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JOHDANTO  

Muhos on ikärakenteeltaan vanhusvoittoinen kunta. Muhoksen vahvuuksia ovat hyvä logistinen 
sijainti Oulun kupeessa, lähellä luontoa ja kunnassa on tarjolla kuntalaisille korkeatasoiset sekä 
asiakaslähtöiset peruspalvelut. 

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 vanhuksil-
le.  Toimenpideohjelma sisälsi henkilöstö- ja investointitarpeet väestöennusteisiin ja sen hetkisiin 
suosituksiin perustuen. 

Ensimmäinen päivitys tehtiin vuosille 2010–2020 ja se hyväksyttiin sosiaali - ja terveyslautakun-
nassa 15.6.2009. Valtuustossa 26.8.2019 § 76 hyväksytty ohjelmaa tarkentava asiakirja on katsot-
tu myös vanhuspalvelulain 5 §:n mukaiseksi suunnitelmaksi ikääntyneen väestön tukemiseksi.  
Kokonaisuutena vanhuspoliittista ohjelmaa on pystytty toteuttamaan pitkällä aikajänteellä, mutta se 
kaipaa selvästi arviointia ja päivitystä. 

Toimenpideohjelman aikana monia vanhustenhuoltoa ohjaavia lakeja uudistettiin. 
Merkittävimpiä vanhustenhuollon suunnittelua ja täytäntöönpanoa ohjaavia lakeja ja asetuksia ovat 
seuraavat:  

 laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-
veluista (980/2012)   

 sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja -asetus (607/1983) 

 terveydenhuoltolaki (1326/2010)  

 laki omaishoidon tuesta (937/2005)  

 perhehoitolaki (263/2015) 

 kotikuntalaki (1377/2010)   

 laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  

 laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2012).  

Vanhuspalvelulaissa ikääntyneellä väestöllä tarkoitetaan vanhuuseläkeikäistä (63+) väestöä. Iäk-
käällä henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jonka toimintakyky on heikentynyt ikään liittyvien syiden 
vuoksi. Vanhuspalvelulain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja 
lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Tavoitteena on myös paran-
taa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa 
sisältöön ja toteuttamiseen. Laki täydentää muuta sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöä ja 
painottuu sosiaalihuoltoon. Terveydenhuollon palveluista on säädetty terveydenhuoltolaissa. Van-
huspalvelulaissa ei ole säädetty uusista lakisääteisistä palveluista. 

Vanhuspalvelulain keskeisenä sisältönä voidaan pitää valtuustokausittain laadittavaa suunnitelma 
ikääntyvän väestön tukemiseksi sekä myös valtuustokausittain nimettävää vanhusneuvostoa. 
Ikääntyneelle väestölle on tarjottava neuvontapalveluja ja riskiryhmille terveystarkastuksia, vas-
taanottoja tai kotikäyntejä. Palvelutoimintaa ohjaavien periaatteiden mukaisesti huomiota kiinnite-
tään erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Pitkäaikainen hoito ja huo-
lenpito toteutetaan ensisijaisesti yksityiskotiin tai muuhun kodinomaiseen hoitopaikkaan annettavil-
la sosiaali- ja terveyspalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa järjestetään vain poikkeustapauksissa. 
Iäkkään henkilön palvelutarpeet on selvitettävä monipuolisesti ja hänelle on laadittava palvelu-
suunnitelma. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään kolmessa kuu-
kaudessa päätöksestä. Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja ter-
veyden tukemista ja palvelujen järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta. Mikäli 
iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujensa yhteensovittamisessa, hänelle on nimettävä vastuutyön-
tekijä. Toimintayksikölle on laadittava omavalvontasuunnitelma, henkilöstön sekä tilojen tulee vas-
tata asiakkaiden tarpeita ja johtamisen tulee olla asiakaslähtöistä. Sosiaalitoimen, pelastustoimen, 
hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva viranomainen tai terveydenhuollon ammattihenkilö 
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on velvollinen ilmoittamaan viipymättä sosiaalitoimelle, mikäli hän on saanut tehtävässään tiedon 
iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan. Ter-
veydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava sosiaalitoimelle iäkkään henkilön kotiuttamisesta 
terveydenhuollon laitoksesta hyvissä ajoin ennen kotiuttamista. Kunnan on julkaistava ainakin puo-
livuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa palvelut.  

Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset mahdollistavat sen, että sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä tai vastaavissa olosuhteissa asuvilla henkilöillä on mahdollista valita kotikuntan-
sa. Tämä koskee muun muassa niitä vanhuksia, jotka haluaisivat muuttaa lähelle sukulaisiaan.  

Uusi terveydenhuoltolaki on yhdistänyt kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain toiminnan ja 
palvelujen sisältöä koskevat säännökset yhdeksi laiksi. Myös terveydenhuollon asianmukaiseen 
toimeenpanoon liittyvät sosiaalihuollon palvelut pitäisi entistä paremmin integroida eheäksi palve-
lukokonaisuudeksi. Terveydenhuoltolaissa terveydenhuollon palvelujen järjestäjälle on velvoite 
toimia yhteistyössä sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien kanssa siltä osin kuin tehtävien asianmu-
kainen hoitaminen edellyttää. Terveydenhuollon, erityisesti perusterveydenhuollon ja sosiaalihuol-
lon välinen yhteistyö on mahdollista, jos kunta haluaa sen toteuttaa. 

 

IKÄÄNTYNEIDEN MÄÄRÄ JA VÄESTÖNKEHITYS  

 
Pohjois-Pohjanmaa on nopeimmin ikääntyvä maakunta. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on noin 
17 %. Ikärakenne kunnissa on erilainen ja osassa kunnista vanhusten määrän ennustetaan kasva-
van jopa 40 %:iin vuoteen 2025 mennessä. 

Tämän hetkiset valtakunnalliset suositukset ikäihmisten palveluista koskevat 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä. Tilastokeskuksen väestötietokannan mukaan Muhoksen kunnan asukkaista yli 75-
vuotiaita on 679 henkilöä eli 7,56 %. Vuoteen 2020 mennessä yli 75-vuotiaita on 699 henkilöä eli 
7,79 % ja vuonna 2030 heitä on jo 838 henkilöä eli 12,17 % koko kunnan väestöstä. Vanhuspoliitti-
sessa ohjelmassa vuosille 2010–2020 arvioitiin yli 75-vuotiaiden määrän olevan keskimäärin noin 
650–700 henkilöä vuoteen 2020. Uusi väestöennuste kuvaa kyseisen ikäluokan voimakasta kas-
vua viiden vuoden tarkastelujaksoilla. 

Vuosi Yli 75-vuotiaat 

2015 657 

2020 695 uusi ennuste 699 

2025 838 

2030 1041 

2035 1217 

2040 1348 

 

Muhoksen kunnan ikääntyvän väestön määrällinen kasvu ja prosentuaalinen osuus koko kunnan 
väestöstä sekä niiden tuomat vaikutukset ovat tämän vanhuspoliittisen ohjelman tarkastelun koh-
teena. Seuraavassa taulukossa esitetään Muhoksen kunnan väestöennuste ikääntyneiden yli 65-
vuotiaiden osalta (Tilastokeskus, 2019). Tarkastelussa ovat ajanjaksot viiden vuoden välein ajalla 
2020–2040. Taulukossa on yli 65-vuotiaiden määrä prosenttiosuuksina koko Muhoksen väestöstä 
sekä lukumäärä ikäryhmittäin.  
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Vuosi Koko 
väestö 

65-
vuotiaat 

% 65–
69 v.  

70–
74 v. 

75–
79 v. 

80–
84 v. 

85–
89 v. 

90–
94 v. 

95–
99 v. 

+100 v.  

2020 8971 1650 18,39 535 416 271 208 128 78 14 0 

2025 8785 1887 21,47 551 498 377 227 145 65 22 2 

2030 8551 2097 24,52 545 516 377 324 168 76 18 3 

2035 8330 2198 26,38 470 511 472 393 240 88 22 2 

2040 8167 2224 27,24 432 444 471 416 298 133 26 4 

Taulukko: Muhoksen väestöennuste ja väestörakenteen kehitys vuosina 2020–2040 (Tilastokes-
kus, 2019).  

VANHUSTEN HUOLLON KEHITTÄMISEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT       

 
Jokainen aikakausi tuottaa oman vanhuskäsityksensä. Vanhuskäsitys on sidoksissa vallitsevaan 
kulttuuriin ja yhteiskunnan rakenteisiin. Yhteiskunnassa vallitsee samanaikaisesti erilaisia vanhus-
käsityksiä ja siten monenlaista suhtautumista vanhuksiin. Erilaisista käsityksistä huolimatta on löy-
dettävissä yhteinen vanhustyötä ohjaava vanhuskäsitys. Ikäihmisille on turvattava oikeus arvok-
kaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun.   

Suomen perustuslain mukaan julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, 
johon sisältyy oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Käytännön vanhus-
työssä noudatetaan arvoihin perustuvia eettisiä periaatteita. Ikääntyneiden palvelujen keskeisim-
mät eettiset periaatteet ovat ikäihmisten arvostaminen, itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen 
sekä yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen. Itsemääräämisoikeuden toteutuminen edellyttää, että 
ikääntynyt ihminen pystyy itse tekemään tietoisia valintoja ja että hän saa päätöksentekoaan var-
ten tietoa ja muuta tukea. Yksilöllisyys on vapautta ja valinnanmahdollisuuksia, mutta se on myös 
vastuunottoa omasta elämästä. Ikääntyneiden hyvä hoiva ja hoito perustuvat oikeudenmukaiseen 
lähestymistapaan turvallisuus ja osallisuus huomioiden. Oikeudenmukaisuus liittyy inhimillisten 
tarpeiden tyydyttämiseen ja hyvinvointiin. Palvelujen oikeudenmukainen kohdentaminen edellyttää 
ikääntyneiden yhdenvertaisuuden turvaavaa palvelutarpeen arviointia ja palvelujen yhtenäisiä 
myöntämisperusteita. Oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan lisäksi erilaisuuden hyväksymistä ja 
syrjinnän estämistä sekä epäoikeudenmukaisuuteen puuttumista. 

Vanhustyön tavoitteena on, että vanhus toimii aktiivisesti ja hallitsee elämäänsä. Hänellä on käsi-
tys 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 toi-
mintaympäristöään. Yleistä vanhusasiakasta ei ole olemassa, vaan aina on kyseessä toimiva, tun-
teva ja tahtova vanha ihminen. Arvokkaaseen vanhuuteen ja ihmisarvoiseen elämään turvaavia 
eettisiä periaatteita ovat itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osalli-
suus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Ennalta ehkäisevässä työssä suuri merkitys on muilla kuin sosi-
aali- ja terveystoimen palveluilla. Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, seurakunta- ja järjestötoiminta, lii-
kenne, yleinen turvallisuus yms. luovat puitteet, joissa ikäihmisen on mahdollista toimia aktiivisesti 
ja hallita elämäänsä.  
 
Muhoksen kunnan vanhuspalvelut ovat osallistuneet vuosina 2016–2018 yhteistyössä Pohjois-
Pohjanmaan muiden kuntien kanssa Ikäinstituutin hankkeeseen, jossa kehitettiin ikäihmisten koti-
hoitoa ja vahvistettiin kaikenikäisten omaishoitoa alueen kunnissa. Hankkeen päättymisen yhtey-
dessä kunnissa valmisteltiin kuntakohtainen oman toiminnan kehittämis- ja juurruttamisohjelma, 
jolla pyritään varmistamaan hankkeessa yhteisesti kehitettyjen asioiden siirtymistä arkityöhön. 
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VALTAKUNNALLISESTI ASETETUT IKÄIHMISTEN HOITOA JA PALVELUA KOSKEVAT 
LAATUSUOSITUKSET JA TAVOITTEET 

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa tavoitteena on mahdollisimman monen ikääntyneen 
mahdollisuus elää omaehtoista, täysipainoista ja mielekästä elämää omassa kodissaan.  

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksissa on asetettu palvelurakennetta kuvaavia seurantaindikaat-
toreita säännölliselle kotihoidolle, omaishoidontuelle, tehostetulle palveluasumiselle ja laitoshoidol-
le. 

Indikaattori Tavoite (suhteutus 
75 vuotta täyttä-
neet) 

Muhoksen tilanne 
v.2008 

Muhoksen tilanne 
v.2017 (N 688) 

Kotona asuvat, % 
vastaavanikäisestä 
väestöstä 

91–92% asuu koton 84 % asui kotona 86.9 % (Sotkanet) 

Säännöllisen koti-
hoidon piirissä ole-
vat asiakkaat 

13–14% saa sään-
nöllistä kotihoitoa 

16 % sai säännöllistä 
kotihoitoa 

22 % sai säännöllis-
tä kotihoitoa 

Omaishoidon tuen 
hoidettavat vuoden 
aikana 

5-6 % saa omais-
hoidon tukea 

4 % oli omaishoidon 
tuen piirissä 

10 % oli omaishoi-
don tuen piirissä 

Tehostetussa pal-
veluasumisessa 
asuvien osuus 

5-6 % asuu tehoste-
tussa palveluasu-
misessa 

11 % asui ympärivuoro-
kautisessa tehostetussa 
palveluasumisessa 

13 % tehostetussa 
palveluasumisessa 
asuvien osuus 

Pitkäaikainen lai-
toshoito 

3 % pitkäaikaisessa 
hoidossa terveys-
keskuksen vuode-
osastolla 

6 % oli pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 

1 % pitkäaikaisessa 
hoidossa terveys-
keskuksen vuode-
osastolla 

 

Maakuntavalmistelussa ikäihmisten PoPSTer-työryhmän esittämän tavoitteen mukaan vuoteen 
2030 mennessä vähintään 94 % yli 75-vuotiaista asuu kotona itsenäisesti, omaishoidon tai perhe-
hoidon turvin. Kotona asumista tuetaan kehittämällä moniammatillista kuntoutumista edistävää 
kotiin annettavaa apua ja tukea sekä toimivaa avohoitoa. Korkeintaan 6 % yli 75-vuotiaista asuu 
pitkäaikaisesti ympärivuorokautisissa hoivayksiköissä. Näistä korkeintaan 5 % asuu tehostetussa 
palveluasumisessa ja korkeintaan 1 % pitkäaikaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidos-
sa. Pitkäaikaista laitoshoitoa toteutetaan vain vanhuspalvelulain mukaisilla lääketieteellisillä, asia-
kas- tai potilasturvallisuuteen perustuvilla erityisperusteilla.  
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Uudessa sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa (STM julkaisuja 2017:6) hyvän ikään-
tymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2017–2019 on laajennettu palvelujen kehittä-
misen, toimeenpanon ja seurannan indikaattoreita. Uusissa laatusuosituksissa kiinnitetään huomio 
ikäihmisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitämiseen kuten liikuntaan, ra-
vintoon, virikkeisiin, ennaltaehkäisevään terveydenhuoltoon, muistioireiden tunnistamiseen, ma-
sennusoireiden tunnistamiseen ja päihteisiin. Ikääntyneiden tarpeita vastaavien palvelujen tulee 
perustua kattavaan palvelutarpeiden arviointiin. Palvelurakenteen tulee olla hyvinvointia ja terveyt-
tä edistävää. Ikääntyneiden palveluissa seurataan asiakas- ja palveluohjaukseen laatua ja sen 
oikea-aikaista kohdentumista sekä määrää. 

Laadullisten palveluiden tuottaminen vaatii riittävän määrän tekijöitä ja ajanmukaiset työvälineet. 
Laadullisiin tekijöihin vaikuttavat henkilöstön rakenne ja koulutustaso, henkilöstömitoitus, henkilös-
tön hyvinvointi ja poissaolot, henkilöstön vaihtuvuus sekä välittömään asiakastyöhön käytetty aika. 
Asiakasrakenne ja palvelutarve ohjaavat palveluiden kehittämisen suuntaa. 

Maakuntavalmistelussa ikäihmisten PoPSTer-työryhmän totesi ikäihmisten palveluista seuraavaa: 
Tällä hetkellä palveluohjausmallit ja -kriteerit sekä asiakas/palvelumaksut eivät ole yhtenäiset. Jär-
jestelmällinen varhainen puuttuminen ikäihmisten tilanteisiin eri palveluissa on hajanaista ja tar-
peeseen nähden kustannuksiltaan raskaat palvelut alkavat liian nopeasti. Ikäihmisten palvelujen 
palvelurakenne painottuu ympärivuorokautiseen hoitoon. Kotona asuvien osuus on alle tavoitteen, 
vaikka säännöllisen kotihoidon ja omaishoidon tuen kattavuus ovat korkeita. Kotona-asumista tu-
kevien tukipalveluiden sisältö ja valikoima on suppea ja teknologian hyödyntäminen palveluissa on 
vähäistä ja yksipuolista. Kuntien palvelurakenteissa on selkeitä eroja, ja palveluita saa erilaisin 
perustein. Asiakkaalle yhteydensaanti ja apu eivät toteudu joustavasti. Ympärivuorokautinen koti-
hoito ei toteudu koko maakunnan alueella. Kotona-asumista ja toimintakykyä tukeva kuntoutus on 
tarpeeseen nähden vähäistä. 

Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden tavoitteena on, että yhä useampi muhoslainen 
ikääntynyt asuu omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Palveluja tulee kyetä tarjoamaan asi-
akkaille oikea-aikaisesti. Ikääntyneille tarjotaan terveyttä ja hyvinvointia tukevia/edistäviä palveluja, 
ennaltaehkäiseviä palveluja sekä kotona asumista tukevia.  Palvelut tuotetaan yhteistyössä julki-
sen, yksityisen, kolmannen sektorin ja kuntalaisten kanssa. Kaikkien palvelujen suunnittelussa ja 
tarjoamisessa huomioidaan yksilöllisyys, tasa-arvo, turvallisuus ja valinnan vapaus. Hyvä hoito ja 
palvelu perustuvat voimavaralähtöisyyteen sekä oikeudenmukaisuuteen. Hyvään hoitoon ja palve-
luun kuuluu lisäksi turvallisuus ja oma osallistuminen, joita kuntouttavan työotteen avulla mahdollis-
tetaan. 

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 

Yhteydenotto ja palvelutarpeen arviointi 

Vanhuspalvelulain voimaantulon myötä tulee entistä enemmän kiinnittää huomioita palvelujen riit-
tävyyteen ja oikeaikaisuuteen sekä erityisesti palvelutarpeen arviointiin, tavoitteelliseen ja suunni-
telmalliseen palvelun toteuttamiseen (15 §). Kunnan on huolehdittava, että iäkkään henkilön sosi-
aali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itse-
näistä suoriutumistaan tukevien palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään 
henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa.  

Sosiaaliohjausta ja palvelutarvearvioita tehdään tilanteen mukaan. Palveluntarpeiden selvittämi-
sestä vastaa iäkkään henkilön tarpeiden kannalta tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä annetun lain (817/2015) 3 §:ssä tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) 2 §:ssä tarkoitettu ammattihenkilö, jolla on laaja-alaista asiantuntemusta. Palveluntar-
peiden selvittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava iäkkään henkilön tarpeita vastaavasti 
yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa.  
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Palvelutarpeen arvio on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta, jos 
kyseessä on erityistä tukea tarvitseva lapsi, henkilö joka saa vammaisetuuksista annetun lain mu-
kaista ylintä hoitotukea tai on yli 75-vuotias. Selvitys on annettava siten, että asiakas riittävästi 
ymmärtää sen sisällön ja merkityksen. Kun arvioidaan henkilön toimintakykyä ja palvelutarvetta 
erilaisissa toimintaympäristöissä, on otettava huomioon henkilön terveydentila, elämäntilanne ja 
elinolosuhteet sekä niissä tapahtuvat muutokset.  

Sosiaaliohjauksella tarkoitetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen ohjausta ja tukea palvelujen 
käytössä sekä yhteistyötä eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Tavoitteena on yksilöiden ja per-
heiden hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen vahvistamalla elämänhallintaa ja toimintakykyä. 
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 16 §.)  

Palvelutarvearviossa arvioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen elämäntilanne, sekä sosiaalipalvelu-
jen ja erityisen tuen tarpeet. Vaihtoehdot palvelujen toteuttamiseen ja niiden vaikutuksiin tulee sel-
vittää niin, että asiakas ymmärtää sisällön ja merkityksen. Ikääntyneen väestön palvelutarpeen 
selvitystä tehtäessä on lisäksi noudatettava, mitä vanhuspalvelulaissa säädetään. Arvioinnista vas-
taavalla henkilöllä tulee olla laissa tarkoitettu kelpoisuus arvioinnin suorittamiseen. (Sosiaalihuolto-
laki 1301/2014, 36 §, 37 §) 

Palveluohjauksella tarkoitetaan asiakaslähtöistä sosiaali- ja terveysalan asiakastyötä, jossa vahvis-
tetaan asiakkaan itsenäistä elämänhallintaa ja yksityistä verkostoa hyödyntämällä asiakkaan voi-
mavaroja hänen elämänsä haastekohdissa. 

Palveluohjauksen tavoitteena on aina asiakkaan elämänlaadun parantuminen. Sillä tavoitellaan 
myös asiakkaan voimavarojen hyödyntämistä hänen elämänsä haastekohdissa. Palveluohjauksen 
asiakkaalla on usein vaikeuksia elämänhallinnassa, minkä vuoksi tarve palveluohjaukselle on syn-
tynyt. Palveluohjauksella autetaan asiakasta ottamaan käyttöön niitä hänessä olevia kykyjä, taitoja 
ja voimavaroja. Palveluohjaus tavoittelee siis sitä, että asiakas pystyisi jatkossa, ilman palveluoh-
jaajan tukea, toimimaan omassa ympäristössään joutumatta uudelleen siihen tilanteeseen, mikä 
hänet alun perin toi palveluohjauksen piiriin. 

Muhoksen ikääntyneiden palveluissa avattiin 1.11.2018 virka-aikainen palvelupuhelin sekä otettiin 
käyttöön puhelinaika. Tällä palvelulla ohjataan ja neuvotaan asiakkaita yhdestä numerosta. Ohjaus 
ja neuvontapalveluita on saatavilla myös päiväkeskuksessa sekä muistineuvolapalvelut kerran 
viikossa. 

Ikääntyneiden palveluihin muodostettiin lokakuussa 2018 arviointi- ja kuntoutustiimi, johon kuuluvat 
palveluohjaajan ja kotiutushoitajan lisäksi kolme lähihoitajaa ja geronomi. Arviointitiimi toimii asiak-
kaan ensi kontaktina akuutin sairaalavaiheen jälkeen, hoitaa ja hoivaa, ohjaa, arvioi ja koordinoi 
asiakkaan kotona tapahtuvaa toipumista ja kuntoutusta. Arviointimenetelmänä käytössä yleisimmin 
tällä hetkellä RAI (laaja-alainen toimintakyky), Berg (tasapaino), SPPB (toimintakyky), MNA (ravit-
semus), MMSE (muisti), Cerad (muisti) sekä asiakas- ja omais- tai läheishaastattelut. Muhoksella 
käytössä oleva RAI toimintakykymittari auttaa osaltaan palvelujen arvioimisessa ja kehittämisessä. 

Kotiutukseen ja kotihoitoon liittyvää toimintaa on tehostettu perustamalla arviointitiimi. Arviointijak-
solle ohjaudutaan kotona tehtävän palvelutarpeen arvioinnin tai kotiutumistilanteessa pidetyn hoi-
toneuvottelun kautta. Arviointijakso kestää yleensä 2-6 viikkoa. Arviointitiimi arvioi asiakkaan toi-
mintakykyä ja kotona selviytymistä sekä auttaa asiakasta päivittäisissä toimissa kuntouttavalla työ-
otteella. Arviointijakson päätteeksi suunnitellaan moniammatillisesti tarpeelliset palvelut asiakkaalle 
ja tavoitteena on saada asiakas oikea-aikaisten palveluiden piiriin.  

Muhoksella on määritelty ikääntyneiden palvelujen kriteerit. Kriteerien tarkoituksena on selkeyttää 
kaikille toimijoille yhteiset perusteet ikääntyneiden hoidon ja hoivan palvelujen saamiseen. Kriteeri-
en tarkoituksena on lisäksi avata se, että palvelut saadaan oikea-aikaisina niitä tarvitseville oikeille 
asiakkaille. 

  



7 

SAS-toiminta  

Toimintaohjelman aikana ja vanhuspalvelulain voimaantulon myötä tehostetun palveluasumisen 
palvelukuvauksia ja palvelun myöntämisen kriteereitä tarkennettiin. Arviointityön tueksi perustettiin 
moniammatillinen SAS (selvitä-arvioi-sijoita) työryhmä.SAS-työryhmän tehtävänä on arvioida ja 
suunnitella hoidon ja hoivan tarpeessa olevien asiakkaiden tarpeenmukainen ja oikea sijoitus 
omaishoidon, kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen osalta.  

Moniammatillinen työryhmä arvioi käsittelyyn tulleet hakemukset omaishoidontuen ja tehostetun 
palveluasumisen osalta. Tavoitteena on tarjota jokaiselle ikääntyneelle hänen tarpeitaan vastaavat 
oikea-aikaiset palvelut. Hoidon porrastusta seurataan SAS-työryhmässä arvioimalla jokaisen te-
hostettuun palveluasumiseen hakevan asiakkaan henkilökohtainen palvelutarvetilanne. Työryhmä 
kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa, mutta tarvittaessa useammin tarpeen mukaan.   

 

Ennakoivat palvelut 

Päiväkeskuksen toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevässä työssä. Hyvinvointia tukevilla koti-
käynneillä sekä omaishoitajien terveystarkastuksilla pyritään kartoittamaan tulevien ikäluokkien 
ennakoitavaa palvelutarvetta ja edelleen tukemaan näiden ikäryhmien aktiivista omasta hyvinvoin-
nista huolehtimista. Terveystarkastukset ovat lakisääteisiä, mutta vapaaehtoisia. Päivätoiminta on 
tarkoitettu kotona asuville ikääntyneille, joiden fyysinen- ja kognitiivinen toimintakyky sekä sosiaali-
set voimavarat ovat heikentyneet, eivätkä he jaksa tai pysty käymään itsenäisesti muissa kodin 
ulkopuolisissa toiminnoissa. Päiväkeskustoiminta tukee asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toiminta-
kykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Päiväkeskus on ohjattua toimintaa, henkilökohtaista 
hoivaa, osallistavaa toiminnallista tekemistä sekä yhdessäoloa, se toteutetaan asiakkaan omia 
voimavaroja hyödyntäen. Kuntouttava päivätoiminta sisältää mahdollisuuden osallistua yhteiseen 
ruokailuun ja virkistystoimintaan. Lisäksi palveluun kuuluu elämäntilanteen kartoitusta, ohjausta, 
tukea, aktiviteetteja sekä sosiaalisia kontakteja. Myös tarvittaessa kuljetus päivätoimintaan sisältyy 
palveluun. Palvelulla voidaan tukea myös omaishoitajan jaksamista. 

Muhoksen kunnan ikääntyneiden palveluissa päiväkeskus on ikäihmisten matalan kynnyksen koh-
tauspaikka, jossa ikäihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti. Päiväkeskus tarjoaa ohjauksen ja 
neuvonnan lisäksi myös viriketoimintaa, kotihoidon tukipalveluita sekä terveydenhuollon palveluita. 
Päiväkeskustoiminnan yhteydessä jatketaan hyvinvointia tukevien kotikäyntien tekemistä, koti-
käynneiltä saatu tieto ja palaute ohjaa palveluiden kehittämistä asiakaslähtöisesti ja palvelutarvetta 
vastaavaksi. Päiväkeskus on ollut mukana myös ”Voimaa vanhuuteen” hankkeessa, Vanhustyön 
Keskusliiton ystäväpiiritoiminnassa ja jatkaa ulkoiluystävä toiminnan koordinointia ja koulutusta. 
Toiminnassa on ollut aktiivisesti mukana myös vertaisryhmiä esim. liikunnallisia ryhmiä sekä kol-
mas sektori. Päiväkeskuksen tiloissa toimii mm. omaiskahvila ja muistineuvola, nämä toiminnat 
jatkuvat edelleen ja toiminnan sisältöä kehitetään aktiivisesti.  

Tukipalvelut ovat kotihoitoa tukevia ja sitä täydentäviä palveluita. Niiden käyttö ja määrä vaihtele-
vat. Tukipalvelujen avulla turvataan asiakkaiden kotona selviytyminen niin pitkään kuin se on tar-
peen. Tukipalveluja ovat ateria-, kuljetus-, pyykki- ja turvapuhelinpalvelut 

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua myönnetään hakemuksesta kunnan talousarvioon 
varattujen määrärahojen rajoissa sellaiselle vähävaraiselle henkilölle, joka toimintakykynsä vuoksi 
ei pysty käyttämään julkisia kulkuvälineitä tai jolla ei ole omaisia tai omaiset eivät pysty osallistu-
maan kuljetuksen järjestämiseen. Palveluliikenne Mimmi Bussi toimii kutsutaksiperiaatteella ja kul-
jetus on varattava ajoa edeltävänä päivänä. Pyykkipalvelua on mahdollista saada henkilön, jolta 
puuttuu kodinomaiset mahdollisuudet toteuttaa pyykkihuolto omassa kodissaan kotiavusta huoli-
matta. Pyykki toimitetaan kotihoidon tai asiakkaan toimesta Päiväkeskukseen, jossa asiakkaan 
lajitellut pyykit pestään.  
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Turvapuhelinpalveluihin kuuluu turvapuhelimen lisäksi ovihälytin, savuhälytin, häkävaroitin sekä 
paikannin. Turvapuhelimen avulla ikääntynyt saa hälytettyä apua sitä tarvitessaan. Kotihoidon tuki-
palveluiden osalta voidaan edelleen todeta samoin kuin kymmenen vuotta sitten: Tarvitaan kulje-
tuspalveluiden määrällistä lisäämistä, turvapalveluiden lisäämistä ja turvapalveluiden monipuolis-
tamista sekä virkistys- ja harrastustoiminnan kehittämistä. 

Hyvivointiteknologian käyttöönotto, seuranta ja kehittäminen ovat osa tulevaisuuden ikääntyneiden 
palvelua. Muhoksella teknologian hyödyntäminen on ollut varovaista, mutta  teknologisten palve-
luiden maltillinen lisääminen asiakkaiden arjen tueksi aloitettiin vuoden 2019 lopussa. Ikääntynei-
den palveluissa otettiin lääkehoidon tukena olleen apteekin annosjakelun lisäksi käyttöön Evondos 
lääkeautomaatti. Evondos lääkeautomaatin käyttö tulee tasaamaan aikasidonnaista käyntiruuhkaa 
ja näin ollen helpottaa tulevaisuudessa kotihoidon resurssien optimaalista käyttöä. Lisäksi aloitet-
tiin etähoivan pilotointi VidioVisit palvelua hyödyntäen. Atriapalvelujen monipuolisen tuottamisen 
tueksi otetaan käyttöön keväällä 2020 Menumat  palvelulaite. 

Hoivateknologia tulee muuttamaan kotona asuvan ikäihmisen arkea tulevaisuudessa suuresti. Eri-
laiset turvapalvelut ja yhteisöllisyyttä tukevat virtuaalipalvelut ovat jo nyt osa ikäihmisten arkea. 
Tulevaisuudessa mm päiväkeskuksen palveluja tuotetaan asiakkaille useampana kertana viikossa 
etäyhteyksiä hyödyntäen sekä ateriapalveluita monipuolistetaan erilaisten ateriapalvelulaitteiden 
avulla.  

Omaishoidontuki 

Omaishoidontuki on lakisääteinen, mutta kunnan vuosittaiseen talousarvioon varattu määrära-
hasidonnainen palvelu. Määrärahaa on kuitenkin varattava riittävästi kunnan alueella esiintyvän 
tarpeen mukaisesti. Omaishoidontuen myöntämisessä noudatetaan laadittuja omaishoidontuen 
myöntämisen perusteita. Omaishoidontukeen ei ole subjektiivista oikeutta. Omaishoidon tuen avul-
la vanhusten, vammaisten tai sairaiden hoivaa tuetaan kotiin siinä tapauksessa, kun omaishoidon 
kautta annettu henkilökohtainen hoiva ja huolenpito todetaan korvaavan laitoshoitoa ja tehostettua 
palveluasumista. Myönnetyn omaishoidon tuen avulla tuetaan hoidettavan kotona asumista niin 
pitkään kuin se on hänen etunsa ja turvallisen kotihoidon kannalta mahdollista ja tarkoituksenmu-
kaista.  

Omaishoidontuki muodostuu hoitopalkkiosta ja omaishoitajalle kuuluvista lakisääteisistä vapaista. 
Kunta sopii omaishoidosta omaishoitajan kanssa toimeksiantosopimuksella sekä asiakkaan hoi-
dosta yksilöllisen tarpeen mukaisen omaishoidon hoito- ja palvelusuunnitelman mukaan. Omais-
hoidontuki lakkaa hoidon tarpeen päättyessä.  

Muhoksen kunnan tavoite on, että 5-6 % yli 75-vuotiaista saa omaishoidon tukea. Omaishoidon 
tuen piirissä vuoden 2017 lopussa on ollut 10 % yli 75-vuotiaista. Muhoksen vanhuspalveluissa on 
saavutettu omaishoidon tuen osalta laatusuosituksen mukainen tavoite. Lisäksi omaishoitajille jär-
jestetään lakisääteiset vapaat joko tehostetussa palveluasumisessa, palvelusetelin avulla tai per-
hehoitona omaishoitoperheen toiveiden mukaisesti. Tarvittaessa järjestetään hoidettavalle lyhytai-
kaista hoitoa hoitajan jaksamisen tukemiseksi. Omaishoitoperheiden hoidon tueksi myönnetään 
kotihoidon tukipalveluita tai palveluseteli tukipalveluihin. Palveluvalikko on mahdollisimman laaja ja 
palvelut huomioidaan yksilöllisesti palvelutarpeen mukaisesti. Omaishoitajien jaksamisen ja hoito-
työn tueksi on järjestetty ohjeistuksen mukaiset terveystarkastukset ja keväällä 2018  

Perhehoitoa on järjestetty lyhytaikaisena hoitona hoidettavan kotiin lähinnä omaishoidon vapaissa 
sekä pitkäaikaista perhehoitoa kokeiluna (yhteisöllinen /ryhmäkoti muotoinen asuminen) yhteis-
työssä yksityisen palveluntuottajan/järjestön kanssa. Jatkamme ohjausta ja neuvontaa niin perhe-
hoitajaksi hakeutuville kuin asiakkaillekin ja hankimme tarvittavan koulutuksen ostopalveluna tai 
yhteistyössä toisen kunnan kanssa. 
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Kotihoito  

Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun (Sosiaalihuoltolaki 19 §) ja kotisairaanhoidon (Terveyden-
huoltolain 24 §) muodostamaa kokonaisuutta. Kotihoitoon sisältyy kotipalvelu, kotisairaanhoito ja 
kotihoidon tukipalvelut. Kotihoito toimii 24/7. Kotihoito voi olla säännöllistä tai tilapäistä. Kotihoidon 
tarkoituksena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvalli-
sesti kotona. Kotihoidon palvelut kohdennetaan asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut iän, 
sairauden tai vamman vuoksi siten, että hän tarvitsee apua henkilökohtaisissa toiminnoissa. Asiak-
kaan ja hänen läheisensä kanssa yhteistyössä sovitaan henkilökohtaisen asiakassuunnitelman 
palvelun sisällöstä.  

Ikääntyneiden hoiva ja huolenpidon osalta painopiste on kotona asumista tukevissa palveluissa. 
Kotihoidon tehtävänä on auttaa ja tukea kotona selviämistä järjestämällä kotihoito yhteistyössä 
asiakkaan, omaisen sekä kunnan kotihoidon henkilöstön kanssa. Kotihoidon asiakaskunta muo-
dostuu säännöllisistä ja tilapäisistä kotihoidon asiakkaista sekä kotisairaanhoidon asiakkaista. Asi-
akkaat ovat suurelta osin vanhusasiakkaita. 

Laadukas ja toimiva kotihoito on ennakoivaa ja se perustuu asiakkaiden toimintakyvyn arviointiin. 
Kotiin annettavien palveluiden tulee reagoida nopeasti asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Kotihoi-
don monipuolinen toteutus vaatii asiakkaiden, omaisten, kolmannen sektorin ja eri ammattilaisten 
ja organisaatioiden yhteistyötä ja osallisuutta. Kotihoito edellyttää laadukasta palvelujen koor-
dinointia ja kehitystyötä. Muhoksen kunnan ikäihmisten palveluissa kotihoidossa kiinnitetään erityi-
sesti huomiota palvelujen oikea-aikaiseen kohdentumiseen ja runsaasti apua tarvitsevien asiakkai-
den huomioimiseen. Kotihoidossa on edelleen tarvetta vahvistaa palvelua iltaisin ja viikonloppuisin, 
sillä asiakkaiden avun ja huolenpidon tarve on läpi viikon samankaltainen. Nykyisillä resursseilla 
kehitetään palveluiden sisältöä maakunnassa suunnitteilla olevien yhteisten toimintamallien mukai-
sesti. 

Kotihoidon koko vakinaisen henkilöstön vahvuus on 1.4.2019 kolme sairaanhoitajaa, palveluohjaa-
ja, 18 hoitajaa ja  2 varahenkilöä (hoitaja). Sen lisäksi kotihoidon kenttätyössä on käytetty sijaistyö-
voimaa ja suoraostoja hoidettavana olevan asiakaskunnan tarpeiden mukaan. Kotihoidon yöhoito 
ostetaan yksityiseltä palveluntuottajalta. Vuoden 2019 talousarvioon sisältyi kolmen lähihoitajan 
lisäys kotihoidon kenttätyöhön. 

Asiakasmäärän kasvu vaatii kotihoidon henkilöresurssien lisäämistä. Laatusuosituksen mukainen 
kotihoidon henkilöstöresurssin lisäystarve on 3-5 lähihoitajaa ja reusurssoinnissa on huomioitava 
muut palvelurakenteissa tapahtuvat muutokset. Päivä- ja ilta-aikaisesta ostopalvelusta luopuminen 
edellyttäisi kotihoidon henkilöstöresurssin määrällistä lisäämistä 3 henkilöä. 
 
Kotihoitoon tehtiin henkilöstörekrytointia kevään 2019 aikana 3.n lähihoitajan toimen lisäyksen ver-
ran, mutta siitä huolimatta kotihoidossa on käytössä edelleen yksilökohtaisia kohdennettuja osto-
palveluja ja ulkoistettu yöpartiotoiminta. Palvelurakenteen oikaiseminen edelleen vaatii kotihoidon 
kenttätyön vahvistamista sekä hoivan- että kuntoutuksen osalta. Palveluvalikoimassa on myös 
säännöllisen kotihoidon sekä omaishoidon vapaan  aikaisen hoidon järjestelyä varten palveluseteli. 
 
Kotihoidon osalta mobiili ja toiminnanohjausjärjestelmän hankinta oli suurin investointi vuonna 
2018. Uusi työväline on parantanut kotihoidon asiakkaiden potilasturvallisuutta, ajantasaisen tiedon 
saatavuutta hoitotilanteessa ja mahdollistanut työntekijöiden asiakaskirjausten laadinnan yhdessä 
asiakkaan kanssa käynnin aikana. Optimoinnin ja toiminnanohjausjärjestelmän kautta saatu tieto 
on osoittanut kotihoidon henkilöstöresurssien vajeen.  (kotihoitoon on laadittu yksityiskohtainen 
palvelukuvaus ja kriteerit vuonna 2012 ja ne on päivitetty 15.10.2019) 
 
Kotihoidon yöhoito käynnistettiin Muhoksella yöpartiotoiminnan ostopalveluna. Yöhoito vastaa 
Muhoksen kunnan alueella yöaikaisiin turvapuhelin hälytyksiin ja ympärivuorokautisiin kotihoidon 
palvelutilanteisiin sekä toimii kotiutuksen ja arviointitiimin tukena. Ostopalvelun tuella Muhoksella 
voidaan tuottaa kotihoitoa 24/7.  
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Perhehoito ja palveluasuminen 

Perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoidon, hoivan tai muun ympärivuorokautisen 
huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella perhehoitajan yksityisessä kodissa tai perhe-
hoidossa olevan kotona. Perhehoito on yksi vaihtoehto ikääntyneen hoidon ja asumisen järjestämi-
seksi. Perhehoito sopii ikääntyneille, jotka eivät tarvitse säännöllisesti ympärivuorokautista hoitoa. 
Muistisairaille ja turvattomuutta kokeville ikääntyneille perhehoito on mahdollinen vaihtoehto. Per-
hehoito on myös vaihtoehto omaishoitajien vapaiden järjestämiseksi.  

Ikääntyneiden perhehoito on lähivuosina yksi vaihtoehtoinen palvelumuoto ikääntyneiden hoivan ja 
huolenpidon järjestämisessä. 

Toimenpideohjelman aikana Muhoksella kokeiltiin ryhmämuotoista perhehoitoa yhteistyössä Nuor-
ten Ystävät ry;n kanssa. 

Henkilöille, jotka erityisestä syystä tarvitsevat apua tai tukea asumisessa tai asumisensa järjestä-
misessä, järjestetään asumispalveluja sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammalain 
nojalla. Sosiaalihuoltolain mukaisia asumispalveluja ovat tuettu asuminen, palveluasuminen ja te-
hostettu palveluasuminen. Asumispalveluja toteutettaessa on huolehdittava, että henkilö saa tar-
peenmukaiset kuntoutus- ja terveydenhuollon palvelut. Tuettua asumista järjestetään henkilöille, 
jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen tai itsenäiseen asumiseen siirtymisessä. Palvelu-
asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. 
Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja, kuten hoiva- 
ja hoitopalveluja sekä ateriapalveluja.Tehostettua palveluasumista järjestetään henkilöille, joilla 
hoidon ja huolenpidon tarve on ympärivuorokautista. Tehostetun palveluasumisen yksikössä henki-
löstöä on paikalla ja palveluja järjestetään asiakkaan tarpeen mukaisesti ympärivuorokautisesti. 
Palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen ovat avohoitoa. Asukas maksaa palveluasunnosta 
vuokrasopimuksen mukaisen vuokran ja palveluista peritään asiakasmaksuja. Palveluasuminen ja 
tehostettu palveluasuminen voi olla pitkäaikaista tai lyhytaikaista. Lyhytaikaista tehostettua palve-
luasumista voidaan järjestää iäkkäälle henkilölle esimerkiksi omaishoitajan vapaiden ajaksi ja muu-
toinkin, jos se on iäkkään henkilön palvelutarpeen ja kotona selviytymisen kannalta tarkoituksen-
mukainen vaihtoehto. Kunta voi järjestää palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen omana 
toimintana, ostopalveluina tai palveluasetelin avulla. 

 
Tehostetussa palveluasumisessa tavoitteena on ollut säilyttää vuoden 2008 hyvä määrällinen 
taso ja kehittää vaativamman palveluasumisen osuutta. Tällä hetkellä palvelutuotanto on hyvin 
moninainen, toimijoita on tullut lisää ja palveluita tuotetaan myös palvelusetelillä. Kotikuntalain 
muutokset näkyvät asiakkaiden valinnanmahdollisuuksien laajentumisena ja asiakkaiden liikkuvuu-
tena kuntien välillä. Ohjelman toimeenpano aikana vanhuspalveluihin perustettiin moniammatillinen 
Sijoita-Arvioi-Suunnittele-työryhmän. SAS-työryhmän tehtävänä on arvioida ja suunnitella hoidon ja 
hoivan tarpeessa olevien asiakkaiden oikea-aikaisten palvelujen toteuttaminen omaishoidon ja 
tehostetun palveluasumisen osalta. Pääsääntöisesti tehostettu palveluasumisen paikka järjestyy 
kriteerit täyttävälle asiakkaalle laissa säädetyssä määräajassa. Asiakkaat tulevat tehostettuun pal-
veluasumiseen entistä huonokuntoisempana, mutta siellä on myös mahdollisuus olla loppuun 
saakka yksikön järjestämän yksilöllisen tiiviin hoidon /saattohoidon turvin.   Kunnan omaa tehostet-
tua palveluasumistuotantoa on kehitetty voimakkaasti. Henkilöstöresurssit ovat palvelutarvetta vas-
taavalla tasolla 0.67 työntekijää/ asukas ja hoitohenkilöstön lisäksi toimintayksikössä on vastaava 
sairaanhoitaja ja palveluesimies. 
 
Tehostettu palveluasumisen paikka järjestyy kriteerit täyttävälle asiakkaalle laissa säädetyssä 
määräajassa, mutta odotusaikoja joudutaan seuraamaan toisinaan hyvinkin tarkasti.  Asiakkaat 
tulevat tehostettuun palveluasumiseen entistä huonokuntoisempana, mutta siellä on myös mahdol-
lisuus olla loppuun saakka yksikön järjestämän yksilöllisen tiiviin hoidon ja saattohoidon turvin. 
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Muhoksen vanhuspalveluilla on käytössään tällä hetkellä 108 tehostetun palveluasumisen paikkaa 
oman toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä tuotettuna. Ko. paikkamäärä on liki 15 % yli 75-
vuotiaiden määrästä. Prosenttiosuutta laskee hieman, mikäli siitä poistetaan kotikuntalain perus-
teella Muhokselle muuttaneet. 
 
Terveyspalvelut 

Terveyskeskuksen vastaanotto toimii alueellisella väestövastuulla. Kuntalaisilla on nimetty oma 
väestövastuualue ja väestövastuulääkäri. Väestövastuualue määräytyy kuntalaisen osoitteen pe-
rusteella. Terveyskeskuksen asiakkaat voivat saada maksutta sairauden hoidossa välttämättömiä 
hoitotarvikkeita. Hoitotarvikejakelu tukee kotona selviytymistä ja on osana sairaanhoitoa.  

Terveyskeskussairaala tarjoaa muhoslaisille asiakaslähtöistä ja moniammatillista tutkimusta, hoitoa 
ja kuntoutusta. Sairaalan paikkaluku tulee olemaan vuodesta  2020 alkaen  21+2  potilaspaikkaa. 
Sairaalaan tullaan lääkärin lähetteellä, terveyskeskuksen lääkärinvastaanoton kautta, Oulun seu-
dun yhteispäivystyksestä ja Oulun yliopistollisesta sairaalasta sekä muista alueen sairaaloista 

Terveyskeskussairaalan osasto on muuttunut pitkäaikaisen laitoshoidon purkamisen jälkeen akuut-
ti- ja kuntoutusosastoksi, jolla hoidetaan leikkaus-, aivohalvaus-, infektio-, syöpä- ja saattohoitopo-
tilaita, muistisairaita, psykiatrisia ja päihdeongelmaisia potilaita. Sairaalassa hoidetaan potilaita 
myös päiväkävijöinä, jolloin sairaalaan tullaan sovittuun aikaan esimerkiksi suonensisäistä lääke-
hoitoa ja/tai haavahoitoa varten.  

Fysioterapiaosaston palvelut ovat ennaltaehkäisevää, korjaavaa ja ylläpitävää fysioterapiaa. Fy-
sioterapiaan tulevilta asiakkailla on oltava lääkärin lähete. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvä-
linepalvelut toimivat alueellisesti ja apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiirin apuvälinekeskukseen Rehapolikseen Ouluun. 

Vanhuspalvelulain velvoitteiden mukaisesti pitkäaikainen hoito ja huolenpito järjestetään ensisijai-
sesti asiakkaan kotiin tai muuhun kodinomaiseen hoitopaikkaan kotiin annettavien sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden turvin. Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjotaan poikkeustapauksissa. Pitkäaikaiseen 
laitoshoitoon sijoittuminen/sijoittaminen on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että se on 
ikääntyneen terveyden ja turvallisuuden kannalta perusteltua (Vanhuspalvelulaki, 14a §). Terveys-
keskussairaalan tarjoamaa laitoshoitoa annetaan ainoastaan akuuttihoitoa ja lääketieteellistä hoi-
toa tarvittaessa.  
 
Vanhuspoliittisen ohjelman toimenpideaikana muutettiin yhden terveyskeskuslääkärin toimenkuvan 
vanhustenhuoltoon ja terveyskeskussairaalan vastuulääkäriksi ja pitkäaikaista laitoshoitoa on 
suunnitelman mukaisesti vähennetty ja kehitetty tehostettua palveluasumista sekä kotiin vietäviä 
palveluja. 
 
Vanhusten akuuttihoidossa, tutkimuksessa ja kuntoutuksessa korostuu oikea-aikaisuus. On osat-
tava tehdä selvitykset nopeasti, sillä vanhuspotilaan toimintakyky voidaan nopeasti menettää. Kun-
toutuksen osalta lisääntyvä vanhusväestö tuo lisätarvetta oman kuntoutusyksikön henkilöstölle. 
Vanhuspoliittisen ohjelman toimeenpano aikana tehostetun palveluasumisen kuntoutuksen osaa-
misen tarve kasvanut ja vanhuspalveluihin tarvittaisiin edelleen yksi fysioterapeutin toimi. Väestön 
ikääntyminen näkyy myös apuvälinetarpeen nousuna. 
 
Sosiaalipalvelut 

Sosiaalityön tehtävänä on tukea ja auttaa yksilöitä ja perheitä selviytymään ongelmistaan. Sosiaali-
työntekijät ja sosiaaliohjaajat tekevät sosiaalityötä antamalla asiakkailleen ohjausta ja neuvontaa, 
selvittämällä asiakkaiden kanssa heidän ongelmiaan sekä järjestämällä erilaisia tarvittavia tukitoi-
mia, jotka ylläpitävät ja edistävät yksilön ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista.  
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Henkilö, joka on taloudellisen tuen tarpeessa tai ei voi saada tarpeen mukaista toimeentuloa esi-
merkiksi ansiotyöllään, yrittäjätoiminnallaan tai muista tuloistaan tai varoistaan tai häneen nähden 
elatusvelvollisen henkilön huolenpidolla tai muulla tavalla, on oikeutettu toimeentulotukeen. Mikäli 
kuitenkin ikääntyneellä on asiakkuus kotihoidon palveluihin, kotihoidon omat palveluohjaajat ovat 
ensisijaisia toimijoita asiakkaan ohjaamisessa ja tukemisessa sekä hänen ongelmien selvittelyssä 
yhdessä omaisten ja läheisten kanssa.  

Vammaispalveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia 
palveluja tai etuuksia muun lain nojalla. Vammaispalveluja myönnettäessä lähtökohtana on aina 
vamman tai pitkäaikaisen sairauden aiheuttama haitta. 

Muhoksen kunnan vanhuspalveluiden yhteydessä on veteraanipalvelut. Kunnan järjestämiä vete-
raanipalveluja voivat käyttää ne sotiemme veteraanit, joille on myönnetty rintamasotilas-, rintama-
palvelus- tai rintamatunnus.  

 

IKÄÄNTYNEIDEN HYVÄ ARKI MUHOKSELLA 

 
Vanhus- ja vammaisneuvosto 
 
Kuntalaissa (27 §) säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 
Vanhusneuvosto on lakisääteinen ja on kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamisväylä erityisesti 
ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa (Vanhuspalvelulaki 11 §). Vanhusneuvostolle on annet-
tava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seu-
rantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, 
elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikäänty-
neen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta.  

Muhoksella on kunnanhallituksen nimeämä vanhus- ja vammaisneuvosto, jossa on eri järjestöjen 
ja kunnan edustus. Neuvosto toimii yhteistyöelimenä ikäihmisten, viranomaisten, järjestöjen ja 
muiden toimijoiden välillä. Neuvostolla ei ole itsenäistä päätösvaltaa, mutta sen toiminnan tavoit-
teena on edistää ikäihmisten vaikuttamismahdollisuuksia tekemällä esityksiä, aloitteita ja antamalla 
lausuntoja ikäihmisten elämään ja palveluihin vaikuttavista asioista.  

Sosiaali- ja terveyslautakunta pyysi vanhus- ja vammaisneuvostolta lausuntoa vanhuspoliittisen 
ohjelman arvioinnin ja seurannan sekä  ikääntyneen väestön palveluiden kehittämistyön tueksi.  
Vanhus – ja vammaisneuvoston lausunnon painopisteet on kirjattu tähän  vanhuspoliittisen ohjel-
man päivitykseen. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on ollut nähtävillä kokonaisuudessaan vanhus- 
ja vammaisneuvoston lausunto. Lausunnon aineisto on ansiokkaasti kerätty muhoslaisilta ikäihmi-
siltä erilaisissa  kohtaamistilanteissa, kuten seurakunnan ja kunnan järjestämissä kerhoissa, liikun-
tatapahtumissa, opintopiireissä, puhelimen- ja netin välityksellä sekä Päiväkeskuksessa työryhmän 
järjestämässä asiakkaiden kuulemistilaisuudessa.  

 
Vanhus- ja vammaisneuvosto nostaa matalan kynnyksen palvelut keskeisiksi tavoitteiksi. Mata-
lan kynnyksen palveluille on ominaista niiden nopea ja joustava saavutettavuus. Vanhus- ja vam-
maisneuvosto kiinnittää erityistä huomiota myös neuvonnan ja ohjauksen kysynnän kasvuun. 
Tietoa palveluista on, mutta kokonaisuutta on hankala hallita ja siksi ikääntyvät tarvitsevat apua 
palvelujen ja muiden tukitoimien etsimiseen. Ohjauksen tulee olla ammattitaitoista ja ottaa huomi-
oon asiakkaalle soveltuvat erilaiset palvelut. Oikea-aikainen ja joustava palvelujen tavoitettavuus 
on tärkeää. Digitaaliset palvelut ja oma-arvioinnit tulevat olemaan myös ikäihmiselle arkipäivää, 
mutta kaikilla niiden käyttöön tarvittavia välineitä ja halua ei kuitenkaan ole, siksi perinteisiäkin tie-
dottamisen tapoja tarvitaan. Ikäihmiset kaipasivat kuntaan keskitettyä neuvontapalvelua. Palve-
lua, josta ikäihmiset yhdeltä luukulta/neuvontapisteestä soittamalla tai käymällä saavat kaiken tar-
vitsemansa tiedon ikäihmiselle kuuluvista palveluista ja ikäihmisiä askarruttavista asioista. Lisäksi 
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ikäihmiset kaipaavat jokaisen ikäihmisen kotiin selkeää palveluopasta. Vanhus- ja vammaisneu-
vosto kiinnitti huomiota laaja-alaisen moniammatillisen työn ja erityisosaamisen merkityk-
seen. Erityisasiantuntemista tulee olla ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologi-
sen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä 
suun terveydenhoidon alalta.  
 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit sekä kunnan ja järjestöjen etsivä vanhustyö auttavat löy-
tämään apua tarvitsevia. Avuksi tarvitaan myös iäkkäitä ihmisiä työssään kohtaavia eri alojen am-
mattilaisia. Kunnassa on hyvä laatia ohjeistus, miten tehdä ilmoitus henkilöstä, joka on kykene-
mätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan. Myös kuntalai-
sia voi olla tarpeen muistuttaa, että kuka tahansa salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa viran-
omaiselle havaitsemastaan turvattomasta ja kaltoinkohdellun tai laiminlyönnin vaarassa olevasta 
henkilöstä. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvosto kiinnitti huomiota ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen. Kuntaan 
toivottiin  seniorineuvola , joka tarjoaa ennalta ehkäiseviä terveydenhuollon palveluja kunnan alu-
eella asuville ikäihmisille. Seniorineuvola vastaanotolla saa mm. ohjausta ja neuvontaa terveelli-
sestä ruokavaliosta ja neuvolassa suoritetaan pieniä toimenpiteitä (ompeleiden poisto, rokotukset, 
verenpaineen ja sokerin mittaus, verinäytteiden otto jne.) ja asiakkaan sairaudenhoidon neuvontaa 
ja seurantaa. Ennalta ehkäisevät terveydenhoitopalvelut tulisi ulottaa kaikille kunnan ikäihmisille. 
 
Vanhus- ja vammaisneuvoston lausunnon mukaan kehittämistarpeita ikääntyneiden kuntalaisten 
palveluissa ovat kotikuntoutus tai fysioterapiapalvelut kotiin tuotettuna, monipuoliset ate-
riapalvelut, Digi-apu ikääntyneille, matalan kynnyksen hammashoito ja suuhygienistipalve-
lut, erilaiset vapaaehtoistyön muodot sekä vertaistuki, erityisesti ikääntyneille ohjatut liikun-
tapalvelut, omaishoidon sijaishoito kotiin tuotettuna palveluna sekä laadukas saattohoito. 
 
Kotona asumista tukevat ja auttavat palvelut on nähtävä ensisijaisina. Myös erilaisten siirtymävai-
heiden palveluja koettiin tarvittavan lisää. Muistisairaiden ikääntyneiden tueksi tarvitaan muistiystä-
vällinen palvelujärjestelmä tukemaan turvallista arkea. Arjessa selviytymistä ja elämän turvallisuut-
ta voidaan parantaa erilaisin teknologisin välinein apuvälinein, automaattiliesin, turvarannekkein, 
lääkeautomaatein ja palovaroittimin. Teknologia ei kuitenkaan korvaa inhimillistä läsnäoloa, eikä 
sovellu tai riitä ainoana avun muotona kaikille ikäihmisille. Muistisairaan iäkkään henkilön turvaksi 
tarvitaan muistikoordinaattori, joka kartoittaa palvelutarpeita ja koordinoi sairauden eri vaiheissa 
tarvittavat räätälöidyt tukitoimet ja tekee tiivistä yhteistyötä eri ammattikuntia edustavien ihmisten 
välillä. 
 
Asumisen ja elinympäristön suunnittelulta odotetaan monipuolisia ratkaisuja Ikäihmisten 
asumis-, ja elinympäristöjen kehittämistarpeita ei ratkaista kuin pieneltä osin sosiaali- ja terveyden-
huollon keinoin. Siinä tarvitaan laajasti kuntien asunto-. ympäristö- ja kuntasuunnittelun sekä mui-
den toimijoiden yhteistyötä. Esteettömyys on tärkeää kaikessa asumisessa. Katujen ja teiden hyvä 
kunnossapito eri vuodenaikoina, riittävät levähdyspaikat, asuinalueen liikenneratkaisut tai asiointi-
palvelujen sijainti voivat olla ratkaisevia ikääntyneen kotona asumisen sujumiseksi. Asumispalvelu-
jen kokonaisuus vaatii erillistä tarkastelua ja pitkän aikavälin suunnitelmaa, jotta asumiseen tulisi 
aidosti nykyistä enemmän vaihtoehtoja.  Vanhus – ja vammaisneuvosto nostaa esille puutteen 
välimuotoisten asumispalveluiden tehostetun palveluasumisen ja oman kodin välillä. Palvelutalon 
tai senioritalon tulisi suunnittelultaan ja ympäristöltään olla sellainen, jossa olisi tarkkaan huomioitu 
ikääntyvän väestön erityistarpeet ja esteettömyys. 
 
Kunnan eri toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, 
toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä kun-
nassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestöjen ja 
muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toiminta-
kyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. On tärkeää, että kunta ottaa suunnittelussaan mu-
kaan ikääntyneen väestön edustajia, kuulee heitä ja huomio heiltä tulevat mielipiteet ja aloitteet. 
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PALVELUJEN RESURSSIEN JA LAADUN VARMISTAMINEN  

Ennakoiva ja arvioiva työ 

Kunnassa aloitettiin syksyllä 2008 hyvinvointia tukevat kotikäynnit. Ennakoivat ja palvelutarvetta 
aktiivisesti arvioivat kotikäynnit tulevat olemaan osa vanhustyön ennaltaehkäisevää työtä ja van-
hustyön kehittämistä. Ikääntyvien henkilöiden kotona asumisen tukeminen edellyttää asuinolojen 
arviointia, asuinolojen kohentamista muutostöiden avulla, apuvälineiden ja asumista helpottavan 
teknologian entistä vahvempaa käyttöönottoa. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit ovat osa päiväkes-
kuksen tuottamia kotiin meneviä ohjaus- ja neuvontapalveluja 

Ikääntyneiden palveluissa avattiin 1.11.2018 virka-aikainen palvelupuhelin sekä otettiin käyttöön 
puhelinaika. Tällä palvelulla ohjataan ja neuvotaan asiakkaita yhdestä numerosta. Ohjaus- ja neu-
vontapalveluita on saatavilla myös päiväkeskuksessa. Ikääntyneiden palveluissa on tällä hetkellä 
yksi kokoaikainen palveluohjaaja ja kotiutushoitaja sekä lokakuussa 2018 aloittanut arviointitiimi 
(3lh+geronomi). 

Arviointitiimi toimii asiakkaan ensi kontaktina akuutin sairaalavaiheen jälkeen, hoitaa ja hoivaa, 
ohjaa, arvioi ja koordinoi asiakkaan kotona tapahtuvaa toipumista ja kuntoutusta. Muhoksella arvi-
ointijaksolle ohjautuvat kaikki uudet asiakkaat hoitoneuvottelun tai palvelutarvearvioin kautta. Myös 
muu äkillinen hoidontarve tai ikääntyneen toimintakyvyn oleellinen muutos voi käynnistää arviointi-
jakson. Arviointijaksolla arvioidaan moniammatillisesti ikääntyneen kotona selviämistä, omatoimi-
suutta sekä voimavaroja. Arviointijakson yhtenä tavoitteena on myös palveluiden selkiyttäminen. 
Asiakasta autetaan toimintakykyä tukevalla työotteella sekä järjestämällä riittävät tukipalvelut. Arvi-
ointijakso voi kestää yksilöllisesti tilanteesta riippuen 2-10 viikkoa, jonka jälkeen keskustellaan yh-
dessä ikääntyneen kanssa jatkosuunnitelmista ja ohjaudutaan tarvittaessa säännöllisen kotihoidon 
asiakkaaksi. Arviointijakson jälkeen asiakkuus voi päättyä myös niin, että ikääntynyt ei tarvitse mi-
tään palveluita tai  ikääntynyt pärjää kotonaan tukipalveluiden avulla, esimerkkinä siivous- ja ate-
riapalvelut.  

Uusien toimintamallien myötä palveluiden oikea-aikaisuus antaa parempia mahdollisuuksia ikäih-
misille kotona selviämiseen. (Paakkola, Valli 2019.) 

 
Kotihoidon henkilöstö ja ennakoitu tarve 

Kotihoidon henkilöstömitoituksen laskemisessa on käytetty ikäihmisten palvelujen laatusuositus-
oppaassa (STM, 2008) annettua mallia, jonka avulla kotihoidon henkilöstön riittävyyttä on mahdol-
lista arvioida. Vaarama (2001) on kehittänyt laskentakaavan, jonka avulla kotihoidon henkilöstön 
riittävyyttä voidaan arvioida kaavaa soveltaen.  

Ikääntyneitä henkilöitä hoitavan henkilöstön tulee olla tehtävään soveltuvaa ja henkilöstöllä on ol-
tava tarvittava sosiaali- ja terveydenhuollossa vaadittava kelpoisuus. Ammattitaitoinen ja ammatti-
taitonsa kehittämisestä kiinnostunut ja työhönsä motivoitunut henkilöstö on tärkein tekijä ikäänty-
neiden hyvään hoitoon ja palveluun. Myönteisesti hoidon laatuun vaikuttavia tekijöitä on henkilös-
tön hyvä ammattitaito ja työhön sitoutuminen sekä työhyvinvointi. Henkilöstön jaksamista ja työhön 
motivoitumista lisäävät työn tarkoituksenmukainen organisoiminen, osallistava ja kannustava joh-
taminen sekä turvallinen työilmapiiri. Työntekijän työhyvinvointiin vaikuttavat myös jokaisen työnte-
kijän omat vuorovaikutustaidot. Hyvillä työntekijöiden alaistaidoilla on yhtä tärkeä merkitys työhy-
vinvoinnin kehittämisessä kuin esimiehen johtamistaidoilla.  

Kotihoitoon tulevien uusien työntekijöiden riittävästä perehdytyksestä huolehditaan jokaisen uuden 
hoitajan henkilökohtaisen ohjaustarpeen mukaisesti. Uuden hoitajan alkuperehdytyksestä huolehtii 
nimetty hoitaja. Työyhteisö antaa tukea ja ohjausta jokaiselle työntekijälle niin uudelle kuin vanhalle 
hoitajalle. Työyhteisöä rikastuttavana toimintamallina on sekä ikääntyneemmistä ja nuoremmista 
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hoitajista muodostunut työyhteisö. Paitsi että ns. hiljainen tieto siirtyy vanhemmalta sukupolvelta 
nuoremmalle sukupolvelle niin myös ikääntyneemmän hoitajan elämänkokemus (henkilökohtainen 
ja työelämästä muodostunut) rikastuttaa työyhteisöä.  

Tulevaisuudessa toimintaterapeuttien, fysioterapeuttien sekä kuntoutukseen suuntautuneiden lähi-
hoitajien osaamisella on iso merkitys kuntoutuksen kotiin viemisessä. Kuntouttavaa ja kotona asu-
mista tukevaa toimintaa kohdennetaan yhä enemmän kotona asuvalle ikääntyvälle väestölle. Se 
tarkoittaa fysioterapeuttien ja toimintaterapeuttien työskentelyä yhä enemmän kotihoidossa, mutta 
mahdollisesti myös heidän rekrytoimista kotihoidon henkilöstövahvuuteen. Palveluohjauksen kas-
vun tarpeeseen vastaamisessa sosionomien ja/tai geronomien rekrytoinnilla varmistetaan palvelun 
järjestämiseksi tarvittava sosiaalihuollon osaaminen. Myös toimintayksiköiden lähiesimies resurs-
siin on kiinnitettävä huomioita, sillä toiminnan kustannustehokas organisointi , nopea reagointi 
muuttuviin tilanteisiin eli ketterä johtaminen tuo taloudellista hyötyä toimintayksikköön, parantaa 
asiakkaiden palvelujen saatavuutta ja tuo työhyvinvointia toimintayksikköön. 

Ikääntyneiden hoivaan ja hoitotyöhön tarvitaan positiivista näkyvyyttä ja vetovoimaa, jotta se olisi 
kiinnostava ja arvostettu. Helposti puhutaan ikääntymisestä ongelmana ja palvelujen tarpeen kas-
vun aiheuttajana. Näiden sijaan olisi puhuttava niistä ikääntymiseen liittyvistä voimavaroista ja 
mahdollisuuksista, jotka ilmentävät ikääntymistä positiivisena asiana. 

Laadun hallinta ja omavalvonta 

Ikääntyneiden palveluissa laatu varmistetaan ensisijaisesti rekrytoimalla koulutettua, ammattitai-
toista ja työhönsä sitoutunutta hoitohenkilöstöä. Uusien hoitajien pätevyys tarkistetaan Terhikki- tai  
Suosikki-rekisteristä, käytyjen työpaikkahaastattelujen sekä KVTES:n mukaisesti määritellyn koe-
ajan lisäksi. Kotihoidossa on myös käytössä laadunvalvontajärjestelmänä HaiPro-järjestelmä. Sen 
avulla seurataan asiakkaisiin kohdistuneita poikkeamia hoidon toteutuksessa, mutta myös hoitajiin 
kohdistuneita hoitotyön toteutukseen liittyneitä tapaturmia. Seurannan avulla voidaan tehdä tarvit-
tavat korjaavat toimenpiteet niin asiakastyössä kuin hoitotyön käytännöissäkin. 

Lääkehoitoa toteuttavat ainoastaan koulutetut ja lääkehuollon osaamisensa osoittaneet hoitajat. 
Lääkehuollon toteutukseen tarvittava osaaminen on osoitettava säännöllisesti ja suoritettava siihen 
kuuluvat näytöt hyväksytysti.  

Henkilöstön osaaminen varmistetaan pääsääntöisesti koulutuksen avulla. Lääkehoidon koulutus 
toteutetaan verkkokoulutuksena ja tentteinä sekä osaamisen näyttönä (Navisec), henkilöstöllä on 
ollut mahdollisuus suorittaa keväällä 2018 senioripassin. Arvioinnissa käytettävien mittareiden 
käyttöön on ylläpitokoulutusta  verkkokoulutuksena. Henkilöstöllä on mahdollisuus hakeutua myös 
oman kiinnostuksensa ja vahvuuksien tai vastuualueidensa mukaisesti yksilöllisesti valittaviin kou-
lutuksiin.  

Perehdytykseen on kiinnitetty erityistä huomiota ja uusi työntekijä on useamman päivän tai eri vuo-
roja perehdyttäjän mukana tutustumassa uuteen työhönsä. Työhyvinvointia pyritään tukemaan 
myös joustavalla ja toiveita huomioivalla työvuorosuunnittelulla. 

Ikääntyneiden palveluissa työkyvyn ylläpitämistä on pyritty huomioimaan työaika ja työpiste suun-
nittelulla. Kotihoidossa on säännölliset tiimipalaverit sekä  1-2 kertaa vuodessa pyritään toteutta-
maan kehittämisiltapäivä. 

Kunnassa on omaishoitajille vertaistoimintaa omaiskahvilan ja omaishoitajien vertaisryhmän muo-
dossa. Kuluvana vuonna on aloitettu uusien omaishoitajien koulutus ja valmennus sekä omaishoi-
tajien terveystarkastuksia on toteutettu säännöllisesti jo usean vuoden ajan. 

Työyksikköön laadittu omavalvontasuunnitelma päivitetään säännöllisesti vuosittain talousarvion 
suunnittelun aikoihin tai silloin, kun toiminnassa on tapahtunut muutoksia. Ikääntyneiden palvelui-
den omavalvontasuunnitelma käsittää kokonaisuudessaan ikähoivan palveluiden laadun tarkkailun 
omavalvonnan kautta. Laadunhallinnan ja omavalvonnan keinoja ovat lisäksi asiakkailta ja omaisil-
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ta saatu ja kerätty palaute. Hoitajilta saatua palautetta käytetään palvelujen kehittämiseksi ja hoi-
don laadun varmistamiseksi. Kotihoidon henkilöstön keskuudessa toimii avoin vuorovaikutus ja 
esimerkiksi säännöllisesti pidettyjen työkokousten kautta keskustelua käydään laajemmalla ryhmäl-
lä. Kotihoidon johtoryhmä pienempänä ryhmänä käy läpi tätä isompia linjoja. 

Kunnan viranhaltija suorittaa säännöllisesti vuosittain valvontakäyntejä kunnan alueella toimiviin 
yksityisiin sosiaalihuollon toimintayksiköihin ja valvoo näin osaltaan niiden toimintaa yksityiskohtai-
semmin. Lisäksi hyvä ja avoin yhteistyö yksityisten toimijoiden kanssa mahdollistaa laaduntarkkai-
lun normaalitilanteissa niin kotihoidon tuottamisessa kuin ympärivuorokautisessakin hoidossa. 

Yhteistoimijuus muiden ikäihmisten palvelujen tuottajien kanssa. Laatusuosituksen hyvän ikäänty-
misen turvaamiseksi sekä palvelujen parantamiseksi (STM 2013) mukaan keskeiset sisällöt ovat 
osallisuus ja toimijuus, asuminen ja elinympäristö, mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen 
ikääntymisen turvaaminen, oikea palvelu oikeaan aikaan, palvelujen rakenne, hoidon ja huolenpi-
don turvaajat ja johtaminen. Yhteistyössä yksityisen sektorin sekä eri järjestöjen ja yhdistysten 
kanssa ikääntyneiden palvelujen sisältö voidaan paremmin toteuttaa laatusuositukseen kirjatun 
sisällön mukaiseksi. 

 
TOIMINTAOHJELMA 

Vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteeksi vuonna 2008 asetettiin mm. yöpartiotoiminnan aloittami-
nen, tehostetun palveluasumisen toiminnan ja sisällön muuttamista ja vahvistamista rakennemuu-
tosta vastaavaksi, hyvinvointia tukevat kotikäynnit, seniorineuvolatoiminta, omaishoidontuen vah-
vistaminen, vanhustenhuoltoon oma lääkäri/ vastuulääkäri.  Suurimmat haasteet suunnitelman 
laajamittaiselle toteutukselle ovat olleet henkilöstöresurssin niukkuus.  Henkilöstön lisääminen tar-
vetta vastaavaksi ei ole toteutunut suunnitelman mukaisesti ja mm. fysioterapeutin palvelut eivät 
ole toteutuneet. Muistisairaiden parempi huomioiminen voitiin toteuttaa siirtämällä kotihoidon sai-
raanhoitaja/muistihoitajan työpanosta 2 päivää viikossa päiväkeskuksen muistineuvolaan. 
 
Tavoitteena on, että pohjoispohjalainen ikäihminen asuu kotona erilaisissa asumisympäristöissä 
oman näköistä elämää, tarvitsemansa tuen ja palvelujen turvin. Kukaan ei asu terveyskeskuksen 
vuodeosastolla eikä pitkäaikaisesti laitoshoidossa. Palvelutarpeen arviointi ja palveluista päättämi-
nen on keskitetysti johdettua, perustuu maakunnan kriteereihin ja linjauksiin, ja toteutuu lähellä 
asiakasta. Asiakkaan yhteinen asiakassuunnitelma pohjautuu normaaliuden ja voimavaralähtöi-
syyden periaatteisiin; mitä ihminen itse kykenee ja osaa. Teknologiaa on käytössä kattavasti 
ikäihmisen arjessa ja palveluissa. Kotiin annettavat palvelut ja kotihoito ovat ensisijainen palvelu-
muoto. 

Vuoteen 2030 mennessä vähintään 94 % 75 v:sta asuu kotona itsenäisesti, omaishoidon tai per-
hehoidon turvin. Korkeintaan 6 % 75 v:sta asuu pitkäaikaisesti ympärivuorokautisissa hoivayksi-
köissä. Näistä korkeintaan 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa ja korkeintaan 1 % pitkäai-
kaisessa sosiaalihuoltolain mukaisessa laitoshoidossa. 

Palvelurakennemuutos toteutetaan siirtymällä ympärivuorokautisesta hoidosta kotona asumista 
tukevaan rakenteeseen. Ennaltaehkäisevät, hyvinvointia edistävät palvelut tähtäävät kunnissa 
ikäihmisten kotona asumisen mahdollisuuksiin ja heidän toimintakykyä tukevaan yhteisöllisyyteen. 
Maakunnassa toteutetaan yhtenäistä palveluohjausmallia ja kriteereitä (mm. kotiin annettavat ja 
kotona asumista tukevat palvelut, omaishoidon tuki, ympärivuorokautiset palvelut). 

Palveluiden saatavuutta ja laatua turvataan 24/7- yhteydensaantikeskuksella ja teknologian ennak-
koluulottomalla kehittämisellä ja hyödyntämisellä. Kotona asumista tukevia palveluja kehitetään 
valikoiman ja vaikuttavuuden osalta niin, että kustannuksiltaan raskaampien palveluiden tarve vä-
henee. 

 



17 

Tämän ohjelman voimassaolon aikana Muhoksen kunnan talousarvioissa ja 
toimintasuunnitelmissa sitoudutaan seuraaviin tavoitteisiin:  
 

 Kotihoidon henkilöstömitoitus on tarpeen ja suositusten mukainen. 

 Omaishoidontuen painopiste muuttuu ympärivuorokautista hoivaa tukevaksi.  

 Tehostetun palveluasumisen määrä ei kasva, laadullisesti tavoitellaan kuntouttavaa palvelua 
ja hoivaa.  

 Ennakoivan ja arvioivan työn prosesseja kehitetään ja vakiinnutetaan osaksi toimintaa.   

 Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa vahvistetaan mm. kotikuntoutuksessa ja etähoivassa.   

 Poikkihallinnollista työotetta vahvistetaan ennaltaehkäisevissä työmuodoissa.   

 Ikäihmisten palveluista tiedottamista  vahvistetaan.   

 Ikäihmisten palveluasumisen (Senioriasunnot) vaihtoehdot selvitetään. 
 
 
 

LOPPUSANAT  

Palvelurakenneuudistus edellyttää siirtymistä hoitamisen kulttuurista arjessa avustamiseen ja tu-
kemiseen, toimintakyvyn tukemiseen sekä kuntouttavaan toimintaan. Henkilöstössä tulee olla toi-
mintaympäristön muutoksen vaatimaa uutta osaamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti-
laisia, joilla on palvelujen, palvelutarpeen arvioinnin ja palvelujärjestelmän osaaminen ja kokemus. 
Henkilöstö tunnistaa asiakkaan voimavarat sekä käytettävissä olevat resurssit ja ohjaa asiakasta 
omavastuiseen toimintaan 

 
Sosiaali ja terveydenhuollossa suunnitteilla olevat valtakunnalliset muutokset palveluiden tuottami-
sessa, palvelurakenteiden muuttamisessa, lainsäädännön uudistaminen, erilaisten ohjeiden ja 
suositusten muuttuminen luo suuria haasteita pitkäaikaisen strategian luomiseen. Vanhuspoliittinen 
ohjelma on erityisesti nyt altis jatkuvalle muutokselle ja se on asiakirja jonka päivittämisestä seu-
rannasta ja toimeenpanosta tulee huolehtia säännöllisesti. 
 

LIITTEENÄ TOIMENPIDEOHJELMA 2020 - 2024 
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LIITE 1 TOIMENPIDEOHJELMA 

TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUTAHO 

Kotihoidon henkilöstömitoitus on tar-
peen ja suositusten mukainen. 

* Henkilöstöresurssia seurataan ikääntyneiden

palveluissa säännöllisesti suhteessa asiakas-
määriin ja se raportoidaan päättäjille
* Talousarviossa ja -suunnitelmissa huomioidaan

todennettu henkilöstön lisäresurssitarve
* Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmää ja opti-

mointia hyödynnetään ketterässä työn suunnitte-
lussa ja johtamisessa

Omaishoidontuen painopiste muuttuu 
ympärivuorokautista hoivaa tukevaksi. 

* Sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymä
omaishoidon uusi ohje otetaan käyttöön 1.1.2020

Tehostetun palveluasumisen määrä ei 
kasva, laadullisesti tavoitellaan 
kuntouttavaa palvelua ja hoivaa.  

* SAS työryhmä arvioi ja hyödyntää laajemmin

RAI toimintakykymittaria asiakkaiden palvelutar-
peen arvioinnissa.
* Henkilökunnan suunnitelmallinen koulutus, jolla
vahvistetaan omahoitajuutta  sekä suunnitelmal-
lista hoiva- ja kuntoutustyötä.
* Vahvistetaan kuntoutusta: uusi fysioterapeutin

toimi vuonna 2020

Ennakoivan ja arvioivan työn prosesse-
ja kehitetään ja vakiinnutetaan osaksi 
toimintaa.  

* Arviointi- ja kuntoutustiimiä vahvistetaan niin,

että tiimin henkilöstöresurssi on pääsääntöisesti
tiimin asiakkaiden hoidossa.
* Resurssoidaan palveluohjaus siten, että ar-

viointi, ohjaus ja toimintakyvyn mittaaminen
toteutuu kaikissa palvelutarpeen arvioinneissa ja
muutostilanteissa.
* Jatketaan hyvinvointia tukevia kotikäyntejä niille

75-vuotiaille, jotka eivät ole palveluiden piirissä ja
kokeillaan yhden ikäluokan suunnitelmallisia
terveystarkastuksia.
* Vakiinnutetaan muistineuvolatoiminta 3 työpäi-

vää/viikko.
* Vahvistetaan järjestöyhteistyötä Pohjois-Poh-

janmaan kuntien järjestöyhteistyön suosituksen
mukaisesti.

Hyvinvointiteknologian käyttöönottoa 
vahvistetaan mm. kotikuntoutuksessa 
ja etähoivassa.   

* Juurrutetaan käyttöönotetut teknologiat (mm.
VideoVisit, Menumaatti, Evondos) ja laajenne-
taan käyttöä tarpeen mukaan.
* Etähoiva otetaan tavoitteelliseksi osaksi kotihoi-
don kotikäyntejä.

Poikkihallinnollista työotetta vahviste-
taan ennaltaehkäisevissä työmuodois-
sa.  

* Ikäihmiset huomioidaan ohjatuissa liikuntapal-
veluissa ja selvitetään mahdollisuudet lisätä
ohjattuja toimintoja
* Senioripassin kehittäminen
* Liikuntaneuvojan toimi toimintasuunnitelmaan.

Ikäihmisten palveluista tiedottamista  
vahvistetaan.  

* Tiedottamisen vahvistaminen kaikissa palve-
luissa ja toiminnoissa.

Ikäihmisten palveluasumisen (Seniori-
asunnot) vaihtoehdot selvitetään.  

* Rahoitusselvitys
* Tarveselvitys

Valtuusto 

Kunnanhallitus 

Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta 

Viranhaltijat 

Viranhaltijat 

Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta 

SAS työryhmä 

Esimiehet 
Työntekijät 

Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta 

Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta 

Viranhaltijat 

Järjestöyhdyshenkilö 
III sektorin toimijat 
Kaikki toimialat 

Viranhaltijat 
Työntekijät 

Hyvinvointilautakunta 

Hyvinvointipalvelut 

Kaikki toimialat

Tekninen lautakunta 
Sosiaali- ja terveyslautakun-
ta 


