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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimenpiteet

Kuvaus

Kommentit

Vaikutus
2020

Hoitoketjujen kehittäminen
- Hoitoketjun määrittely yhteisymmärryksen luomiseksi hoitoprosesseista
kaupungin kaikissa toiminnoissa
- Prosessikuvausten laatiminen
- Pitkäaikaispaikkojen määrän sopeuttaminen kulloiseenkin tarpeeseen,
pidemmän päälle pitkäaikaispaikkojen vähentäminen, intervalli- ja
kuntoutuspaikkojen lisääminen
- Malmkullan kahden hengen huoneiden muuttaminen yhden hengen
huoneiksi, joissa on kylpyhuone ja suihku
- Vuodeosastohoito vain akuuttia ja kuntouttavaa hoitoa varten

Uudelleenjärjestelyohjelma laaditaan keväällä 2020.
SHQS-laatutyö

Kahden huoneen väliin rakennetaan yhteinen kylpyhuone.
Sakkomaksujen välttäminen

- Vanhustenhuollon kotihoidossa käynnistetyn optimointiohjelman jatkaminen
- Panostaminen kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon sekä niiden henkilöstöön
Henkilöstön hyvinvointi
- Kotona ja asumisyksikössä toteutettavan kuntoutuksen resurssien lisääminen
- Kotisairaalatoiminnan vahvistaminen
- Panostaminen asumisen mukauttamiseen niin, että ikääntyvät voivat jatkaa
asumista omassa asunnossaan
- Panostaminen palveluasumiseen ja erityisasumiseen, joissa ikääntyneet ja
muut voivat asua ilman ympärivuorokautista hoivaa
- Kriteereiden asettaminen palvelumuodon myöntämiselle, RAIarviointijärjestelmän käyttöönotto vanhustenhuollossa/terveydenhuollossa,
- SAS-ryhmän arviointikriteereiden läpikäynti ja päivittäminen
- Palveluseteleiden käyttöönotto (asiakkaalle annetaan mahdollisuus itse
valita hoitopaikka/asumisyksikkö)

Aidossa ympäristössä toteutettavan kuntoutuksen parantaminen
Hoitotoimenpiteitä kotihoitoon ja ympärivuorokautiseen asumiseen
Nopea kotitilanteen arviointi, apuvälineiden tarjoaminen
Enemmän tehostetun palveluasumisen ja erityisasumisen paikkoja

- Uusia uupumista ehkäiseviä menetelmiä hoitoalalle, työnohjauksen sisältö
- Sijaispankki, luotettavien sijaisten palkkaaminen pidempiin työsuhteisiin
(varahenkilöjärjestelmä) esimiesten työajan vapauttamiseksi muihin tehtäviin
- Edellytysten luominen uusille asumismuodoille
Uusia erityisasumisen ja tehostetun asumisen paikkoja
- Omaishoitajien tukeminen, osittain järjestämällä intervallipaikka, jonka
omaishoitajat voisivat varata omaishoidettavan sijaishoitoa varten
- Omaishoitajien tukeminen, osittain järjestämällä akuuttipaikka
omaishoidettavan sijaishoitoa varten
- Slussenissa (Malmkulla) olevia yhdeksää paikkaa, jotka on tarkoitettu
lääketieteellisesti hoidettujen asiakkaiden kuntoutukseen, käytettäisiin
asiakkaiden kuntoutukseen (ei pitkäaikaishoitoon).

Tarjotaan Malmkullassa.
Tarjotaan Malmkullassa.

2021

2022

1 000 000

1 000 000

Yhteensä

2 000 000

- Koordinaattori, joka informoi ikääntyneitä ja omaisia kaupungilla tarjolla
olevista vaihtoehdoista
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimenpiteet

Kuvaus

Kommentit

Sosiaalihuollon (sosiaalipalvelut ja perheyksikkö) kehittäminen
Määräaikainen selvityshenkilö, yhteisten työprosessien ja niiden
implementoinnin selvittäminen, yhdistymisen hyötyjen
selvittäminen

- Sosiaalipalvelujen ja perhepalvelujen tarjoamien palvelujen
yhteensovittaminen, mahdollinen uudelleenorganisointi.
- Panostaminen ennaltaehkäisevään työhön perheyksikössä, toimia
ennaltaehkäisevässä tarkoituksessa, Ankkuritaloon on tätä varten palkattu
perhetyöntekijä ja sosiaalityöntekijä.
Ostopalvelujen vähentäminen
- Palveluseteleiden käyttöönotto
- Kolmannen sektorin kanssa tehtävän yhteistyön laajentaminen, esim.
perhetuki
- Uudet työtavat/hoitomenetelmät päihde- ja mielenterveysasiakkaiden
kohdalla
Ostopalvelujen vähentäminen
- Kuljetuspalvelun kehittäminen, ryhmäkuljetukset
- Lasten ja nuorten parissa tehtävän työn rakenteiden uudistaminen osasto- ja
yksikkörajat ylittäen tiimityönä
- Mielenterveys- ja päihdeongelmaisten asumisen ja elämänhallinnan
tukeminen, erityishuollon tarve, yksikkörajat ylittävä asumistiimi
- Vammaisille henkilöille myönnettävän avun taso, yhteiset alueelliset
kriteerit, kriteereiden ja yhteisten toimintaohjeiden ja -linjausten laatiminen
- Korvausten ja avustusten tason sekä tukien myöntämisen läpikäynti.
Yhteisten linjausten, kriteereiden ja toimintaohjeiden laatiminen avustusten ja
korvausten maksamiseen.

Ostopalvelujen vähentäminen

Vaikutus
2020

2021

2022

200 000

200 000

Yhteensä

400 000
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Sosiaali- ja terveyslautakunta
Toimenpiteet

Kuvaus

Kommentit

Vaikutus
2020

2021

2022

70 000
50 000

50 000

Yhteensä

Digiratkaisut
- Lääkerobotit, etävastaanotto/vanhustenhuolto
- Etäyhteys lääkäriin saaristossa
- Turvapalvelu mahdollistaa nykyisin erilaiset digiratkaisut, kuten GPS-lähetin,
liesihälytin, ovi- ja ikkunahälytin.
- Parainen liittyy Omaolo-ohjelmaan, jossa asiakas saa arvion hoidon tarpeesta
kuvailemalla itse oireensa.

150 000

220 000
100 000

Oppisopimukset/harjoittelupaikat/rekrytointi/kumppanuussopimukset oppilaitosten kanssa
Sijaistarpeeseen vastaaminen ja rekrytoinnin mahdollistaminen

Varahenkilöjärjestelmän käynnistäminen

0

Sosiaali- ja terveyskeskuksen kehittäminen
Yhteistyön lisääminen erikoissairaanhoidon kanssa
Sosiaalipalvelut samoissa tiloissa kuin terveyspalvelut

Hyvän perusterveydenhuollon turvaaminen Paraisilla

Uudet menetelmät, jotka auttavat kaikkein haavoittuvimpia asukkaita

10 %:sta asukkaista syntyy 90 % kustannuksista, näyttöön perustuvien menetelmien kehittäminen

Oman toimintaterapeutin ja suomenkielisen puheterapeutin palkkaaminen

40 000

40000

80 000

40 000

40 000

2 800 000

Vähentää ostopalveluja

Työllistämistoiminta
Yhteensovittaminen omaan yksikköön (Kiikari, Aktiva, ParFix,
työllistämiskoordinaattori)

Tulotason läpikäynti (asumispaikkojen vuokrat jne.)
Kaupungin vuokratason tulee olla markkinaehtoisella tasolla.

0

