VANHUSNEUVOSTO

Muistio 3/2014

Aika:
2.9.2014 klo 14:00 – 16:00
Paikka: Hyvinkään kaupungintalo, kokoussiipi 1. krs, Kaupunginhallituksen kokoushuone Kallio
Varsinaiset jäsenet:
(X) Pentti Myyryläinen
(X) Lauri Muistola
(X) Hilkka Häkkilä
(X) Helena Nivala
(X) Raimo Piippo
(X) Seija Hellström
(X) Kristiina Leipälä
(X) Eira järvinen
( ) Jorma Salminen
(X) Kaisa Lanttola
( ) Pirjo Laitinen-Parkkonen
( ) Mika Hakala
(X) Jouni Mattsson
( ) Pirjo Kujanpää

Varajäsenet:
( ) Sirkku Servomaa
( ) Leena Kotamäki
( ) Leena Hellgren
( ) Martti Herttua
( ) Tuula Karhunen
( ) Irma Svahn – Valkonen
( ) Kaisu Kyllönen
( ) Maila Antikainen
( ) Vilho Salmela
(X) Marjut Lehtinen
()
( ) Kimmo Kiuru
( ) Eila Kukkonen

Läsnäolo-oikeus/Muut kutsutut:
(X) Marjut Tikkanen, sihteeri
(X) Katariina Välikangas, hankejohtaja, Kotona kokonainen elämä –hanke, Hyvinkää
1. Kokouksen avaus


Puheenjohtaja avasi kokoukseen ja todettiin läsnäolijat.

2. Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen


Todettiin kokous päätösvaltaiseksi vanhusneuvoston toimintavallan mukaisesti.

3. Kokousvirkailijoiden valinta


Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Helena Nivala ja Seija Hellström.

4. Hyväksytään kokoukselle esityslista


Hyväksyttiin kokoukselle esityslista.

5. Kotona kokonainen elämä –hanke/Katariina Välikangas


Kotona kokonainen elämä –hankkeen hankejohtaja Katariina Välikangas kertoi Hyvinkäälle
kehitetyn palveluverkon toimintamallista ”koordinaatiomallista”. Koordinaatiomallia on
kehitetty kevään ja kesän aikana yhteistyössä järjestöjen, oppilaitosten, kunnan ja
seurakunnan edustajien kanssa. Kehittämistyötä on vetänyt Service Park Provider Oy:n
Petri Sipilä ja Jack Nyman.



Keskusteltiin koordinaatiomallista ja yhteisöllisyyden ajatuksesta. Katariinan esitys on
muistion liitteenä.



Koordinaatiomallin toteuttamisen eteen tehdään työtä koko ajan. Myös Petri Sipilä ja Jack
Nyman jatkavat mallin eteenpäin viemistä.

6. Ikäihmisten palveluiden nykytilanne ja tärkeimmät painopisteet vuodelle 2015


Marjut Lehtinen kertoi Hyvinkään ikäihmisten palveluiden nykytilanteesta ja erityisesti
kotihoidon tilanteesta nyt ja vuonna 2015.



Kotona kokonainen elämä –hankkeen Länsi- ja Keski-Uudenmaan osakokonaisuudessa
selvitettiin työajanseurannan avulla (Baronan tekemänä tutkimuksena) kotihoidon työajan
kohdentuminen eri työtehtäviin tammikuussa 2014. Välittömän työajan osuus oli
selvityksen perusteella vuoden 2014 alussa 34,6 % ja heinäkuussa oltiin noin 45-50 %:n
osuudessa. Saatujen tulosten pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan Hyvinkään kotihoidon
kehittämistoimenpiteitä. Lisätietoa liitteessä.



Mitoitukset kotihoidossa: STM:n laatusuosituksessa on määritelty kuinka mitoitukset ja
välitön työaika lasketaan. Kotihoidon työntekijän vuosittainen teoreettinen työaika on
hieman vajaat 2000 tuntia, josta on vähennettävä lomat, arkipyhät, lakisääteinen
täydennyskoulutus. Tämän lisäksi käytettävissä olevaa työaikaa vähentävät myös mm.
sairauspoissaolot ja perhevapaat, jotka huomioon ottaen keskimääräiseksi vuotuiseksi
työajaksi muotoutuu noin 1500 tuntia. Mikäli suunnitteluohjeena käytetään 60 % välitöntä
asiakasaikaa työajasta, tällöin käytettävissä oleva välitön asiakastyöaika on keskimäärin
noin 900 tuntia/työntekijä/vuosi. Välitön työaika on asiakkaan luona vietettyä aikaa.



Kotihoidon työntekijän ei-välittömään eli ns. välilliseen asiakastyöaikaan kuuluu muun
muassa raportointi. Hyvinkäällä raportointia tullaan kehittämään. Kotona kokonainen
elämä –hankkeessa kehitetään kotihoitoa niin, että muun muassa kirjaamista voidaan
toteuttaa asiakaslähtöisemmin.



Kotihoidon tilastot: Marjut kertoi kotihoidon tilanteesta tilastojen valossa. Säännöllisen
kotihoidon asiakasmäärissä ja tuntimäärissä ei ole tapahtunut muutosta vuoden 2013 ja
2014 aikana. Kotihoidon suunniteltujen ja toteutuneiden käyntien välillä on tasaisesti eroa
joka kuukausi. Tilastojen valossa jää ns. asiakastyöhön suunniteltuja työtunteja käyttämättä
noin 400-500h/kuukaudessa. Suunniteltujen tuntien määrä tulee asiakkaille tehtyjen hoitoja palvelusuunnitelmien sisällöstä.



Kotihoidon alueita on yhdistetty niin, että nykyään Hyvinkäällä on kaksi kotihoidon aluetta:
pohjoinen ja etelä. Jatkossa kotihoidon tiimejä vahvistetaan yhdistämällä pieniä tiimejä
suuremmiksi tiimeiksi. Tällä hetkellä yhden tiimin vastuulla on noin 30 asiakkaan hoito.

Tulevaisuudessa esitetään, että yhden tiimin vastuulla olisi noin 78 asiakasta. Tiimissä olisi
hoitajia noin 15-17.


Yksityisellä kotihoidon tuottajalla prosessit ovat hioutuneet ja tehokkaat kun taas kunnalla
prosesseissa on kankeutta ja muutosvastarintaa. Tämän takia kumppanuus yksityisen
palveluntuottajan kanssa prosessien nopean tehostamisen toteuttamiseksi on tarpeen.

7. Vanhusten viikon juhla 12.10.2014


Jaettiin vanhusten viikon suunnittelukokousten muistio ja luonnos ohjelmasta.



Käsiteltiin vanhusten viikon juhlan ohjelma ja sovittiin päivityksiä. Raimo Piippo päivittää
juhlan ohjelman. Ohjelma toteutetaan talkootyönä.

8. Toimintasuunnitelman työstäminen


Toimintasuunnitelmaan ehdotetaan lisättäväksi kaupungin liikenneyksikön toimesta
liikenneturvallisuutta edistävät toimenpiteet. Lisäyksiä kannatettiin ja ne hyväksyttiin
osaksi toimintasuunnitelmaa.



Hyväksytty toimintasuunnitelma on muistion liitteenä.

9. Toimintasäännön tarkistaminen


Kokouspalkkion osuus on edelleen käsiteltävänä. Muilta osin toimintasääntö on valmis.



Toimintasääntö on muistion liitteenä.

10. Ehdotus vuoden 2015 budjetista


Puheenjohtajan esitteli ehdotuksen vanhusneuvoston budjetista. Hyväksytään budjetti ja
esitetään eteenpäin kaupunginkansliaan.

11. Muut esille tulevat asiat


Eläkeläistuki on esittänyt vanhusneuvostolle, että kotihoidon henkilöstöä lisätään.
Vanhusneuvoston kuulemien esitysten ja saamien tietojen perusteella päätettiin, että
kotihoidon kehittämistyön etenemistä seurataan ja asiaan palataan kehittämistyön
edettyä.



Aamupostissa kerrottiin kesällä kotihoidon yksityistämisestä. Perusturvalautakunnassa on
tulossa vuoden 2015 talousarvio käsittelyyn syyskuun aikana. Perusturvalautakunnan
seminaarissa käsiteltiin alustavia ehdotuksia siitä, missä voitaisiin säästää. Seurataan
tilannetta.

12. Seuraava kokous


Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistai 4.11.2014 klo 15-17. Kokouspaikkana on
Kaupunginhallituksen kokoushuone Kallio Kaupungintalolla.

13. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 16:30.

