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1 JOHDANTO
Keravalla laadittiin ikääntyvän väestön strategia- ja toimenpideohjelma vuoteen
2020 "Ikääntyvä Kerava", siten että ohjelma valmistui 2002. Laatimisesta vastasi
kaupunginhallituksen asettamana vanhusneuvosto, joka koostui neljän eläkeläisjärjestön edustajista, seurakunnan edustajasta sekä viranhaltijoista (4). Vanhusneuvosto käytti valmistelutyössään apuna asiantuntijoita eri hallintokunnista. Olemassa olevaa strategia- ja toimenpideohjelmaa päivitettiin vuonna 2004.
Toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi tämän jälkeen ja tulevaisuudessa
ikäihmisten kasvava määrä asettaa haasteita palvelujärjestelmille ja edellyttää
myös uusien kevyempien palveluratkaisujen kehittämistä sekä Keravalla että valtakunnallisesti. Tästä syystä sosiaali- ja terveyslautakunta katsoi, että vanhuspoliittisen ohjelman päivittäminen vuoteen 2020 on ajankohtaista ja tarpeellista. Sosiaalija terveyslautakunta esitti kokouksessaan 18.0.2011, että kaupunginhallitus nimeää
luottamushenkilöistä koostuvan toimikunnan valmistelemaan vanhuspoliittista ohjelmaa ja nimeää siihen asiantuntijaedustajat sosiaali- ja terveystoimesta, liikuntatoimesta, kulttuuritoimesta ja kaupunkitekniikasta sekä nimeää asiakasedustajan
vanhusneuvostosta.
Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 28.3.2011, että vanhuspoliittisen ohjelman
ohjausryhmänä toimii asiakasvaliokunta. Valmisteluryhmäksi ja asiakasvaliokunnan
asiantuntijoiksi nimettiin sosiaali- ja terveystoimesta sosiaali- ja terveysjohtaja Tua
Evokari, terveydenhuollonjohtaja Minna Helenius, vanhuspalvelujohtaja Raija
Hietikko-Hämäläinen ja osastonhoitaja Pirjo Toiviainen. Lisäksi eri virastoja edustaviksi asiantuntijoiksi nimettiin Päivi Valtonen liikunta-palveluista, Kristiina Markkula
(sijainen Teija Leppänen) kulttuuripalveluista sekä Jari Sillfors kaupunkiteknisistä
palveluista. Sosiaali- ja terveysvirasto oikeutettiin nimeämään henkilöstöstään valmistelutyön sihteerin. Sosiaali- ja terveysjohtaja nimitti 11.4.2011 päätöksellään
vanhuspalvelujohtaja Raija Hietikko- Hämäläisen valmistelutyön sihteeriksi.

"Ikääntyvä Kerava"- ohjelman vanhustenhuollon strategiset tavoitteet ja miten niitä on saavutettu?
"Ikääntyvä Kerava"- ohjelmassa esitettiin ohjelman johtopäätöksissä vanhustenhuollon strategisiksi tavoitteiksi seuraavat 12 kokonaisuutta. Taulukossa 1 on kuvattu kukin strateginen tavoite sekä siihen liittyvä seurantatieto ja toteutumismerkintä.
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Taulukko 1. "Ikääntyvä Kerava"- ohjelman vanhustenhuollon strategiset tavoitteet ja niiden toteutuminen vuoteen 2012
Strateginen tavoitekuvaus

Seuranta ja toteutuminen

1. Kuntalaisten oma aktiivisuus ja vastuu oman kun- Vapaaehtoistyötä mm. sairaalavapaatonsa ja terveytensä edistämisen viriää ja kaikki hal- ehtoiset, vertaistoiminta
lintokunnat tekevät työtä kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn edistämiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
2. Kaavoituksessa ja rakentamisessa huomioidaan Otetaan huomioon.
esteettömän asumisen ja liikkumisen vaatimukset ja
turvallisuus.
3. Kerava pystyy järjestämään tai välittämään määrältään riittävät ja laadukkaat vanhustenhuollon palvelut
kohtuullisin kustannuksin voimakkaasti kasvavalle
vanhusväestölle.
4. Kotona asumista edistäviä palveluja ja sairaanhoidollisia valmiuksia lisätään. Tavoitteena on, että potilaiden osastohoidon jälkeinen jatkohoito toteutuu kahden vuorokauden sisällä ympärivuoro-kauden kotona
turvallisesti.

5. Yli 75- vuotiaista 90 % asuu omassa kodissaan.
6. Ikääntyvien ihmisten ennenaikaista laitoksiin joutumista torjutaan kehittämällä julkisia monipuolisia palvelumalleja sekä ohjaamalla yksityisten palvelujen
käyttöön. Laitosasumista tarjotaan oikea-aikaisena ja
inhimillisenä. Yksityisten senioriasuntojen, palveluasuntojen ja hoitokotien saamista Keravalle tuetaan
kaupungin eri hallintokuntien toimesta.

7. Ikääntyvien kuntalaisten asunnonmuutostöitä tuetaan.
8. Kunnan perusterveydenhuollon palveluissa huomioidaan ikääntyvien erityistarpeet (seniorineuvola, apuvälineiden saanti, riittävän pitkä lääkärin vastaanottoaika).
9. Itsenäistä suoriutumista ja kotona selviytymistä tukevaa teknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön.

Palvelumäärät
ovat
kasvaneet.
Myöntämisperusteet palveluiden piiriin pääsystä on vahvistettu. SAStoimintaa on kehitetty. Päätökset jonoon pääsystä tehdään.
Yökotihoitokokeilu oli vuosina 20042006. Lopetettiin, koska todellista tarvetta ei ollut. Kotihoidon palvelut järjestyvät. Kotiutustiimi on aloittanut
toimintansa ja keskitetty palvelu-tarpeen arviointi tehdään Terhy- tiimissä
(=terveyttä ja hyvinvointia edistävä
tiimi). Hoitokoordinaattori aloitti työnsä
2011 maaliskuussa.
Tavoite on toteutunut.
Keravan alueella on neljä yksityistä
ikäihmisten palveluita tuottavaa hoivakotia. Ostopalvelut kilpailutetaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa.
Hoidon porrastus on käytössä. Kotona asumista tukevia palveluita on
kehitetty (yhteisöasuminen, ikäpiste,
päivätoiminta, kotikuntoutus). Olohuone -toiminta on alkanut.
Toteutuu.
Geriatrinen vastaanotto toimi vuoteen
2006 saakka. Muistipoliklinikka käynnistyi uudelleen 2010 (oma geriatri ja
muistihoitaja).
Turvapuhelimet. Hälytysmatot.
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10. Keravan hyvinvointistrategian/ mielenterveystyön
kokonaissuunnitelma laaditaan 31.12.2004 mennessä.
Suunnitelman laadintaan osallistuvat kuntalaiset, eri
hallintokunnat ja alan ammattihenkilöt.
11. Vanhustenhuollon henkilöstömäärää pyritään lisäämään jokaisessa yksikössä sosiaali- ja terveys-ministeriön laatusuosituksen keskivertomitoituksen tasolle 0,60/potilas. Osastolla 2 pitäisi olla hyvän mitoituksen taso 0,70-0,80/potilas.
12. Vanhustenhuollon henkilöstön osaaminen ja työkyky turvataan.

Hyvinvointistrategia on laadittu.

Henkilöstömäärän lisääminen ei ole
toteutunut. Mitoitukset eri palvelumuodoissa
ovat
edelleen
laatusuositusten alarajoilla.
Koulutussuunnitelmat ovat käytössä.

13. Laadunhallintamenetelmät otetaan systemaatti- On toteutunut osittain.
seen käyttöön vanhustenhuoltoon vuoteen 2004 mennessä.

Keravan uusi vanhuspoliittinen ohjelma on muodostettu valtakunnallisten linjausten
sekä Keravalla tehtyjen omien selvitysten perusteella. Ohjelmassa kuvataan kuusi
painopistealuetta, joille jokaiselle on laadittu tavoitteet, toimenpiteet ja aikataulu
sekä vastuutahot on määritelty ja seurantamenetelmät ja mittarit kuvattu.
Vanhuspoliittista ohjelmaa päivitetään ja sen toteutumista seurataan ja arvioidaan
vuosittain. Vuoden 2013 toteumatietoja tarkastellaan tämän päivityksen
yhteydessä.

2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT
2.1 VALTAKUNNALLISET
OHJEET,
SUOSITUKSET,
SELVITYKSET
LAINSÄÄDÄNTÖ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ

JA

Keravan vanhuspoliittisen ohjelman päivittäminen edellyttää valtakunnallisten ohjeiden, suositusten, lakien ja selvitysten huomioon ottamista, jotta näkökulmat saadaan esiin Keravan kaupungin tasolla. Seuraavassa on lyhyesti koottuna tärkeimpiä
ikäihmisten palveluita ja niiden järjestämistä koskevia asiakirjoja.
2.1.1 SMT:N LAATUSUOSITUS 2008
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisun (2008:3) "Ikäihmisten palvelujen laatusuositus" tavoitteena oli edistää ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä, kaventaa
ikääntyneiden hyvinvointi- ja terveyseroja sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Suosituksessa esitetään ikääntyneiden palveluiden laadun parantamiseksi strategisia linjauksia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja palvelurakenteeseen, henkilöstöön ja johtamiseen sekä asuin- ja hoivaympäristöihin. Suositus
painottaa huolellista varautumista ikärakenteen muutokseen mm. palvelurakenteen
järjestelmällistä kehittämistä ja palveluissa tarvittavan henkilöstön määrän ja osaamisen turvaamista. Tämän varautumisen tueksi suositellaan laadittavaksi ikääntymispoliittinen strategia, jonka toteutumista säännöllisesti seurataan.
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Laatusuositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä palveluja, kuten kotihoitoa, omaishoidon tukea, palveluasumista, pitkäaikaista hoivaa ja hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja laitoksissa sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia. Suosituksen mukaan palvelujärjestelmää on
kehitettävä siten, että pääpaino on ympäri vuorokauden kotona asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Kaikkiin palveluihin on sisällytettävä ikäihmisen
mahdollisuus toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään hoitoon ja palveluun. Lisäksi palveluiden kattavuudelle on asetettava konkreettiset määrälliset tavoitteet,
joiden toteutumista seurataan tarkoituksenomaisin indikaattorein. Taulukossa 2 on
kuvattu laatusuosituksen mukaiset palvelumuotojen peittävyystavoitteet yli 75- vuotiaiden kohdalla ja Keravan tilanne vuosien 2011, 2012 ja 2013 lopussa.

Taulukko 2. Valtakunnalliset tavoitteet palveluiden peittävyyksistä yli 75- vuotiaiden kohdalla.
Palvelumuoto

Peittävyystavoite Kerava 2011 2012
2013
%
%
Kotona itsenäisesti asuvat tai kattavan
91-92 %
91% 91,2% 91,4%
palvelutarpeen
arvioinnin
perusteella
myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin
Säännöllisen kotihoidon piirissä
13-14 %
6,4 % 6,6 % 6,9%
Omaishoidon tuen piirissä
5-6 %
2,1 % 2,3 % 1,6%
Tehostetun palveluasumisen piirissä
5-6 %
6,1 % 6,2% 5,9%
Hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikai3%
2,9 % 2,6% 2,7%
sessa hoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla

Suosituksen mukaan laadukas palvelutoiminta on asiakaslähtöistä ja mahdollistaa
asiakkaan ja hänen omaistensa osallistumisen palvelua koskevaan suunnitteluun,
päätöksentekoon ja arviointiin ja sen tulee perustua kattavaan palvelutarpeen,
elinympäristön ja asiakkaan voimavarojen arviointiin. Palvelutoiminta perustuu toimintakykyä ja kuntoutumista edistävään työotteeseen ja sitä toteutetaan yhteistyössä asiakkaan, eri palveluntuottajien sekä omaisten ja lähihenkilöiden kanssa.
Palvelu toteutuu oikea-aikaisesti ja turvallisesti ja se hyödyntää olemassa olevaa
tutkimustietoa ja tietoa hyvistä käytännöistä.
Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuositus esittää hoitotyöntekijöiden mitoitukseen
valtakunnalliset suositukset. Ympärivuorokautisessa hoidossa hoitohenkilöstön vähimmäismäärä on 0,5-0,6 hoitotyöntekijää asiakasta kohden vuorokaudessa. Mitoitus 0,6 on suositeltavissa silloin, kun asiakkaalla on vaikeita somaattisia tai käytösoireita tai kun hoitoympäristöstä aiheutuu henkilökunnan lisätarpeita. Hyvä henkilöstömitoitus on 0,7-0,8. Pitkäaikaishoidossa terveyskeskuksen vuodeosastolla
vähimmäismitoitus on 0,6-0,7 ja hyvä mitoitus 0,8 hoitotyöntekijää asiakasta kohden. Mitoituksen lähtökohtana tulee kuitenkin olla aina asiakkaat tarpeineen riippumatta siitä, minkä nimisessä yksikössä he ovat.
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Lisäksi palveluiden laatusuosituksessa esitetään pitkäaikaishoivan/ hoidon uudistamista rakenteita ja toimintatapoja muuttamalla. Sellainen pitkäaikainen hoito terveyskeskuksen vuodeosastolla, mikä ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla vaihtoehdoilla. Perinteisen vanhainkotihoidon ja terveyskeskusten
vuodeosastojen annettavan pitkäaikaisen laitoshoidon tilalle on kehitettävä uusi
palvelukonsepti. Kuntien palvelurakenteita kehitettäessä on ympärivuorokautisen
hoivan palveluja tarkasteltava kokonaisuutena. STM julkaisi uuden päivitetyn
Ikäihmisten laatusuosituksen v. 2013 (STM 2013:11)
2.1.2 IKÄHOIVA-RAPORTTI 2010
Ikähoiva 2010- raportin työsti sosiaali- ja terveysministeriön 15.9.2001 asettama
työryhmä, jonka tehtävänä oli osana Kaste- ohjelmaa ja Ikäihmisten laatusuositusten toimeenpanoa valmistella ehdotukset ikäihmisten ympärivuorokautisen hoiva- ja
hoitopalvelujen rakenteiden ja sisällön kehittämisestä sekä ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmaksujen määräytymistä koskevista linjauksista.
Työryhmä julkisti 18 ehdotusta, joista kymmenen koskee ikäihmisten ympärivuorokautisen hoidon rakennemuutosta. Ehdotuksena on, että ympärivuorokautisen hoidon rakenteita muutetaan siten, että nykyisestä kolmella portaalla (tehostettu palveluasuminen, vanhainkodit, terveyskeskussairaaloiden vuodeosastot) tuotettavasta ympärivuorokautisen hoidon järjestelmästä siirrytään asteittain kohti yksiportaista ympärivuorokautisen hoidon järjestelmää. Muutoksessa ei tule luoda laitosmaisia ratkaisuja laitoshoidon tilalle. Muutoksen perusteluja ovat iäkkään ihmisen
oikeus kotiin ja arkeen myös toimintakyvyn ja terveydentilan edellyttäessä hoitoa ja
huolenpitoa ympäri vuorokauden sekä hoidon portaiden välillä tapahtuvien siirtojen
minimointi.
Tämän rakennemuutoksen onnistumiseksi on varmistettava, että laitospaikkoja ei
kuitenkaan voida vähentää ilman, että samaan aikaan kehitetään asumista, hyvinvointia ja terveyttä edistävien toimien ja palveluiden, kuntoutuksen sekä kotihoidon
ja asumisen sisältävien palveluiden määrää ja laatua. Laitosten korvaajiksi ei kehitetä laitosmaisia vaihtoehtoja ja palvelujen käyttäjiä ja heidän omaisiaan kuullaan
kaikissa prosessin vaiheissa eikä palvelujen käyttäjiä tarpeettomasti siirretä paikasta toiseen. Henkilöstön käyttöä ja osaamista monipuolistetaan ja yhteiseen
päämäärään sitoutumista edistetään sekä henkilöstö- että päättäjätasolla.
Asiakasmaksujen määräytymistä koskevat ehdotukset perustuvat selvityksessä
esiin nousseisiin ongelmiin. Työryhmä ehdottaa, että kunnan järjestämisvastuulla
oleviin asumispalveluihin säädetään valtakunnallisesti yhdenmukaiset asiakasmaksujen määräytymisperusteet, kunnan omana toimintana ja ostopalveluina tuotettavista asumispalveluista peritään maksut myöskin yhtenäisin perustein ja nämä ehdotukset otetaan huomioon sosiaalihuoltolakia uudistavassa työryhmässä.
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Taulukossa 3 on esitetty rakennemuutoksen toteutumisen tueksi 10 askeleen ohjelma.
Ehdotus
Tavoite
Aikataulu
1. Palvelurakennemuutos tehdään Siirrytään kohti yksiportaista jär- 2010- 2015 (tarkiskokonaisuus halliten
jestelmää
tuspiste)
2. Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi erityishuomio iäkkäiden ihmisten asumiseen ja
elinympäristöön

3. Ympärivuorokautisen hoidon
uudistaminen on strateginen valinta

4. Ympärivuorokautisen hoidon
tarvetta on ehkäistävä ennalta ja
vähennettävä.
5. Kotona asumisen turvaaminen
edellyttää erityisesti kuntoutuksen
lisäämistä ja monimuotoistamista
6. Tavoitteeksi eheys

7. Laadulla on tekijänsä

Laaditaan valtakunnallinen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma.
Kehitetään ikääntyneiden asumista
osana kuntien asumis- ja ikääntymispoliittisia strategioita. Korjausneuvontaa vahvistetaan. Asumista
koskevaa ennakointia tehostetaan
ja tuetaan
Jokainen kunta päivittää palvelustrategiansa ja/tai ikääntymispoliittisen strategiansa ottamaan
huomioon
ympärivuorokautisen
hoidon kehittämislinjaukset osana
asumisen, palvelurakenteen ja
palvelujen kehittämisen kokonaisuutta ja hyödynnetään palvelumarkkinoita.
Kunnissa investoidaan järjestelmällisesti hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen
Kotona asumista tukevia palveluita
vahvistetaan sekä lisätään ja kehitetään kuntoutusta ja sen erilaisia
toimintamalleja.
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä vahvistetaan ja erityistä
huomiota kiinnitetään iäkkäiden
ihmisten palveluohjaukseen ja
asiakaskeskeisten palvelujen ja
palveluketjujen johtamiseen.
Henkilöstön määrän ja rakenteen
osalta noudatetaan voimassa olevia suosituksia ja samalla kehitetään henkilöstön mitoitusperusteita
siten, että lähtökohtana ovat
asiakkaiden toimintakyky sekä hoidon ja palvelujen tarve. Avustavan
henkilökunnan käyttöä arvioidaan
kokeiluun perustuen. Perus-, jatko
ja täydennyskoulutuksessa otetaan
huomioon
ympärivuorokautisen

2010 

Aikataulu 2010 

Aikataulu 2009 
Aikataulu 2010 

Aikataulu 2010 

Aikataulu 2010 
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hoidon uudistamisen linjaukset.
8. Tukea ja edellytyksiä valinnan- Laadun seurantaan ja vertailuun Aikataulu 2010 
vapaudelle
kehitetään asiakaskeskeinen, kaikkien kansalaisten käytettävissä
oleva järjestelmä, joka tukee palveluvalintojen tekoa.
9. Lainsäädännön ja valvonnan Ympärivuorokautisen hoidon uu- Aikataulu 2010 
kehittäminen
distaminen otetaan huomioon kaikessa iäkkäitä ihmisiä koskevan
lainsäädännön
kehittämisessä.
Valvonnan roolia vahvistetaan
ikäihmisten palveluiden ohjauksessa.
10. Tietopohjan vahvistaminen
STM:N, THL:n, Suomen Kuntaliiton Aikataulu 2010 
ja kuntien yhteistyönä vahvistetaan
tietopohjaa kuten tietojärjestelmiä
ja seurantaindikaattoreita, jotka
kertovat ympärivuorokautisen hoidon tilasta ja kehityksestä ympärivuorokautisen hoidon uudistamisen linjausten mukaisesti. Kunnat
hyödyntävät käytettävissä olevaa
tietoa entistä laajemmin ikäihmisten palvelujen johtamisessa.

Lisäksi Ikähoiva- työryhmä esittää asiakasmaksujen kohdalla, että maksujen määräytymisperusteita yhdenmukaistetaan ja maksun määräytyvän kotona annettavan
palvelun maksua mukaellen. Kuntien käytännöt eroavat tehdyn selvityksen mukaan
toisistaan merkittävästi.
Ikähoiva- työryhmä visioi myös, että Suomen kunnissa tulee lisääntyvässä määrin
olemaan palvelualueita vuoden 2015 jälkeen. Palvelualue tarjoaa ympäristön asunnoissa asuville ikäihmisille toimintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Siellä toimisi neuvontakeskus, josta iäkkäät henkilöt saisivat tukea ja ohjausta omaehtoiseen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Palvelualueella olisi
tarjolla erilaisia koti- ja ympärivuorokautisen hoidon välimaastoon sijoittuvia palveluja kuten päivätoimintaa ja lyhytaikaishoitoa sekä ympärivuorokautisen hoidon ja
huolenpidon mahdollistavia esteettömiä ja turvallisia koteja. Hyvän arjen turvaavaa
teknologiaa hyödynnettäisiin palvelualueella. Palvelukonseptia on kehitelty ottaen
huomioon Tanskassa kehitelty palvelualuemalli ja Hollannin naapuristomalli.
2.1.3 SUOMEN HALLITUSOHJELMA
Pääministeri Kataisen hallitusohjelmassa (22.6.2011) ikäihmisten asioita painotetaan ohjelmassa painopistealueella köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentäminen seuraavasti:
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"Yhteiskunnan vastuun rinnalla on yhteisön vastuu. Ihmisten omaa vastuuta itsestään, perheistään ja yhteisöistään tuetaan. Kansalaisjärjestöjen tekemä arvokas työ
täydentää yhteiskunnan palveluita ja lisää hyvinvointia.
Hallitus kaventaa tulo-, hyvinvointi- ja terveyseroja. Peruspalveluita vahvistetaan ja
uudistetaan, turvataan ikäihmisille ihmisarvoinen vanhuus, panostetaan sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien ennaltaehkäisyyn, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sekä parannetaan toimeentulo-turvaa ja estetään asuinalueiden eriytymistä.
Koulupudokkuuteen puututaan. Hallitus valmistelee vanhuspalvelulain sekä laajaalaisen, köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vähentävän toimenpideohjelman."
Ikäihmisten ja veteraanien palveluiden kohdalla hallitusohjelma linjaa seuraavasti:
"Ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä toimintakykyä tuetaan hyvinvointia ja terveyttä
edistävillä palveluilla. Lisätään ikääntyneiden palveluissa toimivien työntekijöiden
gerontologista asian-tuntemusta ja kehitetään ammattitaitosta johtamista.
Ikäihmisiä arvostetaan ja heidän itsemääräämisoikeutensa turvataan. Tavoitteena
on itsenäinen asumisen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen. Ikäihmisille järjestetään tarpeen mukaisia asumisvaihtoehtoja ja kuntouttavia palveluja Ikähoivatyöryhmän ehdotusten pohjalta. Laaditaan poikkihallinnollinen ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma. Huolehditaan myös laitoshoidon tarpeen mukaisesta
saatavuudesta.
Turvataan lailla (vanhuspalvelulaki) iäkkäiden henkilöiden oikeus laadukkaaseen ja
tarpeenmukaiseen hoivaan. Iäkkäälle henkilölle säädetään oikeus palvelusuunnitelmassa määriteltyyn hoivaan ja kuntoutukseen. Jokaiseen kuntaan asetetaan
vanhusneuvosto, joka seuraa päätöksentekoa ja vaikuttaa siihen kunnan eri toimialoilla ikäihmisiä koskevissa asioissa.
Jatketaan avo- ja laitoshoidon rajan poistamista asumistuen määräytymisessä.
Eläkkeensaajan hoitotukea kehitetään painottaen palvelujen hankkimista ja hoidosta aiheutuvien kustannusten korvaamista.
Varmistetaan sotainvalidien ja -veteraanien vanhuudenhuollon palvelut. Sotaveteraaneille ja -invalideille kohdennettuja etuuksia ja palveluja kehitetään sosiaali- ja
terveysministeriön veteraanipoliittisen ohjelman linjausten pohjalta. Erityisenä kehittämiskohteena ovat kuntouttavat kotiin vietävät palvelut.
Arvioidaan Raha-automaattiyhdistyksen veteraanipolitiikkaan kohdistaman tuen
määrä tavoitteena parantaa veteraanisukupolvelle räätälöityjen palvelujen ja etuuksien kattavuutta, määrää ja laatua.
Hyödynnetään veteraanien sairas- ja veljeskotien osaamista vanhuspalvelujen kehittämisessä.
Omaishoidon tuki
Kehitetään yhdessä kuntien ja järjestöjen kanssa omaishoitoa. Omaishoitajien ja
hoidettavien yhdenvertaisuutta parannetaan yhtenäistämällä tuen myöntämisperusteet. Omaishoidon tuen saatavuutta ja kattavuutta lisätään.

12

Tuetaan omaishoitajien jaksamista kehittämällä tukipalveluja, mahdollistamalla vapaapäivien pitäminen sekä kehittämällä säännöllisiä terveystarkastuksia. Omaishoidon tuen verotuksen poistomahdollisuus arvioidaan."
2.1.4 LAINSÄÄDÄNTÖ
Ikäihmisten palveluiden kohdalla ohjaava lainsäädäntö on laaja-alaista ja vaikuttaa
eri kohdissa palveluketjuja, palvelutarpeiden arviointia ja palveluiden myöntämistä
ja järjestämistä. Seuraavassa on yhteenvetoa tärkeimmistä ikäihmisten palveluita
koskevasta lainsäädännöstä.
Suomen perustuslaki
Kuntalaki (365/1995)
Hallintolaki (434/2003)
Sosiaalihuoltolaki (710/1982)
Sosiaalihuoltoasetus (607/1983)
Terveydenhuoltolaki (1326 / 2010)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)
Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista
(380/1987)
Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991)
Mielenterveyslaki (1116/1990)
Päihdehuoltolaki (41/1986)
Kotikuntalaki (201/1994)
Kuluttajansuojalaki (38/1978)
Laki holhoustoimesta (442/1999)
Laki julkisista hankinnoista (348/2007)
Laki yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta (603/1996)
Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (272/2005)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994)
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012)
Parhaillaan ollaan uudistamassa lainsäädäntöä (esim. sosiaalihuoltolaki).
2.2 VANHUSPOLIITTISET OHJELMAT MUISSA KUNNISSA
Kunnissa on laajasti laadittu vanhuspoliittisia ohjelmia kuten Ikäihmisten laatusuositukset edellyttävätkin. Ohjelmakausien pituudet, ohjelmien painopistealueet
ja laadintamallit vaihtelevat ja myös se, miten laajasti apuna on käytetty asukkaiden
mielipiteitä. Seuraavassa on koottu yksityiskohtia muutamien lähikuntien sekä Oulun kaupungin vanhuspoliittisista ohjelmista.
Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma vuoteen 2012 valmistui 2008. Ohjelman pohjaaineistona on käytetty sekä kuntalaisille että kunnan koko henkilöstölle suunnattuja
kyselyjä sekä henkilöstölle ha kuntalaisille järjestettyjä yhteistyöseminaareja. Ohjelma pohjautuu vahvasti arvoihin, jotka Sipoon kunnassa ovat avoimuus, turvalli-
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suus uudistuminen, palveluhenkisyys, tuloksellisuus ja suunnitelmallisuus. Arvot on
avattu ohjelmassa vanhuspalveluiden näkökulmasta.
Sipoon vanhustyön visiona on olla valtakunnallisesti halutuin vanhusten asuinpaikka sekä vanhustyön halutuin työpaikka. Ohjelmaa arvioidaan vähintään kerran
vuodessa kolmitasoisen arviointimallin pohjalta. Ohjelman strategisessa seurannassa hyödynnetään toiminnan itsearvioinnin ja hoidon laadun arvioinnin avulla
saatuja tuloksia. Tarvittaessa tehdään kuntalais- ja sidosryhmäkyselyitä arvioinnin
tueksi. Toiminnan itsearviointi tehdään CAF- arviointimallin (Common Assesment
Framework) avulla. EU- jäsenmaiden yhdessä kehittämä malli koostuu yhdeksästä
arviointialueesta, joista viisi on toiminnan arviointia ja neljä tulosten arviointia. Toteutuksesta vastaa erikseen nimetty työryhmä. Hoidon laatua, tarpeita ja kustannuksia arvioidaan RAI- järjestelmän (Resident Assesment Instrument) avulla.
Vanhustyön päämäärä on arvokas, elinvoimainen ja sisältörikas vanhuus Sipoossa.
Tämä edellyttää painopisteen siirtämistä hoidosta ja hoivasta sairauksien ennaltaehkäisyyn, toimintakyvyn ylläpitämiseen, yksinäisyyden tunnistamiseen sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevän toiminnan ensisijaistamiseen.
Järvenpään vanhustyön strategia on laadittu vuosille 2007-2015. Vanhuspolitiikkaa
ohjaavat arvot ovat huolenpito ihmisestä, vastuullisuus, taloudellisuus ja oikeudenmukaisuus. Järvenpään haaste on ikäihmisten määrän voimakas kasvu 2010- luvulla. Vanhuspoliittinen visio on: turvallinen, toimintakykyinen ja virikkeellinen vanhuus osana yhteisöä. Järvenpään kaupunki mahdollistaa ikääntyneelle hyvän elämän ja laadukkaat palvelut. Visiota täsmentävät päämäärät ovat seuraavat: Ikääntynyt järvenpääläinen elää kodissaan itsenäistä elämää. Järvenpää tarjoaa ikäihmiselle mahdollisuuden osallistua ja vaikuttaa sekä harrastus- ja kulttuuritoimintaa.
Ikäihminen saa tarvittaessa oikea-aikaisesti palveluja ja hoitoa. Näiden päämäärien
saavuttamiseksi vanhustyön strategiassa esitetään toimenpiteet toteutusaikatauluineen esimerkiksi tavoitteena aktiivinen rooli kuntalaisena ja toimenpiteinä asiakasiltojen järjestäminen ja asiakastyytyväisyyskyselyt.
Vanhustyön strategian ja vanhuspalveluiden kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista raportoidaan vuosittain sosiaali- terveyslautakunnalle. Sosiaali- ja terveyslautakunnan nimeämän seurantaryhmän tehtävänä on raportoinnista huolehtiminen.
Oulun kaupungissa on laadittu ikääntymispoliittiset linjaukset vuosille 2010- 2020.
Linjauksia valmistellut työryhmä ja kansalaispaneeli pitivät tärkeänä, että linjauksissa korostuu ikäihminen yksilönä yksilöllisine tarpeineen. Linjausten visiona on
"Oululainen ikäihminen voi hyvin." Visiota tarkentavia päämääriä ovat: 1.ikäihminen
toteuttaa voimavarojaan, 2. ikäihminen kokee asuvansa kotona, 3. Oulussa on
ikäihmiselle turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, 4. Oulussa sukupolvet toimivat
yhdessä, 5. ikäihmisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on monen toimijan
yhteistyötä, 6. Oulussa on ikäihmisen yksilöllisistä tarpeista lähtevät itsenäiseen
elämänhallintaan kannustavat maan kehittyneimmät palvelut ja 7. Oulussa on
Suomen vanhusmyönteisin ilmapiiri ja kulttuuri.
Linjausten mukaiset kriittiset menestystekijät ovat seuraavat: 1. ikäihmisen terve ja
itsenäinen elämä 2. ikäihmisen mielekäs ja turvallinen arki 3. ikäihmisen toiminta-
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kykyä aktivoiva ja tukeva palvelujärjestelmä 4. palvelujärjestelmä ja talous tasapainossa 5. toimijoiden kumppanuus ikäihmisten toiminnassa ja palveluissa 6. ikäihmisen hyvinvointia edistävä ympäristö, palvelu-rakenne sekä palvelut ja toimintamallit
7. ikäihmisen huomioiva palvelukulttuuri 8. osaava ja motivoitunut henkilöstö sekä
9. onnistunut henkilöstöpolitiikka ja johtamiskulttuuri. Oulun kaupungin arvot ovat
luovuus ja rohkeus, yhteisöllisyys ja suvaitsevaisuus.
Valmistelutyössä kuultiin laajasti yhteistyökumppaneita sekä kaupungin omassa organisaatiossa että ulkopuolelta. Kuulemistilaisuuksissa valmistelutyötä esiteltiin ja
niissä vastaanotettiin kuhunkin kuulemistilaisuuteen (yhteensä 16) kutsuttuja tahoja
kuten esim. vapaaehtoistoimijoita ja yrittäjiä. Kuntalaisilla oli mahdollisuus kertoa
näkemyksiään Internetin kautta sekä seminaari-tilaisuudessa. Ikääntymispoliittiset
linjaukset ovat osa Oulun kaupunkistrategiaa ja niiden seuranta ja arviointi on osa
eri hallintokuntien strategia- ja kehittämistyötä. Seurantaa ja arviointia tekee myös
Oulun kaupunkiin perustettava vanhusneuvosto.
Vanhuspoliittisissa ohjelmissa tärkeinä nousevat kunnan/ kaupungin arvot sekä
ohjelmien muodostama tulevaisuuden visio; millaisena näemme oman kuntamme/
kaupunkimme ikäihmisten houkuttelevan tulevaisuudenkuvan. Tavoitteet muistuttavat toisiaan eli ikäihmisten tulevaisuutta tarkastellaan eri puolilla Suomea samankaltaisesti. Kuntalaisia on esimerkkiohjelmissa kuultu eri tavoilla mutta kaikissa
kuntalaisten mielipiteet on otettu huomioon.
2.3 KERAVAN KAUPUNGIN STRATEGIA
Keravan kaupunginvaltuusto ohjaa kaupungin kehittämistä strategialla, jossa on
määritelty kaupungin tahtotila vuosille 2009- 2012: "Pieni suuri Kerava - metropolialueen kaupunki - asukkaitansa varten." Valtuusto-ohjelmassa on määritelty 13
strategiselle tavoitteelle kaupunkitason tuloskortit. Keravan strategiset tavoitteet on
jaoteltu kasvun ja vetovoimaisuuden, hyvinvoinnin, uusiutumisen ja innovaatioiden
sekä yhteistyön päätavoitteiden alle seuraavalla tavalla:
KASVU JA VETOVOIMAISUUS
1. Hallitun väestönkasvun turvaaminen
Keravan väestönkasvu on hallittua ja suunnitelmallista.
2. Asuntokannan monipuolisuuden turvaaminen
Kerava tarjoaa viihtyisää puistokaupungin pientaloasumista ja urbaania keskusta-asumista. Ekologista asuntotuotantoa lisätään. Vuokra-asuntotuotantoa kehitetään Helsingin seudun kuntien sopimuksen mukaisesti.
3. Kaavoitettavan maan riittävyyden turvaaminen
Kaupunki tarjoaa riittävästi ja monipuolisesti rakentamiseen soveltuvaa maata. Kaavoitettavan maan ja viheralueiden riittävyys turvataan. Päämääränä on tasapainoinen,
taloudellinen ja ympäristöä säästävä yhdyskuntarakenne.
4. Työpaikkaomavaraisuuden nostaminen
Työpaikkaomavaraisuutta nostetaan vuoteen 2012 mennessä 75%:iin.Tavoitteena on,
että kaupungin yritysrakenne vahvistuu ja työssäkäynti omassa kunnassa lisääntyy.
Kaupunkiin haetaan ensisijaisesti työvoimavaltaisia, tehokkaasti pinta-alaa käyttäviä,
ympäristöystävällisiä ja menestyviä kasvuyrityksiä.
5. Kaupungin vetovoimaisuus
Keravan maine kehittyy myönteisesti.
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HYVINVOINTI
6. Asukaslähtöinen ja yhteisöllinen kaupunki
Kerava johtaa, suunnittelee ja toimii asukaslähtöisesti kaikilla toiminta-alueillaan. Vireä
yhteisöjen, yritysten ja kaupungin yhteistyö vahvistaa kuntayhteisöä sosiaalisesti. Aktiivinen kansalaistoiminta luo pohjan kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiselle.
7. Ennakoiva ja ehkäisevä ote
Keravan kaupunki panostaa hyvinvointiin ennaltaehkäisyn ja elämän hallinnan tukemisella.
8. Ympäristöstään huolehtiva
Kerava toimii ympäristöasioissa aktiivisesti esimerkillisenä metropolialueen kaupunkina
ja asuinalueiden viihtyisyyden parantamiseksi huolehtien sekä kaupunkiympäristöstä
että luonnonympäristöstä. Meluhaittoja lievennetään, ilmastonsuojelua edistetään ja
energiankäyttöön tehdään uusia ratkaisuja.
UUSIUTUMINEN JA INNOVAATIOT
9. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö sekä innovatiivinen ja uudistuva palveluorganisaatio
Keravan kaupunki tunnetaan työnantajana, joka tarjoaa henkilöstölle kilpailukykyisen
työympäristön ja kehittymismahdollisuudet. Kaupungin organisaation johtamista kehitetään systemaattisesti ja muutosjohtamiseen löytyy osaamista. Kaupungin työntekijöiden jaksamiseen kiinnitetään huomiota ja työhyvinvointia kehitetään jatkuvasti.
Kerava uudistaa toimintatapojaan ja kehittää toimintamalliaan. Sidosryhmät otetaan
mukaan uudistusprosesseihin. Palveluorganisaatiota kehitetään valtuustokauden aikana.
10. Tehokas, tuottava ja laadukas
Kaupungin palvelut voidaan järjestää monella eri tavalla. Valitun palvelutavan tulee olla
koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkain ja tuottavin.
Oman palvelutuotannon tuotantotapojen kehittämiseksi Kerava tuotteistaa palveluita,
kehittää palveluprosessejaan, ottaa käyttöön laadun hallinnan välineitä, ohjaa aktiivisesti konsernin palvelutuotantoa, hyödyntää kuntayhteistyön mahdollisuuksia sekä kilpailuttaa palveluita ammattimaisesti. Asiakkaat otetaan mukaan jo suunnitteluvaiheessa.
11. Hallittu ja vakaa talous
Kerava on talousasioissaan suunnitelmallinen ja säilyttää talouden tasapainon. Kaupungin talous mahdollistaa kuntalaisten tarvitsemien peruspalveluiden kilpailukykyisen
tuottamisen ja suunnitelmallisen kehittämisen. Kaupunki suuntaa kehittämisrahoja uusiin innovaatioihin. Veroratkaisujen ja taksapolitiikan avulla tuetaan kaupungin seudullista kilpailukykyä. Aktiivisella maapolitiikalla ja ennakoivilla raakamaan hankinnoilla
luodaan taloudellinen pohja kaupungin kehittämiselle.
STRATEGINEN TAVOITE - YHTEISTYÖ
12. Yhteistyöstä hyötyä
Kerava on yhteistyössä vastuullinen toimija, joka toiminnallaan edistää omaa ja yhteistyökumppanien palveluiden tuottavuuden kehittymistä. Yhteistyölle asetetaan aina sekä
yhteiset että Keravan omat tavoitteet.
13. Kuntien välinen yhteistyö
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Keravan kaupungin strategian toimenpideohjelma valtuustokaudelle 2014 - 2016 on
hyväksytty kaupungin valtuustossa 10.3.2014 ( § 22).
Palvelustrategia- Keravan palvelujen järjestäminen on laadukasta ja Suomen
tehokkainta
1. Ennakoiva, joustava ja asiakaslähtöinen palvelija
A. Oman palvelutuotannon tehostaminen
B. Tiedolla johtamisen vahvistaminen kaikissa yksiköissä
C. Toimialojen välisen yhteistyön parantaminen
D. Tilojen monikäyttöisyyden lisääminen
E. Ennalta ehkäisevä työ
2. Teknologian aktiivinen hyödyntäminen
A. Sähköisten palveluiden laajempi käyttöönotto
B. Vanhuspalveluissa otetaan käyttöön teknologian mahdollisuudet
C. Tieto- ja viestintäteknologian vahvistaminen
3. Kolmas sektori Keravaa vahvistavana kumppanina
A. Koko järjestö- ja yhdistyskenttä mukaan palvelutuotantoon
B. Aktiivisesta työelämästä eläkkeelle siirtyneiden työpanoksen hyödyntäminen
Talous - Kerava on taloudellisesti taitavasti hoidettu kunta
1. Vakaan tulopohjan varmistaminen
2. Toimintamenojen kasvun on mahduttava talouden raameihin
A. Toimintakatteen kasvu %
B. Palveluiden järjestäminen taloudellisesti
3. Investointitason on oltava kohtuullinen
A. Bruttoinvestointitaso voi olla enintään 60 milj. euroa yhteensä valtuustokaudella
4. Lainamäärän on pysyttävä alle Suomen keskitason
A. Velkamäärä enintään 2 200 euroa/asukas vuonna 2016
Henkilöstöstrategia - Kerava on kilpailukykyinen työnantaja, jossa työtyytyväisyys on Uudenmaan korkeinta
1. Kerava on kilpailukykyinen ja houkutteleva työnantaja
A. Kilpailukykyiset työehdot ja palkkaus
B. Henkilöjohtamisen periaatteet
C. Turvallinen ja viihtyisä työympäristö
2. Kerava on hyvinvoiva ja osaamiseltaan monipuolinen työyhteisö
A. Mielekkäät tehtävät ja selkeä perustehtävä
B. Osaamisen kehittäminen
C. Hyvinvoinnin tukeminen
3. Keravaa johdetaan laadukkaasti ja henkilöstöä arvostaen
A. Johtamisjärjestelmä
B. Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen
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C. Muutosjohtaminen
Elinkeino- asunto- ja maankäyttöstrategia - Keravalla asuvat ja toimivat
Uudenmaan tyytyväisimmät kuntalaiset - Kerava on metropolialueen yritysystävällisin kunta
1. Kerava kasvaa
A. Aktiivinen maapolitiikka
B. Kaavoituksen lisääminen
C. Monipuolisten asuntoalueiden luominen
2. Elämyksellinen vehreä kaupunki, jossa on vetovoimainen keskusta ja toimivat
lähipalvelut
A. Keskustaa kehitetään asumista ja palveluita lisäämällä
B. Hyvänäköinen kaupunki
C. Vapaa-ajan viettomahdollisuudet ja tapahtumat
D. Viheralueet ovat tärkeitä
3. Arjen sujuva liikkuminen
A. Elinkeinoelämän liikkumisen sujuminen
B. Toimivat matkaketjut kaiken ikäisille ja kaikille matkoille
4. Elinkeinoelämän hyvä olla ja tulla / Hyvänmakuinen kaupunki
A. Luovaa elinkeinopolitiikkaa
B. Keravalaisten yritysten toimintaedellytysten ja palvelujen parantaminen
C. Keravan johdon suhtautuminen on myönteistä ja organisaation hallinnollisen
yhteistyön toimivuuden esteet poistetaan
Yhteisöllisyys- ja nuorisostrategia - Keravalla asuvat ja toimivat Uudenmaan
tyytyväisimmät kuntalaiset
1. Syrjäytymisen ehkäisy, osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen
A. Nuorisotakuun toteuttaminen
B. Eläkkeellä olevien aktivointi
C. Kuntalaisten aktiivinen osallistuminen päätöksentekoprosessiin
D. Elämän hallinnan tukeminen
2. Kohtaamisten mahdollistaminen
A. Kolmas sektori aktiiviseksi toimijaksi. Neljäs sektori myös; perheet, lähiyhteisöt,
naapurustot, muut vapaamuotoisemmat yhteenliittymät
B. Tilojen aktiivinen hyödyntäminen
C. Kaupunkitapahtumien kehittäminen
3. Nuorten hyvinvoinnin tukeminen
A. Lasten ja nuorten kulttuuri- ja liikuntaohjelman rakentaminen
B. Vanhemmuuden tukeminen
C. Nuorisotakuun toteuttaminen
D. Kouluissa tapahtuva nuorisotyö
4. Kansainvälistyvä Kerava
A. Kotoutumissuunnitelman päivitys
B. Maahanmuuttajien informaatio-ohjelman kehittäminen
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C. Monikulttuuristen tapahtuminen järjestäminen (kohtaamiset. - toisiltaan oppiminen)
D. Ystävyys- ja kumppanuuskuntasuhteiden hyödyntäminen kaupungin
oppilaitosten, kuntalaisten ja yhdistysten kansainvälistymisessä
Viestintästrategia - Keravan viestintä on avointa, asiallista ja ajankohtaista
1. Oikean tiedon jakaminen oikea-aikaisesti
A. Oikea tieto jaetaan oikea-aikaisesti, oikealla hetkellä, oikealla tavalla, oikealle
kohderyhmälle, oikeilla välineillä. Nopeus on valttia.
2. Sisäisen viestinnän tehostaminen
A. Viestintäilmeen on oltava samanlainen, kaikkien on tiedettävä ja toimittava saumattomasti yhteen
3. Pelikentän hallinta (ajan hermolla pysyminen)
A. On tiedettävä, mistä puhutaan, mikä kiinnostaa ja mikä on tärkeää juuri nyt
B. Myös eri viestintäkanavien hallinta on osattava ja sosiaalisen median keinot on
osattava hyödyntää
4. Markkinoinnin tehostaminen
A. Pieni suuri kaupunki; parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä.

3 KERAVAN KAUPUNGIN IKÄIHMISTEN PALVELUT
Ikäihmisten palvelu Keravalla muodostuvat monimuotoisesta kokonaisuudesta,
jossa toimijoina ja järjestäjinä ovat kaupungin eri virastot, yksityiset palveluntuottajat, järjestöt, seurakunta ja vapaaehtoistoimijat. Painotus eri toimijoiden kesken
vaihtelee kuntalaisten toimintakyvyn ja elämän kokonaistilanteen mukaan. Seuraavassa on esitelty kaupungin palveluita palveluiden järjestämissuunnitelman (PJS)
mukaisesti sekä järjestöjen ja seurakunnan tarjoamia palveluita ja toimintamuotoja
heille suunnatun kyselyn mukaisesti.
3.1 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO
3.1.1 KOTI- JA LAITOSHOIDON PALVELUT
Vanhuspalveluista vastaava kokonaisuus Keravalla on terveyskeskustoimintoihin
kuuluva koti- ja laitoshoidon vastuualue, joka koostuu sairaalahoidosta, hoito- ja
hoivapalveluista sekä kotona asumista tukevista palveluista. Kokonaisuus sisältää
sekä terveydenhoitoon että sosiaalihuoltoon kuuluvia toimintoja.
A. Kotona asumista tukevat palvelut
Kotona asumista tukeviin palveluihin kuuluvat Hopeahovin päivätoiminta,
kotihoidon palvelut sekä omaishoidon tuki. Keravalla on ollut tavoitteena, että
vähintään 90 % yli 75- vuotiaista asuu edelleen kotona. Vuonna 2013 kotona
asuvien osuus oli 91,4 %. Pääpaino palveluiden kehittämisessä tulee olla kotona
asumista tukevissa palveluissa, kevyemmissä palvelurakenteissa sekä oikea-
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aikaisessa palveluneuvonnassa. Esteetön asuminen ja ikäihmisten liikunta- sekä
kulttuuripalvelut tukevat merkittävästi kotona asumista.
Hopeahovin päivätoiminta on Keravan kaupungin järjestämää toimintaa kotona
asuville ikäihmisille. Sen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. Päivätoiminta ei ole lakisääteistä palvelua, mutta sen merkitys
ikäihmisten kotona asumisen tukemisessa ja kotona selviytymisessä on huomattava. Asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ylläpidetään ja
edistetään päivätoiminnan ryhmätoiminnalla (esim. liikunnalla, musiikilla, kuvaamataidolla, askartelulla ja peleillä). Lisäksi lihasvoimaa ja tasapainoa edistetään ja
ylläpidetään kuntosalilaitteiden ja liikunta- ja tasapainoharjoitusten avulla.
Päivätoimintapäivä sisältää aamiaisen, toiminnallisen tuokion (liikuntaa, pelejä jne.)
lounaan, toiminnallisen tuokion(musiikkia, tietokilpailuja jne.) ja päiväkahvin. Lisäksi
lähes kaikille asiakkaille päivätoimintapäivään kuuluu kuljetukset kotoa päivätoimintaan ja iltapäivällä takaisin kotiin. Osalle asiakkaista päivätoimintapäivä sisältää
lisäksi kylpypalvelun. Päivätoimintaa järjestetään viitenä (5) päivänä viikossa. Päivätoiminta on tarkoitettu keravalaisille kotona asuville vanhuksille. Keravan sosiaalija terveyslautakunta on vahvistanut vanhusten päivätoiminnalle myöntämisperusteet ja asiakasmaksut.
Kotihoidon palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaan toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona. Kotihoidon asiakkaita
ovat keravalaiset ikäihmiset ja pitkäaikaissairaat, jotka tarvitsevat ensisijaisesti paljon hoitoa ja huolenpitoa, ja jotka eivät selviydy jokapäiväisistä toiminnoistaan kotona ilman apua. Kotihoidon palvelua myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnan
hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti. Kotihoito on henkilökohtaista
hoivaa, huolenpitoa ja sairaanhoitoa, sekä kotona selviytymisen tueksi tarjottavia
tukipalveluja, ohjausta ja neuvontaa. Kotihoidon asiakkuus alkaa palvelutarpeen arviointikäynnillä, jonka perusteella tehdään palvelupäätös.
Kotihoitoasiakkuuden käynnit ovat perus- tai vaativia kotihoitokäyntejä, jotka ovat
säännöllisiä tai tilapäisiä. Peruskotihoitokäynti sisältää perushoito- ja hoivatehtäviä, jotka liittyvät asiakkaan hygienian, ravitsemuksen, lääkehoidon, pukeutumisen,
asuinympäristöstä huolehtimiseen sekä asiakkaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen ja ylläpitämiseen. Vaativa kotihoitokäynti edellyttää
vaativaa sairaanhoidollista osaamista tai kahden hoitajan toteuttamaa käyntiä.
Säännöllisestä palvelusta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy asukkaan bruttotulojen ja käyntikertojen mukaan. Tilapäisestä palvelusta peritään kertamaksu
esim. kotiutustiimin käynnit. Lisäksi kotihoidossa tuotetaan omaishoidon tuen
seuranta- ja arviointikäyntejä sekä hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä, jotka ovat
asiakkaalle maksuttomia. Kotihoito toimii klo 7-22 maanantaista sunnuntaihin.
Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä
kunnan tulee huolehtia osoittamiensa määrärahojen puitteissa. Omaishoidon
tukea
myönnetään
sosiaalija
terveyslautakunnan
hyväksymien
myöntämisperusteiden mukaisesti. Omaishoidon tuen tavoitteena on
mahdollistaa hoidettavan hoito ja huolenpito kotioloissa omaisen tai muun
hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Hoidettava hakee omaishoidon tukea
kotikunnalta kirjallisella hakemuksella. Hakemus otetaan käsittelyyn, ja
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omaishoidon tuesta vastaavat henkilöt sopivat kotikäynnistä ja sen aikataulusta.
Kotikäynnillä arvioidaan hoidettavan ja hoitajan terveydentilaa, toimintakykyä ja
hoitoympäristöä. Käynnillä muodostuu käsitys omaishoitajan ja hoidettavan
elämäntilanteesta ja hoitotyön arjesta. Hakemus käsitellään moniammatillisessa
työryhmässä. Työryhmässä tarkistetaan myös jo voimassa olevia omaishoidon tuen
päätöksiä ja niiden mahdollisia muutoksia.
Omaishoidon tukea maksetaan kolmessa palkkioluokassa. Ensimmäiseen
palkkioluokkaan (omaishoitolain määrittämä alin hoitopalkkio) kuuluvat henkilöt,
jotka tarvitsevat päivittäin useita kertoja tai jatkuvasti hoivaa ja huolenpitoa toiminnoissaan, mutta eivät välttämättä öisin. Omaishoidon tuen toiseen palkkioluokkaan
kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti hoitoa ja huolenpitoa ja jatkuvaa apua
päivittäisissä toiminnoissa sekä valvontaa myös yöaikana. Hoidettava ei voi asua
yksin. Hoitotyö edellyttää lähes kokopäivätoimista työpanosta ja on fyysisesti ja/tai
psyykkisesti raskasta. Omaishoidon tuen kolmanteen (ylimpään) palkkioluokkaan
kuuluvat henkilöt, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa. Hoitotyö edellyttää ympärivuorokautista työpanosta eikä hoidettava voi asua
yksin. Hoitotyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erityisen raskasta.
Koti- ja laitospalveluissa ennustettujen palvelumäärien kehitys on sidottu vanhusväestön määrän kehitykseen siten, että asukaskohtaisten palvelumäärien odotetaan pysyvän edeltävien vuosien tasolla. Vuonna 2013 oli Keravalla omaishoidon
tuen piirissä 1,6 % yli 75- vuotiaista ja kotihoidossa 6,9 % yli 75- vuotiaista.
Valtakunnalliset tavoitteet ovat omaishoidon tuessa 5-6 % ja kotihoidossa 13-14 %.
Sekä kotihoidon että omaishoidon tuen palveluiden peittävyydet ovat huomattavasti
alle valtakunnallisten tavoitteiden. Kotihoidossa palvelu keskittyy asiakkaan hoivaan
ja kodinhoidollinen työ on jäänyt lähes kokonaan pois. Kotona hoidetaan yhä
enemmän hoivaa tarvitsevia henkilöitä, jolloin asiakaskohtainen käyntimäärä
päivittäin on korkea.
B. Hoito- ja hoivapalvelut
Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluvat tehostettu palveluasuminen omana tuotantona tai ostopalveluna, hoivaosasto Helmiinassa tarjottava pitkäaikainen
laitoshoito (= sosiaalihuoltolain mukainen laitoshoito eli entinen vanhainkotihoito, yhteensä 16 hoitopaikkaa) sekä hoivaosasto Helmiinan lyhytaikainen
laitoshoito. Lyhytaikaisessa laitoshoidossa on omaishoidettavien käytössä yhteensä kuusi hoitopaikkaa ja loput viisi hoitopaikkaa ovat muuta lyhytaikaishoitoa eli
lähinnä toiseen hoitoympäristöön odottavien asiakkaiden käytössä.
Vanhuksen ja pitkäaikaissairaan pääsy palveluasumiseen arvioidaan yksilöllisesti
sosiaali- ja terveyslautakunnan 24.4.2013 (§ 60) hyväksymien ikäihmisten
ympärivuorokautisen hoivan myöntämisperusteiden mukaisesti. Perusteena
on mm. se, että henkilö tarvitsee useissa henkilökohtaisissa toiminnoissa aikaa
vievää, jokapäiväistä, ympärivuorokautista hoitohenkilöstön apua ja säännöllistä
ohjausta ja valvontaa. Asiakkaan toimintakykyä arvioidaan mm.
RaVatoimintakyky-mittarin avulla (=Rajalan ja Vaissin kehittämä yli 65- vuotiaiden
toimintakykymittari). RaVa -toimintakykymittarin viitearvot ovat välillä 1,29-4,03.
Mitä korkeampi RaVa- arvo on, sitä enemmän arvioitavalla henkilöllä on vajetta
toimintakyvyssään. Sosiaali- ja terveyslautakunta on päättänyt viitteelliset RaVa-
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arvot kotihoidon asiakkuuteen (yli 1,5), valvottuun palveluasumiseen (2,00-2,99),
tehostettuun palveluasumiseen (3,00-3,49) ja ympärivuorokautiseen laitoshoitoon
(yli 3,50).
Hoito- ja hoivapalveluihin kuuluu oman toiminnan tehostettu palveluasuminen,
jota toteutetaan Hopeahovin palvelukeskuksessa kahdeksassa pienkodissa.
Palveluasuminen on ns. tehostettua palveluasumista, jossa henkilökunta on paikalla ympäri vuorokauden.
Asukkaan palveluasumismaksu koostuu vuokrasta,
ateriapakettimaksusta, palvelumaksusta sekä tukipalvelumaksusta.
Ostettua palveluasumista hankitaan tällä hetkellä yhteensä 85 paikkaa, joista
kolme (3) on tuettua palveluasumista ja 82 paikkaa tehostettua palveluasumista.
Ostopalvelut on kilpailutettu yhdessä Kuuma- kuntien, Hyvinkään ja Sipoon kanssa
2010. Uusi kilpailutus toteutetaan 2014 kuntayhteistyönä. Keravan alueella toimii
tällä hetkellä neljä (4) yksityistä hoivakotia: Keravan palvelutalosäätiön Kotimäen
palvelukeskus, Esperi Care Oy:n Keravan hoivakoti, Niitty- Nummen hoitokoti sekä
Hoivakoti Helmiorvokki.
Koti- ja laitoshoidon palveluissa ennustettujen palvelumäärien kehitys on sidottu
vanhusväestön määrän kehitykseen siten, että asukaskohtaisten palvelumäärien
odotetaan pysyvän edeltävien vuosien tasolla eli palveluasumisessa 6 % yli 75vuotiaista olisi palvelun piirissä (STM:n laatusuositusten mukainen peittävyystavoite
on 5-6 %). Keravan palveluasumisen asiakkaista n. 80 % on viime vuosina ollut
iältään vähintään 75 -vuotta täyttäneitä. Vastaavasti noin 20 % asiakkaista on ollut
alle 75-vuotiaita. Ennusteiden laskukaavoissassa on painotettu eri ikäryhmiä, siten
että 75+ -vuotiaiden määrä saa 80 % painoarvon ja 65-74 -vuotiaiden määrä saa 20
% painoarvon.
Palveluasumisen asiakasmäärien ennustetaan kasvavan ikäihmisten määrän
kasvun lisäksi myös siksi, että pitkäaikaista laitoshoitoa pyritään korvaamaan
edullisemmalla palveluasumisella. Lisäksi palveluasumisen tarpeen kasvun
ennakoidaan kasvavan väestön eliniän ja kuntoisuuden kasvun vuoksi
nimenomaan 80 + -vuotiaiden ikäluokassa, jossa vanhusten määrä
kaksinkertaistuu vuoteen 2020 mennessä.
Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon (= ent. vanhainkotihoito) ja terveyskeskuksen vuodeosastolla tapahtuvan pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys
oli yli 75- vuotiaiden kohdalla vuonna 2013 2,7% (STM:N suositus 3 % peittävyys). Laitospaikkojen määrän kasvattaminen suoraan väestöennusteen ja peittävyysprosentin mukaisesti ei ole valtakunnallisten linjaustenkaan mukaan perusteltua, mutta vastaavasti kodinomaisen tehostetun ja vaativan tehostetun palveluasumisen lisääminen on perusteltua, jotta laitoshoidon paikkamäärä voidaan pitää nykytasolla.
Hoivaosasto Helmiinan henkilöstö on jakautunut tiimeihin, jotka huolehtivat sekä
Helmiinan pitkäaikaisessa että lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevista asukkaista.
Asukaskohtainen hoitajamitoitus on 0.6 (STM:n laatusuosituksen minimitaso on 0.6
ja hyvä taso 0.7-0.8 laitoshoidossa, tehostetussa palveluasumisessa minimitaso
0,5).Hopeahovin palvelukeskuksen asukaskohtainen hoitajamitoitus on 0,50 ( sai-
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raanhoitajat + lähihoitajat). Hoivaosasto Helmiinan paikkamäärä nousi vuonna 2013
36:sta 40:een.
C. Sairaalahoito
Sairaalahoidon kokonaisuuteen kuuluu lyhytaikainen laitoshoito terveyskeskuksen akuuttihoidon osastolla (=vuodeosasto 2, 38 hoitopaikkaa) sekä pitkäaikainen
laitoshoito
terveyskeskuksen
kuntouttavan
hoidon
vuodeosastolla (= vuodeosasto 1, 42 hoitopaikkaa).
Akuuttihoidon osastolle potilaat tulevat pääasiassa erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon, mutta myös terveyskeskuksen päivystyksestä tai lähetteellä kotoa esim.
lääkehoidon tai verensiirron toteutusta varten. Pitkäaikaishoidon osastolle potilaat
sijoittuvat sen jälkeen, kun heidän laitoshoidon tarpeensa arvioidaan kestävän yli
kolme kuukautta ja he tarvitsevat jatkuvasti runsaasti hoitoa ja hoivaa (pääsääntöisesti toimintakyvyltään kahden hoitajan apua tarvitsevia).
Akuuttihoidon osaston (osasto 2) palvelutarve on laskettu siten että 0,9 % yli
65- vuotiaiden ikäluokasta käyttää palvelua. Sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon (= vanhainkotihoito) ja terveyskeskuksen vuodeosastolla (osasto
1) tapahtuvan pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyys oli vuonna 2010 2,9 % yli
75- vuotiaista. Pitkäaikaisen laitoshoidon peittävyystavoite yli 75-vuotiaiden
ryhmässä on laatusuositusten mukaisesti 3 %.
Keravalla on tällä hetkellä akuuttihoidon vuodeosastolla hoitopaikkoja 38. Laskennalliseen tarpeeseen (0,9 % yli 65- vuotiaista) nähden paikkamäärä on noin
seitsemän hoitopaikkaa vähäisempi, kun otetaan huomioon myös hoivaosasto
Helmiinassa olevat viisi lyhytaikaishoidon hoitopaikkaa. Akuuttihoitopaikkojen
riittämättömyys näyttäytyy mm. erikoissairaanhoidon siirtoviivepäivinä,
koska muuta hoitopaikkaa odottavat potilaat täyttävät hoitopaikkoja ja potilasvaihto ei ole sujuvaa. Potilaat siirtyvät erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon nopeasti ja osa heistä tarvitsee terveyskeskustasoista hoitoa eivätkä voi siirtyä sairaalasta suoraan kotiin.
Potilaskohtainen mitoitus on 0,6 hoitajaa/potilas. Valtakunnallisen ikäihmisten palveluiden laatusuosituksen mukaan hyvä henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa
hoidossa on 0,7- 0,8 hoitohenkilöä asiakasta kohden.
Kuntouttavan hoidon osasto (= osasto 1) on pitkäaikaista ja lyhytaikaista
laitoshoitoa tarjoava osasto, jossa hoitoa toteutetaan kuntouttavalla
työotteella. Osastolla on 42 potilaspaikkaa.
Potilaiden hoitoajat ovat
pääsääntöisesti pitkiä useita kuukausia, jopa vuosia. Pitkäaikaiseen laitoshoitoon
ottamisesta päättää koti- ja laitoshoidon ylilääkäri ja päätös tehdään sosiaali- ja
terveyslautakunnan hyväksymien myöntämisperusteiden sekä asiakasmaksulain
mukaisesti. Potilaskohtainen hoitajamitoitus on 0,6 (STM:n laatusuosituksen
minimitaso on 0.6 ja hyvä taso 0.7-0.8).
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3.1.2 AVOTERVEYDENHOIDON PALVELUT
3.1.2.1 VASTAANOTTOPALVELUT
Vastaanottopalveluiden ydintoimintoja ovat:
 päivystys
 ensihoito- ja sairaankuljetus
 lääkärivastaanotto
 hoitajavastaanotto
 toimenpideyksikkö (Keravan ja Tuusulan yhteinen yksikkö, jossa Kerava on
isäntäkunta)
 diabeteshoito
 välinehuolto
 muistipoliklinikka
 työterveyshuollon yksikkö
Vastaanottopalveluilla tuotetaan keravalaisille lakien ja asetusten mukaisesti kunnan järjestämisvastuuseen kuuluvia perusterveydenhuollon palveluita. Palvelutuotantoon sisältyy terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä perusterveydenhuolto.
Päivystys on avoinna joka päivä klo 8.00–22.00. Yöpäivystys on Peijaksen sairaalassa klo 22.00–8.00. Terveyskeskuksen omat lääkärit päivystävät maanantaista
torstaihin klo 8-22 ja perjantaisin klo 8-16. Lääkäripäivystys ostetaan ulkopuoliselta
palveluntuottajalta perjantaista klo 16 sunnuntaihin klo 22. Hoitajaresurssi on terveyskeskuksen omia hoitajia.
Ensihoito- ja sairaankuljetus. Ensihoidon järjestämisvastuu siirtyi terveydenhuoltolain myötä sairaanhoitopiirin vastuulle 2013.
Hoitaja-lääkärivastaanoton osalta terveyskeskuksessa on siirrytty hoitaja-lääkärityöparityöskentelyyn 17.9.2012 alkaen. Hoitaja ja lääkäri vastaavat yhdessä noin
2100 suuruisen väestön hoidon suunnittelusta ja hoidosta. Potilaat ottavat yhteyden
ensin omahoitajaan, joka tekee hoidon tarpeen arvioinnin ja varaa ajan joko omalle
tai lääkärin vastaanotolle.
Toimivan hoitaja - lääkärityöparimallin avulla parannetaan pitkäaikaissairaiden hoidon suunnitelmallisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena on myös päivystykseen ohjautuvien potilaiden määrän vähentyminen, koska työpari pystyy paremmin huolehtimaan oman alueensa väestön akuuteistakin vaivoista.
Potilaiden kanssa yhteistyössä tehtävillä hoitosuunnitelmilla pyritään parantamaan
pitkäaikaissairauksien hoitotuloksia sekä vähentämään akuutteja pahenemisvaiheita.
Omalääkärivastaanotto toimii väestövastuullisesti maanantaista torstaihin klo 8-16
ja perjantaisin klo 8-14. Väestövastuualueita on 17. Lääkäreiden työhön sisältyy
myös oheistoimintaa, kuten kouluterveydenhoitoa, opiskeluterveydenhoitoa, äitiysja lastenneuvola vastaanottoa, kotisairaanhoito vastaanottoa ja päivystystä.

24

Omahoitaja voi olla joko sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja. Omahoitajan ajanvarausvastaanotto sisältää päivittäin akuuttivastaanottoa, toimenpidekäyntejä sekä
pitkäaikaissairaiden ohjaus- ja neuvontakäyntejä. Vastaanottojen lisäksi omahoitaja
hoitaa mm. oman alueensa hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen, takaisinsoitot, laboratoriotulosten antamisen sekä muun ohjauksen ja neuvonnan puhelimessa.
Terveyskeskusavustajat työskentelevät tiimien toimistossa. Heidän vastuullaan on
terveysasemalla asioivien potilaiden palvelu. Syksyn 2012 aikana terveysaseman
tiimitoimistot yhdistetään ja nykyisestä puhelinajanvaraushuoneesta remontoidaan
yksi yhteinen tiimitoimisto.
Toimenpideyksikkö on Keravan ja Tuusulan yhteinen yksikkö, jossa Kerava toimii
isäntäkuntana. Yksikössä tehdään mahalaukun (gastroskopia) ja paksusuolen (colonoskopia) tähystystutkimuksia sekä rasitus–Ekg- ja ultraäänitutkimuksia. Tähystyksiä tehdään maanantaista keskiviikkoon, rasitus–Ekg:t torstaisin ja ultraäänitutkimukset perjantaisin.
Diabeteshoito
Välinehuollossa huolletaan sekä terveyskeskuksen että terveyskeskuksessa olevan hammashuollon välineet. Yksikössä työskentelee yksi välinehuoltaja, joka organisaatiossa
kuuluu
vastaanoton
henkilökuntaan.
Suunnitelmissa
on
välinehuoltopalvelun hankinta ostopalveluna.
Muistipoliklinikka kuuluu hallinnollisesti avopalveluihin. Geriatripalvelu hankitaan
ostopalveluna. Geriatrin työpanos on kaksi päivää viikossa muistipoliklinikalla.
Potilaat ohjautuvat muistipoliklinikalle terveyskeskuslääkäreiden lähetteellä.
Muistihoitaja tekee aina muistitutkimukset ja pitää potilaan omaisiin yhteyttä.
Muistihoitaja toimii poliklinikalla 5pv/viikko.
Työterveyshuollon yksikkö tuottaa palveluita keravalaisille pienyrityksille. Työterveyshuollon terveydenhoitajan työpanos ostetaan yksityiseltä terveydenhoitajalta
20 h / viikko ja lääkärin työpanos tulee väestövastuulääkäriltä n. 5 h / viikko.
Työterveyshuollon
järjestämistapaa
kehitetään
ympäristökuntien
kanssa.
Työterveyshuollon järjestäminen on lakisääteistä (terveydenhuoltolaki).
KUNTOUTUSPALVELUT
Kuntoutuspalveluiden yleiskuvaus
Kuntoutuspalvelut on yhdistetty vuodesta 2011 alkaen Kuntoutusyksiköksi, jonka
tarkoituksena on tuottaa toimintakykyä edistävää, korjaavaa ja ylläpitävää toimintaa. Kuntoutuspalvelut kuuluvat hoitotakuun piiriin, joten niiden toteutumista seurataan valtakunnallisesti.
Kuntoutuspalveluihin sisältyy:
 kuntoutuksen avovastaanottopalvelut (fysioterapia)
 apuvälinetoiminta
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lääkinnällinen kuntoutus (kuntoutustyöryhmä)
fysioterapia vuodeosastoilla ja palvelukodeissa
kotikäynnit
asiakasyhteistyöryhmä
puheterapia
toimintaterapia

Kuntoutusyksikkö on avoinna arkipäivisin klo 8-16. Fysioterapian palvelumuotoja
ovat fysioterapeuttinen neuvonta, terapia eri menetelmiä soveltaen sekä fysikaaliset
hoidot, ajanvaraus, asiakaspalvelu, apuvälinetoiminta sekä tukipalveluista huolehtiminen. Potilaat ohjautuvat fysioterapiapalveluihin terveyskeskuslääkärin tai erikoissairaanhoidon lääkärin lähetteellä ja puhe- ja toimintaterapiaan lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä.
Kuntoutuksen avovastaanottopalveluihin kuuluvat fysioterapian yksilö- ja ryhmäterapiat, joista vastaa kolme fysioterapeuttia. Yksilöllinen fysioterapia perustuu
lääkärin lähetteeseen.
Ryhmäterapiaa ja neuvontaryhmiä järjestetään ongelmanmukaisesti muodostetuissa asiakasryhmissä joko kuntosalissa, voimistelusalissa tai uima-altaassa.
Ryhmiin ohjaudutaan ajanvarauksen kautta lääkärin tai sairaanhoitajan lähettämänä, fysioterapeutin ohjauksesta tai laadittuun kuntoutussuunnitelmaan sisältyen.
Ryhmäkäynnit ovat asiakkaalle maksuttomia.
Fysioterapia vuodeosastoilla ja palvelukodeissa perustuu lääkärin lähetteeseen. Hoidossa käytetään eri fysioterapiamenetelmiä ja -toimintoja opetuksessa ja
harjoituksissa potilaan omat voimavarat huomioiden. Fysioterapeutti tekee kotiutumisvaiheessa kotikäynnin yhdessä potilaan kanssa, jotta nähdään kotiympäristössä
selviytyminen ja mahdollisten muutostöiden tarpeet. Vuodeosastoja varten on käytettävissä 2 fysioterapeuttia.
Kotikäyntejä toteutetaan tarvittaessa. Kotikuntoutuksessa työskentelee yksi fysioterapeutti.
Apuvälinetoiminta sisältää liikkumista ja toimintakykyä helpottavien välineiden lainausta joko lyhytaikaiseen tarpeeseen korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi tai pitkäaikaiseen tarpeeseen, jolloin lainaaja voi käyttää välinettä niin kauan aikaa kuin
tarve vaatii. Apuvälinelainaus on avoinna arkisin klo 12–13. Apuvälinelainauksen
vastuuhenkilö on kuntohoitaja. Apuvälineiden kilpailutus tulee ajankohtaiseksi
vuonna 2013. Edelliset kilpailutukset on tehty yhteistyössä Vantaan kaupungin
kanssa.
Lääkinnällinen kuntoutus sisältää kuntoutumista ja kuntoutuspalveluja koskevaa
neuvontaa ja ohjausta, erilaisia terapiamuotoja, kuten fysioterapia, puheterapia,
toimintaterapia, psykoterapia, neuropsykologinen kuntoutus, sopeutumisvalmennus, kuntoutusjaksot laitos- ja avohoidossa sekä apuvälineet. Vammaispalvelulain
mukaisia tukipalveluja ovat kuljetuspalvelu, tulkkipalvelu, henkilökohtainen avustajatoiminta, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt. Lääkinnällinen kuntoutus on
lakisääteinen palvelu. Lääkinnällisen kuntoutustyöryhmän tavoitteena on lisätä ja
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kehittää yhteistyötä mm. yhteisellä koulutuksella Keravan paikallisen asiakasyhteistyöryhmän kanssa.
Puheterapia on kielen, puheen ja äänen häiriöiden tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta ja siinä arvioidaan myös syömis- / nielemishäiriöiden laatu ja vaikeusaste. Lähetteen puheterapiaan tekee lasten osalta joko neuvola- tai koululääkäri. Aikuispotilaat ohjautuvat puheterapiaan usein joko vuodeosaston lääkärin tai erikoissairaanhoidon lähettämänä. Puheterapiapalvelut toteutetaan väestövastuualueittain,
puheterapeutteja on kolme.
Toimintaterapia on osa terveydenhuoltoa ja lääkinnällistä kuntoutusta. Toimintaterapian tavoitteena on toiminnallisten perusvalmiuksien arvioinnin avulla lapsen toimintakykyyn vaikuttavien fyysisten, psyykkisten ja/tai sosiaalisten häiriötekijöiden
varhainen tunnistaminen sekä näihin toimintakyvyn erityisvaikeuksiin ja rajoituksiin
ennalta ehkäisevästi puuttuminen. Toimintaterapeutin vastaanotolle hakeudutaan
lääkärin tai terveydenhoitajan lähetteellä. Syksyllä 2012 aloittaa aikuisten puolipäiväinen toimintaterapeutti akuutilla vuodeosastolla ja kotihoidossa. Päätavoitteena
on tukea asiakkaiden kotiutumista ja kotona selviytymistä.
Palvelutarpeeseen tulee vaikuttamaan väestön kasvu ja väestön ikärakenteen
muutos sekä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon hoidonporrastus.
Ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan entistä enemmän palveluita. Erikoissairaanhoidosta tulee ohjautumaan nykyistä varhaisemmassa vaiheessa lääkinnällistä
kuntoutusta tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoidon hoitolinjaukset tulevat ohjaamaan esim. lonkkaleikkauspotilaat perusterveydenhuoltoon kolmantena päivänä
leikkauksesta.
Keravan omaa vuodeosastohoitoa kehitetään siten, että potilaiden hoitojaksot lyhenevät ja kuntoutus jatkuu kotona. Toisaalta jatkossa myös kotisairaalatoiminnan
käynnistyminen ja kotihoito mahdollistavat nykyistä huonokuntoisimpien potilaiden
kotona asumisen tuen turvin. Vuodeosastopotilaiden hoitojaksojen lyhentämiseksi
ja kuntoutuksen nopeuttamisen ja varmistamisen vuoksi koko terveyskeskukseen
juurrutetaan kuntouttava työote ja tehdään tiivistä yhteistyötä erikoissairaanhoidon
kanssa. Potilaan aktiivisen kuntouttamisen tulee alkaa jo erikoissairaanhoidossa ja
jatkua saumattomasti perusterveydenhuollon vuodeosastolla. Kuntouttavalla
työotteella potilasta ohjataan tekemään päivittäisiä toimintoja mahdollisimman
paljon itse voimavarojensa mukaan.
3.1.3 SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT
Suun terveydenhuollon palveluiden tavoitteena on suu- ja hammassairauksien ennaltaehkäisy ja hammaslääketieteellinen hoito yleisesti hyväksyttyjen lääketieteellisin hoitomenetelmin. Suun terveydenhuollon palvelukokonaisuutta kuvataan kuviossa 1.
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Kuvio 1. Suun terveydenhuollon palvelukokonaisuus

Suun terveydenhuollon vastaanottotoiminta on alueellisesti jakautunut kolmeen eri
toimipisteeseen. Toimipisteet ovat Keskustan hammashoitola, Kävelykadun hammashoitola ja Metsolantien hammashoitola. Vastaanottopalveluja ovat hammaslääkäri-hammashoitaja työparin, suuhygienistin sekä hammashoitajan tuottamat palvelut. Vastaanottotoiminta on ajanvarauksellista hoidontarpeen arvioon perustuvaa
perusterveydenhuollon palvelua. Suun terveydenhuollon ammattilaisten tuottamissa
palvelukokonaisuuksissa tehdään ennalta ehkäisevää sekä terveyttä edistävää
työtä yksilöllisellä sekä ryhmissä toteutettavalla terveysneuvonnalla sekä tarjotaan
hammaslääketieteellistä hoitoa yleisesti hyväksytyin lääketieteellisin hoitomenetelmin. Virka-ajan ulkopuolinen suun terveydenhuollon päivystys hankitaan ostopalveluna muiden pääkaupunkiseudun ulkopuolisten uudenmaan kuntien kanssa. Erikois-hammaslääkäritasoista hoitoa tuotetaan omana toimintana, ostopalveluna ja
yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa.
Suun terveydenhuollon palvelutarpeeseen vaikuttavat useat tekijät.
Väestön kasvu ja väestörakenteen muutos
Vuosien 2013–2021 väestökasvun arvioidaan olevan n. 1 % vuodessa. Väestörakenteen muutos tulee kuitenkin kasvattamaan palvelutarvetta enemmän kuin väestökasvu, sillä yli 65-vuotiaiden suhteellinen osuus kasvaa. Vanhuksilla on hampaita enemmän kuin aikaisemmin, joten hampaallisten määrä kasvaa nopeammin
kuin prosentin vuodessa. Lisäksi myös hampaattomat ikäihmiset tarvitsevat suun
terveydenhuollon palveluja.
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Hampaallisten asukkaiden lukumäärän kasvu
65-v
hampaallisia

2010
4634
3244

2011
5001
3551

2012
5352
3853

2013
5684
4150

2014
5999
4439

2015
6299
4724

2016
6585
5005

2017
6857
5280

2018
7114
5549

2019
7360
5814

Hampaallisten asukkaiden arvioitu lukumäärä perustuu tutkimukseen suomalaisväestössä (Ainamo 2005). Vuonna 2000 täysin hampaattomia ikäihmisiä oli Suomessa noin 40 % yli 65 vuotiaista. Ikäihmisten hampaattomuuden on arvioitu laskevan lineaarisesti noin 1 % yksiköllä vuodessa. Tämän arvion perusteella vuonna
2010 Keravalla oli hampaattomia 30 % yli 65-vuotiaista.
Hoidon tarve tulee kasvamaan erityisesti yli 65-vuotiaiden ikäryhmässä vuosina
2010 -2020. Yhä useammalla ikäihmisellä on omat hampaat ja hampaalliset
käyttävät suun terveydenhuollon palveluja huomattavasti enemmän kuin
hampaattomat. Vuodeosastoille ja kotihoitoon on myös järjestettävä suun
terveydenhoidon palveluja sekä hoitohenkilökunnan koulutusta.
3.1.4 ERIKOISSAIRAANHOITO
Terveydenhuoltolaki 33§:n mukaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon palvelujen yhteensovittamisesta väestön ja perusterveydenhuollon tarpeiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on velvollinen
yhteistyössä perusterveydenhuollosta vastaavan kunnan kanssa suunnittelemaan
ja kehittämään erikoissairaanhoitoa siten, että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden. Kokonaisuudessa on huomioitava erikoissairaanhoidon palvelujen tarjoaminen tarkoituksenmukaisesti perusterveydenhuollon yhteydessä sekä erikoissairaanhoidon yksiköissä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on annettava alueensa terveyskeskuksille niiden tarvitsemia
sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, joita perusterveydenhuollon ei ole tarkoituksenmukaista tuottaa. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vastaa alueellaan erikoissairaanhoidon järjestämisestä yhtenäisin lääketieteellisin ja hammaslääketieteellisin
perustein.
Keravan erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan pääasiassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HYKS-sairaanhoitoalueen sairaaloista. Joitakin palveluja tuotetaan myös HUS Hyvinkään sairaanhoitoalueelta.
Yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa on lisätty ja hoitoketjujen sujuvuutta on parannettu.
Terveyskeskus järjestää itse osan perustason erikoissairaanhoidosta konsultatiivisina palveluina sisätautien, reumatautien, ihotautien ja ortopedian erikoisaloilla.
Erikoissairaanhoidon palveluiden kustannuksissa on vuosittain isojakin vaihteluita
johtuen yksittäistapausten aiheuttamista palvelutarpeiden muutoksista.
Viime vuosina suurimmat kustannuksia aiheuttavat erikoissairaanhoidon tuotteet/palvelut ovat olleet: psykiatrinen erikoissairaanhoito, tekonivelleikkaukset sekä
synnytykset.
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Valtakunnallisessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksessa on
arvioitu eri malleja julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaksi palvelurakenteeksi. Malleja on luonnosteltu sosiaali- ja terveysministeriön työryhmässä. Ministeriryhmä valitsi jatkotyön pohjaksi mallin, jossa kunnat tai sosiaali- ja terveydenhuollon alueet vastaavat laajennetusta perustason palvelujen järjestämisestä mukaan lukien merkittävä osa sairaalahoitoa. Erityisvastuualueiden roolia selkeytetään
jatkotyössä.
Erikoissairaanhoidon tarve kasvaa tulevina vuosina Keravan väestön ikääntyessä.
Lääketieteen, lääkkeiden ja tekniikan kehittyessä erikoissairaanhoidon palveluilla
pystytään yhä enemmän hoitamaan, parantamaan, pidentämään elinaikaa tai
vähentämään kärsimyksiä. Erikoissairaanhoidon peruspalveluita on tuotettava
nykyistä enemmän terveyskeskuksessa siten, että hoito olisi mahdollisimman
varhain vaikuttavaa komplikaatioita ehkäisten. Varhainen hoitoonohjaus,
ennaltaehkäisy ja terveydenedistäminen ovat keinoja hidastaa palveluiden
kysynnän kasvua.
Terveyskeskuksen
vuodeosastotoiminnassa
on
lisättävä
akuuttija
lyhytaikaishoidon paikkoja, jolloin erikoissairaanhoidosta voidaan nopeammin
siirtää potilaita perusterveydenhuoltoon.
3.1.5 TOIMEENTULOTURVA JA AIKUISSOSIAALITYÖ
Aikuissosiaalityön-, toimeentulotuen, työllistämistoiminnan ja sosiaalisen asumisen
tavoitteena on 18 vuotta täyttäneiden keravalaisten ja heidän perheidensä
elämäntilanteen paraneminen sosiaalisen ja taloudellisen tuen avulla. Lisäksi
lyhytaikaista tukea voivat saada kiireellisen sosiaalisen ja taloudellisen tuen
tarpeessa olevat Keravalla oleskelevat henkilöt
Palvelut perustuvat sosiaalihuoltolain ja -asetuksen vaatimuksiin sekä
toimeentulotukea ja kuntouttavaa työtoimintaa säätelevään lainsäädäntöön.
Sosiaalihuoltolain mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalvelujen sekä
ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä.
Sosiaalityöllä tarkoitetaan sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa
ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia,
jotka ylläpitävät ja edistävät yksilöiden ja perheen turvallisuutta ja suoriutumista
sekä yhteisöjen toimivuutta. Työskentelyn lähtökohtana on asiakassuunnitelma.
Toimeentulotukea myönnetään toimeentulotukilain mukaisesti.
Työllistämistoimintaan on kuntouttavan työtoiminnan lisäksi kaupungissa
keskitetty työllisyyspalvelut ja työllisyysmäärärahojen koordinointi koko kaupungin
osalta.
Maahanmuuttajatyöhön sisältyy maahanmuuttajien asiakasvastaanoton lisäksi
viranomaisyhteistyöhön osallistuminen, erilaisten yhteistyöverkostojen- ja mallien
sekä maahanmuuttajatyön kokonaisvaltainen kehittäminen sekä korvausasioiden
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koordinointi.
Päävastuu
maahanmuuttajien
maahanmuuttajatyön sosiaaliohjaajalla.
.

kotoutumissuunnitelmista

on

3.2 VAPAA-AIKA VIRASTO
Kulttuuritoimi
Kulttuuritoimi tuottaa keravalaisille konsertteja ja erilaisia tapahtumia, kuten esim.
Kerava- päivän tilaisuus. Tapahtumia järjestetään ympäri vuoden ja ne ovat avoimia kaiken ikäisille kuntalaisille. Kulttuuritoimi on mukana olohuoneverkoston toiminnassa siten, että verkostoa käytetään foorumina, jonka kautta voidaan tiedottaa
ikäihmisille kulttuuritapahtumista Keravalla.
Kulttuuritoimi on järjestänyt teatterityöpajoja sekä esityksiä palvelutaloissa. Esitykset on otettu hyvin vastaan. Osa keravalaisista kulttuurijärjestöistä järjestää esiintymisiä palvelutaloissa ja vanhusten hoitopaikoissa. Kulttuuritoimi voi tukea kulttuuriyhdistysten toimintaa esim. kohde-apurahoin. Palvelutaloissa järjestetään myös
itse tuotettuja kulttuuritapahtumia.
Museotoimi
Vuodesta 2012 lähtien Keravan keskustassa toimivan Sinkka taide- ja museokeskuksen palvelut on suunnattu kaikille keravalaisille huomioiden eri ikäryhmien tarpeet. Museotilan sijainti kaupungin keskustan alueella lisää palvelujen saavutettavuutta. Museotoiminta tarjoaa sekä ikääntyvälle että iäkkäämmälle väestölle monenlaisia virikkeitä taiteen, taideteollisuuden, kulttuurihistorian sekä erilaisten tapahtumien parissa.
Eläkeläisillä on usein vankka kokemus kulttuuripalvelujen
käyttäjinä, paljon sisällöllistä tietämystä taiteen ja kulttuurin ilmiöistä ja ehtymätön
kiinnostus kulttuuria ja taidetta kohtaan. Myös aiemmin museotoimintaa tuntemattomat ikäihmiset voivat vapaa-ajan lisääntyessä löytää museoista uuden oppimisympäristön.
Elämyksellinen, moniulotteinen ja tietosisällöltään vahva näyttelytarjonta on virikkeellistä ja ajatuksia herättävää toimintaa, jolle iäkkään väestön keskuudessa on
olemassa selvä kysyntä. Museoiden järjestämät opastukset, asiantuntijaluennot ja
muut tapahtumat tarjoavat näyttelyiden aihepiireistä perusteellisempaa tietoutta.
Museokeskus luo eläkeläisille ihanteellisen mahdollisuuden kokea ja oppia uutta
kotipaikkakunnallaan ja omassa asuinympäristössään.
Näyttelyitä ja tapahtumia tuotettaessa huomioidaan saavutettavuus niin vanhusten
kuin muidenkin käyttäjien vaivattoman museokäynnin takaamiseksi. Näyttelyt on
rakennettu niin, että niissä on helppo liikkua esteettömästi. Kokonaisuudet ovat
loogisia, ja niistä saa vaivatta lisää tietoa. Näyttelyyn on lisäksi luotu tarpeeksi paikkoja kävijän levähtää. Rakennuksen sisäänkäynti on katutasolla ja museon kaikkiin
kerroksiin pääsee tilavalla hissillä.
Taidemuseo toteuttaa projekteja myös museon ulkopuolella eri toimijoiden kanssa.
Taidekasvatustoiminnalla museo pystyy saavuttamaan myös ne, jotka ovat konkreettisesti museon saavuttamattomissa. Museaalisen tiedon saavutettavuutta pa-
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rantaa osaltaan kulttuurihistoriallisen museon Internet-käyttöinen kokoelmatietokanta Muistaja, osoitteessa www.muistaja.fi.
Vuorovaikutteisuus on museoiden keskeinen toimintatapa. Pyrkimyksenä on mahdollistaa toiminta, joka ottaa asiakkaat myös aktiivisesti mukaan eikä ainoastaan
sen kuluttajiksi. Yhteiskunnassa on merkityksellistä, että jokaisella on paikka kohdata toisiaan, saada äänensä kuuluviin ja osallistua.
Kulttuurihistoriallinen museo tarjoaa osallistumisen oman paikkakunnan kulttuuriperinnön tallentamiseen. Museon toimenkuvaan kuuluu sekä menneisyyden että nykypäivän esineistöjen, aineistojen ja kulttuuriperinteen esitteleminen sekä tallentaminen ja säilyttäminen pitkällä tähtäimellä tulevien sukupolvien nähtäväksi.
Keravan museon ylläpitämä Heikkilänmäen talomuseo talonpoikaisine rakennuksineen ja piha-alueineen on merkittävä virkistyskeidas lähialueen väestölle, mm.
naapurustossa sijaitsevan vanhusten palvelutalon asukkaille. Perinteikkään ympäristön pihatiet ja polut ovat käytettävissä kaikkina vuodenaikoina. Kesäisin sekä
joulunaikaan päärakennuksen ovet ovat avoinna ja asiakkailla on mahdollisuus tutustua menneiden vuosikymmenten ja vuosisatojen keravalaiseen asuintapaan.
Kaupungin kirjasto
Yleiset kirjastopalvelut on laissa säädelty koko väestölle suunnattu maksuton kulttuurinen ja sivistyksellinen palvelu (Kirjastolaki 1998/ § 2). Kirjaston kulttuuriset
sekä tieto- ja neuvontapalvelut ylläpitävät ja edistävät senioriväestön elämänlaatua
ja vireyttä. Kuntalaiskyselyssä 50 % vastaajista piti kirjastoa yhtenä tärkeimmistä
kulttuuripalveluista. Lisäksi 50 % vastaajista piti tärkeänä järjestöjen kokoontumistiloja. Järjestöt käyttävät aktiivisesti kirjaston tarjoamia vuokrattavia kokoontumistiloja.
22 % kuntalaiskyselyn vastaajista piti tietoteknistä osaamista yhtenä tärkeimmistä
kulttuuripalveluista. Kirjasto tarjoaa asiakkaiden käyttöön tietokoneita ja niiden
käytön opastusta. Asiakkaiden käytössä on kiinteitä Internet-työasemia ja kannettavia tietokoneita. Kirjastossa on käytössä langaton verkko. Lisäksi kirjaston Tukikohta-huoneessa on tietokone, joka on varustettu näkövammaisille, aivohalvauspotilaille ja erityisoppijoille sopivilla ohjelmilla. Näkövammaisia varten on myös luku-tv.
Kirjastossa on lainattavana kirjoja, lehtiä, nuotteja, äänikirjoja, musiikkia ja elokuvia.
Uutistorilla on mahdollisuus lehtien lukuun ja tietokoneen käyttöön. Kirjasto järjestää kirjaston käyttöön aktivoivia tapahtumia, kuten kirjailijavierailuja ja näyttelyitä.
Kirjastossa on varattavia tutkijanhuoneita ja sukututkimushuone. Kirjasto tukee ihmisten omaehtoista tuottamista tarjoamalla välineitä ja tiloja.
Kirjastossa työskentelee useita erityisryhmien tarpeisiin perehtyneitä työntekijöitä,
jotka hoitavat tehtäviä osana laajempaa tehtäväkuvaa. Kirjastossa on kiinnitetty
huomio liikuntarajoitteisten esteettömään liikkumiseen. Kirjastossa on myös hissit.
Kirjaston kotipalvelutoiminnan avulla saavutetaan ne vanhusasiakkaat, jotka eivät
pysty käymään kirjastossa. Keravan kirjasto aloitti kotipalvelutoiminnan vuonna
1961 ja on palvelussa valtakunnallinen edelläkävijä. Kirjaston työntekijät käyvät
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kuukausittain Hopeahovissa, Kotimäen palvelutalossa, Kotitöyryssä ja Killan vanhustentalossa.
Lisäksi Keravalla toimii valtakunnallisesti ainutlaatuinen kirjaston ja Talkoorenkaan
yhteistyönä toteutettu vapaaehtoisten Kirjastoystävät - ryhmä. Ryhmä huolehtii terveyskeskuksen vuodeosastojen, kolmen keravalaisen hoivakodin sekä kotona
asuvien erityistä palvelua tarvitsevien kirjastopalveluista. Kirjaston työntekijät vierailevat myös eläkeläisjärjestöissä ja muiden sidosryhmien tilaisuuksissa.

Keravan opisto
Eri-ikäiset eläkeläiset ja ikäihmiset ovat Keravan Opiston keskeistä asiakasryhmää.
Eläkeläiset ovat yhä moniaineksisempi joukko eri taustoista tulevaa, eri asioista
kiinnostuneita ja erilaisin valmiuksin varustettuja ihmisiä. Merkittävää on myös se,
että yhä useammin ikäihmiset ovat hyväkuntoisia, vireitä ja aktiivisia kansalaisia
vuosikymmenten ajan. Ikäjakauma ikäihmisissä on jatkuvasti kasvava. Nämä taustatekijät asettavat haasteita myös kansalaisopiston tarjonnalle. Toisaalta on lähdettävä siitä, että eläkeläisille kohdentuu kaikki se toiminta, mikä muillekin opiston
opiskelijoille. Toisaalta taas on pyrittävä huomioimaan eläkeläisten ja vanhenevan
väestön erityistarpeet
Opiston toiminnassa keskeistä on lisätä päiväopetustarjontaa, jonka pääkäyttäjinä
ovat juuri eläkkeellä olevat keravalaiset. Tämä mahdollistuu enemmässä määrin
päiväopetustilojen lisääntymisen myötä. Kaupungintalon alakertaan syksyllä 2012
avautuva käden taitojen tila poistaa tässä mielessä yhden pullonkaulan. Vähitellen
on saatu käyttöön myös muutama muu päiväryhmille soveltuva tila. Opisto on aktiivisesti mukana myös kaupungin olohuoneverkoston toiminnassa.
Opisto lähtee toiminnassaan siitä, että kansalaisopiston toiminta tarjoaa henkisiä virikkeitä ja pitää ihmisen omaa aktiivisuutta yllä sekä luo mahdollisuuksia myös fyysisen terveyden edistämiseen. Samalla yksi opistotyön tärkeä tehtävä on tarjota
mahdollisuus kuulua opiskelijoiden ryhmiin ja olla vuorovaikutuksessa toisten samoista asioista kiinnostuneiden kanssa. Tässä mielessä kansalaisopisto edistää
ikääntyvien terveyttä ja hyvinvointia sekä parantaa heidän elämänlaatuaan. Opisto
pystyy Opetushallituksen erityistuella tarjoamaan myös pienituloisille eläkeläisille
alennuksia kurssihinnoista.
Opiston tulevaisuuden suunnitelmiin kuuluu käynnistää lähivuosina resurssien mukaan "Ikäihmisten yliopistoksi" kutsuttua toimintaa. Opisto tutkii vapaa-aikaviraston
kanssa myös sitä, missä määrin keravalaisille eläkeläisille voitaisiin tarjota mahdollisuuksia EU-rahoitteiseen seniorivaihtoon käynnistettävän, esimerkiksi Keravan
ystävyys- ja kumppanuuskuntaverkostoon pohjautuvan hankkeen myötä.
Liikuntapalvelut
Liikuntalaki (1054/1998, 2 §) antaa kunnille selkeän toimintavelvoitteen eli liikunnan
yleisen edistämisvelvoitteen: "Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestä-
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mällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät". Liikuntalain mukaan yleisten
edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien lakisääteinen tehtävä.
Liikuntapalvelut on järjestänyt ohjattua liikuntatoimintaa ikäihmisille suunnitellusti jo
vuodesta 1977 osana erityisliikunnan ohjaustyötä. Tällä hetkellä nämä palvelut
tarjoavat n. 30 erilaista viikkotuntia ja ohjattua toimintaa järjestetään pääasiassa
uimahalli kahdella kuntosalilla ja allashallissa. Toimintakauden 2011- 2012 eläkeläisten viikoittaisissa ryhmissä on mukana noin 750 henkilöä. Ohjelmassa on vesiliikuntaryhmiä, voimistelu-, voima- ja tasapainoryhmiä. Ohjatun toiminnan kausi
kestää syyskuun alusta huhtikuun loppuun. Ryhmät soveltuvat eritasoisille liikkujille. Ikäihmisille on myös järjestetty ulkoliikuntatapahtumia ja liikuntaretkiä eri vuodenaikoina. Liikuntapalvelu tarjoaa maksuttoman bussikuljetuksen kerran viikossa
uimahallin palveluihin.
Lepistön valtionperintörahalla on järjestetty ikäihmisten lähiliikuntatoimintaa seitsemässä eri toimintapisteessä eri puolilla kaupunkia sekä kerran vuodessa ulkoilu- ja
virkistyspäivä Urheilupuistossa. Talvella v. 2012 käynnistettiin talvikävelyt Urheilupuiston tekonurmella. Tämä toiminta on ollut osallistujilleen maksutonta.
Liikkumisresepti ja liikuntaneuvonta ovat vakiintuneita yhteistyömuotoja Liikuntapalvelun ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
Uimahallin peruskorjaus ja laajennus on Liikuntapalvelun tämän hetken tärkein liikuntarakentamiskohde. Uimahalli on kaikkien ikä- ja sosiaaliryhmien käytössä ja
kuuluu suosituimpiin liikunta- ja hyvinvointipalveluihin. Suurten ikäluokkien siirtyessä eläkkeelle ennakoidaan aikuisten terveyttä edistävien vesiliikuntapalveluiden
kysynnän kasvavan merkittävästi. Tämä tulee asettamaan paineita vesiliikuntaolosuhteiden kehittämiselle.
Liikuntapalvelun palvelujen lisäksi ikäihmisten liikunnan tarjontaa toteuttavat Keravalla myös useat eläkeläisjärjestöt, Viertolan palvelukeskus sekä Hyvinvointityön
keskus. Joillakin urheilu- ja liikuntaseuroilla on myös ikääntyneille kohdennettuja liikuntapalveluja.
Eläkeläisten liikuntaympäristö nyt ja laatuvaatimukset tulevaisuudessa
Liikuntapalvelu toteutti eläkeläisten liikunnan perusselvityksen 2010 (Vakkila), jonka
tavoitteena oli liikuntakäyttäytymisen selvittäminen keravalaisten eläkeläisten keskuudessa. Tutkimukseen osallistui 497 henkilöä eläkeläisten eri ikäryhmistä. Aktiivisimpana ikäryhmänä vastasi 65-70-vuotiaat, joita oli 44% vastaajista.
Tutkimuksen tuloksina todettiin, että keravalaiset eläkeläiset liikkuvat maan keskiarvoon (84%) nähden hiukan aktiivisemmin. Yleisimpinä liikuntamuotoina pidettiin
perusliikuntamuotoja pyöräilyä, kävelyä ja hyötyliikuntaa. Kaupungin kompakti koko
ja hyvät kevyen liikenteen väylät koettiin liikuntaa edistäviksi tekijöiksi. Liikunnalliset
tavoitteet sukupuolesta tai iästä riippumatta kohdistuvat eniten terveyden ylläpitämiseen. Tutkimuksen tulokset antoivat viitteitä siitä, että keravalaiset eläkeläiset
kokevat kuntonsa kohtalaiseksi tai sitä paremmaksi.
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Oleellisinta eläkeläisten liikunnassa on turvallisuus ja se, että liikunta sijoittuu aamun ja iltapäivän väliseen aikaan. Esimerkiksi uimahallilla järjestetty liikunta koettiin
turvalliseksi. Yli 85 -vuotiaiden turvallisuuden tunnetta heikensi avunsaannin ongelmallisuus. Uimahalli on eläkeläisten suosituin ryhmäliikuntapaikka. Eläkeläiset
liikkuvat ensisijaisesti oman kunnan alueella ja olivat tyytyväisiä Keravan kaupungin
tarjoamiin liikuntamahdollisuuksiin. Kehitysehdotuksia tuli pääasiallisesti liikuntapaikkojen kunnosta ja uimahallin tilan ahtaudesta. Eläkeläisten ohjattujen ryhmien
suosio voisi kasvaa edelleen, jos tilanahtautta voitaisiin väljentää ja esimerkiksi
linja-autokuljetuksia liikuntapaikoille lisättäisiin.
3.3 KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKAN LIIKELAITOS
3.3.1 JOUKKOLIIKENTEEN JÄRJESTÄMINEN
Joukkoliikenteen järjestäminen ei ole kunnan lakisääteinen tehtävä. Sen sijaan
kunnalla on velvollisuus huolehtia mm. koulukuljetuksista tietyin rajauksin sekä sosiaalihuoltolain mukaisista kuljetuksista. Näin ollen julkinen joukkoliikenne palvelee
myös näitä tarpeita ja joukkoliikenteen suunnittelussa nämä tarpeet huomioidaan
mahdollisimman hyvin
Keravan joukkoliikenteestä huolehtii Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymä
(HSL), joka aloitti toimintansa v. 2010. HSL suunnittelee joukkoliikenteen reitit ja aikataulut, kilpailuttaa liikenteen operoinnin sekä hoitaa tiedottamisen ja palautteen.
Keravan kaupunki tukee joukkoliikennettä budjettivaroin maksamalla vuosittain
HSL:lle kuntaosuutta. Kaupungin antama kuntaosuus kanavoidaan HSL:n kautta
keravalaisille joukkoliikenteen käyttäjille halvempina lippuhintoina ostettaessa matkakortilla arvoa tai kautta. Matkakortin voi ostaa jokainen keravalainen, joka tarvitsee joukkoliikennettä.
3.3.2 LIIKENNEJÄRJESTELMÄ
Liikennejärjestelmäyksikkö vastaa kaupungin liikenneväylien suunnittelusta, rakentamisesta sekä yksityiskohtaisesta liikennesuunnittelusta sisältäen liikenteenohjauksen. Lisäksi yksikkö huolehtii katujen ja muiden yleisten liikennealueiden
ylläpitotöistä sekä liikennevalojen hoidosta. Talvikunnossapidon tehtäviin kuuluvat
mm. auraus, liukkauden torjunta, lumenajo ja - lähisiirto sekä hiekoitushiekan
poisto.
Liikennejärjestelmäyksikön palvelutarpeen ja sen määrän mitoittaa olemassa oleva
ja uusi rakennettava infrastruktuuri. Näiden osalta palvelutarpeeseen vaikuttavat
pääasiassa keliolo-suhteet, kunnallistekniikan saneeraustarpeet, asuntotuotanto ja
yritysrakentaminen sekä liikennemuodoissa ja niiden määrissä tapahtuvat muutokset. Myös lakien ja asetusten muutokset vaikuttavat olennaisesti palvelutarpeeseen.
Ylläpidettävän infrastruktuurin laatutasoon vaikuttaa kaupungin tahtotilan ohella
kasvavat vaatimukset turvallisuudelle, esteettömyydelle ja elinkaariajattelulle. Esimerkiksi väestön rakennemuutoksen myötä yli 65-vuotiaiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä nykyisestä noin 4 600 henkilöstä lähes 7 700 henkilöön. Ikääntyvän väestön palvelutarpeen kasvu on huomioitava myös liikenne-
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suunnittelussa yhteistyössä vanhus- ja vammaisjärjestöjen kanssa. Liikennejärjestelmän painopisteet ovat esteettömyyden parantaminen, panostaminen liikenneturvallisuuteen ja -joustavuuteen, raskaan liikenteen pysäköinnin selvitys ja palveluiden laatutason säilyttäminen.
3.3.3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖ
Kaupunkiympäristöyksikkö vastaa keravalaisten viheraluepalveluista. Viheraluepalvelut käsittävät kaavoittamattomien yleisten alueiden, puistojen, katuviheralueiden,
leikkipaikkojen, kiinteistöjen pihojen, ulkoliikunta-alueiden ja katuvalaistuksen sekä
metsien ja avoimien viheralueiden kuten maisemapeltojen suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon.
Katuvalojen kunnossapito on kokonaisuudessaan kilpailutettu yhdessä Tuusulan
kunnan ja Järvenpään kaupungin kanssa. Kilpailutettu kunnossapitourakka on parantanut katuvaloverkon laatutasoa. Katuvalaistuksen suunnittelu on kilpailutettu ja
se ostetaan palveluna alan asiantuntijoilta. Kaupunkiympäristön painopistealueet
ovat kävelykadun viihtyisyyden ja tason kohottaminen, keskusta-alueen viheralueet,
laajat ja monipuoliset aluepuistot sekä nuorten sekä lasten leikki- ja lähiliikuntapaikat
3.3.4 JÄTEHUOLTOPALVELUT
Jätehuoltopalvelut käsittää Keravan kaupungin yhdyskuntajätteen (seka- ja kuivajätteen sekä erilliskerätyn biojätteen) kuljetus- ja käsittelypalvelut yhteistyössä sopimusurakoitsijan sekä alueellisen jätehuoltoyhtiön Kiertokapula Oy:n ja muiden
yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaupungin tehtävänä on mm. määrittää taksat,
jätehuoltomääräykset, valvoa toimintoja, ylläpitää asiakaspalvelua, laskujen perintää ym.
Jätteiden käsittelyn hoitamisesta kaupunki on tehnyt sopimuksen
Kiertokapula Oy:n kanssa. Yritys vastaa pääsääntöisesti jätteiden käsittelyä
koskevasta asiakasneuvonnasta. Kaupunki vahvistaa jätemaksutaksan suuruuden
sekä jätehuoltomääräykset.
3.3.5 AVAINPALVELUT
Ateriapalvelut
Ateriapalvelut tukevat asiakasorganisaatioiden ydintoimintaa tuottamalla korkeatasoisia ja kilpailukykyisiä ateriapalveluita asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Ateriapalvelut valmistaa päivittäin noin 6 300 lounasta. Asiakkaina ovat Keravan
kaupungin ympärivuorokautiset hoitokodit - ja laitokset, koulut ja päiväkodit.
Ympärivuorokautisten hoivakotien ja -laitosten asiakkaille tarjotaan kaikki vuorokauden ateriat ja välipalat. Asiakkaiden ravinnontarve poikkeaa hieman työikäisten
ravinnontarpeesta. Yli 60 -vuotiaille on annettu omat ravitsemussuositukset (Valtion
ravitsemusneuvottelukunta 2009). Ravitsemustila, ruokailu ja ravinnonsaanti ovat
kiinteästi yhteydessä ikääntyneiden ihmisten terveydentilaan ja toimintakykyyn. Ravitsemustilasta riippuen ruokaa rikastetaan yksilöllisesti energialla, proteiinilla ja ravintoaineilla. Parhaan mahdollisen kokonaisuuden rakentamiseksi tehdään tiivistä
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yhteistyötä ympärivuorokautisten hoivakotien ja laitosten kanssa. Asiakkaita ovat
lisäksi kotihoidon asiakkaat, työkeskus ja työllisyysyksikkö.
Tilapalvelut
Tilapalvelut tuottavat, kehittävät ja ylläpitävät kaupungin toimitiloja. Yksikkö vastaa
kaupungin omistamien kiinteistöjen ylläpitopalveluista sekä hankkii kaupungin toiminnassaan tarvitsemat vuokratilat. Käyttötalouden lisäksi tilapalvelut vastaa kaupungin investointiohjelman talonrakennuskohteiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta.
Kiinteistön ylläpitopalvelun tavoitteena on varmistaa asiakkaille hyvät ja häiriöttömät
käyttöolosuhteet. Asiakkaiden päivittäistä toimintaa haittaavat ongelmat hoidetaan
välittömästi ja pitkäjänteisempää tilojen kunnossapitoa suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa. Energiankäyttöä tehostetaan jatkuvasti kiinteistöautomaation
avulla sekä yhteistyöllä käyttäjien kanssa. Kiinteistön ylläpitopalvelu sisältää kiinteistön huollon ja korjauksen, vesi- ja jätehuollon, lämpö- ja sähköenergian, kiinteistöjen pihojen ylläpidon, turvapalvelut, hallintokulut sekä mahdollisen ulkoisen
vuokran. Sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa solmitaan vuokrasopimukset.
Puhtauspalvelut
Puhtauspalvelut tuottavat kaupungin omissa ja kumppaneiden toimitiloissa kullekin
kohteelle tarkoituksenmukaista puhtaustasoa tukemaan varsinaista toimintaa. Toiminnan ideana on vapauttaa kohteen työntekijät tekemään täysipainoisesti omaa
työtänsä puhtauspalveluiden hoitaessa kiinteistön ylläpito- ja perussiivoukset ammattitaitoisesti pintamateriaalit huomioiden.
3.3.6 VESIHUOLTO
Vesihuollon palveluiden tavoitteena on toimittaa asiakkailleen hyvälaatuista vettä ja
vastaanottaa asiakkaittensa jätevettä kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden.
Asiakkailleen jakamansa veden Vesihuolto ostaa Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymältä. Vastaanottamansa jäteveden Vesihuolto toimittaa puolestaan KeskiUudenmaan vesiensuojelun kuntayhtymälle, joka kuljettaa jäteveden edelleen puhdistettavaksi Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle.
Käyttöturvallisuusvaatimusten lisäksi vesihuollolla on vahva intressi valvoa ja turvata oman vesijohtoverkostonsa hygieenisyys suorittamalla rakennusten vesijärjestelmien asennus- ja laitevalvontaa. Samalla varmistetaan jätevesien oikeaoppinen poisjohtaminen ympäristöä kuormittamatta.
Vesihuoltopalveluiden tarpeeseen vaikuttavia toimintaympäristömuutoksia ovat
mm. väestön kasvu, asuntotuotanto ja yritysrakentaminen, Koffin juomatehtaan
tuotantomuutokset, verkoston kunnon heikkeneminen sekä ilmastonmuutoksen vaikutus sademääriin ja pohjaveden tasoon.
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3.4 KERAVAN KAUPUNGIN ASUNTOTOIMI
Keravan kaupunki myöntää valtion ARA:n (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen) osoittamista määrärahoista tukea ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien
rakennusten korjaukseen. Avustuksilla pyritään mahdollistamaan vanhuksen kotioloissa selviytyminen ja näin välttämään laitoshoitoon sijoittamista. Korjausavustukset vanhusväestölle ilmoitetaan haettavaksi keväisin ja kaupungin rakennusvalvonnan/asuntotoimen nettisivuilla on ohjeet kunkin vuoden hakukierroksista. ARAavustuksen saannin tulo- ja varallisuusrajasta johtuen on nelivuotiskaudella 20082011 myönnetty avustusta kahdeksaan kohteeseen yhteensä 43 000 euroa. Kaikkiin tulo- ja varallisuusrajat täyttäviin hakemuksiin myönnettiin avustukset täysimääräisinä.
Kokemusten mukaan kysyntää vanhusväestön korjausavustuksille olisi huomattavasti enemmän kuin Keravalla on myöntövaltuuksia käytettävissä. Kun tulorajojen
ylittyessä avustushakemuksia ei tehdä tarpeettomasti, ei kysynnän todellinen
määrä ole selvillä. Lisäksi on myönnetty energia-avustuksia vanhusväestölle siirryttäessä öljy- tai sähkölämmityksestä uusiutuvan energian käyttöön.
Talojen hissittömyys muodostuu usein ikäihmiselle ongelmaksi liikuntakyvyn heiketessä. Keravalla on runsaasti kerrostaloja, joissa hissiä ei ole. Mm. Helsingissä
on käytössä paikallinen hissiavustus, mutta Keravalla ei ole varattu määrärahaa
hissiavustuksia varten. Valtakunnallisesti on mahdollista hakea avustusta hissien
rakentamiseen.
Keravan palveluasumisen tarjonta
Seuraavassa on lueteltu Keravalla sijaitsevat palvelutalot, palvelukeskukset, ryhmäasunnot sekä tavallisen asumisen vanhuksille suunnatut asuintalot.

Toimija/yksikkö

katuosoite

tyyppi

luokitus

Hoivakoti Helmiorvokki
Harjulankatu 2
hoitokoti
tehostettu
Niitty-Nummen Hoitokoti Oy
Lahdentie 132
hoitokoti
tehostettu
Esperi Hoivakoti Kerava
Metsolantie 1
hoitokoti
tehostettu
Palvelukeskus Hopeahovi
Metsolantie 4
palvelukeskus
tehostettu
Kiinteistö Oy Salpa-Kirjolohi
Nahkurinkatu 28
ryhmäasuntoja tavallinen
Kotimäen palvelukeskus,
Keravan palvelutalosäätiö
Porvoonkatu 10
palvelukeskus
tehostettu
VVO Asunnot Oy
Porvoonkatu 12
yli 55-vuotiaille
tavallinen
Kiinteistö Oy Keravan Kallenpirtti Timontie 4
ryhmäasuntoja tavallinen
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Kokontie 15
ryhmäasuntoja
tavallinen
Keravan Palvelutalosäätiö
Väinämöisentie 14
ryhmäasuntoja tavallinen
Kiinteistö Oy Nikkarinkruunu
Liesitie 1
ryhmäasuntoja tavallinen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Senioritalo/VVO 2014
Eerontie 3
yli 55 v.
tavallinen
Senioritalo/Sato 2014?
Junailijantie 2
ryhmäasuntoja tavallinen
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3.5 JÄRJESTÖT, SEURAKUNNAT, VANHUSNEUVOSTO JA VAPAAEHTOISTOMINTA
KERAVALLA
3.5.1 ELÄKELÄISJÄRJESTÖT KERAVALLA
Seuraavat eläke- ja ikääntymispoliittiset järjestöt ovat kaikki edustettuina Keravan
vanhusneuvostossa ja lisäksi Keravan eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnassa.
Eläkeliiton Keravan yhdistys
Eläkeliiton Keravan yhdistys kokoontuu joka toinen viikko jäsenkokoukseen, jossa
järjestetään eri aiheista luentoja sekä kahvitellaan ja keskustellaan. Lisäksi erikseen toimii käsityökerho, korttipelikerho ja laulukerho, jonka jäsenet käyvät esiintymässä mm. hoivakodeissa. Kesäisin toimii mölkkykerho ja lisäksi liikuntapäiviä järjestetään pari kertaa vuodessa.
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Eläkeläiset ry keskittyy toiminnassaan valvomaan eläkeläisten ja ikäihmisten etujen ja oikeuksien toteutumista. Yhdistys kokoontuu maanantaisin ohjelmallisiin kerhotilaisuuksiin, joilla jokaisella on oma teemansa ja vastuuhenkilönsä.
Käsityökerho, miesten käsientaito- kerho, rivitanssiharrastajat, lauluryhmäläiset ja
boccian pelaajat kokoontuvat viikoittain harrastamaan. lauluryhmä esiintyy eri tilaisuuksissa kuten hoivakodeissa sekä muistotilaisuuksissa. Yhdistys järjestää myös
retkiä ja matkoja sekä ulkoilupäiviä. Yhdistyksen edustajia toimii myös erilaisissa
yhteistyötehtävissä paikallisesti ja alueellisesti.
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry
Keravan Kristilliset Eläkeläiset kokoontuvat joka toinen viikko tapaamisiin, joiden sisältö koostuu etupäässä hengellisestä aihepiiristä, rukouksista, hengellisistä lauluista sekä ajankohtaisista esityksistä. Yhdistyksellä on lauluryhmä, joka esiintyy
säännöllisesti keravalaisissa hoivakodeissa ja vuodeosastoilla. Yhdistyksen edustajia toimii myös erilaisissa yhteistyötehtävissä paikallisesti ja alueellisesti mm. järjestämällä kerran vuodessa loma- ja kuntoutusleirin sekä matkoja kotimaassa ja ulkomaille.
Keravan Eläkkeensaajat ry
Keravan Eläkkeensaajat kokoontuvat keskiviikkoisin kerhoon, jossa vierailee asiantuntijoita eri elämänalueilta käsittelemään ajankohtaisia ja ikäihmisille tärkeitä
asioita. Lisäksi yhdistyksessä toimii useita kerhoja (kansantanssi-, kirjallisuus-, käsityö-, laulu-, keilailu-, muisti-, keskustelu-, boccia- ja ohjelmatoimintakerho). Lisäksi
yhdistys järjestää matkoja sekä kotimaassa että ulkomaille sekä liikunnallisia retkiä.
Keravan Kansalliset Seniorit ry
Keravan Kansalliset Seniorit järjestävät säännöllisesti jäsentilaisuuksia, joissa on
ajankohtaista ohjelmaa, lauluesityksiä sekä kahvitus. Lisäksi yhdistys järjestää teatteri- ja konserttimatkoja sekä ulkomaanmatkoja. Yhdistyksessä toimii kahdeksan
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kerhoa sekä kuoro. Kerhot keskittyvät mm. ikäihmisten jäsenten toimivuuden, ruumiinkunnon ja mielenvirkistyksen parantamiseen. Jäsenet osallistuvat myös Hopeahovin asukkaiden ulkoiluttamistempauksiin ja toimivat vapaaehtoisina.
3.5.2 KERAVAN SEURAKUNTA
Seurakunnan työssä toiminnan keskiössä on jumalanpalvelusten järjestäminen
seurakuntalaisille. Papit käyvät säännöllisesti myös laitoksissa pitämässä hartaussekä ehtoollishetkiä. Musiikkityön järjestämät tilaisuudet ovat perinteisesti olleet
eläkeläisten suosiossa. Ikääntyneet ovat aktiivinen osallistujajoukko kaikessa seurakunnan toiminnassa. Papit tavoittavat suuren joukon ihmisiä kirkollisten toimitusten yhteydessä mm. elämän taitekohdissa. Läheisensä menettäneille seurakunta
järjestää kahdesti vuodessa sururyhmän. Seurakunnan työntekijät tarjoavat keskusteluapua menetyksissä, elämän kriiseissä ja ajankohtaisissa hengellisissä kysymyksissä. Katupappila toimii seurakunnan olohuoneena kaupungin keskustan
kävelykadulla.
Seurakunnassa järjestetään nimenomaan eläkeläisille kohdennettua kokoavaa toimintaa. Näitä ovat Senioritiistai-tilaisuudet, ryhmätoiminta, retket ja leirit. Vuosittain
järjestetään syntymäpäiväjuhlat 70-, 75-, 80-, sekä 85- vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille. Seurakunta teki 2009 vanhus- ja eläkeläistyön kartoituksen vuosina
1921- 1931 syntyneille (N=1029) ja tutkimuksen vertailuryhmäksi valittiin 1936 syntyneet (N=192). Kyselyssä selvitettiin keravalaisten eläkeläisten elämäntilannetta,
seurakuntaan osallistumista sekä toiveita ja odotuksia seurakunnalle.
Vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kiinnostuneille seurakunta järjestää vuosittain
Eväs-koulutuksia. Vuonna 2011 on uutena toimintamuotona avattu Katupappila,
joka on seurakunnan avoin olohuone Keravan kävelykadulla. Eväs-koulutusten
kautta on löytynyt vapaaehtoisia Katupappila-toimintaan.
Seurakunnan vanhustyön puitteissa tehdään yhteistyötä kaupungin vanhuspalveluiden ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Näkyvin yhteistyössä toteutettava ponnistus
on vanhusten viikon avajaisjuhla. Kotihoito on toiminut tärkeänä välikätenä elämäntilanteen selvittelyä, keskusteluapua tai virkistystä tarvitsevien vanhusten etsimisessä. Kirkkovaltuusto hyväksyi 8.3.2012 Keravan seurakunnan vanhustyön strategian vuoteen 2015.
3.5.3 VANHUSNEUVOSTO
Vanhusneuvosto on yhteistyö- ja neuvotteluelin, johon kuuluu Keravan alueella toimivien suurimpien valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen ja Keravan evankelisluterilaisen seurakunnan edustajat sekä nimetyt kaupungin edustajat. Vanhusneuvosto
pyrkii parantamaan keravalaisten ikäihmisten elämisen laatua ja kehittämään yhteistyössä kaupungin kanssa jo olemassa olevia sekä uusia palveluita ja tukitoimia.
Vanhusneuvosto seuraa ajankohtaisia asioita ja sillä on oikeus pyytää yhteistyössään ja neuvotteluissaan tarvitsemiaan tietoja.
Vanhusneuvostossa on yhteensä 11 jäsentä ja vanhusneuvoston asettaa kaupunginjohtaja valtuustokaudelle. Viisi (5) varsinaista ja varajäsentä valitaan eläkeläis-
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järjestöjen ehdottamista henkilöistä. Lisäksi valitaan yksi varsinainen ja varajäsen
seurakunnan ehdottamista henkilöistä. Yksi edellä valituista eläkeläisjärjestöjen
edustajista nimetään puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajana toimii kaupunginjohtaja.
VANHUSNEUVOSTON TEHTÄVÄT:
Vanhusneuvosto
1) toimii viranomaisten, ikäihmisten, eläkeläis- ja kansalaisjärjestöjen sekä
seurakunnan yhteistyöelimenä;
2) seuraa ja arvioi ikäihmisten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten asumisessa, liikenteessä, sosiaali- ja terveyspalvelujen saamisessa sekä kulttuurija vapaa-ajan toiminnoissa ja antaa vuosittain kirjallisen arvion kaupungin
ikäihmisille järjestämistä palveluista;
3) vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten tarpeisiin;
4) seuraa ja arvioi ikäihmisten näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi;
5) edistää ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa päätöksentekoon;
6) tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa;
7) hoitaa muut vanhusneuvoston toimialaan kuuluvat tehtävät;
8) toimii yhteistyössä seudullisten vanhustenhuollon toimijoiden kanssa ja
osallistuu laadukkaiden vanhuspalveluiden kehittämistyöhön;
9) huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta;
10) valmistelee toimintasuunnitelman, tekee esityksen
toimintamenoista sekä laatii toimintakertomuksen.

tulevan

vuoden

Vanhusneuvoston asettaminen ja toimintasäännöt päivitetään vuoden 2014
aikana
3.5.4 VAPAAEHTOISTOIMINTA
Talkoorengas
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus on aktiivinen ja monipuolinen toimintakeskus
Keravalla. Toiminnan tarkoituksena on edistää oikeutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin olemalla mukana arjessa, auttamalla ja tukemalla, tarjoamalla ennaltaeh-
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käisevää toimintaa sekä kehittämällä ja kokeilemalla erilaisia malleja vauvasta vaariin. Lähde ry on yhdistyksen virallinen nimi
Auttamistyön menetelmiä ovat ystäväpalvelu kotona, sairaalavapaaehtoistyö, kirjastoystävät ja puhelinystävätoiminta. Auttamistyöstä kiinnostuneet koulutetaan ja
kurssitetaan auttamistyöhön. Ehkäisevän työn avulla ehkäistään yksinäisyyttä ja
sen tuomaa masennusta ja syrjäytymisen tunnetta. Talkoorenkaan tiloissa on
käytettävissä kahvila ja monia harrastusryhmiä, joihin voi osallistua.
Hyvinvointiakatemia järjestää kulttuuritilaisuuksia ja luentoja. Kokeilua ja
kehittämistä edistetään tarvittaessa erilaisten projektien avulla. Yhteistyössä
Keravan kaupungin kanssa järjestetään sairaalavapaaehtoisten koulutusta.
4 STRATEGIAOSA
4.1 IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN ARVOPERUSTA
Arvotietoisuus on sitä, että tiedetään mitä arvot ovat ja miten ne ohjaavat
toimintaa. Arvokeskustelu tuo julki toiminnan suunnan ja yhteisen tavan toimia.
(Hoitotyön vuosikirja 2012: Yhteiset arvot organisaation toiminnassa s.37).
Keravan kaupungin tapa toimia on määritelty kaupungin strategiassa seuraavasti:
Kerava on
1. rohkea, uudella tavalla katsova ja uudistushenkinen
2. vastuullinen ja aktiivinen yhteistyökumppani
3. taloudelliselta toimintatavaltaan ennakoiva
4. vuorovaikutteinen ja asiakaslähtöinen
5. henkilöstöstään huolehtiva ja sovittujen pelisääntöjen mukaisesti toimiva
Keravan missioksi on määritelty Keravan strategiassa: "Kerava on metropolialueen kärjessä
kulkeva, vetovoimainen, rohkea, menestyvä ja uutta luova kaupunki, jossa palvelut ja luonto
ovat jokaista lähellä. Keravalla päätöksentekoa ohjaavat keskeiset periaatteet ovat kuntalaislähtöisyys, rohkeus, vastuullisuus ja avoimuus.
4.2 TUTKITTU TIETO KÄYTTÖÖN
Ikäihmisten palvelutarpeen kasvu tulee tulevina vuosina oleman merkittävää, koska
ikääntyvien määrä kasvaa huomattavasti. Kuviossa 3 näkyy yli 65-vuotiaiden kohdalla väestöennuste vuoteen 2020
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Kuvio 2. Ikäihmisten määrän kehitys Keravalla vuodesta 2010 vuoteen 2022

Kuntalaisten mielipiteet Keravan ikäihmisten palveluista syksyllä 2011
Kuntalaisten mielipiteen kuuleminen palveluiden nykytilan arvioinnissa sekä tulevaisuuden palveluiden suuntaamisessa on välttämätöntä. Kesällä 2011 valmisteltiin
vanhuspoliittisen ohjelman valmistelutyöryhmässä kyselylomake, jonka avulla tiedusteltiin kuntalaisten käsityksiä Keravan kaupungin eri hallintokuntien palveluista.
Lomakkeessa vastaajilta kysyttiin heidän omasta mielestään kolme tärkeintä vaihtoehtoa lomakkeeseen listatuista toiminnoista koskien kaupunkiympäristöä ja rakentamista, liikuntapalveluita, kulttuuripalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita.
Heillä oli mahdollisuus myös lisätä vaihtoehto, mikäli listasta puuttui heidän mielestään tärkeänä pitämä asia. Lomakkeessa kysyttiin myös avoimella kysymyksellä
palautetta Keravan päättäjille ja viranhaltijoille. Nämä kysymykset oli tarkoitettu kaikenikäisille vastaajille. Kyselylomake on liitteenä nro 1 LIITE.
Lisäksi kyselylomakkeen kysymys numero kuusi (6) oli suunnattu yli 65- vuotiaille
vastaajille. Kysymyksessä oli listattuna kaksitoista (12) kotona tapahtuvaa toimintoa
ja näistä vastaajien tuli listata tärkeysjärjestykseen viisi (5) asiaa, joihin vastaajat
uskoivat tarvitsevansa toimintakykynsä heikentyessä ensimmäisenä ulkopuolista
apua. Samankaltaista kysymyksenasettelua oli käytetty myös edellisen vanhuspoliittisen ohjelman valmistelutyössä.
Lomaketta käytettiin syksyn Valkosipulimarkkinoilla 20.8.2011 sekä ikäihmisten liikuntailtapäivä- tapahtumassa 23.8.2011. Vastauksia saatiin näissä tilaisuuksissa
yhteensä 216 kpl. Lisäksi vanhuspalvelujohtaja kiersi kaikkien viiden poliittisen eläkeläisjärjestön tilaisuudessa aikavälillä 15.9.- 5.10.2011 puhumassa ikäihmisten
palveluista Keravalla. Tilaisuuksien yhteydessä kyselylomakkeita jaettiin myös kuulijoiden vastattavaksi. Vastauksia saatiin yhteensä 194 kpl. Vastaajien kokonaismääräksi muodostui siis 410 kpl.
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Seuraavassa on koottuna yhteenvedot kuntalaiskyselyn tuloksista.

1. Mitkä kolme asiaa ovat mielestänne tärkeimpiä kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevia
asioita ikäihmisille?

Kuvio 3. Kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevat vastaajien tärkeimmiksi kokemat asiat
Vastaajien mielestä tärkeimmät kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevat asiat
ikäihmisille olivat:
1. Taloissa on hissit (68 %),
2. Senioriasuntoja on saatavilla (35 %),
3. Kulkuväylien varsilla on penkkejä (34 %),
4. Helppokulkuiset kävelytiet ja kulkuväylien kunnossapito esim talvella (33 %) ja
5. Katuvalaistus kunnossa (29 %).
Lisäksi avoimella kysymyksellä vastaajat antoivat palautetta mm. liikennevalojen
toimivuudesta,
katujen
epätasaisuuksien
korjaamisen
tarpeellisuudesta
keskustassa, omakotiasumisessa tarvittavasta avusta, asemalle tarvittavista
penkeistä sekä palveluasumisen keskittämisen tarpeellisuudesta.
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2. Mitkä kolme asiaa ovat liikuntapalveluissa ikäihmisille tärkeimmät?

Kuvio 4. Liikuntapalveluita koskevat vastaajien tärkeimmiksi kokemat asiat

Vastaajien mielestä tärkeimmät asiat liikuntapalveluissa olivat:
1. Ikäihmisille suunnatut liikuntaryhmät (63 %),
2. Edulliset/maksuttomat liikuntavuorot (62 %),
3. Uimahallin palvelujen merkitys (46 %),
4. Ulkoliikunnan mahdollistaminen (44 %) ja
5. Vertaistoiminta liikkumisen edistämiseksi (29 %).
Avoimella kysymyksellä vastaajat toivat esille liikuntapalveluista
erityisesti
uimahallin palveluiden merkityksen, avantouinnin mahdollistamisen jatkossakin
sekä toiveen uimahallin korjauksesta nykyajan vaatimuksia vastaavaksi.
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3. Mitkä kolme asiaa ovat kulttuuripalveluissa (=esim. kirjasto, harrastaminen, opiskelu, taide)
ikäihmisille tärkeimmät?

Kuvio 5 Kulttuuripalveluita koskevat vastaajien tärkeimmiksi kokemat asiat

Vastaajien mielestä tärkeimmät asiat kulttuuripalveluissa olivat:
1. Järjestöillä kokoontumistilat (50 %),
2. Kirjastopalvelut (50 %),
3. Oma harrastustoiminta ryhmässä kodin ulkopuolella,
4.Yleisötilaisuudet (31 %) ja
5. Kulttuurimatkojen järjestäminen (27 %).
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Kysymys 4. Mitkä kolme asiaa sosiaali- ja terveyspalveluissa (=esim. terveyskeskuksen vastaanotot ja päivystys, kotihoito, laitoshoito ja palveluasuminen, sosiaalityön palvelut esim. toimeentuloturva) ovat ikäihmisille tärkeimmät?

Kuvio 6. Sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat vastaajien tärkeimiksi kokemat asiat
Tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat asiat olivat:
1. Terveyskeskuksen vastaanotolle pääsy vaivatonta (79 %),
2. Ennalta ehkäisevä toiminta ja ikäihmisten terveystarkastukset (52 %),
3. Kotona asumista tuetaan soveltuvilla palveluilla (49 %),
4. Terveyskeskuksen päivystykseen pääsy on vaivatonta (39 %) ja
5. Laadukas ympärivuorokautinen hoiva sitä tarvitseville (32 %).
Avoimella kysymyksellä vastaajat antoivat runsaasti palautetta mm.
terveyskeskuksen
ajanvarauksen
toimimattomuudesta
ja
yhteydenoton
vaikeuksista, vastaanottoajan saamisen vaikeudesta, omaishoitajien huomioon
ottamisen tärkeydestä, ikäihmisten keskitetyn palveluneuvonnan merkityksestä,
kuntouttavien lyhytaikaishoitojaksojen merkityksestä, hoitopaikkojen lisäämisestä,
hoitohenkilökunnan määrän lisäämisestä sekä perehdyttämisen merkityksestä ja
hoitoketjujen sujuvuudesta.
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Kysymyksellä 6 kartoitettiin yli 65- vuotiaiden käsityksiä siitä, missä toiminnoissa
he arvioivat ensimmäisinä tarvitsevansa ulkopuolista apua kotona selviytymiseensä. Kuviossa 7 on esitetty vastauksien jakaantuminen eri toimintojen kesken.
Väreillä erotellut numerot 1-5 kertovat vastaajien arvioiman tärkeysjärjestyksen.

Kuvio 7. Ulkopuolisen avun tarve vastaajien arvioimana
Vastaajat kokivat, että tulevat ensimmäisenä tarvitsemaan apua raskaisiin kotitöihin, ruokailuun ja ulkoiluun. Toiseksi tärkeimpinä pidettiin kodin ulkopuolisissa asioissa tarvittavaa apua, raskaita kotitöitä ja apua peseytymisessä. Vastaukset ovat
samansuuntaiset 2000-luvun alussa tehdyn tutkimuksen kanssa. Vastaajat kokivat
tähän kysymykseen vastaamisen vaikeaksi mm. siksi, että heistä oli vaikea arvioida
pärjäämistään tilanteessa, jossa vielä pystyy suoriutumaan itsenäisesti arjen toiminnoistaan.
4.3 PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN VUOSINA 2012- 2020 / MITÄ PALVELUITA JA
MITEN NE TUOTETAAN?
Palveluiden tuottamisessa tulevaisuudessa keskitytään kaupungin osalta erityisesti
ikäihmisten palveluiden tarpeiden arviointi, suunnitteluun ja kehittämiseen kaupungin palveluiden järjestämissuunnitelman (PJS) mukaisesti.
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4.3.1 SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO
KOTI- JA LAITOSHOIDON PALVELUT
Yhteenveto vanhuspalvelujen tulevista palvelutarpeesta ja kapasiteetista
Keravalla on kuluneiden vuosien aikana säilytetty palvelut määriltään lähes samansuuruisina huomioimatta ikäihmisten määrän kasvua. Tosin tilapäisesti tehtiin
ratkaisuja (hoivaosasto Helmiinan laitospaikkojen myyminen, laitospaikkojen
muuttaminen palveluasumispaikoiksi), joilla väliaikainen ns. ylikapasiteetti laitospaikoissa vältettiin. Palveluiden myöntämisperusteet on tarkistettu ja sosiaali- ja terveyslautakunta on ne vahvistanut. Myöntämisperusteet palveluihin pääsemiseksi
ovat Keravalla kohtalaisen tiukat. Henkilöstön määrä kaikissa palvelumuodoissa on
pysynyt lähes muuttumattomana, vaikka asiakkaiden hoitoisuus on lisääntynyt merkittävästi esim. tehostetussa palveluasumisessa. Potilas/asiakaskohtaiset hoitajamitoitukset ovat kaikissa palvelumuodoissa laatusuositusten alarajoilla.
Henkilöstömäärää on lisättävä erityisesti kotihoidossa mutta myös muissa
palvelumuodoissa mitoituksia on nostettava laatusuositusten keskitasolle.
Kuviossa 8 on kuvattu koti- ja laitoshoidon ydintoiminnot prosessikuviona.
Asiakasohjauksen prosesseja ovat SAS (=selvitä-arvioi-sijoita) -työryhmän toiminta, palvelutarpeen arviointitoiminta (=PTA), palveluneuvonta (=PN) sekä
matalan kynnyksen neuvontatoiminta Ikäpisteessä.
ASIAKASOHJAUSPROSESSIT;
SAS,PTA,PN, IKÄPISTE

A
S
I
A
K
A
S

KOTONA ASUMISTA
TUKEVAT PALVELUT (KH,
RK,PT,OHT)
HOITO- JA HOIVAPALVELUT
(HOPEAHOVI,
HELMIINA,OSTOPALVELUT)
SAIRAALAHOITO
(VO 1, VO 2)

AKUUTTISAIRAANHOIDON PROSESSI
(ESH, VO 2)

Kuvio 8. Koti- ja laitoshoidon ydinprosessit vuonna 2013 (SAS= selvitä - arvioi - sijoita - moniammatillinen työryhmä, PTA= palvelutarpeen arviointi, PN= palveluneuvonta, RK= ryhmäkoti,
PT= päivätoiminta, OHT= omaishoidon tuki, ESH= erikoissairaanhoito, VO 1= pitkäaikaishoidon
osasto, VO 2= akuuttihoidon osasto)
Voimakkaimmin kasvaa tehostetun palveluasumisen palvelutarve eli tarvitaan
noin 5-8 lisäpaikkaa vuosittain palvelutarpeeseen vastaamiseksi. Ostopalveluiden
ja oman toiminnan suhde on noin 57% /43% paikoista. Mikäli suhde halutaan
säilyttää tasapainoisena edellyttää se myös oman toiminnan laajentamista
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ostopalveluiden kasvun ohella. Se merkitsee investoinnin ja rakentamishankkeen
ohella merkittävää rekrytointihaastetta.
Akuuttihoidon paikkojen määrä Keravalla on riittämätön tarpeeseen nähden,
mikä näkyy mm. siirtoviivepäivien määränä erikoissairaanhoidossa.
Asiakasvirtojen ohjaaminen on tarkoituksenmukaista tehdä siten, että tavoitteena
on asiakkaan/potilaan paluu erikoissairaanhoidosta siihen hoitoympäristöön, mistä
hän erikoissairaanhoitoon siirtyikin. Tärkeää on vapauttaa akuuttihoidon osastolta
paikkoja myös omasta päivystyksestä siirtyville potilaille, jotta tarpeettomilta
siirroilta erikoissairaanhoitoon vältyttäisiin.
Kuntouttava toimintatapa tulee olla osa jokaisen toimintaympäristön arkea,
jotta asukkaiden/potilaiden toimintakykyä ylläpidetään ja edistetään
aktiivisesti. Toimintatapa on juurrutettava kaikkien hoitotyön tekijöiden arkityöhön
mutta se edellyttää myös kuntoutushenkilöstön lisäystä ja työpanoksen merkittävää
lisäystä myös kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa ja pitkäaikaisessa
laitoshoidossa omaishoitajiakaan unohtamatta.
Avustavan henkilökunnan käyttö ja lisääminen jatkossa on perusteltua, jotta
ammattihenkilöiden työpanos kohdentuu oikealla tavalla. Valmistelussa oleva
vanhuslaki tuo todennäköisesti kunnalle lisää velvoitteita erityisesti palvelutarpeen
arvioinnin ja palveluneuvonnan suhteen. Tämä kannattaa ottaa huomioon
henkilöstön määrää mietittäessä. Onnistunut palveluneuvonta edistää oikeaaikaista palveluihin ohjautumista. Myöskin jo käytössä olevia matalan kynnyksen
neuvontapisteitä tulee laajentaa ja Järvenpään kanssa yhdessä kehitteillä oleva
olohuoneverkosto on yksi mahdollisuus matalan kynnyksen neuvontapalveluun
siellä tapahtuvan muun itseohjautuvan toiminnan ohella.
Nykytilanteen mukainen kehityssuunta on muutettava entistä enemmän kotona
asumista tukevien palveluiden suuntaan. Avainasioita ovat oikea-aikaisuus,
riittävä tieto palveluista ja ohjaus myös omaehtoiseen ja omarahoitteeseen
palvelun hankintaan. Asukkaiden ja kuntalaisten asenteisiin vaikuttaminen on
merkittävää, jotta kotona asuminen nähdään mahdollisuutena eikä uhkana.
Akuuttihoidolle varattujen paikkojen määrällinen lisääminen toteutetaan siten, että
hallitusti otetaan pitkäaikaishoidon osastolta käyttöön vuodepaikkoja akuuttihoidolle
samalla lisäten hoitaja- ja lääkäriresurssia. Lisäksi kotisairaalatoiminnan
käynnistäminen mahdollistaa esim. suonensisäisen antibioottihoidon toteuttamisen asiakkaan kotona. Pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä voi vakiintua kokonaisuudessaan noin 60 hoitopaikkaan vuoteen 2020 mennessä. Tästä
terveyskeskuksen vuodeosastolla järjestettävää pitkäaikaista laitoshoitoa olisi 22
hoitopaikkaa. Laitospaikkojen suhteellisen osuuden vähentäminen ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon kokonaispaikoista on valtakunnallisen linjauksen
mukaista (Ikähoiva työryhmän raportti 2011 STM).
Palveluasumispaikkojen tarve on tulevaisuudessa kasvamassa merkittävästi ja voidaan arvioida, että uusia paikkoja tarvitaan vuositasolla n. 5-8 paikkaa. Kevyempien palveluvaihtoehtojen kehittäminen on tärkeää ja mm. yhteisöasumisen ryhmäkotien palveluiden laajentaminen ja sisällön kehittäminen on
haaste. Yhteisöasumisesta voidaan kehittää hiukan tuetumpaan suuntaan (esim.
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päiväsaikaan hoitaja paikalla lähes jatkuvasti) mutta kuitenkin säilyttää palvelu kevyenä. Palveluasumisen jakauma omaan ja ostettuihin palveluihin osalta voidaan
jakaa eri vaihtoehtojen mukaan joko siten, että oma toiminta jäädytetään nykytasolle ja palvelu-tarpeen kasvu kohdistuu kokonaan ostopalveluihin tai siten että
noin puolet palvelutarpeen kasvusta kohdistuu omaan toimintaan.
Taulukko 4. Koti- ja laitoshoidon toimintayksiköt ja vuosina 2014- 2016 tehtävät toimintaan
liittyvät muutokset päivitetty

Kotihoito

Ostopalvelut
Omaishoidon tuki

Hopeahovin
lukeskus

Hoivaosasto
miina

2014
Toiminnanohjausjärjestelmä käyttöön.
Aikaperusteinen
laskutus. Kotihoidon
lääkäri  tehostettu
kotiutustoiminta.

2015
Kotisairaalatoiminnan
käynnistyminen/
tehostettu kotihoito jatkuu

2016
Kotisairaalatoiminnan
käynnistyminen/
tehostettu kotihoito jatkuu,
mahdollisesti
yökotisairaalapalvelun ostaminen

Paikkamäärä
85  90
Omaishoidettavien
määrä kasvaa
Sijaishoitajamahdollisuus käyttöön.

Paikkamäärä
90  95
Omaishoidettavien
määrä kasvaa

Paikkamäärä
9560
Omaishoidettavien
määrä kasvaa

palve- Paikkamäärä 63, toi- Paikkamäärä 63
minnan
sisällön
kehittäminen,
pienkotien yhdistäminen.
Hel-

Pi-laitospaikat 30
Ly-laitospaikat 10
Lyhytaikaishoidon
sisällön kehittäminen

Kuntouttavan
Pi- laitoshoitopaikat
hoidon
osasto 35-37
(osasto 1)
Ly- laitoshoitopaikat
7-5
Akuuttihoidon
osasto (osasto 2)

Paikkamäärä
63105,
Uusi
palvelukoti
(Kisapolku) käyttöön
+ 42 paikkaa
Pi- laitoshoitopaikat Pi- laitoshoitopaikat
30
30
Ly-laitoshoitopaikat
Ly- laitoshoitopaikat
10
10
Pi- laitoshoitopaikat
30-32
Ly-laitoshoitopaikat
10-12

Pi- laitoshoitopaikat
30-32
Ly- laitoshoitopaikat
10-12

Akuuttihoitopaikat 38, Akuuttihoitopaikat 38, Akuuttihoitopaikat 38
hoitajamitoituksen
hoitajamitoituksen
vahvistaminen
vahvistaminen
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4.3.2 JÄRJESTÖT,
TULEVAISUUDESSA

SEURAKUNNAT

JA

VANHUSNEUVOSTO

TOIMIJOINA

Eläkeläisjärjestöjen toiminta vuosina 2012- 2020 Keravalla
Eläke- ja ikääntymispoliittisten järjestöjen toiminnan suunnittelua tuleville vuosille
kartoitettiin syksyllä 2011 tehdyllä kirjallisella kyselyllä. Pääsääntöisesti toimintaa
suunnitellaan vuosi kerrallaan ja toimintamuodot pysyvät hyvin samankaltaisina.
Eläkeliiton Keravan yhdistys
Eläkeliiton Keravan yhdistyksen jäsenet kokoontuvat edelleen säännöllisesti joka
toinen viikko. Tarkoituksena on järjestää eri aiheista luentoja. Lisäksi erikseen toimii
käsityökerho, korttipeli-kerho ja laulukerho, jonka jäsenet käyvät esiintymässä mm.
hoivakodeissa. Kesäisin toimii mölkkykerho ja lisäksi liikuntapäiviä järjestetään jatkossakin pari kertaa vuodessa.
Järjestön toiveena olisi, että heillä olisi käytössään kaupungin osoittama tila, jossa
voi itse huolehtia tapahtumien tarjoilusta. Mikäli käytössä olevat tilat ovat riittävän
suuret, voisi niitä hyödyntää myös luentojen ja muiden tilaisuuksien järjestämiseen
yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.
Keravan Eläkeläiset ry
Keravan Eläkeläiset ry keskittyy jatkossakin toiminnassaan valvomaan eläkeläisten
ja ikäihmisten etujen ja oikeuksien toteutumista. Jäsenhankinnassa keskitytään
työelämän lopettaneisiin henkilöihin, jotka hakevat toimintaa, virikkeitä ja uusia ihmisiä elämäänsä. Yhdistyksen toimintaa esitellään yhdistyksen kotisivuilla Internetissä ja erilaisten ikäihmisten tapahtumien yhteydessä.
Yhdistys kokoontuu maanantaisin ohjelmallisiin kerhotilaisuuksiin, joilla jokaisella
on oma teemansa ja vastuuhenkilönsä. Kerhotoimintaa jatketaan edelleen monipuolisesti viikoittain ja järjestetään matkoja sekä kotimaassa että ulkomaille. Lauluryhmä esiintyy eri tilaisuuksissa kuten hoivakodeissa sekä muistotilaisuuksissa.
Yhdistyksen edustajia toimii myös erilaisissa yhteistyötehtävissä paikallisesti ja alueellisesti ja lisäksi yhdistys pyrkii edistämään keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on paremmat toimitilat mahdollisesti kaupungin osoittamana.
Keravan Kristilliset Eläkeläiset ry
Keravan Kristilliset Eläkeläiset kokoontuvat joka toinen viikko tapaamisiin, joiden sisältö koostuu etupäässä hengellisestä aihepiiristä, rukouksista, hengellisistä lauluista sekä ajankohtaisista esityksistä. Yhdistyksellä on lauluryhmä, joka esiintyy
säännöllisesti keravalaisissa hoivakodeissa ja vuodeosastoilla. Yhdistyksen edustajia toimii myös erilaisissa yhteistyötehtävissä paikallisesti ja alueellisesti mm. järjestämällä kerran vuodessa loma- ja kuntoutusleirin sekä matkoja kotimaassa ja ulkomaille.
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Keravan Eläkkeensaajat ry
Keravan Eläkkeensaajat kokoontuvat keskiviikkoisin kerhoon, jossa vierailee asiantuntijoita eri elämänalueilta käsittelemään ajankohtaisia ja ikäihmisille tärkeitä
asioita. Lisäksi yhdistyksessä toimii useita kerhoja (kansantanssi-, kirjallisuus-, käsityö-, laulu-, keilailu-, muisti-, keskustelu-, boccia- ja ohjelmatoimintakerho). Lisäksi
yhdistys järjestää matkoja sekä kotimaassa että ulko-maille sekä liikunnallisia retkiä.
Keravan Kansalliset Seniorit ry
Keravan Kansalliset Seniorit järjestävät säännöllisesti jäsentilaisuuksia, joissa on
ajankohtaista ohjelmaa, lauluesityksiä sekä kahvitus. Lisäksi yhdistys järjestää teatteri- ja konserttimatkoja sekä ulkomaanmatkoja. Yhdistyksessä toimii kahdeksan
kerhoa sekä kuoro. kerhot keskittyvät mm. ikäihmisten jäsenten toimivuuden, ruumiinkunnon ja mielenvirkistyksen parantamiseen. Jäsenet osallistuvat myös Hopeahovin asukkaiden ulkoiluttamistempauksiin ja toimivat vapaaehtoisina.
Keravan seurakunta
Keravan seurakunnan vanhustyön strategia vuoteen 2015 koostuu kuudesta päämäärästä, joille on asetettu kullekin toimenpide-ehdotukset sekä vastuutahot. Päämäärät ovat seuraavat:
1. Mahdollistetaan ikääntyneille monipuolinen hengellinen elämä. 2. Jokaisella on
oikeus osallisuuteen, tukeen ja vaikuttamiseen seurakunnassa. 3. Seurakunnan työ
uusiutuu ajan vaatimusten mukaan. 4. Seurakunnassa on tarvittava henkilöstö, toimivat tilat ja tasapainoinen talous. 5. Viestintää tehostetaan. 6. Mahdollistetaan vapaaehtoistyöhön osallistuminen.
Seurakunnan työssä toiminnan keskiössä on jumalanpalvelusten järjestäminen
seurakuntalaisille. Seurakunnassa järjestetään nimenomaan eläkeläisille kohdennettua kokoavaa toimintaa. Vuosittain järjestetään syntymäpäiväjuhlat 70-, 75-, 80-,
sekä 85- vuotta täyttäville seurakunnan jäsenille.
Vapaaehtoistyön mahdollisuuksista kiinnostuneille seurakunta järjestää vuosittain
Eväs-koulutuksia. Vuonna 2011 avattu Katupappila jatkaa toimintaansa Keravan
kävelykadulla.
Seurakunnan vanhustyön puitteissa tehdään yhteistyötä kaupungin vanhuspalveluiden ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Näkyvä yhteistyössä toteutettava ponnistus on
vanhusten viikon avajaisjuhla.
Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto toimii jatkossakin viranomaisten, ikäihmisten, eläkeläis- ja kansalaisjärjestöjen sekä seurakunnan yhteiselimenä ja seuraa sekä arvioi ikäihmisten
selviytymistä eri toiminnoissa. Vanhusneuvosto antaa vuosittain kirjallisen arvion
kaupungin ikäihmisille järjestämistä palveluista sekä seuraa ja arvioi ikäihmisten
näkökulmasta kaupungin päätöksentekoa erityisesti heille tarkoitettujen palvelujen,
tukitoimien ja muiden etuuksien järjestämiseksi sekä niiden saavuttavuuden pa-

53

rantammiseksi. Vanhusneuvosto tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
kaupungin eri viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä asioissa.
Laki ikääntyneidenväestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista (980/2012) § 11 mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen
väestön
osallistumisja
vaikuttamismahdollisuuksien
varmistamiseksi
vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Keravalla päivitetään
vanhusneuvoston asettamista, kokoonpanoa ja toimintasääntöjä lain hengen
mukaiseksi siten, että päivitetyt toimintamallit ovat käytössä 1.1.2015 alkaen.
5 VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAN TOTEUTTAMINEN
5.1 Toteutus ja seuranta
Ikäihmisten palvelut nyt ja tulevaisuudessa ovat laaja-alainen kenttä, jossa vastuutahoja on useita. Myös jokaisen ikääntyvän, ikääntyneen sekä omaisten omaehtoinen ja aktiivinen toiminta esim. asuinympäristön valintoja tehtäessä on merkittävää. Tämän päivän valintojen vaikutus tulevaisuuden ratkaisuihin tulisi kriittisesti
arvioida. Kehittämistyön ja tavoitteiden asettelun ja vaihtoehtojen on oltava
valtakunnallisten linjauksien mukaisia myös Keravalla. Tästä syystä Keravan
vanhuspoliittisen ohjelman toteutussuunnitelman lähtökohdiksi otettiin Ikähoiva- raportin rakennemuutoksen ehdotukset, hallitusohjelman ikäihmisiä
koskevat linjaukset sekä ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi vuosille 2012-2015 valtakunnallisesti. Kunkin ehdotuksen kohdalle on
tuotu Keravan kaupungissa tehtyjen omien selvitysten tuloksia ja kaupungin
strategisia linjauksia vastaavasta toiminta-alueesta. Näiden pohjalta muodostuivat vanhuspoliittisen ohjelman painopistealueet. Liitteeseen 2 on koottu
painopistealueiden (6) muodostamiseen vaikuttaneet valtakunnalliset ja Keravan kaupungin sisäiset linjaukset.
Seuraavassa esitetään Keravan kaupungin vanhuspoliittisen ohjelman kuusi
painopiste-aluetta, joille kullekin on laadittu selkeät, mitattavissa olevat tavoitteet
ja niiden toteuttamiseen tarvittavat toimenpiteet aikatauluineen. Tavoitteiden
toteutumisen seuranta ja arviointi sekä mittaamismenetelmät on kuvattu
taulukon kolmannessa sarakkeessa. Tavoitteiden saavuttaminen on kaupungin
organisaation sisällä eri virastojen tehtävänä ja lisäksi tarvitaan aktiivista
yhteistoimintaa ja verkostoitumista järjestöjen, kolmannen sektorin, yksityisten
palvelutuottajien ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa.
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1. Painopistealue: Palvelurakennetta kehitetään laitospainotteisuudesta
kodinomaisen hoivan suuntaan ja kotona asumista tuetaan monipuolisesti.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

92-94 % yli 75- vuotiaista asuu kotona
esteettömissä
asunnoissa soveltuvien palveluiden
turvin.

Laitospaikkojen
määrä
suhteessa kodinomaisen
hoivan paikkojen kehitykseen muutetaan PJS:n
mukaisesti.

Vuonna 2016
Peittävyys % arvioidaan
93 % yli 75- vuo- vuosittain tilinpäätöksen
tiaista asuu koto- yhteydessä.
na. Vuonna 2020
94 % yli 75- vuotiaista asuu kotona.

Asiakkaiden palvelutarve Nykyinen
arvioidaan
määräajan käytäntö jatkuu.
puitteissa.

Palvelutarpeen arviointikäyntien määrä vuosittain.

Mahdollistetaan onnistuneella asiakasohjauksella oikea-aikainen
ja
oikealla
palvelutasolla
olevan palvelun piiriin
ohjautuminen.

Asiakasohjauksen
suuntautuminen
eri
palvelutasoille
neuvonnan
tuloksena
lkm/vuosi.

Asiakkaita ohjataan soveltuvien apuvälineiden
hankintaan ja käyttöön
kotona. (SOTE)
Yhteisöasumista laajennetaan ja palvelun sisältöä kehitetään. Edistetään
yhteisöllisyyttä.
(SOTE, NK)

Yhteisöasumisen Paikkamäärän seuranta
paikat lisääntyvät kpl vuosittain.
11
25-30
vuoteen
2020
mennessä

Liikuntapaikat ja kevyen
liikenteen väylät pidetään
kunnossa ympäri vuoden.
Penkkejä lisätään kulkuväylien varsille. (KT, liikuntatoimi)
Asuntojen korjausavus- Korjausavustuktusten hakemisen ohjaus sia myönnetään
tehostuu. (KT)
määrärahojen
puitteissa

Korjausavustusta hakeneiden ja
avustusta
saaneiden määrä kpl
vuosittain.

55

Hissien rakentamista tue- Hissittömien
taan ohjaamalla taloyh- kerrostalojen
tiöitä
ARA-avustusten määrä vähenee.
hakemiseen ja selvitetään kaupungin mahdollisuudet tukea hissirakentamista
taloudellisesti.
(KT)

Hissikorjausten määrä
vuosittain
kerrostalokannasta kpl.
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2. Painopistealue: Ennalta ehkäisevällä toiminnalla, oikea-aikaisilla palveluilla ja
palvelutarpeen arvioinnilla, neuvonnalla ja tiedottamisella, liikuntaan ja ulkoiluun
kannustamisella ja mahdollistamisella, edistetään ikäihmisten toimintakykyä ja
hyvinvointia.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Ikäihmisten toimin- Aloitetaan hyvinvointakyky ja hyvinvointi titapaamiset 70- vuotedistyvät monipuo- ta täyttäville.
lisesti
painopistealueen nro 1 tavoitteen saavuttamiseksi.
Matalan
kynnyksen
neuvontapalvelu
laajenee.
Olohuoneverkoston
toiminta laajenee.

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

Hyvinvointitapaa- Hyvinvointitapaamisten
miset
alkavat määrä kpl/vuosi ja asia2013.
kasohjauksen
suuntautuminen eri palvelutasoille
neuvonnan
tuloksena
lkm/vuosi.
Uuden palvelu- Kävijöiden määrä/vuosi
talon yhteydessä
toimii neuvontapiste ja mahdollisesti olohuonetoimintaa 2015
alkaen.

Hyvinvointia edistävät 2013kotikäynnit jatkuvat ja
niiden vaikuttavuutta
seurataan.

Käyntien määrä/vuosi ja
käynneillä tehdyt toimenpiteet kpl/vuosi.

Ikäihmisten hoivapal- 2012veluissa kuntouttava
toimintamalli otetaan
kattavasti
käyttöön
perintörahoilla toteutettavan
hankkeen
avulla.

Asiakastyytyväisyyskyselyt
vuosittain. Asiakkaiden
toimintakyvyn
seuranta
säännöllisesti vuosittain.

Terveyskeskuksen
vastaanottopalvelut
ovat
ikäihmisten
näkökulmasta vaivattomasti
saatavilla.
(SOTE)

Asiakastyytyväisyyskyselyt vuosittain.
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3. Painopistealue: Toimintakyvyltään erilaisille ikäihmisille luodaan edellytykset
liikunnalle ja ulkoilulle.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Luodaan liikunta- ja Keravalla
laaditaan
ulkoilumahdollisuudet eläkeläisten terveystoimintakyvyltään ja liikuntasuunnitelma.
voimavaroiltaan erilaisille ikäihmisille.
Kaupungin tukea kohdistetaan eläkeläisten
liikunnan
aktivointia
edistävään
järjestötoimintaan.

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

Suunnitelma
valmis 2014

Suunnitelman
seuranta
vuosittain 2015-

Jatketaan ny- Avustusten
määrät
ja
kyistä käytän- kohteet arvioidaan vuosittöä
tain.

Ikäihmisille suunnatut 2013liikuntaryhmät jatkuvat
ja niiden monipuolisuutta kehitetään. (LT)

Osallistujien määrää seurataan vuosittain. Asiakastyytyväisyyskyselyt
tehdään vuosittain.

Keravan liikunta- ja 2013ulkoilupaikkojen
esteettömyyttä ja saavutettavuutta edistetään.
(LT,KT)

Asiakastyytyväisyyskyselyt
tehdään vuosittain.
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4. Painopistealue: Vanhustyön verkostot toimivat aktiivisesti yhteistyössä eri
toimijoiden kesken ja verkosto tiedottaa palveluista ja tapahtumista aktiivisesti.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

Vanhustyön toimijat
muodostavat aktiivisesti toimivan verkoston, jota koordinoidaan hallitusti

Perustetaan ikäihmisten järjestöjen, vanhusneuvoston, vapaaehtoistoimijoiden, seurakunnan, yksityisten
palveluntuottajien
ja
kaupungin toimijoiden
muodostama
yhteistyöfoorumi, joka koordinoi sovitulla tavalla
ikäihmisille suunnattuja
palveluita,
vapaaehtoistyötä ja virkistystoimintaa.
Kaupungin edustajat
koordinoivat toimintaa.

2013 valitaan
kaupungin
edustajat ja varsinainen verkostotoiminta alkaa
2014.

Toimintakertomukset
vuosittain.
Tyytyväisyystutkimukset
vuosittain ja palautteet
ajantasaisesti.

Verkosto
tiedottaa 2014 alkaen tie- Tiedotteiden toimivuus ja
säännöllisesti ja aktii- dotteet
saatavuus
arvioidaan
visesti
tapahtumista
joka
toinen
vuosi.
soveltuvilla ja moniPalautteet
ohjaavat
puolisilla menetelmiltiedottamista.
lä.
(SOTE, VAPARI)
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5. Painopistealue: Ikäihmisten palveluissa työskentelee riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa, joka ylläpitää ja edistää osaamistaan. Esimiestyö tukee
henkilökunnan työhyvinvointia.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

Ikäihmisten
palveluissa toimii osaavia
ja
ammattitaitoisia
työntekijöitä ja yhteistyötä tehdään aktiivisesti kolmannen
sektorin,
vapaaehtoisten ja yksityisten
palveluntuottajien
kanssa.

Ikäihmisten palveluissa
toimivien työntekijöiden
osaamista ja ammattitaitoa ylläpidetään ja
edistetään vuosittaisten
koulutussuunnitelmien
mukaisesti
palvelujen
laadun varmistamiseksi.

2013-

Koulutussuunnitelmien
toteutumista seurataan
vuosittain työyksiköissä.

Kehityskeskustelut käy- Jatketaan
dään jokaisen työn- nykyistä
tekijän kanssa vuosittain käytäntöä.
ja palaute ohjaa työntekijän ja työyhteisön
työtä.

Kehityskeskusteluiden
kattavuus
arvioidaan
vuosittain.

Ikäihmisten palveluissa
on riittävä potilas/asiakaskohtainen
hoitajamitoitus, joka vastaa
hoidettavien
toimintakykyä.
Noudatetaan
STM:n laatusuosituksia
ja tulevan vanhuspalvelulain asettamia velvoitteita.(SOTE)

Mitoitukset
vuosittain.

Kaupungin työntekijöi- Jatketaan
nyden työssä jaksamista kyistä
käytäntuetaan ja panostetaan töä.
työtyyytyväisyyteen
ja
hyvään esimiestyöhön.
(KH,VIRASTOT)

Sairauspoissaolojen
seuranta, JATS- toimintamalli käytössä, työtyytyväisyystutkimukset
vuosittain.

tarkistetaan
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6. Painopistealue: Ikäihmisten palvelujen laatua ja saavutettavuutta seurataan,
valvotaan ja arvioidaan. Lainsäädännön velvoitteet ja valvontakäytännöt ohjaavat
toimintaa .
.

Tavoite

Toimenpiteet
Vastuutahot

Aikataulu

Seuranta ja arviointi
Mittarit

Ikäihmisten palvelut
Keravalla ovat ohjaavan
lainsäädännön
mukaiset ja palveluiden laadun seuranta
ja valvonta on suunnitelmallista.

Keravan
kaupunki
valvoo ja seuraa ostopalveluiden laatua ja
valvontakäytännöt
kuvataan eri palvelumuodoissa
prosesseina.

2013-2014

Valvontakertomukset
vuosittain
kpl
ja
reklamaatioiden seuranta ja tilastointi toimenpiteineen kpl.

Laaditaan omiin toi- 2013-2014
mintayksiköihin omavalvontasuunnitelmat.
Kaupungin
edustaja 2013
osallistuu
ostopalveluissa olevien asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien
laadintaan ja toteutuksen seurantaan ja
arviointiin yhdessä palveluntuottajan kanssa.
Toimitaan yhteistyössä
Aluevalvontaviraston
(AVI) kanssa mm.
yhteiset valvontakäynnit. (SOTE)
Vanhusneuvosto jatkaa toimintaansa toimintasäännössä
kuvattujen tehtävien mukaisesti. (KH, SOTE,
VAPARI)
Kaupunginvaltuusto
laatii strategian valtuustokaudeksi. (KH)

Hoito- ja palvelusuunnitelmien määrä kpl.
Seurantatoimenpiteiden
määrä ja laatu kpl.

Jatketaan entis- Valvontakertomusten
tä käytäntöä.
määrä kpl.

Toimintakertomus
ja
kirjallinen
lausunto
ikäihmisille
järjestettävistä
palveluista
vuosittain.
Kaudelle 2013- Toteutumisen
2016
vuosittain.

seuranta

61

5.2 Arviointi
Vanhuspoliittisen ohjelman tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain
systemaattisesti. Toimenpiteiden vastuutahot raportoivat omalta osaltaan
tavoitteiden toteutumista ja aikataulua sovittujen mittarien tulosten avulla.
Raportoinnin menetelminä käytetään vanhuspoliittisessa ohjelmassa kuvattuja
mittareita sekä muuta tarkoituksen mukaista lisätietoa. Laaditut yhteenvedot
toimitetaan
sosiaalija
terveysvirastoon
vanhuspoliittisen
ohjelman
asiantuntijaryhmälle, joka kokoaa tiedoista vuosittaisen raportin koottavaksi
sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyä varten. Lautakunnan käsittelyn jälkeen
raportti etenee kaupunginhallitukseen. Painopistealueiden tavoitteiden toteutumisen
raportointi vuonna 2013 on kuvattu lautakunnan päätöksen liitetiedostossa.
Vanhuspoliittinen ohjelma on laadittu tämän hetkisten valtakunnallisten linjausten
sekä Keravan omien selvitysten pohjalta. Valtakunnallisesti ja kaupungin tasolla
mahdollisesti tapahtuvissa tulevaisuuden muutoksissa ohjelman rakennetta ja
painopistealueita tulee tilanteen mukaisesti tarkentaa.
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LIITE 1.
Keravan kaupunki valmistelee vanhuspoliittisia linjauksia tuleville 10 vuodelle. Haluamme
järjestää keravalaisille asiakaslähtöisiä vanhuspalveluja ja siksi haluamme selvittää keravalaisten mielipiteitä tämän hetken ja tulevaisuuden Keravan ikäihmisten palveluista. Jokainen
mielipide on tärkeä. Halutessanne osallistua palkintojen arvontaan kirjoittakaa yhteystietonne
lomakkeen lopussa varattuun tilaan.
Ympyröikää kysymyksissä 1-4 mielestänne tärkeimmät vaihtoehdot ja lisätkää
halutessanne tärkeänä pitämänne asia kysymyslokerikon alle varattuun tilaan.
1. Mitkä kolme (3) asiaa ovat mielestänne tärkeimpiä kaupunkiympäristöä ja rakentamista
koskevia asioita ikäihmisille?
A. Taloissa hissit
F. Asuntojen
kunnossapito

B. Katuvalaistus
kunnossa
G. Edulliset
vuokra-asunnot

C. Helppokulkuiset kävelytiet
H. Kulkuväylien
kunnossapito
esim. talvella

D. Kulkuväylien
varsilla penkkejä
I. Senioriasuntoja
saatavilla

E. Liikenneyhteydet
J. Joukkoliikenne
mahdollistaa
liikkumisen

Muu mikä? _________________________________________________________________________
2. Mitkä kolme (3) asiaa ovat liikuntapalveluissa ikäihmisille tärkeimmät?
A. Edulliset/
maksuttomat
liikuntavuorot
F. Uimahallin palvelujen merkitys

B. Liikuntatilojen
kunnossapito

C. Ulkoliikunnan
D.Liikuntatapahtu- E. Vertaistoiminmahdollistaminen mat
ta liikkumisen
edistämiseksi

G. Ikäihmisille
suunnatut
liikuntaryhmät

Muu mikä? _________________________________________________________________________
3. Mitkä kolme (3) asiaa ovat kulttuuripalveluissa (= esim. kirjasto, harrastaminen, opiskelu, taide)
ikäihmisille tärkeimmät?
A. Järjestöillä
kokoontumistilat
F.Yleisötilaisuudet

B. Kirjastopalvelut

C. Kohdennetut
koulutukset,
luennot
G.Kulttuurimatko- H. Oma harrasjen järjestäminen tustoiminta
ryhmässä kodin
ulkopuolella

D. Kulttuuria
tarjolla hoivayksiköissä
I. Monikulttuuriset
kulttuurielämykset

E. Vertaistoiminta kulttuurin
edistämiseksi
J. Tietotekninen
osaaminen

Muu mikä? _________________________________________________________________________
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4. Mitkä kolme (3) asiaa sosiaali- ja terveyspalveluissa (= esim. terveyskeskuksen vastaanotot ja
päivystys, kotihoito, laitoshoito ja palveluasuminen, sosiaalityön palvelut esim. toimeentuloturva) ovat ikäihmisille tärkeimmät?
A.Terveyskeskuksen vastaanotoille pääsy vaivatonta
F. Kotona
asumista tuetaan
soveltuvilla
palveluilla

B.Terveyskeskuksen C.Palvelutarve
päivystykseen
arvioidaan ilman
pääsy vaivatonta
viivytyksiä
G. Asiointi sosiaalityön yksikössä
vaivatonta

H. Ennalta ehkäisevä toiminta
ja ikäihmisten
terveystarkastukset

D. Palveluneuvontaa on helposti
saatavissa
I. Kirjallinen
palveluopas

E. Laadukas
ympärivuorokautinen hoiva sitä
tarvitseville

Muu mikä? _________________________________________________________________________

5. Mitä muuta haluatte kertoa Keravan kaupungin päättäjille ja viranhaltijoille?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Tämä kysymys on tarkoitettu vain yli 65- vuotiaille. Haluamme selvittää, mitkä ovat ne
ikäihmisten arkeen liittyvät asiat, jotka ensimmäisenä vaikeuttavat kotona asumista.
Seuraavassa on lueteltu kaksitoista (12) kotona tapahtuvaa toimintoa. Valitkaa niistä tärkeysjärjestyksessä viisi (5) asiaa numeroin 1-5, joihin toivoisitte toimintakykynne heikentyessä ensin
ulkopuolista apua.

Ruokailu
Raskaat kotityöt

Pukeutuminen/
riisuminen
Kevyet kotityöt

Lääkkeiden ottaminen Ruokaostosten teko

Peseytyminen

WC- käynnit

Kodin ulkopuolisten
asioiden hoito
Ruuan laitto

Pyykin pesu
Ulkoilu

---------------------------------------------------------------------Nimenne ___________________________________________ Ikänne _________________
Puhelinnumeronne________________________

Kiitos vastauksestanne!
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LIITE 2.
Painopistealueiden lähtökohdat valtakunnallisesti ja Keravalla
Ehdotus Ikähoiva-raportin
mukaan (1)
Hallitusohjelma (2)
Ehdotus ikääntyneiden
asumisen kehittämisohjelmaksi
vuosille 2012-2015 (3)

Keravan suunnitelmat:
VPO- kyselyn tulokset 2011(A)
Eläkeläisten liikunnan
perusselvitys 2010 (B)
Kaupungin strategia (C)
Keravan kaupungin palvelujen
järjestämissuunnitelma PJS (D)
Keravan seurakunnan strategia
2012-2015 (E)

Painopistealue

1. Palvelurakennemuutos tehdään
kokonaisuus halliten.
Palvelurakenneuudistuksen toteuttamiseksi erityishuomio iäkkäiden ihmisten asumiseen ja
elinympäristöön.
Ympärivuorokautisen hoidon
uudistaminen on strateginen
valinta(1).

1. Palvelujen järjestämissuunnitelman (PJS) palvelurakenteen muutokset vuoteen 2020 ovat valtakunnallisen linjauksen mukaiset.
VPO: n ja PJS- linjaukset
paikkamäärien kasvuennusteista ja
palvelurakenteen muuttamisesta
toteutetaan siten, että laitospaikat
vähenevät suhteessa kodinomaisen hoivan palveluihin. Uusia
palveluvaihtoehtoja kehitetään ja
toteutetaan. Nykytilanteen mukainen kehityssuunta on muutettava
entistä enemmän kotona asumista
tukevien palveluiden suuntaan.
Avainasioita ovat oikea-aikaisuus,
riittävä tieto palveluista ja ohjaus
myös omaehtoiseen ja omarahoitteeseen palvelun hankintaan.
Asukkaiden ja kuntalaisten asenteisiin vaikuttaminen on merkittävää, jotta kotona asuminen nähdään mahdollisuutena eikä uhkana. Kevyempien palveluvaihtoehtojen kehittäminen on tärkeää ja
mm. yhteisöasumisen ryhmäkotien
palveluiden laajentaminen ja sisällön kehittäminen on haaste.(D).

Palvelurakennetta
kehitetään laitospainotteisuudesta
kodinomaisen
hoivan suuntaan ja
kotona asumista
tuetaan monipuolisesti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon
laadukkaiden, vaikuttavien ja oikea-aikaisten palvelujen yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi uudistetaan sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelurakennetta osana kuntarakenteen uudistamista. Tavoitteena on itsenäinen
asumisen ja kotiin vietävien palvelujen kehittäminen. Laaditaan
poikkihallinnollinen ikääntyneiden
asumisen kehittämisohjelma.
Ikäihmisille järjestetään tarpeen
mukaisia asumisvaihtoehtoja ja
kuntouttavia palveluja Ikähoivatyöryhmän ehdotusten pohjalta.
Huolehditaan myös laitoshoidon
tarpeen mukaisesta saatavuudesta. Kehitetään yhdessä kuntien ja
järjestöjen kanssa omaishoitoa.(2) Kerava uudistaa toimintatapojaan
ja kehittää toimintamalliaan. SidosVahvistetaan
ikääntyneiden ryhmät otetaan mukaan uudistusasumisen ja palvelujen osuutta prosesseihin.
kuntien strategioissa. Lisätään Palveluorganisaatiota kehitetään
ikääntyneiden asumista koskevaa valtuustokauden aikana.
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ennakointia ja ennakoinnin tukea.
Parannetaan
vanhusten
ja
vammaisten
korjausavustusten
saatavuutta. Edistetään hissien
rakentamista olemassa olevaan
asuntokantaan
ja
tuetaan
esteettömyyskorjausten tekemistä.
Tuetaan yhteisöllisen asumisen
ratkaisujen toteuttamista. Edistetään ikääntyneiden toimintakykyä
ylläpitävän asuinympäristön luomista. (3)

Kaupungin palvelut voidaan järjestää monella eri tavalla. Valitun palvelutavan tulee olla koko kaupungin kokonaisedun kannalta tehokkain ja tuottavin.
Oman palvelutuotannon tuotantotapojen kehittämiseksi Kerava
tuotteistaa palveluita, kehittää
palveluprosessejaan, ottaa käyttöön laadun hallinnan välineitä,
ohjaa aktiivisesti konsernin palvelutuotantoa, hyödyntää kuntayhteistyön mahdollisuuksia sekä kilpailuttaa palveluita ammattimaisesti. Asiakkaat otetaan mukaan jo
suunnitteluvaiheessa.(C)

Vanhusten palvelutoimijoiden
toimijat verkostoituvat ja luodaan
yhteistoimintamalli.(B)
Taloissa on hissit, senioriasuntoja
on saatavilla, kulkuväylien varsilla
on penkkejä ja kulkuväylät
pidetään kunnossa. (A)
Liikuntapaikkojen/ kevytliikenneväylien olosuhteiden ylläpitäminen
ja hoito myös talvella. (B)

2. Ympärivuorokautisen hoidon
tarvetta on ehkäistävä ennalta ja
vähennettävä.(1)
Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhtenä kokonaisuutena painottaen ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen keskeinen tavoite on
väestön terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen. Peruspalvelut ja
ennaltaehkäisevä työ ovat tässä
avainasemassa. Kansalaisia kannustetaan vastuulliseen terveyskäyttäytymiseen. Kehitetään ja
otetaan käyttöön matalan kynnyksen sosiaali- ja terveydenhoitopal-

Ennaltaehkäisevä toiminta vahvistuu, HEHKO- käynnit jatkuvat ja
laajentuvat, hyvinvointitapaamiset
alkavat 70- vuotiaille, ohjaus ja
neuvontapalvelua kehitetään. (D)
Keravan kaupunki panostaa
hyvinvointiin ennaltaehkäisyn ja
elämän hallinnan tukemisella. (C)
Keravalaisten ikäihmisten mielestä
tärkeimmät asiat sosiaali- ja terveyspalveluissa ovat vaivaton
pääsy terveyskeskuksen vastaanotolle, ennalta ehkäisevä toiminta
ja ikäihmisten terveystarkastukset,
kotona asumisen tukeminen
soveltuvilla palveluilla, vaivaton

Ennalta ehkäisevällä toiminnalla, oikeaaikaisilla palveluilla
ja palvelutarpeen
arvioinnilla, neuvonnalla ja tiedottamisella, liikuntaan ja
ulkoiluun kannustamisella ja mahdollistamisella edistetään
ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia.
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veluja. (2)

pääsy terveyskeskuksen päivystykseen ja laadukas ympärivuorokautinen hoiva sitä tarvitseville. (A)
Kuntouttava toimintatapa tulee olla
osa jokaisen toimintaympäristön
arkea, jotta asukkaiden/potilaiden
toimintakykyä ylläpidetään ja
edistetään aktiivisesti. Toimintatapa on juurrutettava kaikkien
hoitotyön tekijöiden arkityöhön
mutta se edellyttää myös kuntoutushenkilöstön lisäystä ja työpanoksen merkittävää lisäystä myös
kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa ja pitkäaikaisessa
laitoshoidossa omaishoitajiakaan
unohtamatta.
Onnistunut palveluneuvonta edistää oikea-aikaista palveluihin
ohjautumista. Myöskin jo käytössä
olevia matalan kynnyksen neuvontapisteitä tulee laajentaa ja Järvenpään kanssa yhdessä kehitteillä
oleva olohuoneverkosto on yksi
mahdollisuus matalan kynnyksen
neuvontapalveluun siellä tapahtuvan muun itseohjautuvan toiminnan ohella.(D)

3. Kotona asumisen turvaaminen
edellyttää erityisesti kuntoutuksen
lisäämistä ja monimuotoistamista
(1).
Hallitus edistää koko elämänkaaren mittaista liikunnallista elämäntapaa. Luodaan edellytyksiä, joilla
liikuntaa voidaan eri väestöryhmissä lisätä. Parannetaan arkiliikunnan mahdollisuuksia yhdyskuntarakennetta kehittämällä ja laajoja
käyttäjäryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen esteettömyyttä
lisäämällä.(2)

Eläkeläisten liikunnan aktivointia
edistävä järjestötoimintaan
kohdistettava kaupungin tuki ja
kotona asuvien vanhusten liikuntapalvelujen kehittäminen Eläkeläisten terveysliikuntasuunnitelma
laaditaan Keravalla. Uimahallin
tilat laajennetaan erityisliikuntaan
ja vanhenevalle väestölle soveltuvaksi. (B)
Keravalaisten ikäihmisten mielestä
tärkeimmät asiat liikuntapalveluissa ovat ikäihmisille suunnatut
liikuntaryhmät, edulliset/ maksuttomat liikuntavuorot, uimahallin
palvelut ja ulkoliikunnan mahdollistaminen. (A

Toimintakyvyltään
erilaisille ikäihmisille
luodaan edellytykset
liikunnalle ja
ulkoilulle.
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4. Tavoitteeksi eheys. Tukea ja
edellytyksiä valinnanvapaudelle
(1).

Keravalaisten ikäihmisten mielestä
tärkeimmät asiat kulttuuripalveluissa ovat järjestöjen kokoontumistilat, kirjastopalvelut, oma harrastustoiminta ryhmässä kodin ulkopuolella sekä yleisötilaisuudet. (A)
Tiedonkulun kehittäminen, opasteiden, tiedottamisen ja ymmärrettävyyden kannalta ikääntyville
soveltuvaksi(B).

Vanhustyön verkostot toimivat aktiivisesti yhteistyössä eri
toimijoiden kesken
ja ja verkosto
tiedottaa palveluista
ja tapahtumista
aktiivisesti.

Kerava on yhteistyössä vastuullinen toimija, joka toiminnallaan
edistää omaa ja yhteistyökumppanien palveluiden tuottavuuden
kehittymistä. Yhteistyölle asetetaan
aina sekä yhteiset että Keravan
omat tavoitteet.(C)
Seurakunta toimii aktiivisesti vanhustyön verkostossa ja tiedottaa
verkostoa seurakunnan toiminnasta ja mahdollistetaan vapaaehtoistyöhön osallistuminen (E).

5. Laadulla on tekijänsä.

Avustavan henkilökunnan käyttö ja
lisääminen jatkossa on perusteltua,
Tietopohjan vahvistaminen (1).
jotta ammattihenkilöiden työpanos
Ikäihmisten terveyttä ja itsenäistä kohdentuu oikealla tavalla. Valmistoimintakykyä tuetaan hyvinvointia telussa oleva vanhuslaki tuo todenja terveyttä edistävillä palveluilla.
näköisesti kunnalle lisää velvoitteiLisätään ikääntyneiden palveluissa ta erityisesti palvelutarpeen artoimivien työntekijöiden gerontovioinnin ja palveluneuvonnan suhlogista asiantuntemusta ja kehiteen. Tämä kannattaa ottaa huotetään ammattitaitosta
mioon henkilöstön määrää mietitjohtamista.(2)
täessä.
Potilas/asiakaskohtaiset hoitajamitoitukset ovat kaikissa palvelumuodoissa laatusuositusten
alarajoilla. Henkilöstömäärää on
lisättävä erityisesti kotihoidossa
mutta myös muissa palvelumuodoissa mitoituksia on nostettava
laatusuositusten keskitasolle.
(D)

Ikäihmisten palveluissa työskentelee
riittävä määrä
ammattitaitoista
henkilökuntaa, joka
ylläpitää ja edistää
osaamistaan.
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Kaupungin organisaation johtamista kehitetään systemaattisesti ja
muutosjohtamiseen löytyy osaamista. Kaupungin työntekijöiden
jaksamiseen kiinnitetään huomiota
ja työhyvinvointia kehitetään
jatkuvasti. (C)
6. Lainsäädännön ja valvonnan Vanhuspoliittinen ohjelma
kehittäminen. (1)
laaditaan vuoteen 2020 saakka.
Kuntien tulee laatia palvelustrategia, johon sisältyvät kunnan jär- Vanhusneuvosto toimii jatkossakin
jestämisvastuulla olevat palvelut viranomaisten, ikäihmisten,
sekä palvelut, jotka kunta on otta- eläkeläis- ja kansalaisjärjestöjen
sekä seurakunnan yhteiselimenä ja
nut järjestettäväkseen.
Turvataan lailla (vanhuspalvelu- seuraa sekä arvioi ikäihmisten
laki) iäkkäiden henkilöiden oikeus selviytymistä eri toiminnoissa.
laadukkaaseen ja tarpeenmukai- Vanhusneuvosto antaa vuosittain
kirjallisen arvion kaupungin ikäihseen hoivaan. Jokaiseen kuntaan
misille järjestämistä palveluista
asetetaan vanhusneuvosto, joka
sekä seuraa ja arvioi ikäihmisten
seuraa
päätöksentekoa
ja
näkökulmasta kaupungin päätökvaikuttaa
siihen
kunnan
eri sentekoa erityisesti heille tarkoitettoimialoilla ikäihmisiä koskevissa tujen palvelujen, tukitoimien ja
asioissa. (2)
muiden etuuksien järjestämiseksi
sekä niiden saavuttavuuden parantamiseksi. Vanhusneuvosto tekee
aloitteita ja esityksiä sekä antaa
lausuntoja kaupungin eri viranomaisille ikäihmisiin liittyvissä
asioissa. (A)
Keravan kaupungin palvelujen
järjestämissuunnitelma linjaa
kaupungin palveluiden
suunnittelua, järjestämistä ja
kehittämistä vuoteen 2020. (D)

Ikäihmisten
palvelujen laatua ja
saavutettavuutta
seurataan, valvotaan ja arvioidaan.
Lainsäädännön
velvoitteet ja
valvontakäytännöt
ohjaavat toimintaa.

