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Vanhusten osuus väestöstä kasvaa koko maassa. Vanhusten määrän
lisääntymisen odotetaan jatkuvan vuoteen 2030 saakka. Koska keskimääräinen
elinikä nousee samaan aikaan kun väestö vanhenee, vanhuksille pitää kehittää ja
tarjota lisää palveluja. Muisti- ja monisairaille tarvitaan uusia palvelumuotoja.
Vanhustenhuollon kansallisena trendinä on viime vuosina ollut painopisteen
siirtäminen laitoshoidosta kotihoitoon ja kotipalveluun, jotta ihmisillä olisi
mahdollisuus asua kotona mahdollisimman pitkään. Pitkäaikaishoitopaikat ovat
vähentyneet, kun taas erilaiset avohoidon palveluasumismuodot ovat
lisääntyneet.
Vaikka kehitys kulkee oikeaan suuntaan, palveluasumisen ja tehostetun
palveluasumisen tarve kasvaa jatkuvasti. Paraisilla on 123 omaa tehostetun
palveluasumisen paikkaa. Lisäksi kaupunki ostaa paikkoja yksityisiltä paraislaisilta
tuottajilta. Myös muilta seudun tuottajilta ostetaan yksittäisiä paikkoja.
Viime vuosina jokaiseen tehostetun palveluasumisen paikkaan on ollut jonossa
keskimäärin 14 henkilöä. Monet jonossa olevista on otettu sisään
terveyskeskuksen vuodeosastolle odottamaan asumispaikkaa. Jotkut odottavat
paikkaa Malmkullan pitkäaikaishoidon osastolle. Kun asumispaikkoja ei ole
tarjolla, asumispaikkaa jonottavat vievät tilaa vuodeosaston paikoilta, mikä taas
johtaa siihen, että potilaat, joiden sairaalahoito on päättynyt, eivät pääse
jatkokuntoutukseen vuodeosastolle. Tästä seuraa kalliita sakkomaksuja. Jonojen
muodostuminen ja potilaiden hoitaminen väärässä paikassa on kaupungille hyvin
kallista ja epätarkoituksenmukaista. Pitkät odotusajat ovat vaikeita
asumispaikkaa jonottaville, sillä kotoa muutto on usein raskasta sekä vanhuksille
itselleen että heidän omaisilleen.
Lisäksi Koivukodon tehostetun palveluasumisen yksikkö on huonossa kunnossa ja
vaatii pian peruskorjausta tai toiminnan siirtämistä korvaaviin tiloihin, jotka
olisivat tarkoituksenmukaisemmat ja nykyaikaisemmat. Tehostetun
palveluasumisen uusien paikkojen tarpeen voidaan todeta olevan kiireellinen.
Kotihoito ja kotisairaanhoito organisoidaan syyskuussa uudelleen niin, että työtä
aletaan tehdä moduuleissa. Moduulityöskentely vaatii yhteiset tilat. Tällä
hetkellä kotihoito ja kotisairaanhoito vuokraavat tiloja ulkopuoliselta
vuokranantajalta ns. virastotalosta. Tilat ovat pienet ja henkilökunnan
sosiaalitilat ovat epätarkoituksenmukaiset. (Vuokra 3 012 euroa kuussa.)
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Toimintaa varten tulee kehittää uusia ratkaisuja. Myös perhepalvelut (3 278
euroa kuussa) ja Seniorum (1 580 euroa kuussa) vuokraavat tiloja samasta
kiinteistöstä.
Oheismateriaali

SAS-jonotilanne 2019
Vanhustenhuollon asumispaikat

Ehdotus

Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee katsauksen tiedoksi ja keskustelee siitä.

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että vanhustenhuollon tilanne on kriittinen,
mitä tulee tehostetun palveluasumisen jonoihin.
On ilmennyt, että mielenterveyskeskuksen entiset tilat ovat saatavilla, ja
lautakunta vaati tiukasti, että päätös tilojen hankkimisesta on tehtävä nopealla
aikataululla. Hoitojonon lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on muitakin
tarkoituksenmukaisia tiloja koskevia akuutteja tarpeita.
__________________

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus

__________________________________________________________________________________________________
Pargas / Parainen

Utdragsbestyrkande:
Otteen oikeaksi todistaa:

