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Paikka:
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Läsnä

Jari J. Laiho
Leena Oksanen
Kari Virtanen
Pekka Lintunen
Raili Heikinheimo
Sirpa Kallio
Sirpa Koski
Raili Suontausta
Risto Hellström
Marita Päivärinne
Salla Lindegren
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Salon kaupungintalo, kokoustila Haapa

Merikallio-Tepponen
Minna Lähdemaa

Poissa:

Heikki Lange

jäsen, pj.
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
Salon kaupungin edustaja
Salon kaupungin edustaja Sanna
Sosiaalila uta kunnan ed ustaja

sihteeri

jäsen, vpj.
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Kokouksen avaus ja työjärjestyksen hyväksyminen
Puheenjohtaja Jari J. Laiho avasi kokouksen ja todettiin läsnäolijat.
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Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lail lisesti kool lekutsutu ksi ja päätösva lta iseksi.
Valittiin pöytä kirjantarkastajiksi Raili Heikinhei mo ja Ka ri Virtanen.
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Vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren esittelee
vanhuspalveluiden miten vuosi meni 2018 ja käydään läpi
tuleva vanhuspalveluiden käyttösuunnitelma vuodelle 2019.
Vanhuspalveluiden Johtaja Salla Lindegren kävi läpi miten vuosi
2018 on mennyt ja esitteli suunnitelmat vuodelle 2019. Esitelmän
diat löytyy liite 1. Merkitään tiedoksi.
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Vanhusneuvoston toimintakertomuksen laadinta vuodelta
2018
Siirretään seuraavaan kokoukseen puheenjohtaja tekee koonnin
valmiiksi seuraavaan kokoukseen.
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Vanhusneuvoton koulutusmatka Kunnonkotiin Turkuun.
Vanhusneuvosto päätti, lähteä Turun Ammattikorkeakoulun
Neuvontakeskus Kunnonkotiin tutustumaan esteettömän ja
turvallisen asumisen ratkaisuihin.
Lähtö torstaina 2I.2.2019 klo 9 Kaupungintalon parkkipaikalta.
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Lautakuntien kuulumiset
Keskusvaa I i la uta ku nta :
Ennakkoäänestys paikkoja on mietitty vähennettävän joten
yleinen pyyntö, että äänestäjät käyttävät omia.ennalta määrättyjä
ennakkoäänestys paikkoja jotta palvelut saadaan pidettyä
tulevaisuudessa näin laajasti eri puolilla kaupunkia.

Sosiaalilautakunta:
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita.

:

itysla uta kunta :
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita. Risto Hellström on lisätty
tämän lautakunnan asioiden tarkastelu vastuuihmiseksi.
Ka u pu n ki keh

Opetuslautakunta:
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita.

Jätehuolto:
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita.

Vapaa-ajan lautakunta :

urheilukenttä on va I mistunut. Ikä ihmisten liiku ntakortin joka sisältää
uimahallin käytön hinta nousi 40€ uusi hinta on 45€.

Tarkastuslautakunta:
Ei erityistä vanhuksiin liittyviä asioita
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Muut asiat
Salon Aivohalvauskerho on antanut toiveen, että vanhusneuvosto
ottaisi kantaa asiaan jossa Iltatoripäivinä Vihonkadun invapaikat
annetaan torimyynnin käyttöön. Invapaikkoja on rajoitettu määrä
keskustassa.
Tulevaisuudessa kun Soteen liitytään pitää ottaa huomioon, että
Vanhuspalvelut tuottaa palveluita *65 vuotiaille.
Mutta Soteen liittymisen jälkeen kuntaan jää kulttuuri, liikunta,
opetus ym. palveluita. Vanhusneuvoston pitää ottaa toiminnassaan
tämä huomioon, että toiminnat säilyvät kaupungissa ikäihmisille
Soteen liittymisen jälkeenkin.
Vanhusneuvoston järjestämässä Kultuuripäivässä on tullut
palautetta siitä, että on vaikea löytää yhteystietoja/
puhelinnumeroita mihin ottaa yhteyttä jos nousee huoli omasta tai
omaisen jaksamisesta.
Puhelinnumerot voisivat olla korostetusti esillä esim.
Kaupu nkitiedote lehdessä.
Pyydä apua nappi löytyy kaupungin nettisivuilta os.
http : //www. sa lo. filsosiaa ijaterveys&l lve ut/
I

I

Vanhuspalveluiden palveluohjaaja Anne Vainioon voi ottaa yhteyttä
kaikissa ikäihmisiä koskevissa asioissa. Annen tavoittaa ma-pe 9-I2
numerosta: 02-7726100 tai annemaarit.vainio@salo.fi
lvel uohjaaj ien pä ivystysp u hel i me sta 02-7 7 26208 tavoittaa myös
palveluohjaajan aina ma-pe klo 9-15 välillä.
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Seuraava kokous
5.3.2018 klo 10
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Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 12
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Vuoden 201 B toiminnan
toteutuminen
1 Sosiaali-

ja terveydenhuollon rakennemuutoksen valmisteluun

osallistuminen

o
a

Tvöryhmät toimintamallien suunnittelemiseksi
Rai-toi mi ntakvkvmittari toi minta kyvyn/ palvelutarpeen arviointia varten

2 Kotona asumisen tukeminen

o

o
o

Toiminnanoh aus ar estelmä
Lyhyta ika isten sija isten ta rve näyttää vä hentyvä
Sähkölukituksen hankkiminen

n

250 lukkoa /200 työntekijää
Liikku m ista tu kevat pa lvelut
Määrärahalisäys 40 000 euroa, koska vammaispalvelun puolelta

siirtynyt asiakkaita

Vuoden 201 B toiminnan
toteutuminen

satö$

3 Kehitetään monimuotoisia asumisratkaisuja
o

Rauhalan tukia

o

Hyvät kokemukset pilotista
3 määräaikaista hoitajaa vakinaistetaan
Otetaan käyttöön 3 huonetta portaiden takana) 1/z lähihoitajan
vakanssin lisäys kotihoitoon
Käyttötarkoitus: lyhytaikainen tukiasuminen
Koivu lehdo n tu kiasu m isen käv nnistäminen
5 asuntoa solutyyppisesti, yhteiset keittiö-olohuonetilat
1/z läh ihoitaja n va ka nssin lisäys kotihoitoon
Käyttötarkoitus : pidempiaikainen tukiasuminen
Ikäkeskus Maiakan siirtäminen Koivulehd ona lakertaan
Mahdollrstaa toiminnan laajenemisen

o

m

a

kina ista m in n

Tu kee tu kiasu m istoim intaa

Kohdeohjaajan 50

o/o

muutosvakanssi

enta m in n

salo
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4 ]'t uutokset hoivapalveluiden järjestämisessä

o Ostopalvelut (tpa)

9/20L7:L19 paikkaa (27 paikan lisäys)
20IB: 119 paikkaa
.:..,

o
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Vuorelan tävsim äräinen toiminta
r*er I
20L,7
huomioitu
syksyllä
on
Vuoden 2018 talousarviossa
käynnistyvän zl-paikkaisen Vuoretan tehosietun palveluabumisen
yksikön kokonaiskulut.
-';"ä;:i:i
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o Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.4.20 1B 5 45,
kaupunginhallitus 23.4.20 18 5 L76 päätös: Perustetaan

20 lähihoitajan toistaiseksi voimassa olevaa työsuhdetta
resu rssipoolin ra kenta m"lsta va rte'n .
o Käynnistynyt 2018-20L9 :.,.., -.
1
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Tobutunut
Toimintatuotot

Ta

20t8,

{0 323 700

10 54/-771

I

Myyntituotot

718 107

Maksutuotot

8771 448

8254 577

0

132 606

834 145

889 925

Tuetja avustukset
Muut toimintatuotot

Toimintakulut
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot

Henkilösivukulut
Eläkekulut

267 063

42 436 693 .42 786 330
-25921344 -26611203
-20 486 810 .21267 623

-5 434 534

-5 343 580

4452834

4

542 650

-10 460 470

-800 930
-9 958 264

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-1 059 404

-1 078 511

Avustukset

-2748 800
-2246 675

-2 909 592

Muut henkilösivukulut
Palvelujen ostot

Muut toimintakulut

-981 700

-2228761

.JåUellå ToP/o

-221071
-549 556
516 871
-132 606
-55 780
637
689 859
780 813
-90 954
349

770
-502206
19 107
160792
-17 914

-32112

993

-32

241559

128 566

Vuosikate

-32112

993

-32

241559

128

Suunnitelman muk. poistot

-4 911
-4 911

-16 118
-16 118

102,1

566

{ 535 636

9 746 604

10544771

176,5

499232

833 998

1

267 663

94,1

978 490

8 206 353

I

254 577

11 652

115 417

1

46261

590 836

889 925

***
106/
100,8

32 606

4338914 42265285 42 786 330

102,7

-2192

M5

-26 443 088 -26611203

103,8

-1 783

596

98,3

89 816,..,.,. u,, ,102,.0
-180
81,6

Toimintakate

Poistot ja arvonalentumiset

TrITot

95,2
101,8
105,8
99,2

100,4

-21 029 683

-21267 623

848 -5 413 406
-389 778 -4,403 644
-19 070 -1 009 762
-1 399 205 -9 810 908

-5343 580

-129802 -1 057 165
-3420',t3 -2797 811

-1 078 511

-408

-275

450

-2156 3',t2

-2803 279 -32 518

100,4 -2803279

-32 518

681

)

.,

,i{:-'-

.4 542 650

-800 930'
-9 958 264
-2 909 592
-222876',1

-32241 559

681 -32241559

11 207

328,2

-1 369

-19 356

11 207

328,2

-1 369

-19 356

-16 1 18
-16 118

Tilikauden tulos

-32117

904

-32 257

676

139772

100,4

-2 804

648

-32 538

037

-32257 676

Tilikauden ylijäämä (alij.)

-32117

904

-32 257

676

139772

100,4

-2 804

648

-32 538

037

-32257 676
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Säännöllinen kotih or
Asiakkaiden I'ukumäärä 1343 (1356)
Käyntien lukumåärä 402 9L4 (4L0 987)
Käyntien kesto I23 519 (LzL 556)

Omaishoito
Asiakasmäärä 404 (381)

Ym pä rivuoroka uti nen hoito
Hoiva kotipaikat 229 (229)
Tehostettu palveluasuminen 167 (I73)
Ostopalvelu + palveluseteli 119 (92)
Kokonaispaikkamäärä 515 (494)
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o Edistetään kotona asumista sekä kotihoidon resurssien
tehokasta käyttöä teknologian ja uuden resurssipoolin
avu lla

o Va kinaistetaan tukiasum.inen ja kulrcillaan-',uud,en:laista
välimuotoista palveluasumisrp,tk-aisua "' r.,",", i
o Toimitaan aktiivisena osallisena Varsinais-Suomessa
sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa
vanhuspalveluiden osalta

.
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9 Merkittävimmät ri sk t
I

o Taloudellinen tilanne suhteessa kasvavaan
pa lve

I

u

ta rpeesee n

o Toiminnan kehittämiseen ei ole riittävästi resursseja
o Henkilökunta on ikääntynyttä ja sairauspoissaolot
lisääntyvät kasvavan työmäärän ja yhä
haasteellisemman asiakaskunnan johdosta
o Pa lvelu ra ken ne ei ole optimaa linen johtuen
rakennuskannasta
o Salon kaupungin vaikutusmahdollisuudet sote- ja
maa ku nta u ud istu ksessa

jäävät

vä hä isiksi

201

9 Toiminnalliset tavoitteet

o Maakunnallisten palveluohjaus- ja omaishoidonmallien

satil

käyttöonotto osana sote-uudistuksen valmistelua
o Otetaan käyttöön maakunnallisesti linjattu RAItoim inta kykya rviointijä rjestelmä

o Kehitetään edelleen Salon kaupungin ikääntyneiden

neuvontapalveluja ja palveluohjausta
o Pa lvelusetelitoim in na n laajenta m inen oma ishoidossa ja

käyttoönotto pa lvel uasu m isessa
o Henkilostön työhyvinvointia kehitetään osallistumalla
a ktiivisesti ka u pu ng in Toim iva työyhteisö
kä rkiha n kkeeseen

o Otetaa n kattavasti käyttöön pä ivittä isen johta m isen
ta u lut

o Osallistutaan laaduntunnustusauditointiin ) vuoden
2019 teema: Mahdollistetaan joka päivä asiakkaalle hyvä
asia kaskokem us

o Asiakaskyselyjen tulokset ovat yli keskitason

201 9

.

Toiminnalliset tavoitteet

r.läl

Kotona asumisen kattavuus (75 v täyttäneet) pysyy
,- - -,, ,
9L ,5-9 2o/o tasolla
o Ympärivuorokautisen hoidon kokonaiskattavuus (75 v
täyttäneet) säilyy noin B o/oifi tasolla
o Kehitetään henkilöstön optimaalista käyttöä
toiminnanohjauksen avulla
o Vakiinnutetaan varahenkilöstön toiminta ja minimoidaan
sija isten käytto
o Vakinaistetaan Koivulehdon pitkäaikainen tukiasuminen
o Vakiinnutetaan yhteistyotä Kukonkallion ja Rauhalan
tu kiasu m isyksikön vä lillä
o Syvennetään omahoitajuuden ideologiaa, k€hitetään
oma hoitaj u uden sisä ltöä ja hyödyn netää n
toim inna nohjausjärjestelmää sen toteutta misessa
o Laajennetaan avaimettoman kulunhallinnan ja
teknolog ia ratka isujen käyttöönottoa koko Sa lon a lueelle

-

2019
Kotona asu misen tu keminen

satä$

Kotihoito:
o 100 000 euroa erilaisten teknologisten ratkaisujen hankintaan
asia kka iden yksilöllisten ta rpeiden m u kaa n .
o sähkölukitusjärjestelmän käytön laajentaminen noin 150
sähkölukolla. Kustannusarvio laajennukseen on 17 390
eu roa/vuosi.
Liikkumista tukevat palvelut: Asiakasmäärä nousee vuosittain noin
100 asia kkaa lla . Lisätää n toim intavuodelle 100 000 eu roa mää rä ra haa
liikkumista tukeviin palveluihin.
Oma ishoito
o Omaishoidon tukihenkilön palkkaa varten varataan 40 000 euroa.
. Omaishoidon lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseen
tehostetussa palveluasumisessa palvelusetelillä varataan 50 000
eu roa.

. Oma ishoidon tila pä isen kotihoidon pa lveluseteliin mää rä ra ha lisäys
45 000 euroa.

salo
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Rauhalan ja Koivulehdon tukiasumisen kokeilujen vakinaistaminen.
Rauhalassa 50 o/o lähihoitajan määräaikainen työsuhde muutetaan

vakinaiseksi.
Koivulehdossa 50 o/o lähihoitajan määräaikainen työsuhde
muutetaan kokonaiseksi vakina-ip;* lcsi""Iä,hih,oitajan,työsuhteeksi.
'

o

Uusien välimuotoisten asumis- ja palveluratkaisujen kehittäminen.
Esitetään varattavaksi 400 000 euroa palvelusetelitoiminnan
laajentamiseen ns. tavallisen palveluasumiseen, jolla saadaan
palvelusetelin arvosta riippuen arviolta noin 15-20 asiakkaalle
palveluseteli tavalliseen palveluasumiseen.
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