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Hallintokuntien kuulumiset
VANHUSN § 24
Valmistelija hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä
Valmistelijan esitys:

Vanhusneuvosto kuulee hallintokuntien kuulumiset.

Puheenjohtajan ehdotus: Vanhusneuvosto hyväksyy valmistelijan esityksen.
Päätös:

PoSa/Anne vanhatalo
- Ikäihmisten palveluiden palvelurakenne on suunnitelmakaudella saatu
ohjautumaan tavoitetilan (v.2025) suuntaan. Vielä on kuitenkin tekemistä
jokaisen seurantaindikaattorin palveluissa.
- Kotona asuvien 75 vuotta täyttäneiden määrä on jo yli tavoitteen
Siikaisissa. Seuraavana lähimpänä on Jämijärvi. Pisin matka tavoitteeseen
on Pomarkussa.
- Tehostetun palveluasumisen paikkamäärissä 75 vuotta täyttäneille on
tapahtunut laskua. Suunnitelmakauden alussa 2019 PoSan alueella oli
9,4% tehostetun palveluasumisen asukkaita, nyt luku on 7,7%. Jämijärven
ja Siikaisten paikkamäärät ovat laskeneet eniten. Kankaanpäässäkin on
vähentymistä tapahtunut, mutta Kankaanpään kohdalla ikääntymisen
eritahtisuus muihin kuntiin verrattuna on havaittavissa. Pomarkun tarve on
hitaasti laskeva mutta edelleen suurin vähennystarve. Lisäksi paikkoja on
varattava alle 75v, joita ei varsinaisesti tunnusluvuilla seurata. PoSan
alueen asumispalveluyksiköissä on vakituisia asiakkaita alle 75 vuotiaita 30
asukasta lokakuussa 2021. Henkilöstön saanti on vaikeutunut viimeisen
kahden vuoden aikana merkittävästi.
- Pitkäaikainen laitoshoito on loppunut koko alueella
- Omaishoidon tuen asiakkaiden määrä on koko alueella pysynyt vakiona
vuosikaudet, ollen kokonaismäärältään n. 150 asiakasta. Edelleen
tavoitteena on lomapäivämahdollisuuksien monipuolistaminen.
- Suurin huolenaihe on kotiin annettavien palveluiden määrän
vähentyminen suunnitelmakaudella. Nykyhenkilöstöllä ja toimenpiteiden
tehostamisella on pystytty hoitamaan tähän saakka asiakaskunta
kohtuullisesti. Uusia asiakkaita on pystytty ottamaan kun vanhoja on
poistunut. Yöhoito on pystytty aloittamaan yhtä kuntaa lukuun ottamatta.
Erityisesti kuluneen vuoden aikana on henkilöstöpula koetellut kovasti
kotihoitoa. Kotihoitoon panostaminen on suunnitelmassa ensisijainen
tavoite, työtä tehdään vielä suurimmaksi osin henkilötyövoiman avulla,
koneet ja laitteet ovat tulossa avuksi mutta eivät voi korvata hoitajan
työpanosta.
- Uutena ilmiönä on kuluneen vuoden aikana tullut asiakkaiden tahto
muuttaa muualle kotikunnastaan, lähemmäksi omia läheisiään. Määrä on
tällä hetkellä 14 muuhun kuntaan suoraan asumispalveluyksikköön
siirtyneitä, loppuvuodesta tulossa muutama lisää. Vastaavasti PoSan
alueen asumispalveluyksikköihin muuttaneita on 3 muista kunnista
Kirjasto/Marjut Tiisala
- kirjastossa voi asioida normaalisti - ei tarvita koronapassia

Liikuntatoimi/Ilari Köykkä
- Uimahallissa koronapassi käytössä 31.12.2021 saakka
- Tammikuussa saattaa tulla rajoituksia uimahallin aukioloaikoihin johtuen
henkilöstön resurssipulasta.
- Kankaanpään kaupunki on hyväksytty voimaa vanhuuteen hankkeeseen
- Move mittausten mukaan fyysinen toimintakyky on mahdollisesti terveyttä
ja hyvinvointia kuluttavalla tai haittaavalla tasolla Kankaanpäässä 5
luokkalaisilla 41%:lla ja 8 luokkalaisilla 60%:lla.

Täytäntöönpano:

-

Lisätietoja antaa:
Hyvinvointi- ja liikuntakoordinaattori Ilari Köykkä, 044 577 2773
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