät. 

 

Hammashoito 

Vanhukset kuuluvat terveyskeskuksessa annettavan järjestelmälliseen hammashoidon piiriin. 

Veteraaneille suun ja hampaiden tutkimus ja ennaltaehkäisevä hammashoito ovat 

maksuttomia, muut vanhukset maksavat asetuksen mukaiset maksut.  

 

Proteettista hoitoa tehdään rajoitetusti, kokoproteesiasiakkaat ohjataan pääsääntöisesti 

erikoishammasteknikoille. Veteraanit saavat proteettisen hoidon joko 
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erikoishammasteknikoilla tai yksityisillä hammaslääkäreillä, missä hoito tulee heille 

edullisemmaksi kuin terveyskeskuksessa.  

 

Yhteistyötä on lisätty terveyskeskuksen sairaalan kanssa, erikoishammashoitajat käyvät 

kartoittamassa potilaiden suun terveydentilaa ja antavat koulutusta sairaalan henkilökunnalle 

suun hoitoon liittyvissä asioissa. Potilaiden oireilevat hampaat pyritään hoitamaan. Valistusta 

suun hoidosta annetaan myös päiväkeskuksessa. 

 

 

6.3  Vanhustenhuollon avopalvelut 

Kotihoito 

Kotona asuminen mahdollisimman pitkään on yleisesti hyväksytty tavoite, joka vastaa 

iäkkäiden ihmisten omaa näkemystä hyvästä tulevaisuudesta. Muhoksella kotipalvelu ja 

kotisairaanhoito on organisatorisesti yhdistetty kotihoidon yksiköksi. Kotihoito sisältää 

kodissa tapahtuvaa yksilön tai perheen henkilökohtaista huolenpitoa ja tukea, 

kansanterveyslain mukaista kotisairaanhoitoa sekä tukipalveluja kuten ateria-, vaatehuolto-, 

kylvetys- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja. Koti- ja tukipalveluista 

säädetään sosiaalihuoltolaissa ja kotisairaanhoidosta kansanterveyslaissa.  

 

Syksyllä 2008 aloitettiin kotihoidossa ehkäisevät kotikäynnit, joiden avulla kartoitetaan 

ikäihmisten kotiympäristön ja asunnon muutostöiden vaatimat ratkaisut sekä terveydentilaan, 

mielialaan, toimintakykyyn ja sosiaaliseen selviytymiseen liittyvät tekijät. Ehkäisevät 

kotikäynnit sisältävät myös kuntalaisille suunnattua ohjausta ja neuvontaa kunnan omista 

palveluista sekä yhteistyötoimijoiden palveluista. Säännöllisesti tehtävät ennalta ehkäisevät 

kotikäynnit muodostuvat osaksi kotihoidon kehittämistyötä, palvelutarpeen arviointia ja 

palveluohjausta. 

 

Kotihoidossa tarjotaan sekä säännöllistä että tilapäistä kotihoitoa. Säännöllinen kotihoito 

tarkoittaa palvelua jossa kotona annettava palvelu on säännöllistä ja jatkuvaa ja sitä annetaan 

vähintään kerran viikossa. 

 

Säännöllinen kotihoito 2007 2008 

Asiakkaita yhteensä 109 149 
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yli 75 -vuotiaita 83 95 

 

Säännöllisen kotihoidon tarve on kasvava. Sosiaali- ja terveysministeriön suosituksen mukaan 

säännöllistä kotihoitoa saavien 75 –vuotiaiden osuus tulee olla 13–14 %. 

 

 

Tukipalvelut 

Tukipalveluina toteutetaan Muhoksella ateriapalvelua, kuljetuspalveluita sekä turvapalvelut. 

Ateriapalvelu kotiin tuotettuna on mahdollista silloin, kun liikkuminen kodin ulkopuolella ei 

onnistu. Ateriapalvelua toteutetaan joka päivä alueella Muhoksella. Kotiin kuljetun aterian lisäksi 

ateriapalvelua on saatavilla päiväkeskuksessa ja tk-sairaalan ruokalassa. 

 

Turvapalveluina tarjotaan turvapuhelinta sekä savu- ja ovihälytintä. Turvapuhelimen avulla on 

asiakkaan mahdollista saada apua äkillisissä tilanteissa kaikkina vuorokauden aikoina. Hälytys 

tapahtuu erillisellä rannekkeella. Turvapalvelut ovat seudullisesti kilpailutettuja palveluja 

 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voi hakea asioimismatkoihin, kun kysymyksessä ei ole 

vammaispalvelulain tarkoittama henkilö. Kuljetuspalvelu on vanhuksille tarkoitettu palvelu 

asioimismatkoja varten, silloin kun perheessä ei ole käytössä omaa autoa eikä yleisiä kulkuneuvoja 

voi käyttää. Kuljetuspalveluun oikeutetulla asiakkaalla on mahdollisuus saada kuljetuspalvelua 

yhteiskuljetuksena Mimmin palvelulinjalla Muhoksella kerran viikossa sekä kaksi yhdensuuntaista 

matkaa /kk asioimiseen.  

 

 

 

 

2007 2008 

Asiakkaita yhteensä 245 295 

Tukipalvelun asiakkaista 

kuljetuspalveluja saaneita  

75 86 
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Omaishoidontuki  

Omaishoidon tuki on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua, jonka 

järjestämisvelvollisuus on kunnalla. Omaishoidon tuen tarkoituksena on mahdollistaa 

asiakkaan kotihoito sitä tukevine perus- ja erityispalveluineen.   Omaishoidon tuen saamiseksi 

sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut omaishoidontuen myöntämisperusteet. 

Omaishoidon tuen myöntäminen perustuu kotikäyntiin, jossa arvioidaan hoidettavan 

toimintakykyä ja muistia yhdenmukaisella mittaristolla.     

 

 

 2007 2008 

Omaishoitajia yhteensä 70 hoitajaa 63 hoitajaa 

Omaishoidon tuella hoidettuja 

yli 75 vuotiaita 

34 yli 75 v hoidettavaa 

 

29 yli 75 v hoidettavaa 

 

 

 

Päiväkeskus 

 

Vanhusten päivätoimintayksikkö sijaitsee Muhoksen keskustassa. Päiväkeskus on 

vanhusväestön kokoontumispaikka, jossa on arkipäivinä mahdollisuus monipuoliseen 

ohjattuun päivätoimintaan.  Lisäksi on mahdollisuus saada sairaanhoito-, ateria- ja 

kylvetyspalvelua sekä vaatehuoltoa kotihoidon asiakkaille. Palveluun kuuluu tarvittaessa 

myös maksullinen kuljetus Mimmin palvelulinjalla. Päiväkeskuksen tiloja (sali, takkahuone, 

sauna) voi vuokrata iltaisin ja viikonloppuisin. Päiväkeskuksessa kävi vuoden 2008 lopussa 

noin 120 asiakasta/ viikko. Palvelun tarve ja kysyntä on kasvussa.  Päiväkeskuksen tilat ovat 

valmistuneet 1989 ja ne ovat edelleen ajanmukaiset ja toimivat 

 

Tehostettu palveluasuminen 

Palveluasunnoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä tehostettua palveluasumista. Tehostetun 

palveluasumisen yksiköitä ovat sellaiset yksiköt, joissa henkilökunta on paikalla 

ympärivuorokauden. Muhoksen kunnalla on käytettävissä 52 palveluasumispaikkaa. Puhakan 

palveluasunnot on kunnan oma 16 asukashuonetta käsittävä palveluasumisyksikkö, joka 

sijaitsee terveyskeskussairaalan yhteydessä.  Loput palveluasumispaikat jakaantuvat kahteen 



 

17 

 

eri yksikköön, joissa palvelun tuottaa yksityinen yrittäjä. Palvelut on kilpailutettu ja tilat ovat 

kunnan omistuksessa. Palveluasunnoissa on yhden ja kahden hengen huoneita, jotka asukas 

kalustaa omilla huonekaluilla. Asukas solmii vuokrasopimuksen kuntaan.   

 

Lisäksi ostetaan vanhusten psykogeriatrista palveluasumista tarve perusteisesti ulkopuolisilta 

palveluntuottajilta. Vuonna 2008 paikkoja on ostettu kuusi.  

 

Vuorohoidon (intervallihoidon) avulla pyritään tukemaan vanhusten kotona asumista ja 

omaisten jaksamista hoitotyössä. Vuorohoito tarjoaa turvallista, ympärivuorokautista hoitoa 

kotona tapahtuvan hoidon tukena. Tällä hetkellä Muhoksen terveyskeskussairaalassa on 2 

intervallipaikkaa lisäksi vuorohoitoa tarjotaan yhdessä tehostetun palveluasumisen yksikössä. 

 

 

  

 

6.4  Vanhusten laitoshuolto 

 

Terveyskeskussairaala 

58 paikkainen terveyskeskussairaala on rakennettu 1993. Sairaala on jatko- ja kuntoutus- sekä 

lyhyt- ja pitkäaikaishoitopaikka. Potilaspaikat jakautuvat siten, että akuuttiosastolla on 21 

paikkaa ja pitkäaikaisosastoilla yhteensä 37 paikkaa joista kaksi on ns. vuorohoitopaikkoja. 

Pitkäaikaiseen laitoshoitoon päädytään silloin kun vanhus ei selviydy päivittäisistä toimistaan 

käyttämiensä kotihoidon palveluiden turvin.  

 

Vaativan tason erikoissairaanhoito ostetaan Oulun yliopistollisesta sairaalasta sekä 

Psykiatrian klinikasta, vaikka terveyskeskussairaalan rooli kuntoutus ja akuuttihoitopaikkana 

on muuttunut 1990 – luvulla uusien tilojen myötä aktiivisemmaksi. OYS:n keskimääräinen 

hoitojakso jää noin neljään vuorokauteen. Terveyskeskussairaalan käyttäjistä 60 % on 

ikäihmisiä. Yleisin terveyskeskussairaalaan tulosyy on sairauden tutkimus ja hoito. 

Tavallisimpia sairauksia ovat erilaiset tulehdukset, sydän- ja verisuonisairaudet, 

syöpäsairaudet, keuhkoahtaumatauti ja leikkausten jälkihoito. Muita sairaalaan tulosyitä ovat 

omaishoitajan loma, asiakkaan päihdeongelma, masennus, yksinäisyys ja asumisongelmat. 

Keskimääräinen hoitoaika terveyskeskuksen sairaalassa oli akuuttiosastolla vuonna 2008 
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yhdeksän hoitopäivää. Yli 74- vuotiaat käyttivät kolmeneljäsosaa kaikista 

terveyskeskussairaalan hoitopäivistä. 

 

6.5 Dementian hoito 

Dementiaa sairastavia vanhuksia hoidetaan palvelujärjestelmän joka portaalla. Lievän 

dementian osalta pärjätään usein kotihoidon turvin. Palveluasunnoissa asuvista vanhuksista 

yli 4/5 sairastaa keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa. Varsinaisen laitoshoidon osuus korostuu 

erityisesti haasteellisesti käyttäytyvien dementiapotilaiden hoidossa. Näiden potilaiden hoitoa 

kunta ostaa myös ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. 

 

6.6 Seurakunnan palvelut 

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaissa on lueteltu ne tehtäväalueet, joilla kirkko 

toimii yhteiskunnassa. Seurakunta järjestää ikääntyville suunnattua kerhotoimintaa on eri 

puolilla kuntaa. Erilainen virkistystoiminta (kuorot, leirit, retket, juhlat jne.) tavoittaa 

vuosittain arviolta noin suuren joukon ikäihmisiä. Sairaaloihin ja laitoksiin tehdään 

yksilökohtaisia käyntejä sekä järjestetään erilaisia hartauksia ja tilaisuuksia. 

 

Suurin osa sairaaloissa ja laitoksissa tapahtuvista asiakaskontakteista kohdistuu ikäihmisiin. 

Laitos- ja kotikäynneillä käytävien keskustelujen sisältönä ovat mm. läheisen kuolema, 

vakavan sairauden aiheuttama kriisi, yksinäisyys, hengellinen etsintä, laitoshoitoon 

siirtyminen ja joskus myös taloudelliset vaikeudet. 

 

6.7 Kulttuuri- ja liikuntapalvelut 

Kulttuurin ja liikunnan harrastaminen edesauttaa ihmisten fyysistä, henkistä ja sosiaalista 

terveyttä sekä vähentää sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannuksia. Liikunnan puute on eräs 

tärkeimmistä huonokuntoisuutta, ennenaikaista rappeutumista sekä fyysisen että henkisen 

energian ehtymistä aiheuttavista tekijöistä. Liikunnan puute lisää vaaraa kuolla 

ennenaikaisesti ja sairastua yleisiin ja vakaviin kansansairauksiin. Liikunnan aloittaminen 

missä iässä tahansa, myös ja osittain erityisesti iäkkäänä, tuottaa terveydellisiä hyötyjä. 

Kulttuurin harrastamisen ja kokemisen merkitys ikäihmiselle itsetunnon ja itsearvostuksen 

kannalta ja yleensä elämälle merkityksen antajana on suuri. Osallistuminen antaa energiaa. 

Ihmisten kohtaaminen antaa ajatuksia.  
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Muhoksella sivistyslautakunnan alaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tuottajat ovat kirjasto, 

Oulujoki-opisto, kulttuuritoimi ja liikuntatoimi. Palveluja tuotetaan kaikille kuntalaisille 

ikäihmiset mukaan lukien. Ikäihmisistä näitä palveluja käyttävät pääasiassa ns. kolmannessa 

iässä olevat. Yhteistyö eri hallintokuntien, seurakunnan ja järjestöjen kanssa on vanhuksille 

tuotettavissa palveluissa ensiarvoisen tärkeää, koska ikäihmiselle on jokseenkin sama, kuka 

palvelun tuottaa, kunhan hän saa laadukasta, hyvin tiedotettua, hyvin saatavissa olevaa, 

joustavasti hänelle järjestyvää, ihmisläheistä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioittavaa 

palvelua. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tehtävänä tässä yhteistyössä on edistää ikäihmisten 

terveyttä, hyvinvointia ja viihtyisyyttä sekä edesauttaa omalta osaltaan vahvistamaan 

ikäihmisten elinvoimaa. 

 

Kirjastopalvelut 

Kirjastopalvelut kuuluvat kunnan peruspalveluihin, joiden tarkoituksena on kirjastolain 

mukaisesti edistää kaikkien kansalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, 

kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien 

kehittämiseen, kansainvälistymiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastopalvelut ulotetaan 

näin ollen myös ikääntyviin henkilöihin.  

 

Kirjaston tavoitteena on esteettömien ja eri ikäryhmille soveltuvien palveluiden avulla tukea 

kokonaisvaltaista kehittymistä, hyvinvointia ja henkistä vireyttä. Kirjastopalvelut ovat tärkeitä 

terveyden edistämisen ja syrjäytymisen ehkäisyn näkökulmasta. Aineiston hankinnassa 

otetaan huomioon eri ikäluokat ja erityisryhmät. 

 

Useille ikääntyville henkilöille kirjaston käyttö ja oheistapahtumiin osallistuminen kuuluvat 

lähes jokapäiväisiin toimintoihin. Kaikille kirjaston palveluiden käyttö ei kuitenkaan ole 

omatoimisesti mahdollista. Tasa-arvoisten palveluiden saannin toteutumiseksi kirjasto tuottaa 

palveluita myös kotiin. Kirjaston kotipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka fyysisten tai 

muiden rajoitteiden takia eivät itse pysty käymään kirjastossa tai kirjastoautossa.  Aineistoa 

toimitetaan tarvittaessa myös laitoksiin.  

 

Erilaiset ryhmät voivat vierailla kirjastossa, mutta myös kirjaston henkilökunta tekee 

vierailuja laitoksiin ja erilaisten ryhmien kokoontumisiin jonkin teeman puitteissa. Kirjasto 

tarjoaa halukkaille henkilöille maksutonta sähköpostin ja Internetin käytön opastusta 
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kirjastossa. Palveluiden tarjontaa monipuolistetaan tulevaisuudessa sähköisen viestinnän 

mukanaan tuomien uusien mahdollisuuksien avulla. 

 

Kirjastopalvelut ovat lähipalveluita, joiden tulee olla kaikkien ulottuvilla. Kirjasto tuo tietoa 

ja elämyksiä arkeen, juhlaan ja eri elämäntilanteisiin ihmisen elämänkaaren kaikissa 

vaiheissa. 

 

Oulujoki- Opisto 

Oulujoki- Opisto järjestää kuntalaisille yleissivistävää aikuiskoulutusta, avointa yliopisto-

opetusta ja taiteen perusopetusta. Tarjottavia palveluja, joissa ikäihmiset ovat aktiivisesti 

mukana ovat mm. seniori- ja kansantanssi, tietotekniikka- ja käsityökurssit, lausunta- ja 

kirjoittajapiiri, kuvataide, keramiikka- ja posliinimaalauskurssit. Tarjolla on myös 

kielikursseja ja sukututkimusta ym. 

 

Kulttuuritoimi 

Kulttuuritoimi järjestää ikääntyneille palveluja yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden, mm. 

päiväkeskuksen, seurakunnan, veteraani- ja eläkeläisjärjestöjen, kotiseutuyhdistyksen ym. 

vapaaehtoisjärjestöjen kanssa. Yhteistyössä järjestetään mm. näyttelyitä, elokuva- ja 

teatteriesityksiä sekä konsertteja. Lisäksi järjestetään erilaisia retkiä ja juhlia. Ikäihmiset ovat 

sekä kulttuurin tekijöitä että kokijoita. 

 

Liikuntatoimi 

Liikuntatoimi tarjoaa ikäihmisille tilat liikunnanharrastamiseen, kuten ulkoliikuntapaikkoja, 

sisäsaleja, kuntosalin ja uimahallin. Lisäksi sivistyslautakunta myöntää toiminta-avustuksia 

urheiluseuroille. 

 

Järjestö ja vapaaehtoispalvelut 

Muhoksella on monipuolista järjestö, - ja vapaaehtoistoimintaa. Paikkakunnalla on mm. 

kylätoimikuntia, maatalousjärjestöjä, vammaisjärjestöjä, urheiluseuroja, poliittisia sekä useita 

muita seuroja ja järjestöjä. Muhoksella toimii tämän lisäksi vanhus- ja vammaisneuvosto. 

 

 



 

21 

 

 

6.8 Liikennepalvelut 

Julkinen liikenne Oulun ja Muhoksen välillä on suhteellisen hyvä. Sen sijaan sivukylille 

liikenne on huonontunut. Vuodesta 1999 lähtien julkisen liikenteen täydentäjänä on toiminut 

palveluliikenne MIMMI:n bussi. 

 

Palvelulinja Mimmi on Muhoksen kunnan järjestämää kaikille avointa joukkoliikennettä. 

Palvelulinja-autoon voi nousta linja-autopysäkeiltä, mutta myös muualta reitin varrelta. Jos 

liikkuminen on hankalaa, palvelulinja-auto voi hakea asiakkaan kotoa, kunhan 

palveluntuottajalle on soitettu edellisenä päivänä. Maksu peritään linja-autotaksan mukaan ja 

matkan voi maksaa kaikilla joukkoliikenteen maksuvälineillä. Palvelubussi omalta osaltaan 

palvelee nimenomaan syrjäkylien huonokuntoisia vanhuksia pääsemään kerran viikossa 

asioimaan kylälle. 

 

7 TULEVAISUUS 

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on Paras – lainsäädännön mukaisesti järjestettävä vähintään 

20 000 asukkaan väestöpohjalle. Muhoksen kunta on ns. eteläisten kuntien kanssa muodostamassa 

yhteistoiminta-aluetta vuoden 2013 alusta. Muhoksen kunta on myös mukana Oulun seudun 

monikuntaliitosselvityksessä.  Ratkaisulla on merkittävä vaikutus nykyiseen hallintoon sekä 

palvelujärjestelmään. Tämän hetkisen näkemyksen mukaan lähipalvelut tulevat säilymään 

nykyisellään. Sen sijaan muutoksia oletetaan tulevan laitoshoitopalveluihin.  

 

Tällä hetkellä jo olemassa oleva työvoimapula etenkin sijaisten osalta tullenee vuoteen 2020 

mennessä pahenemaan. Toteutuessaan työvoimapula muuttaa merkittävästi koko 

palvelujärjestelmää. 

 

Tässä kappaleessa tulevaisuutta peilataan ikäihmisten laatusuosituksen ja väestöennusteen pohjalta. 
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7.1  Vanhustenhuollon avopalvelut 

Laadukas ja toimiva kotihoito on ennakoivaa ja se perustuu asiakkaiden toimintakyvyn 

arviointiin. Kotiin annettavien palveluiden tulee reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin 

tarpeisiin. Kotihoidon monipuolinen toteutus vaatii asiakkaiden, omaisten, kolmannen 

sektorin ja eri ammattilaisten ja organisaatioiden yhteistyötä ja osallisuutta. Monipuolinen 

kotihoito edellyttää laadukasta palvelujen koordinointia ja kehitystyötä.   Asiakasmäärän 

kasvu vaatii kotihoidon henkilöresurssien lisäämistä. Laatusuosituksen mukaan kotihoidon 

henkilöstöresurssin lisäystarve on 3-5 lähihoitajaa.  

 

Tukipalveluiden osalta tarvitaan kuljetuspalveluiden määrällistä lisäämistä, 

turvapalveluiden lisäämistä ja turvapalveluiden monipuolistamista sekä virkistys- ja 

harrastustoiminnan kehittämistä. 

 

Kunnassa aloitettiin syksyllä 2008 ehkäisevät kotikäynnit. Ennakoivat ja palvelutarvetta 

aktiivisesti arvioivat kotikäynnit tulevat olemaan osa vanhustyön ennaltaehkäisevää työtä ja 

vanhustyön kehittämistä. Ikääntyvien henkilöiden kotona asumisen tukeminen edellyttää 

asuinolojen arviointia, asuinolojen kohentamista muutostöiden avulla, apuvälineiden ja 

asumista helpottavan teknologian entistä vahvempaa käyttöönottoa Osana ennaltaehkäisevää 

toimintaa nähdään myös seniorineuvolatoiminnan aloittaminen lähivuosina.    

 

Tulevina vuosina kotihoidossa nähdään haasteena myös ympärivuorokautisten kotiin 

tuotettavien palvelujen kehittäminen. Yöpartiotoiminnan tarveselvitys on tehtävä pikaisesti. 

Palvelun tuottaminen omana toimintana tai ostopalveluina selkeytyy tarvearvion perusteella.  

 

Muhoksen vanhustyössä pyritään saavuttamaan omaishoidon tuen osalta laatusuosituksen 

mukainen tavoite, lisäksi on panostettava omaishoitajien vapaapäivien toteuttamiseen ja 

asiakkaiden kuntouttavaan intervallihoitoon.  
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Päiväkeskuksen toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Tällä hetkellä 

päiväkeskus on kotihoidon tukipiste, jonka tuella yhä huonompikuntoisia asiakkaita hoidetaan 

kotona. Asiakkaat hakeutuvat itsenäisesti palveluiden piiriin. Asiakasmäärien kasvu edellyttää 

tällä hetkellä yhden henkilöresurssin lisäyksen. Päiväkeskuksen toiminnassa vahvistetaan 

kuntouttavaa työotetta sekä monipuolistetaan palveluja.  

 

Kunnan ja kolmannen sektorin voimavarat pyritään järkevästi yhdistämään 

vapaaehtoisjärjestöjen erilaisia toimintoja koordinoimalla. Toimitiloihin jouduttanee 

investoimaan lähivuosina kodinkoneita.  

 

7.2  Tehostettu palveluasuminen 

Tehostetussa palveluasumisessa tavoitteena on säilyttää vuoden 2008 hyvä määrällinen taso ja 

kehittää vaativamman palveluasumisen osuutta. Kunnan omaa tehostettua 

palveluasumistuotantoa voidaan muuttaa vaativan hoidon palveluasumiseksi. Tämä 

edellyttää henkilöstömitoituksen nostamista 0.75 työntekijää/ asukas eli  henkilöstöresurssin 

lisäys on 4 työntekijää.  Henkilöstöresurssiin sisällytetään yksi sairaanhoitajan toimi.  

 

7.3 Hoito ja kuntoutus 

Vanhusten akuuttihoidossa, tutkimuksessa ja kuntoutuksessa korostuu oikea-aikaisuus. On osattava 

tehdä selvitykset nopeasti, sillä vanhuspotilaan toimintakyky voidaan nopeasti menettää. Toisaalta 

joskus vanhuspotilaan kohdalla on myös osattava luopua ei mihinkään johtavista- tutkimuksista ja 

hoidoista vanhuksen oman edun vuoksi.  

 

Muhoksella on seitsemän lääkärinvirkaa, joista yksi on koulutusvirka.  Yhden 

terveyskeskuslääkärin toimenkuvan muuttaminen puhtaasti vanhustenhuoltoon ja 

terveyskeskussairaalan vastuulääkäriksi on toiminnallisesti hyvin perusteltu ratkaisu. 

Tulevaisuudessa tavoitteena on ostaa geriatrian erikoislääkärin etävastaanottotoimintaa 

terveyskeskukseen, mikä toisi työkaluja myös muun henkilökunnan ammattitaidon kehittämiseen.   

 

Kuntoutuksen osalta lisääntyvä vanhusväestö tuo lisätarvetta oman kuntoutusyksikön henkilöstölle. 

Lisätarve on yksi fysioterapeutin toimi.  Vaikeavammaisten kohdalla on myös yli 65-vuotiaiden 

osalta aihetta myös laitoskuntoutukseen, tätä velvoitetta ei ole kyetty määrärahojen niukkuuden 

vuoksi riittävästi toteuttamaan. Väestön ikääntyminen näkyy myös apuvälinetarpeen nousuna. 
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Muhoksella pitkäaikainen laitoshoito toteutetaan terveyskeskussairaalassa, jonka 58 potilaspaikasta 

pitkäaikaispaikkoja on 37.  Määrä on riittävä. Pitkäaikaisen laitoshoidon tarvetta voidaan vähentää 

erityisesti muuttamalla omat palveluasuntopaikat vaativan palveluasumisen yksiköksi. 

 

Tulevaisuudessa dementiaa sairastavien lisääntyessä kunnassa joudutaan miettimään 

erityisosaamista vaativien, haasteellisesti käyttäytyvien dementikkojen hoitoa. Palveluasunto 

tyyppisen palvelun lisäksi tarvitaan laitosmaista hoitoa. Tällä hetkellä kunnassa ei ole 

haasteellisesti käyttäytyville dementiaa sairastaville omaa yksikköä ja siitä syystä sitä on 

ostettu yksityisiltä palveluntuottajilta.  Dementiaa sairastavien hoitoketjusta ja sen 

toteutuksesta tulee tehdä oma suunnitelma. 

 

Akuutti sairaalahoito on toteutettu OYS ja terveyskeskuksen sairaalassa. Hyvin lyhytkestoisen 

sairaalahoidon osalta tulevaisuuden kehityssuunta seudullisesti tullenee olemaan hoidon 

keskittyminen entistä enemmän Ouluun.  Seudullisesti on kaavailtu aluesairaalatasoista yksikköä, 

joka huolehtisi lyhytkestoisesta akuuttihoidosta. Nykyisen terveyskeskussairaalan rooli olisi 

pidempikestoisessa akuuttihoidossa ja pitkäaikaishoidossa.  

 

Vaativimmat hoidot ja tutkimukset tehdään OYS ja Psykiatrian klinikan toimesta Oulussa.  

Näiden resurssien oikea ja järkevä käyttö tulee olemaan ensiarvoisen tärkeää koko 

terveydenhuollon tulevaisuuden kannalta.  

 

8  YHTEENVETO 

 

Tulevaisuudessa vanhustenhuollon palvelut tullaan järjestämään paikallisten tarpeiden sekä 

valtakunnallisten tavoitteiden mukaisesti. Valtakunnallisen suosituksen mukaan yli 75 – vuotiaista 

91–92 % asuu kotona. Muhoksella luku on 82,7 %. Jotta tähän päästään, tulee palvelujärjestelmän 

pääpaino olla ennaltaehkäisevässä työssä. Sosiaali- ja terveystoimessa tämä tarkoittaa mm ennalta 

ehkäisevien kotikäyntien kehittämistä, yöpartiotoiminnan ja seniorineuvolatoiminnan aloittamista, 

dementiahoidon kehittämistä sekä oman lääkärin nimeämistä vanhusten huoltoon ja 

terveyskeskussairaalaan. Turvallisen kotona asumisen tukemiseksi kotihoidon henkilöstöresurssit 

tulee saattaa palvelutarvetta vastaavalle tasolle.  Lisäksi kotona asumisen tueksi tarvitaan 

vuorohoitopaikkoja tukemaan kotona tapahtuvaa hoitoa sekä omaisten jaksamista hoitotyössä.   
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Palveluasunto- ja laitospaikkoja kunnassa on suositukseen nähden riittävästi. Sen sijaan omat 

palveluasuntopaikat tulee muuttaa vastaamaan vaativampaa hoidon tarvetta, mikä tarkoittaa 

henkilökuntamäärän nostamista. Palvelujärjestelmän haaste on luoda sen kaltainen verkosto, jonka 

toimivuuteen ja joustavuuteen vanhus ja omainen voivat luottaa. 

 

Ennalta ehkäisevässä työssä suuri merkitys on muilla kuin sosiaali- ja terveystoimen palveluilla. 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seurakunta, järjestötoiminta, liikenne, turvallisuus yms. ovat erittäin 

merkittävässä roolissa, jotta vanhus toimii aktiivisesti ja hallitsee elämäänsä. 

 


