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Inledning
1.1 Uppdrag och upplägg
Fullmäktige beslutade enhälligt den 4.9.2017 att
”Fullmäktige beslutar att planen läggs på is i väntan på regeringens proposition om social-, hälso-vårds- och
landskapsreformen samt i väntan på de av kommunen begärda konsekvens-utredningarna gällande alternativa
lösningar och dess för- och nackdelar.
Utredningarna baserar sig på uppdaterade kostnadsberäkningar av renoveringsbehovet enligt gällande
kvalitetsrekommendationer för kommunens samtliga nuvarande vårdfastigheter och -funktioner.
Nödvändiga och akuta åtgärder på fastigheterna vidtas vid behov.
Som beslutskläm tillades följande:
Ärendet tas upp i fullmäktige på nytt under det här året. ”
Alla fullmäktigegrupperingar (med undantag av Sdp) lade den 15 oktober 2017 fram ett uppdrag till
kommunens ansvariga tjänsteinnehavare och förmän. Uppdraget preciserade beslutet från den 4.9.2017
och gick ut på att förvaltningen ska ta fram förslag om hur kommunens vård- och omsorg kan
organiseras i framtiden i Kimitoöns kommun. Resultatet av uppdraget ska behandlas i fullmäktige ännu
under år 2017. Uppdraget som bilaga till rapporten.
Kommundirektören sammankallade en arbetsgrupp för att koordinera arbetet med rapporten. Till
arbetsgruppen kallades:
Maria Wallin, omsorgschef
Eva Manelius, äldreomsorgschef
Carmela Färm-Kaaja, tf vårdchef
Patricia Simola, tf vårdkoordinator
Sofie Fredriksson, förman, hemvård södra
Carita Pomrén, förman, Hannahemmet
Heli Asplund, förman, Silverbacken
Nea Forss, avdelningsskötare, HVC sjukhuset
Mats Johansson, bildningschef, medlem i kommunens ledningsgrupp
Erika Strandberg, förvaltningschef, medlem i kommunens ledningsgrupp
Arbetsgruppen har mötts 4 gånger. Till ett av mötena var två privata serviceproducenter inbjudna till
diskussion om framtida utveckling. De olika verksamhetsområdena har också jobbat i mindre grupper
under arbetets gång.
HVC inkl HVC-sjukhuset:

Carmela Färm-Kaaja och Nea Forss

Effektiverat serviceboende: Eva Manelius, Carita Pomrén, Heli Asplund och Patricia Simola (med input
av Rebecca Börman)
Vård i hemmet:

Sofie Fredriksson och Patricia Simola (med input av Maria Heinonen)

1.2 Rapportens upplägg
Rapporten är uppbyggd i tre olika delar.
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Först beskrivs trenderna inom framtidens vård och omsorg. Vi försöker beskriva vart vården på väg
och hur pengar och resurser kommer att kanaliseras i framtiden utgående från de nationella riktlinjer
och trender som finns.
Därefter beskrivs utvecklingsvisioner för de olika verksamhetsområdena. Verksamhetsområdena
beskriver vilka utvecklingsprojekt som är aktuella just nu, hur visionen av framtiden ser ut och vilka
åtgärderna mot visionen är i prioritetsordning. I den här delen beskrivs också hur verksamheterna kan
göra samarbete med företag (utveckling i samarbete, köptjänster, servicesedlar) och tredje sektor..
I den tredje delen lyfts 5 olika fastighetsscenarier fram med tillhörande uträkningar. Här presenteras
beräkningar på effektiverat serviceboende så att kommunens egen produktion jämförs med köptjänst.

1.3 Trender inom vården
Teknologi och digitalisering
Social- och hälsovårdstjänsterna kommer i framtiden att vara långt digitaliserade och invånarna kommer
allt mer aktivt att följa med sin egen hälsa och sitt eget välmående. Med hjälp av utvecklade digitala
redskap kommer det att vara lättare att mäta hälsa och det kommer att utvecklas olika digitala
servicekoncept för att invånarna själva ska kunna förbättra sin hälsa och sitt välmående.
Nättjänsten Hälsobyn (terveyskylä.fi) är ett exempel på digital service som är avsedd för invånarna.
Hälsobyn ger alla finländare tillgång till specialsjukvårdens kompetens. De digitala tjänsterna
kompletteras av traditionella vårdformer. Digitala tjänster lämpar sig särskilt väl för att följa upp
livskvalitet, symptom och levnadsvanor och för att leva med kroniska sjukdomar. De digitala verktygen
ökar betydelsen av förebyggande vård och människors möjligheter att upprätthålla och följa med sin
egen hälsa förbättras märkbart.
I framtiden kommer en allt större del av vården att utföras virtuellt hemma hos kunden/patienten.
Olika videokonsultationer, e-läkarbesök och robotoperationer kommer att vara en del av vardagen i
vården. Det är viktigt att utnyttja teknologins möjligheter också i hemvården, så att det blir mera tid
för klientarbete för hemvårdens personal. Användningen av videoförbindelser, personliftar,
måltidsautomater, tjänster för butiksinköp och apotekens medicindelningstjänst förbättrar vården och
innebär tidsinbesparingar som kan användas till annat vårdarbete. Med hjälp av teknologin kommer man
att kunna hejda kostnadsutvecklingen och producera en del av de tjänster invånarna behöver som
närservice, oberoende av geografiska avstånd.
Kunderna vill ha information om olika serviceproducenter och väljer på basen av informationen sin
egen serviceproducent. Det här förutsätter en ändring av arbetssätt och flexibilitet också av de anställda
inom social- och hälsovårdsbranschen.

Vård av äldre i framtiden
År 2030 kommer det i Egentliga Finland att finnas ca 26 600 fler över 75 åringar än vad det finns nu.
Andelen friska och funktionsdugliga levnadsår ökar och det behövs därför allt mera stöd för att bo
hemma. De äldres roll i vården av anhöriga ökar och därför måste man också utveckla stödformer
och service för närståendevårdare. Enligt en undersökning gjord av Institutet för hälsa och välfärd är
andelen hemvårdsklienter i förhållande till personalantalet stort i Egentliga Finland. Den största delen
av personalen är knuten till institutionsvård och effektiverat serviceboende. Framöver kommer
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klientmängderna att öka kraftigt särskilt inom hemvården. (Varsinais-Suomen maakuntaprofiili, Sari
Kehusmaa THL, 8.11.2016)
Ett av regeringens spetsprojekt är utvecklandet av hemvård för äldre och stärkande av närståendevård
för alla åldersgrupper (STM, 2016-2018). I Egentliga Finland pågår ett projekt (KomPassi-hanke) i
anslutning till detta. I projektet utvecklas följande:
1. Servicestyrning och servicerådgivning för äldre ordnas med enhetliga förfaringssätt och
kriterier. Närståendevårdens tjänster blir mångsidigare för att stödja äldre i behov av
närståendevård och närståendevårdare samt deras ork.
2. Skapandet av en elektronisk plattform, där alla tjänster riktade till landskapets äldre befolkning
finns samlad (grupp-, frivillig-, och föreningsverksamhet, samt offentliga och privata tjänster).
Användare är invånare i landskapet, branschfolk, företag och organisationer.
I utvecklandet av verksamheten och kundstyrningen ska man ta i beaktande följande:
•

Finns det tillräckligt med förebyggande tjänster för äldre som är i gott skick och hittar de enkelt
tjänsterna? Är styrningen till dessa tjänster tillräcklig?

•

Får de äldre redan i tidigt skede tillräckligt med kortvariga och rehabiliterande tjänster?

•

De anhöriga är en viktig resurs i hemvården. Följer man upp deras hälsa och ork tillräckligt och
får de tillräckligt med stöd och service?

•

Är minnesjuka och personer som behöver mycket service och hälsovårdstjänster beaktade i
servicestyrningen?

Målsättningen är att äldre ska skötas hemma och med tjänster som produceras till hemmen. Samtidigt
minskas institutionsvården. Institutionsvården används bara om det inte finns andra möjliga alternativ
att använda. I sådana fall försöker man planera så att institutionsvården är tidsbunden. För att de äldre
ska kunna skötas hemma måste också servicen som ges till hemmen, så som hemrehabilitering och
hemsjukhus, utvecklas kraftigt. I vården av de äldre spelar också den förebyggande verksamhet och
tredje sektorns och de frivilligas insatser en stor roll. Kommunens uppgift är att planera områden och
byggande så att de stöder boende hemma, hemservicen och olika boendeformer för äldre.
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2. De olika verksamhetsområdenas framtidsvision och
utvecklingsförslag
I det här kapitlet beskrivs visioner om hur vården på Kimitoön kunde se ut i framtiden.

Bakgrundsfakta
År 2016 fanns det 975 över 75 åringar i Kimitoöns kommun. År 2030 ska det finnas ca 1 380 över 75
åringar i Kimitoöns kommun. Prognosen visar att äldre över 75 år ökar med 42 % under de
kommande 15 åren. (källa: Statistikcentralen)
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2.1 Vård i hemmet och stödtjänster
Vision om öppenvårdstjänster hos äldre
Vård i hemmet
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Vård i hemmet är uppdelat i två distrikt, ett i söder och ett i norr. Lammala-området kan delas
geografiskt och skötas av de två distrikten. Arbetet utförs dagligen i två skift kl. 7-22. Nattpatrull
fungerar som köptjänst. Arbetet i Vård i hemmet innehåller förebyggande arbete, grundvård, sjukvård,
rehabilitering, kostrådgivning, hemservice (t.ex. byk, disk, små hushållssysslor). Personalen består av
behöriga vårdare; sjukskötare, närvårdare och eventuellt hemvårdare. Läkartjänster nås 24h genom
köptjänst. Personalen jobbar i två team per distrikt och egenvårdarmodell följs i arbetet. En
rehabiliteringsansvarig finns teamvis som aktivt samarbetar med vård i hemmets
hemrehabiliteringsgrupp och omsorgens rehabiliteringsteam. Tredje sektorn (t.ex. RK väntjänst,
församlingen) har en aktiv roll i hemrehabiliteringen genom att fungera som ett komplement till
personalen. Elektroniska lösningar (t.ex. iPads, alarm av olika slag, gps) används. Servicesedel till
hemvårdstjänster finns att tillgå.
Fördelar med köpta nattpatrulltjänster är att det är ekonomiskt fördelaktigare att köpa tjänster efter behov än
att anställa 2,8 nattpersonal. Gällande köpta läkartjänster är fördelarna kontinuiteten, nåbarheten 24h samt
att klienttryggheten säkras. Fördelar med elektroniska lösningar är att de kan komplettera hembesöken, inte
utesluta, och därmed öka klienttryggheten. Servicesedelns fördel är valfrihet för klienten.
Utmaningen med köpt nattpatrull och även med köpta läkartjänster är ett fungerande och säkert
dokumentationssystem. Utmaningen om dessa fungerar kommunalt är att hitta tillräckligt med behörig personal
och gällande nattpatrullen kan man ifrågasätta även kostnadseffektiviteten. Utmanande är även att få mera
volontärer till tredje sektorn. De elektroniska lösningarna är dyra i investeringsskedet men troligen görs
inbesparingar på lång sikt. Utmanande om servicesedlar används inom privata sektorn är att deras tjänster
kontinuerligt ska övervakas, vem sköter?
Stödtjänster
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Klienterna erbjuds matservice som köptjänst. Butikshjälp finns att få via köptjänst. Trygghetsalarm
(demensalarm, spisvakter, dörrvakter m.m.) är tillgängligt via köptjänst. Städning sköts av privata
sektorn.
Fördelar med stödtjänster är att tid till direkt klientvård ökas. Antal besök samt km-ersättningar minskas.
Utmanande för klienten är högre kostnader.
Vård i hemmets hemrehabiliteringsgrupp
En grupp bestående av fysioterapeut, ergoterapeut samt sjukskötare jobbar aktivt hos potentiella
klienter som hemförlovas i snabb takt från avdelningar. Rehabiliteringen behöver inte alltid vara
fysioterapi och ergoterapi utan träning av vardagssysslor som t.ex. påklädning, hygien, tillredning av små
mål. Rehabiliteringsperiodens längd bestäms då den inleds och vid behov stöds hemrehabiliteringen av
hemvård och nattpatrull. Efter aktiv rehabiliteringsperiod i hemmet utvärderas det verkliga
hemvårdsbehovet. Samarbetet med hemvårdens rehabiliteringsansvariga är aktivt. Hemvårdens
personal får konsultation angående hjälpmedel åt hemvårdens klienter via hemrehabiliteringen.
Vård i hemmets hemrehabiliteringsgrupp samarbetar med omsorgens hemrehabiliteringsteam.
Fördelarna med hemrehabilitering är att klienter hemförlovas säkrare och snabbare, anpassning i hemmiljö
försnabbas och på så sätt kan klienter bo längre hemma. Ökad och effektiv professionell rehabilitering i
hemmiljö ger bättre resultat för klienten på långsikt. Möjlighet att hemförlovas direkt från specialsjukvården
kan finnas och därmed blir det en avdelningsvistelse mindre för klienten. Fördelen är att
hemrehabiliteringsgruppen även kan användas vid klientfall som är utmanande i hemvården och som är på
gränsen att tas in på sjukhus.
Utmanande är personalutökningen.
Hemsjukhus
Hemsjukhuset fungerar i anslutning till hälsocentralsjukhuset. Se närmare i hälsovårdens material.
Dagcenter
Dagcenterverksamheten fungerar kommunalt, alternativt som köptjänst, och finns centralt på flera
platser inom kommunens område. Dagcentren är öppna alla vardagar året runt. Dagcentren kan ta
emot obegränsat antal kunder. Verksamheten är delvis planerad med t.ex. ordnad verksamhet och olika
former av grupper. Grupperna kan vara indelade efter klienternas behov. Det finns även möjlighet för
drop in -verksamhet. Man kan delta i dagcentret efter eget behov och ork. Privata företag och tredje
sektorn deltar i olika programpunkter, t.ex. motion, it, kost, kultur. Dagcentren kan tänkas lyda under
Vård i hemmet.
Fördelen om dagcenterverksamheten utökar är att det kompletterar hemvård. Otrygga klienter kan flera
dagar/vecka delta i verksamhet och på så vis kan hemmaboende förlängas. Om dagcentren fungerar som
avlastning stöder de även närståendevårdarnas ork i sitt arbete. Drop-in, lågtröskelverksamhet, når lättare nya
kunder som fås in i verksamheten.
Utmaningen är att hitta lämpliga och anpassande utrymmen som är centralt belägna. Kräver utökad personal
om de fungerar kommunalt, samt aktivering av tredje sektorn. Periferiskjutsarna är en utmaning för att
förverkliga drop-in-verksamhet.
Seniorrådgivning
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Seniorrådgivningen är öppen vardagar under bestämda klockslag och är belägen i Seniorhuset. I
seniorrådgivningen
jobbar
minnesrådgivare,
vårdkoordinator/servicekoordinator
och
närståendevårdskoordinator. Seniorrådgivningen erbjuder de äldre samt deras närstående personlig
rådgivning, information och stöd i frågor som gäller de äldres psykiska, fysiska och sociala hälsa och
välfärd. Seniorrådgivningen har lågtröskelmottagning samt tidsbeställning.
Närståendevårdarnas antal utökas. Regelbunden uppföljning av närståendevårdarnas situation görs.
Närståendevårdskoordinatorn sköter uppföljningen samt koordineringen av avlastning, i form av
intervall, avlösning i hemmet, dagvård på dagcenter eller ”parkki”. All form av avlastning ordnas via
köptjänst. I förebyggande syfte ordnas rekreation samt annat program för vårdarna, i samarbete med
tredje sektorn.
Minnesrådgivaren samarbetar med geriatriker och andra sakkunniga gällande minnesklienter. En modell
för minnesklientens vårdkedja följs.
Vårdkoordinatorn/servicekoordinatorn ger servicehandledning samt utreder klienters platsbehov.
Vårdkoordinatorn ingår i hälsocentralsjukhusets hemförlovningsteam.
Utökad seniorrådgivning ger ett mera omfattande stöd åt de äldre samt deras anhöriga. Lågtröskelverksamhet
i förebyggande syfte. Professionellt nätverk under samma tak viktigt med tanke på vårdkedjan. Utveckling av
närståendevården samt avlastning förebygger förlängt hemmaboende.
Lämpliga utrymmen centralt förutsätts, samt en utökning av personalresurser. Utmaning kan vara att hitta
lämplig verksamhetsform som passar för vårt befolkningsunderlag.
Seniorhus
Seniorhuset är ett lättillgängligt byggnadskomplex i söder och fungerar som en samlingspunkt för
tjänster och bostäder speciellt för äldre. Seniorhuset inrymmer Vård i hemmets kansli, hälso- och
sjukvårdstjänster och seniorbostäder. Seniorrådgivningen har en servicepunkt i byggnaden. Privata
företag inom välfärdstjänster (t.ex. fotvård, frisör, fysioterapi) har möjlighet att bedriva verksamhet i
ett utrymme, likaså tredje sektorn. Dagcenter och avlastningsverksamhet ”parkki” har sina utrymmen
i Seniorhuset. Ett café fungerar som Seniorhusets vardagsrum. Fastigheten uppförs av en utomstående
part, kommunen hyr de utrymmen som behövs.
Fördelen med ett seniorhus är att bred service för äldre är samlad på en plats som skapar trygghet för den
äldre. Synergieffekter förekommer.
Utmaningar är att hitta en lämplig plats samt investerare.
Skärgården
Solglimtens upprätthållare Kyrkosundskärs pensionärsbostadsstiftelsen skulle sköta hemvården i HitisRosala. Servicesedel? På så vis kan servicen i skärgården tryggas.
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2.2 Hälsovårdens närtjänster på Kimitoön
Vision om hälsovårdens närservicetjänster på Kimitoön
Utgångspunkten är att all service som finns på Kimitoön är inom rimligt avstånd, dvs. närservice.
Målsättningen är att koncentrera kunnandet huvudsakligen till en och samma verksamhetspunkt, för att
på det här sättet uppnå ett mångprofessionellt samarbete och högre kostnadseffektivitet.
Kostnadseffektivitet nås t.ex. genom att dyr apparatur koncentreras och genom att
personalkostnaderna kan minskas. Då tjänsterna är koncentrerade, så har patienten möjlighet till
service av olika slag under ett och samma tak (”en luckas princip”). Ett brett tjänsteutbud och
fungerande servicehelheter är viktiga.

Kompetensen och kunnandet ska inte smulas sönder och vi ska inte vara föregångare till att splittra
samlat kunnande. Samlat kunnande och tvåspråkighet är viktiga konkurrensfördelar.
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Av erfarenhet är det lättare att rekrytera personal, om pendlingsavståndet är kortare från andra orter,
än om det är längre. I framtiden kommer det att finnas en hälsostation i norr och en närservicepunkt i
söder. Hälsostationen har öppet må-fre kl. 8-16, med möjlighet till förlängning.
Hälsostation
Hälsostationen har ett brett serviceutbud
• Läkarmottagning
• Sjukskötarmottagning
• Provtagning och laboratorium
• Röntgen
• Rådgivnings- och hälsovårdarmottagning
• Psykologer och talterapeut
• Fysioterapeuter och ergoterapeut
• Hjälpmedelsutlåning
• Specialläkarmottagningar
• Tandvård
Olika vårdområden utvecklas kontinuerligt, för att kunna lyftas fram om sote träder i kraft:
• Akutvården utvecklas med jourpar och ny övervakningsapparatur.
• Rehabiliteringen utvecklas med en expertfysioterapeut, som bl.a. har rätt att ställa diagnoser,
göra behovsutredningar, bevilja sjukledigheter. Kimitoön är en föregångare inom vårt
sjukvårdsdistrikt då det gäller denna utbildning. Till fysioterapiteamet anställs även en
ergoterapeut. (Till fysioterapiteamet hör: expertfysioterapeut, ergoterapeut, öppna vårdens,
hälsocentralsjukhusets och äldreomsorgens fysioterapeuter.)
• Infektionsvården utvecklas kontinuerligt på hälsostationen, i samarbete med
sjukvårdsdistriktet, genom en egen infektionskontaktperson.
Till hälsostationens styrkor hör nyrenoverade, moderna utrymmen. Till styrkorna hör också bl.a. den
nya moderna röntgenverksamheten och den utvecklade instrumentvården.
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Rådgivningsverksamheten omformas och koncentreras. Behovet av tjänster riktade till barn och
mödrar blir mindre i och med att allt färre barn föds på Kimitoön. Behovet av tjänster till äldre personer
växer.
Tandvården kan för skolelevernas del kompletteras med t.ex. tjänster i en tandvårdsbuss.
Närservicepunkt
Närservicepunkten kunde finnas i ett seniorhus. Tjänsterna skulle bestå av lab-provtagningspunkt, en
sjukskötarmottagning och en livsstilsmottagning (sk. elämäntapaneuvonta). Livsstilsmottagningen kan
ersätta nuvarande diabetesmottagningen.
Ett seniorhus kunde innehålla verksamheter enligt äldreomsorgsmedellen för personer som har behov
av tjänster i hemmet.
Hälsocentralsjukhus
Stängningen av hälsocentralsjukhusets avdelning i söder är en förberedelse inför sote:
• Antalet patientplatser minskar från 45 till 32, alltså med 13 st. Koncentreringen av
verksamheten och minskningen av antalet platser sparar 9-10 årsverken, i
verksamhetskostnader är inbesparingen närmare 700 000 euro på årsnivå.
• Patientplatserna vid hälsocentralsjukhuset är tillgängliga endast för kortvård och avdelningen är
en förlängning till specialsjukvården, inget ”väntrum” till äldreomsorgen.
Om vård på hälsocentralsjukhus-nivå inte finns på Kimitoön, så har invånarna inte möjlighet till den
formen av närservice. Vård på eget modersmål är då inte heller längre en garanti. Vårdtiderna inom
specialsjukvården kan förlängas och leda till extra kostnader.
Om vård på hälsocentralsjukhus-nivå inte finns på Kimitoön, så är förutsättningarna för sömlös
integrering av vård på olika vårdnivåer avsevärt sämre. T.ex. samarbetet mellan vård i
hemmet/boendetjänster och hälsocentralsjukhusvården kan försvåras.
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Hemsjukhus
Enligt sote modellen ska de äldre bo längre hemma och det innebär att behovet av mera medicinsk
vård i hemmen ökar. På grund av det här finns ett behov av ökad medicinsk kunskap och erfarenhet
av den akuta vården i hemmet. Utvecklandet av hemsjukhus ger en möjlighet till akut sjukvård i hemmet
i samarbete med Vård i hemmet och privata aktörer. Hemsjukhuset kan också erbjuda service till
serviceboenden (även till de privata) och institutionsvård.
Hälsocentralsjukhuset har kompetensen och erfarenheten att utföra avancerad smärtlindring, ivbehandlingar och utvecklad vård i livets slutskede. Hälsocentralsjukhusets platser är för tillfället 32, och
i framtiden kan behovet minska. Då frigörs resurser till att sköta hemsjukhuset i samarbete med
hälsocentralsjukhuset, vård i hemmet och privata aktörer.

Digitala tjänster
De digitala tjänsterna utvecklas för att uppmuntra invånarna själva att upprätthålla sin funktionsförmåga
och sin hälsa. Användningen av hälsoteknologi i form av elektroniska medel och tjänster nämns även i
sote-reformen.
Användningen av webbokning och SMS-bekräftelse/-påminnelse utvidgas. Tas i bruk tjänster inom
eHälsa och fjärrmottagning i samarbete med sjukskötare/läkare för att göra vården tillgänglig för
invånarna i deras hem och på arbetsplatser.
Det här ökar tillgången till hälsoinformation och kan förbättra tillgängligheten till tjänster t.ex. för
personer som bor avsides, men också för barnfamiljer och rörelsehindrade personer.
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Tvåspråkig Vård Ab
Då gäller hälsovårdens närservicetjänster på Kimitoön, så är det viktigt att bibehålla den kompetens
som finns hos oss idag och att fortsätta utveckla verksamheten.
Den modell vi lägger fram är neutral i förhållande till ett tvåspråkigt vårdbolag: Inget hinder till att
förverkliga bolaget, men inte heller ett krav.
Den vård som ges inom bolaget kan också ges på Kimitoön, i samarbete med andra aktörer.

Köp av privata hälso- och sjukvårdstjänster
Köp av privata tjänster förverkligas genom att aktörer som kommer till Kimitoön, att man anlitar
aktörer finns på Kimitoön och att man erbjuder patienten att anlita aktörer utanför Kimitoön.
• Specialläkartjänster, ögonbottenundersökningar.
• Fysioterapi, fotvård.
• Mammografier, magnetröntgen, datortomografier, specialläkartjänster.
Köp av privata tjänster utökas enligt kommande behov. Ett stort behov finns för köp av psykiatrisk
konsultation.
Företagshälsovården kunde privatiseras, för att det är svårt att få verksamheten lönsam i den
kommunala hälsovårdens regi.

Hälso- och sjukvårdens utrymmen
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Om det inom sote bestäms att det inte längre ska finnas hälsocentralsjukhus Kimitoön, så kan
utrymmena användas till vilka ändamål som helst. Eftersom utrymmet finns bredvid öppna vårdens
verksamhet, är användningsändamålen många.
En sote-central ska erbjuda sociala tjänster av någon form, och sådana utrymmen finns inte nu lediga i
hälsostationen.

2.4 Seniorboende
Förändringen i kommunens åldersstruktur påverkar direkt boendet. Statens bostadspolitik försöker
säkerställa att äldre personer kan bo tryggt i sina hem, oberoende av funktionsförmåga och
förmögenhet och kommunerna ska i planeringen av sin verksamhet och ekonomi beakta frågor som
gäller den åldrande befolkningens boende.
Seniorerna bor i första hand i sitt eget hem. Hemvårdstjänsterna stödjer vid behov klientens
hemmaboende och hjälper med dagliga sysslor. Då hemmaboende inte längre är möjligt p.g.a. åldrande
och/eller försvagad hälsa, kan klienten hos den offentliga sektorn anhålla om boendeservice som
motsvarar behovet.
En tillgänglig bostad och boendemiljö stödjer självständigt boende när funktionsförmågan försämras.
Planerar man att flytta är det bra att beakta bostadens läge och tillgänglighet. Faktorer som stödjer
självständigt boende är till exempel hiss i flervåningshus, närbelägna tjänster, goda trafikförbindelser,
tillräckligt stor toalett och duschrum.
Genom ombyggnad av bostaden kan man vid behov förbättra hemmets tillgänglighet och säkerhet.
Vanliga ändringar är till exempel avlägsnande av trösklar och badkar och installering av stödhandtag
som gör det lättare att sätta sig och stiga upp.

Stiftelsernas nuvarande bostadsutbud
Kimitoöns kommun äger inga hyresbostäder, men inom kommunens område finns bl.a. ett flertal
stiftelser, som i första hand hyr ut bostäder till äldre personer eller personer med utvecklingsstörning.
Här en förteckning över antalet sådana lägenheter i augusti 2017:

16

Bostäder för äldre och utvecklingsstörda

Solkullastiftelsen (Kimito)
A-huset

En-

Tre-

Övr.

Övrigt

10

B-huset
C-huset

Två-

rummare rummare rummare
6
10

D-huset

7

3

E-huset

7

3

F-huset

4

2

G-huset

1

Solbrinken

14

Sparbo

3

Ombyggd till gruppboende, uthyrd nu åt en person.
Två tomma lägenheter. Lägenheterna är för
utvecklingsstörda (hyrs av Kårkulla).

2

BAB Kimito Centrum

1
1
Alla lägenheter är uthyrda. En hyrs av anhöriga till en

Stiftelsen Silverringen (Västanfjär

14

klient på Silverbacken. Två av enrummarna är större,

2

passar för två personer.
Solglimten/Kyrkosundskärs
pensionärsbostadsstiftelse

9

(Hitis)
Pensionärsbostadsstiftelsen
Kvarnbacken (Dalsbruk)
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Nio hyresrum i ett hus med gemensamma utrymmen
ss. matsal, bastu m.m.

Två lägenheter är tomma p.g.a. reparation. Några

9

lägenheter är uthyrda åt andra än pensionärer.
Hyrs åt pensionärer som vill bo närmare service, de

Sollidsstiftelsen (Kärra)

12

flesta lägenheterna på marknivä. Två lediga lägenheter
i aug. 2017.

SAMMANLAGT ANTAL
BOSTÄDER

86

27

3

21

137

Seniorhus
Ett seniorhus i kommunens södra del skulle komplettera det nuvarande utbudet av seniorboende på
Kimitoön. Seniorhuset skulle uttryckligen planeras för att vara tillgängligt med hänsyn till äldre
människors behov.
Se närmare i materialet gällande öppenvårdstjänster för äldre.

2.3 Dygnet runt vård för äldre
Dygnetruntvård för äldre produceras av offentliga aktörer, privata aktörer och aktörer inom tredje
sektorn. Då den offentliga sektorn beviljar en vårdplats åt en vårdbehövande, föregås beslutet alltid av
en kartläggning och utvärdering av klientens vård- och servicebehov. I Kimitoöns kommun har SASgruppen en viktig roll i processen.
Kommunen kan erbjuda dygnetruntvård för äldre genom att bevilja plats inom egen produktion, med
betalningsförbindelse (köptjänst) eller servicesedel.
Personer i institutionsvård och personer som behöver boendetjänster får sedan början av 2011 välja
sin hemkommun. En person som inte har Kimitoön som hemkommun och som inte kan bo självständigt
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kan ansöka om att omfattas av institutionsvård eller boendetjänster i Kimitoöns kommun. Kommunen
behandlar ansökan, utvärderar ansökarens servicesituation och fattar beslut.
Endast i det fall att en klient väljer vård hos en privat aktör eller en aktör inom tredje sektorn, och står
för alla kostnader själv, kan man tala om äkta valfrihet.

Servicesedel
Servicesedeln är ett alternativ med vilket Kimitoöns kommun ordnar service för sina invånare. Utöver
detta tillhandahåller kommunen själv motsvarande service inom socialvård och hälso- och sjukvård.
Klienten kan själv välja om han eller hon vill ha kommunal service eller ta emot en servicesedel om en
sådan erbjuds. Klienten har inte rätt att kräva att få en servicesedel, men klienten kan neka till att ta
emot den servicesedel som erbjuds.
Fördelen med servicesedeln är ur klientens synvinkel bland annat ökad valfrihet. Servicesedeln ger
klienten en möjlighet att enligt eget tycke välja serviceproducent/enhet för effektiverat serviceboende,
och dessutom kan väntetiden förkortas.
Omsorgsnämnden i Kimitoöns kommun har fastställt kriterier på grundval av vilka klienterna beviljas
effektiverat serviceboende för äldre.
Ansökan om en plats inom effektiverat serviceboende görs med en särskild ansökningsblankett.
Ansökan behandlas i kommunens SAS-grupp och den sökande delges ett skriftligt beslut efter att vårdoch servicebehovet utretts.
Användning av servicesedeln är möjlig för klienter som uppfyller aktuella kriterier för effektiverat
serviceboende, det vill säga klienter vars servicebehov utretts och som godkänts som sökande. En
sådan klient kan, om han eller hon så vill, ta i bruk servicesedeln. Antalet servicesedlar som delas ut är
dock alltid begränsat, servicesedeln är alltså en anslagsbunden möjlighet. Ibruktagande av servicesedeln
avtalas enskilt med kommunens tjänsteman i fråga om varje klient, samtidigt kan man gå igenom
kostnaderna för olika alternativ.
Servicesedeln berättigar till service i enlighet med separat vårdplan och servicebeslut enligt värdet som
angetts på servicesedeln. Med en servicesedel kan klienten få service enligt ovan nämnda beslut under
servicesedelns giltighetstid. Servicesedeln är personlig. Om det sker förändringar i klientens
funktionsförmåga eller vårdbehov görs en ny bedömning av hans eller hennes situation, och en ny
rekommendation i fråga om vård eller vårdplats som motsvarar hans eller hennes behov.
I mitten av november år 2017 är antalet beviljade servicesedlar till effektiverat serviceboende 8 st. I
budgetförslaget för år 2018 finns 230 000 euro reserverat gör ändamålet.
Målsättningen är att antalet samtidigt utnyttjade servicesedlar i Kimitoöns kommun är ca 10 st på
årsnivå, vilket motsvarar knappt 10 % av det totala platsbehovet.

Köp av tjänster genom betalningsförbindelse
Kimitoöns kommun har upphandlat effektiverat serviceboende och intervallvård hösten 2017, och
kommer att ingå ramavtal med ett flertal serviceproducenter inom år 2017. Kontraktsperioden avslutas
31.12.2018, men kommunen har förbehållit sig rätten till en tvåårig optionsperiod.
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I praktiken ger ramavtalen en möjlighet för kommunen att placera klienter i privata aktörers
serviceboendeenheter i de fall då den egna produktionen inte räcker till, eller klienten inte tar emot
(eller kan ta emot) en servicesedel.
Valet av serviceboende inom upphandlingen som grundar sig på ramavtal sker på basis av en
utvärdering, bedömning och beaktande av hur lämplig servicen är med tanke på den individuella
boendes behov. När man väljer platsen för serviceboendet tas i beaktande den boendes situation som
helhet och man strävar till att säkra att den boendes sociala förhållanden och livsmiljö tryggas.
För klienten väljs ett serviceboendet utgående från en individuell bedömning, med beaktande av
anbudstävlingens resultat och följande faktorer:
- enhetens läge
- priset på servicen
- klientens specialbehov
- tillgången på service
- serviceproducentens specialkunnande
- bostadens storlek och storleken på hyran.
De ovanstående faktorerna står inte i viktighetsordning med tanke på placeringen. Boendens önskemål
beaktas i mån av möjlighet.
Beslutet om placering av de boende görs för en bestämd tid och under perioden på 3-6 månader görs
en ny bedömning om behovet av vård. I specialsituationer där det behövs särskild vård eller omsorg
förbehåller sig beställaren rätten att välja boendes placeringsplats bland andra serviceproducenter än
dem som väljs i denna konkurrensutsättning. Sådana specialfall är till exempel särskilt krävande
psykiatriskt serviceboendebehov.
I mitten av november år 2017 är antalet beviljade betalningsförbindelser till effektiverat serviceboende
5 st. I budgetförslaget för år 2018 finns 180 000 euro reserverat för ändamålet.
Köp av tjänster genom betalningsförbindelser fungerar som ett komplement till servicesedlar och
offentligt producerad vård.

Offentligt producerad vård (kommun/landskap)
Med effektiverat serviceboende för äldre avses den i 21 § i socialvårdslagen (1301/2014) fastställda
heldygnsomsorg inom boendeservice i ett servicehem som drivs av serviceproducenten.
Boendeservicen är avsedd för äldre, som på grund av sin begränsade funktionsförmåga inte klarar sig i
sitt eget hem, utan behöver övervakat boende dygnet runt med därtill hörande service.
Serviceboende erbjuds på tre olika orter på Kimitoön. Ansökan till serviceboende görs på särskild
blankett. Ansökan behandlas i kommunens SAS-grupp och skriftligt beslut fås när vård- och
servicebehovet utretts. Kommunens område beaktas som helhet, vilket innebär att ansökan inte kan
riktas till ett specifikt serviceboende.
Almahemmet erbjuder effektiverat serviceboende för 32 klienter, vilket betyder att vårdpersonal finns
till hands dygnet runt. Hemmet är indelat i tre moduler; Blåmusslan, Vitsippan och Lyckostigen. Samtliga
rum är ämnade för en person. På Lyckostigen vårdas huvudsakligen uppegående dementa klienter. Ett
rum är reserverat för intervallvård, d.v.s. kortvarig vård som avlastning för anhöriga. Antalet vårdare
nattetid är två i Almahemmet. (För närvarande finns också en tredje person anställd för nätterna.)
Hannahemmet erbjuder effektiverat serviceboende för 28 klienter. Modulen Fridhem och
Demensavdelningen Lyckebo omfattas i sin helhet av serviceboende och större delen av modulen
19

Blåklockan. Effektiverat serviceboende erbjuds i enpersoners rum. I Hannahemmet finns också rymliga
30 m² rum, som lämpar sig bra för äkta makar eller sambor som är i behov av dygnetrunt vård. Ett rum
på Hannahemmet är reserverat för intervallvård, d.v.s. kortvarig vård som avlastning för anhöriga.
Antalet vårdare nattetid är två i Hannahemmet.
Silverbacken erbjuder effektiverat serviceboende för 17 klienter, vilket betyder att vårdpersonal finns
till hands dygnet runt. Vård erbjuds i två moduler: Lärkan och Svalan, i 9 st enpersoners rum och 4 st
tvåpersoners rum. Ansvariga sjukskötaren ansvarar även för hemvården i nära anslutning till
Silverbacken, d.v.s. för klienter bosatta i anslutning till Silverringen med omnejd. Silverbacken har en
vårdare nattetid. Målsättningen är att alla klienter ska ha ett eget rum, vilket skulle minska platsantalet
från 17 till 12.
Hannahemmet har för närvarande 31 vårdplatser inom institutionsvård. Institutionsvården omfattas av
1-2 personers rum. Avdelningen är indelad i modulerna Blåklockan, Rosen och Gullvivan. Målsättningen
är att så småningom avveckla institutionsvården och ersätta den med effektiverat serviceboende. På så
sätt minskar platsantalet vid Hannahemmet, eftersom alla klienter då bor i enpersoners rum.
Målsättningen är att ha effektiverat serviceboende på två vårdnivåer.
Inom äldreomsorgen reserveras 2 - 3 rum för akut socialt behov. Rummen används för kortvarig vård
t.ex. om närståendevårdaren insjuknar akut eller om man väntar på en serviceboendeplats.
Behovet av vårdplatser inom effektiverat serviceboende på Kimitoön är minst 100 men platsantalet är
beroende av hur man kan utveckla vården i hemmet.

Utvecklingsbehov inom dygnetruntvård för äldre
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Läkartjänster
Äldreomsorgen har för närvarande tillgång till hälsocentralens läkartjänster ca två timmar varannan
vecka perverksamhetspunkt. Utanför tjänstetid konsulteras läkare i Salo. Problemet är att man
använder olika patientdokumentationsprogram i Salo och på Kimitoön, vilket innebär en
patientsäkerhetsrisk. Äldreomsorgen har behov av utökade läkartjänster, t.ex. så att läkare kan
konsulteras av personalen dygnet runt. Vidare behövs också ett starkt geriatriskt kunnande av
äldreomsorgens läkare.
Verksamhet specialiserad
utvecklingsstörning

inom

psykogeriatri

och/eller

för

äldre

klienter

med

Det finns ett behov av en verksamhetspunkt specialiserad inom vård av psykogeriatriska klienter med
svåra beteendestörningar, där vård ges på två språk. En annan växande klientgrupp är äldre personer
med utvecklingsstörning. Den här typen av verksamhet kräver starkt medicinskt kunnande, och tillgång
till psykogeriatriker och/eller neurolog åtminstone på distans, men också annan
läkarkonsultationsmöjlighet för personalen dygnet runt.
Hemsjukhus
Hemsjukhuset fungerar i anslutning till hälsocentralsjukhuset. Se närmare i hälsovårdens material.

Lokaliteter som är anpassade till klientens vårdbehov
Effektiverat serviceboende är den vårdform som kommer i fråga i det skede då maximal vård i det egna
hemmet inte längre är tillräckligt. Alla klienter för vilka rätt vårdplats är ett effektiverat serviceboende,
har utan undantag ett stort behov av vård och omsorg. (Långvårdsklienter ska i framtiden inte längre
vårdas inom institutionsvård.)
Det här ställer höga krav också på de lokaliteter där klienten vårdas. Rummen behöver rymliga och
tillgängliga också med olika hjälpmedel så som duschsäng och olika lyftanordningar. Räddningsverket
kan också kräva att utrymmena är försedda med automatisk släckningsutrustning.
Kommunen (eller landskapet) kan idka serviceboendeverksamhet i
1) av kommunen ägda fastigheter, eller i
2) av bolags eller motsvarande ägda fastigheter.
För närvarande har Kimitoöns kommun effektiverat serviceboende bara i fastigheter som ägs av
kommunen. En del av utrymmena motsvarar bra olika myndigheters rekommendationer och krav,
medan en del utrymmen har brister, delvis stora brister.
För att man fortsättningsvis ska kunna erbjuda effektiverat serviceboende på Kimitoön som offentligt
producerad service, så behöver
1) avdelningen för miljö och teknik investera i de fastigheter som äldreomsorgen hyr för sin
verksamhet eller
2) äldreomsorgsenheten hyra ändamålsenliga utrymmen från den privata marknaden för sin
verksamhet.
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3. Fastighetsscenarier inklusive ekonomiska kalkyler
Politikoilta saadussa toimeksiannossa todetaan, että kunta jatkaa palveluiden tuottamista nykyisissä
sote-kiinteistöissä, siihen asti kunnes tiedetään mitä sote-uudistus tuo tullessaan.
Valtuusto on päättänyt, että Suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi päivitetään vuoden 2017
aikana. Päivitystä ei ole vielä tehty, koska poliittinen keskustelu vanhustenhuollon tulevaisuudesta on
kesken. Suunnitelmassa määritellään mm. väestön tarpeet ja palvelutuotannon rakenne.
Raportissa esitetään 5 erilaista kiinteistömallia poliittisen keskustelun ja päätöksenteon pohjaksi.
Raportissa arvioidaan lyhyesti myös Taalintehtaan terveysaseman tulevaa käyttöä.
Taalintehtaan terveysasema
Taalintehtaan terveysaseman vuodeosaston toiminta lakkaa joulukuussa 2017. Muilta osin
terveysaseman toimintaa jatketaan siihen asti kunnes tiedetään mitä sote-uudistus tuo tullessaan. Soteuudistuksen toteutuessa tulevan palveluverkon suunnittelu Varsinais-Suomessa kuuluu soteuudistuksen valmisteluorganisaation, väliaikaishallinnon ja maakuntahallinnon tehtäviin. On
todennäköistä, että liikkuvat ja digitaaliset palvelut muodostavat jatkossa merkittävän osan sotepalveluita: Ei ole varmaa, että Kemiönsaarella on jatkossa toiminnassa kahta täyden palvelun
terveysasemaa, Kemiössä ja Taalintehtaalla.
On mahdollista, että tulevaisuudessa Taalintehtaalla tuotetaan terveyspalveluita jossain muussa
kiinteistössä kuin nykyisessä terveysasemassa. Tämä näkökohta voidaan ottaa huomioon suunnittelussa,
jos Taalintehtaalle rakennetaan uudistuotantoa, jonka yhteyteen olisi luontevaa rakentaa sopivan
kokoisia tiloja terveyspalveluiden tuottamista varten.
Tehostettu palveluasuminen
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2030 Kemiönsaarella on noin 6 130 asukasta, josta noin 1 380 yli 75vuotiasta. Yli 85-vuotiaiden osuus on noin 2 % väestöstä.
Tällä hetkellä noin 91 % prosenttia yli 75-vuotiaista Kemiönsaarelaisista asuu kotona. Vastaava luku
vuonna 2016 oli Etelä-Karjalassa 94%. Kotona asuvien ja hoidettavien osuus tulee jatkossa kasvamaan
myös Varsinais-Suomessa.
Mikäli vuonna 2030 yli 75-vuotiaista Kemiönsaarelaisista 93 % asuu kotona, tarvitaan tehostetun
palveluasumisen paikkoja 97. Alla olevissa vaihtoehdoissa on pidetty lähtökohtana 112 paikkaa riittävän
liikkumavaran varmistamiseksi.
Edellytyksenä paikkamäärään (112) on ainakin:
- kotihoitoon voimakas panostaminen,
- että kotihoidolla on käytettävissä tehostettua lääkäripalvelua (henkilökunnan mahdollisuus
konsultoida vastuulääkäriä 24/7) ja
- että kotihoidon osana toimii kotikuntoutusryhmiä,
- että kotihoito toimii ympäri vuorokauden, eli 24/7 ja
- että kotona asuvilla ikäihmisillä on mahdollisuus saattohoitoon omassa kodissaan (=kotisairaala toimii
kunnan alueella).
Kunnan tuottamassa ympärivuorokautisessa hoidossa/hoivassa on yöhenkilökuntaa 2 henkilöä/yö sekä
Alma- että Hannakodissa = 91 paikassa. Tiedossa on, että Kemiönsaaren yksityisten palveluntuottajien
nykyisen hinnoittelun lähtökohtana on, että yöhenkilökuntaa on 1 hlö/yö. Tämä saattaa rajoittaa/estää
monisairaiden ja raskashoitoisten vanhusten sijoittamista kyseisiin yksiköihin sekä myös asiakkiden
hoitamista niissä. Riskinä on se, että asiakkaat vievät samanaikaisesti kaksi hoitopaikkaa: yhden paikan
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tehostetusta palveluasumisesta + yhden paikan esim. tk-sairaalasta tai sairaalasta. Tästä on kokemuksia
jo, vaikka ostopalveluasiakkaiden/palveluseteliasiakkaiden määrä on pieni.
Tällä hetkellä Kemiönsaarella on tarjolla sekä kunnan omia tehostetun palveluasumisen paikkoja että
yksityisten yritysten paikkoja, yhteensä noin 190 paikkaa. Kunta on kilpailuttanut yksityiset
palveluntarjoajat, joilta voidaan ostaa paikkoja puitesopimuksen mukaisesti.
Kemiönsaaren kunnan omista yksiköistä sekä Almakoti että Hannakoti ovat korjauksen tarpeessa.
Yhteen laskettu korjaustarve on minimissään noin 2 miljoonaa euroa vuosien 2018 ja 2019 aikana
(Almakoti 1,3 miljoonaa euroa ja Hannakoti 700 000 euroa).
Päätöksentekijöiden tulisi ottaa nyt kantaa siihen ostaako kunta osan tarvittavista noin 112 paikasta
jatkossa ostopalveluina vai tuottaako se kaikki tarvittavat paikat itse. On todennäköistä, että jatkossa
Kemiönsaarella ei ole 190 tehostetun palveluasumisen paikkaa, vaan tarjonta sopeutuu tavalla tai toisella
kysynnän mukaan. Sopeutumistoimet ovat erilaisia siitä riippumatta toteutuuko sote-uudistus vai ei.
Päättäjien pitää arvioida asiaa sekä toiminnalliselta kannalta että taloudelliselta kannalta. Arvion
tekeminen ei ole aukotonta eikä yksinkertaista sillä esimerkiksi sote-uudistuksen ja kaksikielisten
terveyspalveluiden –konseptin toteutumisesta ei ole vielä varmaa tietoa. Alla on esitetty viisi erilaista
skenaariota siitä miten kunta voi toteuttaa tehostetun palveluasumisen järjestämisen. Skenaarioon
sisältyviä taloudellisia laskelmia täydennetään yksityisten yritysten vuorokausihinnoilla kun ne tulevat
julkisiksi. Nyt käytetyt yksityisen palvelutuotannon vuorokausihinnat ovat esimerkinomaisia.
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3.1 Fastighetsscenarier
Skenaario 1
Effektiverat serviceboende
Kimito

169 platsser (liian paljon tarpeeseen nähden)

Dragsfjärd

Yritys 1

7

Yritys 2

30

Yritys 1

Yritys 3

32

Säätiö (?)

Almahemmet

32

Hannahemmet

101

Västanfjärd
12
44 *

Silverbacken

56

12 **
12

* Paikkamäärä sen jälkeen kun jokaisessa huoneessa on vain yksi asiakas
** Vain yhden hengen huoneita
Almakoti ja Hannakoti saneerataan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti (2-3,9 miljoonaan euroa)
Mikäli säätiö rakentaa Taalintehtaalle senioritalon, ei rakennuksessa tarvita
tehostetun palveluasumisen yksikköä.
Peruspalvelut: Taalintehtaan alueeseen panostaminen, nimenomaan senioriasuntojen
rakentaminen, on erittäin hyvä ja kannatettava ajatus, sillä saaren eteläosassa on tarvetta
nimenomaan tämän tyyppiselle ratkaisulle. Lisäksi Taalintehtaalla on oma kotihoidon yksikkö, mikä
mahdollistaa tehosteun kotihoidon tarjoamista alueen asiakkaille.
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Skenaario 2
Effektiverat serviceboende
Kimito
7

Yritys 2

30

Yritys 1

Yritys 3

32

Säätiö (?)

-

Hannahemmet

69

(liian paljon tarpeeseen nähden)

Västanfjärd

Dragsfjärd

Yritys 1

Almahemmet

125 platsser

12
44 *

Silverbacken

56

0

* Paikkamäärä sen jälkeen kun jokaisessa huoneessa on vain yksi asiakas
Tehostettua palveluasumista ei tuoteta jatkossa Almakodissa eikä Silverbackenissa.
Almakodin rakennus ja liiketoimintoineen myydään yksityiselle toimijalle.
Mikäli säätiö rakentaa Taalintehtaalle senioritalon, ei rakennuksessa tarvita
tehostetun palveluasumisen yksikköä, jonka kunta vuokraisi säätiöltä.
Yksi vaihto olisi muuttaa Silverbacken senioriasunnoiksi. Asukkaille voidaan tuottaa
tehostetun kotihoidon palveluita.
Peruspalvelut: Mikäli Silverbacken muutetaan senioriasunnoiksi, ja asukkaat tarvitsevat tehostettua
kotihoitoa/hoivaa, palvelu pitää tuoda Lammalaan, eli etäisyydet ovat melko pitkät (Kemiöstä,
Taalintehtaalta). Ainakaan tällä hetkellä ei ole kysyntää senioriasunnoille Lammalan/Västanfjärdin
alueella. Ajoittain Silverringen-säätiön asunnoista osa on ollut tyhjillään. On epätodennäköistä, että
tarve kasvaisi niin, että 12 asuntoa täyttyisi = kunta jäisi paitsi vuokratuloista, mutta kiinteistökulut
jäisivät edelleen kunnalle 100 prosenttisesti.
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Skenaario 3
Effektiverat serviceboende
Kimito

Dragsfjärd

Yritys 1

7

Yritys 2

30

Yritys 3
Almahemmet

105 platser

32

Västanfjärd

Yritys 1

12

Säätiö (?)

24

Hannahemmet

69

(liian vähän tarpeeseen nähden)

-

Silverbacken

36

0

Tehostettua palveluasumista ei tuoteta jatkossa Hannakodissa eikä Silvebackenissa.
Almakodin kiinteistö saneerataan joko 1,3 tai 3,9 miljoonalla eurolla.
Hannakodin toiminnan jatkamisesta päätetään silloin, jos säätiö rakentaa Taalintehtaalle
senioriasuntoja ja samaan rakennukseen tulee tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Silverbacken voidaan esimerkiksi muuttaa senioriasunnoiksi. Asukkaille voidaan tuottaa
tehostetun kotihoidon palveluita. Oletuksena on, että Yritys 3 ei tuota tehostettua
palveluasumista kiinteistössään, vaan vuokraa huoneistoja senioriasunnoiksi vanhuksille,
vanhuksille, jotka ovat kotihoidon asiakkaita. Kunta ostaa kotihoidon palvelut yritykseltä.
Peruspalvelut: 24-paikkaisen tehostetun palveluasumisyksikön rakentaminen Taalintehtaalle ei ole
taloudellisesti järkevää. Koulutetun henkilökunnan rekrytoiminen kolmivuorotyöhön Taalintehtaalle
on kokemuksen perusteella vaikeaa.
Mikäli Silverbacken muutetaan senioriasunnoiksi, ja siellä asuvat tarvitsevat tehostettua
kotihoitoa/hoivaa, palvelu pitää tuoda Lammalaan, eli etäisyydet ovat melko pitkät (Kemiöstä,
Taalintehtaalta). Ainakaan tällä hetkellä ei ole kysyntää senioriasunnoille Lammalan/Västanfjärdin
alueella. Ajoittain Silverringen-säätiön asunnoista osa on ollut tyhjillään. On epätodennäköistä, että
tarve kasvaisi niin, että 12 asuntoa täyttyisi = kunta jäisi paitsi vuokratuloista, mutta kiinteistökulut
jäisivät edelleen kunnalle 100 prosenttisesti.
Vielä edullisempaa kuin palveluiden ostaminen, on palveluiden tuottaminen palveluseteleillä.
Palveluseteleiden myöntämistä ei ole skenaariossa huomioitu.
Ei ole tehty minkäänlaista kartoitusta siitä, onko Kemiön tai Västanfjärdin alueella kysyntää
senioriasunnoista nyt, tai tulevaisuudessa. (Kunta ei aina onnistunut löytämään sopivia asukkaita
omiin senioriasuntoihin Fridhem-yksikössä, joka sittemmin muutettiin tehostetuksi
palveluasumisyksiköksi. Asuntoja oli yhteensä 10 kpl.)
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Skenaario 4
Effektiverat serviceboende
Kimito

105 platser

Västanfjärd

Dragsfjärd

Yritys 1

7

Yritys 2

30

Yritys 1

12

Yritys 3

32

Säätiö (?)

24

Almahemmet

-

Hannahemmet

69

(liian vähän tarpeeseen nähden)

-

Silverbacken

36

0

Tehostettua palveluasumista ei tuoteta jatkossa Hannakodissa, Almakodissa eikä Silverbackenissa.
Almakoti ja Hannakoti myydään liiketoimintoineen niistä kiinnostuneille yrityksille.
Ensimmäinen myyntikohde on Almakoti. Hannakoti myydään, mikäli säätiö rakentaa
Taalintehtaalle senioritalon, johon tulee 24 paikkainen tehostetun palveluasumisen yksikkö.
Silverbackenille yritetään löytää muuta käyttöä.
Peruspalvelut: Skenaariossa menetetään Almakodin, kotihoidon, päiväkeskuksen, terveysaseman ja
Solkullan väliset synergiaedut nykyisessä rakennuksessa ja Vårdbacka-alueella.
Mikäli Silverbacken muutetaan senioriasunnoiksi, ja siellä asuvat tarvitsevat tehostettua
kotihoitoa/hoivaa, palvelu pitää tuoda Lammalaan, eli etäisyydet ovat melko pitkät (Kemiöstä,
Taalintehtaalta). Ainakaan tällä hetkellä ei ole kysyntää senioriasunnoille Lammalan/Västanfjärdin
alueella. Ajoittain Silverringen-säätiön asunnoista osa on ollut tyhjillään. On epätodennäköistä, että
tarve kasvaisi niin, että 12 asuntoa täyttyisi = kunta jäisi paitsi vuokratuloista, mutta kiinteistökulut
jäisivät edelleen kunnalle 100 prosenttisesti.
Vielä edullisempaa kuin palveluiden ostaminen, on palveluiden tuottaminen palveluseteleillä.
Palveluseteleiden myöntämistä ei ole skenaariossa huomioitu.
Ei ole tehty minkäänlaista kartoitusta siitä, onko Kemiön tai Västanfjärdin alueella kysyntää
senioriasunnoista nyt, tai tulevaisuudessa. (Kunta ei aina onnistunut löytämään sopivia asukkaita
omiin senioriasuntoihin Fridhem-yksikössä, joka sittemmin muutettiin tehostetuksi
palveluasumisyksiköksi. Asuntoja oli yhteensä 10 kpl.)
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Skenaario 5
Effektiverat serviceboende

112 platser

Kimito

(paikkamäärä on tarpeeseen nähden oikea)

Dragsfjärd

Yritys 1

(7 paikkaa)

4

Yritys 2

(30 paikkaa)

12

Yritys 1

Yritys 3

(32 paikkaa)

14

Säätiö (?)

32

Hannahemmet

Almahemmet

(12 paikkaa)

62

Västanfjärd

6
-*
44 ** Silverbacken

-

50

0

Peruspalvelut: Mahdollistaa palveluseteleiden (laajaa) käyttöä, hallittua ostopalveluiden laajentamista
sekä omaa tuotantoa.
Skenaario mahdollistaa sen, että joku yksityinen palveluntuottaja Kemiössä tuottaisi
senioriasumista/kevyttä palveluasumista.
Tehostettua palveluasumista tuotetaan Almakodissa ja Hannakodissa.
Almakoti ja Hannakoti saneerataan tehtyjen suunnitelmien mukaisesti
(1,3 + 0,7 miljoonaa euroa = yht. 2,0 miljoonaa euroa).
Mikäli säätiö rakentaa Taalintehtaalle senioritalon, ei rakennuksessa tarvita
tehostetun palveluasumisen yksikköä.
Taalintehtaan alueeseen panostaminen, nimenomaan senioriasuntojen rakentamisella,
on erittäin hyvä ja kannatettava ajatus, sillä saaren eteläosassa on tarvetta nimenomaan
tämän tyyppiselle ratkaisulle. Lisäksi Taalintehtaalla on oma kotihoidon yksikkö, mikä
mahdollistaa tehosteun kotihoidon tarjoamista alueen asiakkaille.
Silverbackenin kiinteistö soveltuisi esim. kaksikielisen psykogeriatrisen hoidon ja/tai ikääntyneiden
kehitysvammaisten erityisyksiköks,i kts. visio koskien tehostettua palveluasumista.
* Senioritalo jossa senioriasuntoja
** Vain yhden hengen huoneita
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3.2 Jämförelse mellan egen produktion och köptjänst
VERTAILU: OMA TUOTANTO vs OSTOPALVELU
(Talousarvio 2018)
Almakoti 32 paikkaa
(360xpäivähintax32)

Maan keskiarvo
ostopalveluna

Ostopalveluna

Oma tuotanto

Ostopalveluna

118 euroa

90 euroa

100 euroa

130 euroa

-1 425 000

-1 036 000

-1 152 000

-1 497 000

0

0

0

0

60 000

0

0

0

Tarvikkeet

0

-30 000

-30 000

-30 000

Asiakasmaksut

0

130 000

130 000

130 000

-1 365 000

-936 000

-1 052 000

-1 397 000

Kustannus
Korotettu vuokra asiakkailta
Ylimääräinen yövuoro

Yhteensä
Vertailua:

Erotus vuodessa

Oma tuotanto/edullisin ostopalvelu

-429 000 ostopalvelu edullisempaa

Oma tuotanto/keskihintainen

-313 000 ostopalvelu edullisempaa

Oma tuotanto/kallein ostopalvelu

32 000 ostopalvelu kalliimpaa

- Mikäli palvelu hankitaan ostopalveluna, on kustannussäästön määrä noin 420 000 euroa vuodessa.
- Mikäli kunta ei subventoisi asiakkaita omassa tuotannossa, hoitovuorokauden hinta olisi 101 euroa.
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VERTAILU: OMA TUOTANTO vs OSTOPALVELU
(Talousarvio 2018)
Hannakoti 28 paikkaa
(360xpäivähintax28)

Oma tuotanto

Maan keskiarvo
ostopalveluna

Ostopalveluna

Ostopalveluna

88 euroa

90 euroa

100 euroa

130 euroa

-892 000

-907 000

-1 008 000

-1 310 000

Korotettu vuokra asiakkailta

0

0

0

0

Tarvikkeet

0

-28 000

-28 000

-28 000

Asiakasmaksut

0

105 000

105 000

105 000

-892 000

-830 000

-931 000

-1 233 000

Kustannus

Yhteensä
Vertailua:
Oma tuotanto/edullisin ostopalvelu
Oma tuotanto/keskihintainen
Oma tuotanto/kallein ostopalvelu

Erotus vuodessa
-62 000 ostopalvelu edullisempaa
39 000 ostopalvelu kalliimpaa
341 000 ostopalvelu kalliimpaa

- Mikäli palvelu hankitaan ostopalveluna, on kustannussäästön määrä noin 60 000 euroa vuodessa.
- Mikäli kunta ei subventoisi asiakkaita omassa tuotannossa, hoitovuorokauden hinta olisi 76 euroa.
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VERTAILU: OMA TUOTANTO vs OSTOPALVELU
(Talousarvio 2018)
Silverbacken 17 paikkaa
(360xpäivähintax17)

Oma tuotanto

Maan keskiarvo
ostopalveluna

Ostopalveluna

Ostopalveluna

117 euroa

90 euroa

100 euroa

130 euroa

-715 000

-550 000

-612 000

-795 000

Korotettu vuokra asiakkailta

0

0

0

0

Tarvikkeet

0

-10 000

-10 000

-10 000

Asiakasmaksut

0

62 000

62 000

62 000

-715 000

-498 000

-560 000

-743 000

Kustannus

Yhteensä
Vertailua:

Erotus vuodessa

Oma tuotanto/edullisin ostopalvelu

-217 000 ostopalvelu edullisempaa

Oma tuotanto/keskihintainen

-155 000 ostopalvelu edullisempaa

Oma tuotanto/kallein ostopalvelu

28 000 ostopalvelu kalliimpaa

- Mikäli palvelu hankitaan ostopalveluna, on kustannussäästön määrä noin 200 000 euroa vuodessa.
- Mikäli kunta ei subventoisi asiakkaita omassa tuotannossa, hoitovuorokauden hinta olisi 86 euroa.
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3.3 Analys av de olika fastighetsscenarierna
SWOTANALAYS (omsorgsavdelningen)
Om Almahemmets effektiverade serviceboende upphör (fastigheten kan säljas eller förbli i kommunens ägo).

STYRKOR
* Balansvärdet nollas vid försäljning om försäljningspriset överstiger

SVAGHETER
* Patient/klientdokumentation finns inte tillgänglig mellan hvc och ett privat serviceboende vid en försäljning av verksamheten

balansvärdet.

p.g.a. att man använder olika dataprogram

* Personalen kan vid en överlåtelse av rörelse övergå som gamla

* Synergieffekterna av att ha Vård i hemmet, dagcentret, köket och effektiverat serviceboende under samma tak omintetgörs

arbetstagare i ett privat bolag.

och synergieffekterna med Solkullastiftelsens bostäder förloras
* Man förlorar nuvarande kompetenskluster
* Kommunen förlorar hyresintäkter om fastigheten står tom
* Om fastigheten inte säljs finns värdet kvar i balansen
* Om fastigheten inte säljs kvarstår underhållskostnader

MÖJLIGHETER

HOT

* Man slipper den ekonomiska risken som finns när man man

* Vård i hemmet saknar verksamhetsutrymmen vid en försäljning. Nya utrymmen och p-platser för verksamhetens

upprätthåller verksamhet och byggnader , om fastigheten säljs

bilar måste hyras, vilket medför kostnader

och personalen övergår till en annan arbetsgivare

* Dagcentret förlorar sina verksamhetsutrymmen om bygganden säljs, utrymmen måste hyras vilket medför kostnader

* klienterna får nya eller renoverade utrymmen

* Det kan uppstå brist på (svenskspråkig) personal hos en privat aktör om verksamhetens säljs och personalen inte tar emot
arbete hos en privat arbetsgivare
* Om ett kommande tvåspråkigt åboländskt vårdbolag bildas, finns det en verksamhetspunkt mindre att överföra
till det nya bolaget
* Om kommunen inte mera producerar effektiverat serviceboende och det istället sköts av en privat serviceproducent som går
in för stora prishöjningar har det konsekvenser för kommunen om klienterna inte själva kan stå för förhöjningen

Almakodin tehostettu palveluasuminen lakkaa (kommentit Anneli Pahta)
-

Vuorokausihinnaltaan korkein yksikkö poistuu käytöstä, suurin mahdollinen vuosittainen suora kustannussäästö.
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-

Kuntalaisten näkökulmasta voi olla toivottavaa, että palvelut tuotetaan tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

-

Jäljelle jäävän kunnallisen tuotannon keskimääräinen vuorokausihinta muuttuu kilpailukykyisemmäksi.

-

Paikkoja jää runsaasti jäljelle Kemiöön.

-

Vaikutukset voivat olla paikallisten yritysten näkökulmasta myönteisiä.

-

Ammattitaitoisen henkilökunnan määrä suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin muuttuu suotuisammaksi.
Tällä hetkellä kunnassa on pulaa ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta.

-

Kunnan ei tarvitse tehdä kiinteistöön investointia lainarahalla. Investoinnista huolimatta kiinteistö ei ole kaikilta osin optimaalinen palvelutuotannon
näkökulmasta eikä se ole kustannustehokas.

-

Mikäli kunta ostaa jatkossa etälääkärikonsultaatioita kotihoitoon, osastolle ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, vähenee palvelutarve 32 asiakkaalla.
Kustannussäästö arviolta 38 000/vuosi (100€ x 12 x 32).

-

Kunta voi kehittää päivätoimintaa yhdessä alueen yksityisten toimijoiden kanssa. Kunta voi ostaa palvelut tai ottaa käyttöön päivätoiminnan palvelusetelin.

-

Kunta voi kehittää keittiötoimintaa siten, että ateriat valmistetaan kunnan muissa keittiöissä.

-

Kiinteistön ja toiminnan myynnistä saatava tulo sekä vuosittainen kustannussäästö voitaisiin käyttää kotihoidon toimintojen kehittämiseen ja
etälääkäripalvelujen hankintaan.

-

Johtavien viranhaltijoiden kokouksessa 16.12. tehtiin päätös, että kuntiin tuodaan hyväksyttäväksi sähköisten asiakaspalvelujen käyttöönoton hanke.
Tavoitteena on kaikkien Varsinais-Suomalaisten kuntien yhteinen tietojärjestelmä.

-

Ei ole itsetarkoitus, että saadaan siirrettyä mahdollisimman paljon yksikköjä kaksikielisille terveyspalveluille. Päinvastoin sille siirtyvien toimintojen ja
toimitilojen on oltava mahdollisimman kilpailukykyisiä.

-

On tärkeää, että kunnassa on useampia palveluntuottajia ja kilpailua. Almakodista luopuminen ei heikennä kilpailua palveluasumisen tuotannossa.

-

Ei ole varmaa, että maakunta vuokraa kiinteistöä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. On epävarmaa jatkaako maakunta sote-uudistuksen jälkeen hoivan
tuottamista kiinteistössä.

-

Ei ole varmaa vuokraako kaksikieliset terveyspalvelut koko kiinteistön vai ainoastaan osa siitä omaan käyttöönsä. Vuokran osuus palvelutuotannon
kustannuksista on suuri, mikäli se vuokraa koko kiinteistön.
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-

Jos kiinteistö jää tyhjilleen tai kaksikieliset terveyspalvelut ei vuokraa sitä kokonaisuudessaan, kunnan pitää löytää kiinteistölle muuta käyttöä tai joka
tapauksessa vastata kiinteistön ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Kiinteistö on suuri ja sille on vaikea löytää myöhemmin uutta käyttötarkoitusta tai
ostajaa.
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SWOTANALYS (omsorgsavdelningen)
Om Hannahemmets institutionsvård och effektiverade serviceoende upphör (fastigheten kan säljas eller förbli i kommuns ägo)

STYRKOR

SVAGHETER

* Balansvärdet nollas vid försäljning om försäljningspriset överstiger

* Patient/klientdokumentation finns inte tillgänglig mellan hvc och ett privata serviceboendet vid en försäljning av verksamheten

balansvärdet

p.g.a. att man använder olika dataprogram

* Personalen kan vid en överlåtelse av rörelse övergå som gamla

* Synergieffekterna av att ha dagcentret, köket, effektiverat serviceboende och institutionsvård

arbetstagare i ett privat bolag

under samma tak omintetgörs
* Man förlorar nuvarande kompetenskluster
* Kommunen förlorar hyresintäkter om fastigheten står tom
* Om fastigheten inte säljs finns värdet kvar i balansen
* Om fastigheten inte säljs kvarstår underhållskostnader

MÖJLIGHETER
* Man slipper den ekonomiska risken som finns när man man
upprätthåller verksamhet och byggnader, om fastigheten säljs och

HOT
* Dagcentret förlorar sina verksamhetsutrymmen, som måste hyras, vilket medför kostnader om fastigheten blir tom
Dagcentret kan inte verka i en annars tom fastighet

personalen övergår till en annan arbetsgivare

* Det kan uppstå brist på (svenskspråkig) personal hos en privat aktör om verksamhetens säljs och personalen inte tar emot

* klienterna får nya eller renoverade utrymmen

arbete hos en privat arbetsgivare
* Om ett kommande tvåspråkigt åboländskt vårdbolag bildas, finns det en verksamhetspunkt mindre att överföra
till det nya bolaget
* Om kommunen inte mera producerar effektiverat serviceboende och det istället sköts av en privat serviceproducent som går
in för stora prishöjningar har det konsekvenser för kommunen om klienterna inte själva kan stå för förhöjningen
* De riktigt vårdtunga klienterna, som nu vårdas inom institutíonsvården, måste garanteras en
ändamålsenlig vård och ändamålsenliga utrymmen
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Hannakodin tehostettu palveluasuminen lakkaa (kommentit Anneli Pahta)
-

Vaikutukset voivat olla paikallisten yritysten näkökulmasta myönteisiä.

-

Ammattitaitoisen henkilökunnan määrä suhteessa tarjolla oleviin työpaikkoihin muuttuu suotuisammaksi.
Tällä hetkellä kunnassa on pulaa ammattitaitoisesta hoitohenkilökunnasta.

-

Kunnan ei tarvitse tehdä kiinteistöön investointia lainarahalla.

-

Mikäli kunta ostaa jatkossa etälääkärikonsultaatioita kotihoitoon, osastolle ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, vähenee palvelutarve 28 asiakkaalla.
Kustannussäästö arviolta 33 600/vuosi (100€ x 12 x 28).

-

Ei ole itsetarkoitus, että saadaan siirrettyä mahdollisimman paljon yksikköjä kaksikielisille terveyspalveluille. Päinvastoin sille siirtyvien toimintojen ja
toimitilojen on oltava mahdollisimman kilpailukykyisiä.

-

On tärkeää, että kunnassa on useampia palveluntuottajia ja kilpailua. Hannakodista luopumisen jälkeenkin kunnassa on useita palveluntuottajia.

-

Ei ole varmaa vuokraako maakunta kiinteistöä kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen. Ei ole varmaa jatkaako maakunta sote-uudistuksen jälkeen hoivan
tuottamista kiinteistössä.

-

Jos kiinteistö jää tyhjilleen, kunnan pitää löytää kiinteistölle muuta käyttöä tai joka tapauksessa vastata kiinteistön ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.
Kiinteistölle on vaikea löytää myöhemmin uutta käyttötarkoitusta tai ostajaa.

-

Hannakodin paikkojen poistuessa, pääosa tehostetun palveluasumisen paikoista jää Kemiöön.

-

Vuorokausihinnaltaan edullisin kunnallinen yksikkö poistuu käytöstä.

-

Jäljelle jäävän kunnallisen tuotannon keskimääräinen vuorokausihinta nousee ja kunnan tuotannon kilpailukyky heikkenee.
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SWOTANALYS (omsorgsavdelningen)
Om Silverbackens effektiverade serviceboende upphör (fastigheten kan säljas eller förbli i kommunens ägo)
STYRKOR

SVAGHETER

* Balansvärdet nollas vid försäljning

* Patient/klientdokumentation finns inte tillgänglig mellan hvc och ett privata serviceboendet vid en försäljning av verksamheten

* Personalen kan vid en överlåtelse av rörelse övergå som gamla

p.g.a. att man använder olika dataprogram

arbetstagare i ett privat bolag

* Synergieffekterna av att ha dagcentret, köket, effektiverat serviceboende, vård i hemmet och Silverringens bostäder
nära varandra omintetgörs
* Kommunen förlorar hyresintäkter om fastigheten står tom
* Man förlorar nuvarande kompetenskluster
* Om fastigheten inte säljs kvarstår underhållskostnader
* Vård i hemmet måste ordnas från de två andra distrikten (nu sköter Silverbackens personal om hemvården i Lammala)
* De hemmaboende klienternas matservice måste ordnas från ett annat distrikt och detta medför längre transporter och
högre kostnader

MÖJLIGHETER

HOT

* Man slipper den ekonomiska risken som finns när man man

* Dagcentret förlorar sina verksamhetsutrymmen, som måste hyras, vilket medför kostnader om verksamheter flyttar.

upprätthåller verksamhet och byggnader, om fastigheten säljs och

Det kan inte verka i en tom byggnad.

personalen övergår till en annan arbetsgivare

* Om ett kommande tvåspråkigt åboländskt vårdbolag bildas, finns det en verksamhetspunkt mindre att föra över till det

* Eftersom Silverbackens verksamhet är så småskalig, är den känslig

nya bolaget

för förändringar t.ex. inom personalstyrkan. Om verksamheten upp-

* Om kommunen inte mera producerar effektiverat serviceboende och det istället sköts av en privat serviceproducent som går

hör minskar riskerna.

in för stora prishöjningar har det konsekvenser för kommunen om klienterna inte själva kan stå för förhöjningen
* Silverringens verksamhet kan inte fortsätta som tidigare om verksamheten upphör i Silverbacken (bl.a. är nu trygghetsalarmen
kopplade till Silverbacken)

OBS! Kommunen kan inte enbart erbjuda vårdbehövande en servicesedel eftersom en vårdbehövande klient måste få en vårdplats också om hen
tackar nej till en servicesedel.
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Silverbackenin tehostettu palveluasuminen lakkaa (kommentit Anneli Pahta)
-

Yksikön vuorokausihinta on korkea ja muuttuu entistä korkeammaksi mikäli asiakkaiden määrä pienenee jatkossa (AVIn suositus siirtyä yhden hengen
huoneisiin).

-

Ei ole varmaa, että maakunta haluaa jatkaa hoivan tuottamista kiinteistössä, eikä ole varmaa, että maakunta vuokraa kiinteistöä kolmen vuoden
siirtymäajan jälkeen.

-

Mikäli kunta ostaa jatkossa etälääkärikonsultaatioita kotihoitoon, osastolle ja tehostetun palveluasumisen yksiköihin, vähenee palvelutarve 32 asiakkaalla.
Kustannussäästö arviolta 20 000/vuosi (100€ x 12 x 17).

-

Ei ole itsetarkoitus, että saadaan siirrettyä mahdollisimman paljon yksikköjä kaksikielisille terveyspalveluille. Päinvastoin sille siirtyvien toimintojen ja
toimitilojen on oltava mahdollisimman kilpailukykyisiä.

-

On tärkeää, että kunnassa on useampia palveluntuottajia ja kilpailua. Silverbackenista luopuminen ei heikennä kilpailua kunnan alueella.

-

Mikäli toimintaa ei jatketa, ei Västanfjärdin alueella ole lainkaan tarjolla tehostettua palveluasumista.
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3.4 Alternativ utveckling av kommunens skuldbörda
I den här delen granskas kommunens skuldbörda mot tre olika alternativ:
Alternativ 1: Budgetförslag 2018
Det här alternativet är det samma som budgetförslaget 2018. Där ingår
investeringsanslag för Almahemmet (1,15 miljoner euro) och planeringsanslag för
Hannehammet (100 000 euro) år 2019, och investeringsanslag för Hannahemmet
(600 000 euro) och planeringsanslag för Dalsbruks hälsostation (100 000 euro).

Alternativ 2: Inga investeringar i sote-fastigheter 2019-2020
I det här alternativet ingår inga av ovanstående investeringsanslag.

Alternativ 3: 50% större investeringar i sote fastigheterna än i budget 2018
I det här alternativet är investeringsanslagen som ingår i alternativ 1 och i budgetförslag
2018 höjda med 50%, för att schematiskt kunna visa vad det betyder om man skulle vilja
göra större saneringsåtgärder.

I alla alternativ har årsbidraget hållits på samma nivå som i budget 2018. Ett bättre årsbidrag minskar
behovet av ökade lån, medan ett sämre årsbidrag ökar behovet av lån.
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ALTERNATIV 1: enligt budget 2018
2016

2017

2018

2019

2020

Bokslut

Prognos

Budget

Ekonomiplan

Ekonomiplan

659 111

300 000

-2 359 729

-2 161 834

-2 068 794

4 074 375

3 759 359

1 267 271

1 602 766

1 618 356

-4 239 283

6 220 500

-2 491 000

-3 401 500

-2 451 500

4 000 000

3 400 000

4 100 000

3 200 000

-2 341 606

-2 181 440

-2 195 852

-2 265 690

-2 337 225

-1 341 242

650 254

886 976

1 517 138

545 603

21 236 686

22 196 246

23 400 394

25 234 704

26 097 479

Lån/invånare

3 092

3 254

3 431

3 700

3 826

Invånarantal

6868

6821

6821

6821

6821

Inklusive Kimitoöns Vattenaffärsverk
Resultat
Årsbidrag
Investeringsutgifter
Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån av övriga
Minskning av långfristiga lån av övriga
Netto, förändringar i lånebeståndet
Skuldbörda (landets medeltal 2016: 2 933)
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ALTERNAVTIV 2: inga investeringar i sote-fastigheter 2019-2020
2016

2017

2018

2019

2020

Bokslut

Prognos

Budget

Ekonomiplan

Ekonomiplan

659 111

300 000

-2 359 729

-2 161 834

-2068794

4 074 375

3 759 359

1 267 271

1 602 766

1 618 356

-4 239 283

-6 220 500

-2 491 000

-2 151 500

-1 751 500

4 000 000

3 400 000

2 700 000

2 700 000

-2 341 606

-2 181 440

-2 195 852

-2 265 690

-2 267 225

-1 341 242

650 254

886 976

117 138

115 603

21 236 686

22 196 246

23 400 394

23 834 704

24 267 479

Lån/invånare

3 092

3 254

3 431

3 494

3 558

Invånarantal

6868

6821

6821

6821

6821

Inklusive Kimitoöns Vattenaffärsverk
Över/underskott
Årsbidrag
Investeringsutgifter
Förändringar i lånebeståndet
Ökning av långfristiga lån av övriga
Minskning av långfristiga lån av övriga
Netto, förändringar i lånebeståndet
Skuldbörda (landets medeltal 2016: 2 933)
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ALTERNATIV 3: Sote investeringarna år 2019-2020 50% större än i BG18
2016

2017

2018

2019

2020

Bokslut

Prognos

Budget

Ekonomiplan

Ekonomiplan

659 111

300 000

-2 359 729

-2 161 834

-2 068 794

4 074 375

3 759 359

1 267 271

1 602 766

1 618 356

-4 239 283

-6 220 500

-2 491 000

-4 076 500

-2 801 500

4 000 000

3 400 000

4 800 000

3 700 000

-2 341 606

-2 181 440

-2 195 852

-2 265 690

-2 372 225

-1 341 242

650 254

886 976

2 217 138

1 010 603

21 236 686

22 196 246

23 400 394

25 934 704

27 262 479

Lån/invånare

3 092

3 254

3 431

3 802

3 997

Invånarantal

6868

6821

6821

6821

6821

Inklusive Kimitoöns Vattenaffärsverk
Över/underskott
Årsbidrag
Investeringsutgifter
Förändringar i utlåningen
Ökning av långfristiga lån av övriga
Minskning av långfristiga lån av övriga
Netto, förändringar i lånebeståndet
Skuldbörda (landets medeltal 2016: 2 933)
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LÅN PER INVÅNARE, 3 OLIKA ALTERNATIV
2019

2020

ALTERNATIV 1: BG18

ALTERNATIV 2: INGA NYA SOTE INV

3431

3558

3494

3431

3431

3700

3802

3826

3997

2018

ALTERNATIV 3: BG18 + 50% PÅ SOTE INV
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4. Bilagor
4.1 Uppdrag
Uppdrag till Kimitoöns kommuns förvaltning
Undertecknade politiska grupperingar i Kimitoöns kommun förtydligar genom detta uppdrag
fullmäktiges beslut från den 4 september 2017.
”Fullmäktige beslutar att planen läggs på is i väntan på regeringens proposition om social-,
hälso-vårds- och landskapsreformen samt i väntan på de av kommunen begärda konsekvensutredningarna gällande alternativa lösningar och dess för- och nackdelar.
Utredningarna baserar sig på uppdaterade kostnadsberäkningar av renoveringsbehovet enligt
gällande kvalitetsrekommendationer för kommunens samtliga nuvarande vårdfastigheter och funktioner.
Nödvändiga och akuta åtgärder på fastigheterna vidtas vid behov.
Som beslutskläm tillades följande:
Ärendet tas upp i fullmäktige på nytt under det här året. ”
_________

Förtydligande av uppdrag den 15 oktober 2017

Oavsett om vård- och landskapsreformen blir av eller inte så står kommunens vård- och
omsorgsverksamhet inför flera större utmaningar.
Vårdfastigheterna lider av ett eftersatt underhåll och behöver renoveras för flera miljoner euro
för att säkerställa att dagens krav på att en kostnadseffektiv och adekvat vårdmiljö uppnås. En
viktig fråga för både kunder och personal.
Kostnadsökningen inom vård- och omsorg måste stävjas så att kommunen klarar av att också
sköta övriga åtaganden inom ramen för nuvarande skattegrad.
Antalet äldre ökar kraftigt under de närmaste åren. Därför måste kommunen bygga upp ett
vårdplatsutbud som innebär att man alltid kan erbjuda klienten en vårdplats på rätt nivå. Ett
välfungerande och varierande vårdutbud minskar kostnaderna för kommunen och höjer
livskvaliteten för klienten.
En åldrande befolkning kombinerat med ett minskande befolkningsunderlag som medför
minskade skatteintäkter förstärker behovet av en ambitiös kommunal kostnadskontroll.
För att Kimitoöns kommun ska vara en attraktiv kommun med nöjda invånare som också
lockar fler att flytta till kommunen måste vård- och omsorgsverksamheten anpassas så att det
är möjligt att erbjuda service med rimliga avstånd för alla kommunmedborgare.
Förvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag om hur kommunens vård- och omsorg
kan organiseras i kommunen med beaktande av följande:
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Det ska finnas en mångsidig produktion bestående av en mix av producenter från den offentliga,
”Tvåspråkig vård”/landskapet, privata, respektive tredje sektorn. Detta kan uppnås genom försäljning
av verksamhetsdelar, genom köp av tjänster, upphandling av ramavtal och/eller genom att erbjuda
servicesedlar.

Kommunen ska ha en hälsocentral och ett hälsocentralsjukhus

Effektiverat serviceboende för 100-140 klienter inom kommunens gränser

Kommunmedlemmarna ska erbjudas ett varierat vårdutbud och få vård på rätt nivå så nära hemmet
som möjligt. Vården ska erbjuda hälsovård, effektiverat serviceboende, hemvård, stöd för
närståendevård, intervallvård, gruppboende och seniorboende. Samt rådgivning, förebyggande
verksamhet och dagverksamhet.

Hemvården ska byggas ut och verksamheten utvecklas i samarbete med privata och eller aktörer från
tredje sektorn

Servicesedeln utvecklas att omfatta också hemvård

Inga beslut om försäljningar av vårdfastigheter görs innan kommunen fattat slutgiltigt beslut om hur
vårdsektorn i kommunen ska utvecklas, alternativ att landskapet fattat dessa beslut.

Verksamheten i kommunens vårdfastigheter inklusive hälsostationen i Dalsbruk fortsätter tills det är
klart vad Sote kommer att medföra.

Beslut om sprinkling av Almahemmet fattas genast helt oberoende av helhetsutredningens slutresultat

Undertecknade grupper förbinder sig inte att godkänna förvaltningens förslag

Kimitoöns kommun den 15 oktober 2017
Svenska Folkpartiet
Fri Samverkan
Centerpartiet
Vänsterpartiet
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De Gröna
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4.2 Begreppsordlista

A

Avlastning

Avlastning innebär att regelbundna rehabiliterande vårdperioder planeras åt klienter
som har anhörigvårdare för att stödja vårdtagarens funktionsförmåga och avlasta
vårdaren.

B

Betalningsförbindelse
En betalningsförbindelse är en handling som innebär att kommunen förbinder sig att på
dina vägnar helt eller delvis betala kostnaderna för en produkt eller tjänst. Den som
tar emot en betalningsförbindelse fakturerar kommunen för kostnaderna.

C
D

Dagcenter
Verksamhet som bedrivs på dagcenter erbjuder olika aktiviteter med varierande
inriktning i syfte att främja individens hälsa och välbefinnande.

Drop in mottagning
Mottagning utan tidsbeställning.

E

Effektiverat serviceboende
I effektiverat serviceboende finns vårdpersonal till hands dygnet runt. Effektiverat
serviceboende erbjuder omsorg dygnet runt då alla tjänster som stöder boende i
hemmet har använts, men inte är tillräckliga för klienten. Effektiverat serviceboende
ordnas för personer som behöver mycket hjälp, vård och övervakning. Personerna har
ett eget rum eller bostad och dessutom gemensamma utrymmen.
Egenvårdarsystem
Egenvårdaren ansvarar för och planerar tillsammans med läkaren patientens helhetsvård.
Ergoterapi

Arbetar med rehabilitering och habilitering av människor som av olika skador,
sjukdomar eller medfödda funktionsnedsättningar har en nedsatt förmåga att utföra
dagliga aktiviteter.
Tillsammans med patienten hitta möjligheter att klara av aktiviteterna i hemmet eller
på arbetsplatsen.
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F

Förebyggande
Fysioterapi

Att arbeta förebyggande innebär att man fokuserar på att minska de faktorer hos
individer och i samhället som orsakar sjukdom eller ohälsa, riskfaktorer.
I yrkesrollen ingår undersökningar och behandlingar med syfte att bedöma, bota,
förebygga eller lindra sjukdom. Fysioterapi består av kunskaper om, och studier av,
människans förmåga till rörelse.
Fysioterapi för äldre, eller geriatrisk fysioterapi, strävar till att främja och stödja
funktionsförmåga, självständighet och livskvalitet hos äldre personer med hjälp av
fysioterapi. I fysioterapi för äldre beaktas kundens hälsotillstånd, funktionsförmåga,
livssituation och miljöfaktorer på ett helhetsbetonat sätt.

G

Gruppboende

I ett gruppboende bor klienten självständigt. Ett gruppboende kan ha personal dygnet
runt eller personal under dagtid. Klienten kan bo självständigt i egen eller hyrd bostad
och få stöd från bland annat boendeenheterna. En del av platserna kan användas för
kortvarigt boende, självständigt boende eller för att ordna närståendevårdarnas
ledigheter.

H
Hemvård

Hemvård inbegriper hemservice, hemsjukvård och olika stödtjänster.

Hemservice

Hemservicen stöder och hjälper när klienten på grund av sjukdom eller nedsatt
funktionsförmåga behöver hjälp med vardagliga sysslor. Personalen inom hemservicen
består huvudsakligen av hemvårdare, hemhjälpare och närvårdare.

Hemsjukvård

Hemsjukhus

Hemsjukvård är sjukvård av en patient i hemmet. Syftet med vården är att underlätta
hemförlovningen från sjukhuset, göra det lättare för en sjuk person att klara sig i
hemmet och att stödja de anhöriga i vården av en sjuk person i hemmet.
Hemsjukvård omfattas av olika medicinska ingrepp ordinerade av en läkare, såsom
provtagning, mätningar, övervakning av medicineringen och uppföljning av patientens
kondition samt smärtlindring. Hemsjukvård är vård av sjukhusstandard i patientens
hem. Det handlar om högeffektiv visstidsvård i hemmet.
Hemsjukhuset är ett alternativ till sjukhusvård och erbjuder sjukvård i hemmet och i
serviceboendeenheter. Det är fråga om dygnet runt-verksamhet. För hemsjukhusvård
behövs läkarremiss. Vården kan ges i samarbete med anhöriga, hemservicen,
hemsjukvården eller någon annan vårdande instans. För vården svarar hemsjukhusets
läkare som vid behov gör hembesök.

Hemrehabilitering
Syftet med hemrehabiliteringen är att de äldre som bor hemma ska klara sitt liv så
självständigt som möjligt med bibehållen trygghet. I hemrehabiliteringsteamet ingår
vanligen en fysioterapeut och en ergoterapeut, vilka samarbetar med
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hemservicepersonalen. Vanliga åtgärder är att utreda behov av hjälpmedel, ge
träningsprogram samt kartlägga hemsituationen och funktionsförmågan.
Hälsostation

Hälsocentral

Till en hälsostations serviceutbud kan höra:
Hälsostationen har ett brett serviceutbud
• Läkarmottagning
• Sjukskötarmottagning
• Provtagning och laboratorium
• Röntgen
• Rådgivnings- och hälsovårdarmottagning
• Psykologer och talterapeut
• Fysioterapeuter och ergoterapeut
• Hjälpmedelsutlåning
• Specialläkarmottagningar
• Tandvård
Primärvårdstjänster produceras vid hälsovårdscentralen som kan ha flera
verksamhetspunkter.

Hälsocentralsjukhus
Till hälsocentralsjukhuset kommer man in för vård via jouren i Åbo eller Salo eller för
fortsatt vård med remiss från den specialiserade sjukvården. Patienter med behov av
medicinskt motiverad hälso- och sjukvård tas in av läkare även av från vår egen
hälsocentral. På hälsocentralsjukhuset ges akut vård och rehabiliterande vård.
Hälsofrämjande
Att arbeta hälsofrämjande innebär att man lyfter och förstärker de faktorer hos individer
och i samhället som bidrar till att förstärka hälsan, friskfaktorer.

I

Institutionsvård
Institutionsvård erbjuds personer som behöver kontinuerlig vård och som inte kan få
vård dygnet runt hemma eller i en servicebostad. Långvarig institutionsvård innefattar
vid sidan av vård också kost, läkemedel, hygien, klädsel samt tjänster som främjar
socialt välbefinnande.
Iv-behandling

Iv-behandling betyder intravenös behandling, d.v.s. att ett läkemedel ges direkt in i
blodet via en ven.

J
K

Kompetenskluster
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Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom
att tillämpa kunskaper och färdigheter. Kluster betyder i stort sett samma sak som
grupp. Kompetenskluster betyder att olika professioner (kompetenser) finns nära
varandra (kluster) vilket stärker allas verksamhet.

L

Livsstilsskötare
Ger råd och stöd gällande t.ex. vad göra för att må bra (näring, kondition,
fritidsaktiviteter, levnadsvanor) samt sköter om diabetesvården.
Lätt serviceboende
I lätt serviceboende finns en egen hemvårdare på plats dagtid, kvällstid ambulerar
personalen. Personal saknas nattetid.

M
N

Närståendevård
Med närståendevård avses vård av en äldre, handikappad eller sjuk person som ordnas
med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas.

O

Offentligt producerad vård
Vård som pruceras av kommun, samkommun, stat eller av de kommande landskapen.

P

Parkki
Korttidsvård för äldre inom närståendevården.
Palliativ vård Palliativ vård innebär en helhetsinriktad vård av en obotligt sjuk patient i det skede när
det inte mera finns någon botande behandling.
Psykogeriatri
Psykogeriatri är psykiatri för äldre.
Primärvård

Avses uppföljning av befolkningens hälsotillstånd, främjande av hälsa samt andra
tjänster som kommunen ordnar.
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R
S

SAS-grupp

Servicesedel

Seniorhus

Seniorboende

Stödtjänster

SAS-gruppen utvärderar klientens vårdnehov. SAS är en förkortning av orden selvitä
(utred), arvioi (bedöm) och sijoita (placera). SAS-gruppen består av samtliga förmän
inom äldreomsorgen, hälsocentralsjukhusens avdelningsskötare samt biträdande
avdelningsskötare, äldreomsorgschefen och vårdkoordinatorn.

Servicesedel är ett sätt för kommunen att erbjuda tjänster. Syftet med sedlarna är att
öka klienternas valmöjligheter, göra serviceproduktionen mångsidigare och främja
samarbetet mellan kommun, näringslivet och privata serviceproducenter. Servicesedeln
kan ha samma värde för alla användare eller också kan dess värde vara
inkomstrelaterat och således beroende av användarens inkomster. För att du ska
kunna få en servicesedel måste en representant för den kommunala social- och
hälsovården bedöma ditt servicebehov.
Seniorhuset är ett allaktivitetshus. I seniorhuset kan finnas bostäder för äldre och
grupphem, samlingsutrymmen, restaurang, service i form av frisörtjänster,
motionstjänster och liknande.
I ett seniorboende bor klienterna i sitt eget hem. Bostäder som lämpar sig för äldre är
koncentrerade till ett visst område eller till ett visst hus. Hemvårdstjänsterna stödjer
vid behov klientens hemmaboende.
Genom stödtjänster kompletteras den personliga omsorg som hemservicen ger en
klient. Stödtjänsterna är ofta de första tjänster som en klient behöver som stöd för
självständigt boende. Stödtjänster kan också ges personer som inte behöver några
andra tjänster inom hemservicen och hemvården.
Stödtjänster är:
• måltidsservice
• städning
• klädvård
• hjälp med butiksärenden och annat uträttande av ärenden
• tjänster som främjar social samvaro
• transport och ledsagarservice
Stödtjänster kan fås genom kommunens hemservice, hemvård eller äldre- eller
handikappservice. Kommunen kan producera tjänsterna själv eller köpa dem från
privata serviceproducenter. Kommunen kan också ge den hjälpbehövande en
servicesedel med vilken personen kan köpa tjänster från serviceproducenter som
godkänts av kommunen.

Specialsjukvård
Innebär undersökningar och behandlingar som utförs inom olika specialiteter.
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Terminalvård

Terminalvården är tidsmässigt nära den sannolika dödstidpunkten (vården varar i
veckor eller som mest i månader).

U

Utvärdering av vårdbehov
Syftet med att utvärdera vårdbehovet är att klienten ska kunna få en plats som
motsvarar dennes funktionsförmåga och hjälpbehov. Behovet av vårdplats bestäms
utgående från bedömningen av klientens funktionsförmåga. I bedömningen av
vårdbehovet används gemensamma kriterier och utvärderingsmetoder av
funktionsförmågan. Behovet av vård bedöms i SAS-arbetsgruppen. SAS är en
förkortning av orden selvitä (utred), arvioi (bedöm) och sijoita (placera). SAS-gruppen
består av samtliga förmän inom äldreomsorgen, hälsocentralsjukhusens
avdelningsskötare samt biträdande avdelningsskötare, äldreomsorgschefen och
vårdkoordinatorn.
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4.3 Befolkningsdata
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