Ikäihmisten ympärivuorokautiset
asumispalvelut

Maria Vahtola
vs. vanhustyön johtaja Oulun kaupunki /
palvelualuejohtaja Oulun alueelliset
ikäihmisten palvelut, Pohjois-Pohjanmaan
hyvinvointialue

Sisältö

- Ikäihmisten palvelut ja ympärivuorokautinen
asuminen Oulun kaupungissa
- Ikäihmisten palvelut ja organisoituminen
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella
- Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
ja tuottaminen hyvinvointialueella
- Ympärivuorokautisen asumisen hankinnan
valmistelun tilannekatsaus

Väestöennuste vuoteen 2025 Oulun kaupunki

14.9.2022

Vahvuus Oulussa: toimialat tekevät yhteistyötä ja
hyvät yhteistyörakenteet

Oulun kaupungin yli 75-vuotiaiden ikäihmisten palveluiden
peittävyys ja strategiset tavoitteet

Oulun kaupungin ikäihmisten tehostetun palveluasumisen
paikkamäärä ja palvelujen järjestämisen tapa

1400

1200

-

Monituottajuudella pitkät perinteet

-

Hyvä kokemus kumppanuudesta yksityisten
palveluntuottajien kanssa

-

Oman palvelutuotannon osuus on 15 % ja ulkoisten
hankintojen kokonaisuus 85 %

-

Strategisena valintana: kasvu ohjataan palvelusetelillä
järjestettävään palveluun (asiakas valitsee
palveluntuottajan)

-

Palvelusetelillä tai ostopalvelulla järjestetyt tehostetun
palveluasumisen paikat ovat pitkäaikaisia.

-

Oman tuotannon tehostetun palveluasumisen
paikoista ajalla 89 % oli pitkäaikaisessa ja 11 %
lyhytaikaisessa käytössä.
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Vanhuspalvelulain seuranta 30.6.2022

Kuukauden viimeisen päivän tilanne edeltävältä puolelta vuodelta

Sosiaalipalvelu

Keskimääräinen odotusaika

Tavoite

Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty

alle 90 vrk

– turvapalvelut

37 vrk

alle 90 vrk

– ateriapalvelut

Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty

alle 90 vrk

– kuljetuspalvelu

Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty

alle 90 vrk

Omaishoidon tuki

Palvelu alkaa heti, kun päätös on tehty

alle 90 vrk

Säännöllinen vuorohoito

34 vrk

alle 90 vrk

Tehostettu palveluasuminen

53 vrk

alle 90 vrk

Pitkäaikainen laitoshoito

20 vrk

alle 90 vrk

Kotihoito
Kotipalvelun tukipalvelut:

Vanhuspalvelulain
edellyttämät
keskimääräiset
määräajat toteutuivat
kaikissa palveluissa.
Seurantakriteeriin
esitetään muutosta
vanhuspalvelulain
uudistuksessa.
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Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ikäihmisten palvelut
toimialuejohtaja Mervi Koski

OKKOLA-alue
Palvelualuejohtaja
Hannele Pöykiö
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Palvelualuejohtaja
Maria Vahtola

OURA-alue
Palvelualuejohtaja
Virpi Leinonen

Yhteiset palvelut palvelualuejohtaja Marko Niiranen ja yhteinen osaamiskeskus palvelualuejohtaja Satu Kangas
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen
-

Kuntien järjestämisvastuu sosiaali- ja terveydenhuollosta siirtymässä
hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta

-

Hyvinvointialue vastaa:
- sille lailla säädettyjen tehtävien hoitamisesta
- hyvinvointialueen asukkaan laissa säädettyjen oikeuksien
toteutumisesta
- palvelukokonaisuuksien yhteensovittamisesta
- järjestettävien palvelujen ja muiden toimenpiteiden:
1) yhdenvertaisesta saatavuudesta
2) tarpeen, määrän ja laadun määrittelemisestä
3) tuottamistavan valinnasta
4) tuottamisen ohjauksesta ja valvonnasta
5) viranomaiselle kuuluvan toimivallan käyttämisestä

-

Hyvinvointialueella on oltava järjestämisvastuunsa toteuttamisen
edellyttämä riittävä oma palvelutuotanto

-

Hankittavien palvelujen on oltava sisällöltään, laajuudeltaan ja
määrälliseltä osuudeltaan sellaisia, että hyvinvointialue pystyy
huolehtimaan kaikissa tilanteissa järjestämisvastuunsa toteuttamisesta
myös hankittavien palvelujen osalta
Laki hyvinvointialueesta 611/2021
Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 612/2021

Yhtenäiset kriteerit (palveluun pääsyyn)
ympärivuorokautiseen asumiseen

Oulun alue: Ikäihmisten palveluiden keskeiset huomiot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia
-

Hyvinvointialueen on laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelustrategia osana hyvinvointialuestrategiaa

-

Palvelustrategiassa hyvinvointialue päättää:
-

järjestämisvastuulleen kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon pitkän aikavälin tavoitteet

-

hyvinvointialue asettaa palvelustrategiassa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden
tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä
kustannusvaikuttavuus

Tavoitteet mm. palvelujen
peittävyydelle, järjestämisen tavoille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaminen
-

-

Hyvinvointialue voi tuottaa järjestämisvastuulleen kuuluvat
palvelut
-

itse

-

yhteistoiminnassa muiden hyvinvointialueiden kanssa

-

hankkia ne sopimukseen perustuen muilta palvelujen
tuottajilta

Onnistunut sosiaali- ja terveyspalveluiden kilpailuttaminen
edellyttää (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012/1):
- hyvää palvelualakohtaisten markkinoiden tuntemista
- sopimusosaamista
- palvelun sisällön ja laatutekijöiden tarkkaa analyysia
- riittävää toteutuksen seurantaa ja valvontaa

Laatu- ja hankintapalveluiden yksikkö

Ikäihmisten asumispalveluiden hankinnan aikataulu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Markkinavuoropuhelu (hankinnan esittely, menettelytapa, ennakkokysymykset)
pe 21.10.2022 Järjestämisen johtoryhmä
ke 2.11.2022 Tulevaisuuslautakunta info
Ma 7.12.2022 Aluehallituksen käynnistyspäätös
Hankinnan suunnittelu on
käynnistynyt.
ma 2.1.2023 Osallistumispyynnön julkaisu
Vanhusneuvosto
Huomioi että, tämä on alustava
ti 31.1.2023 Hakemusten viimeinen jättöpäivä
suunnitelma
ma 6.2.2023 Hankintajärjestelmään hyväksymispäätökset
ke 8.2.2023 Tarjouspyynnön julkaisu
Kysymysten jättöaika
Vastausten antaminen
ke 1.3.2023 Tarjousten jättöaika
Maaliskuun alku 2023 Hankintapäätös aluehallituksessa
1.4.2023 Sopimukset voimassa

14.9.2022

Ympärivuorokautinen asuminen
esteetön

Palvelukuvauksen
määrittelystä liikkeelle

asiakkaalla tarpeitaan vastaava
asunto

turvallinen
järjestettyä yhteisöllistä toimintaa
yksityisyyttä kunnioitetaan
hoitoa ja huolenpitoa
viipymättä
vuorokauden ajasta
riippumatta, myös
äkilliseen tarpeeseen

toimintakykyä ylläpitävää
ja edistävää toimintaa
osallisuutta tuetaan

mahdollisuus saada tarvitsemansa lääketieteellinen kuntoutus
ja muut terveydenhuollon palvelut

osaava henkilöstö

Dynaaminen toimittajarekisteri
-

koko voimassaolonsa ajan avoin kaikille
soveltuvuusehdot ja palvelujen
vähimmäisvaatimukset täyttäville
palveluntuottajille

-

hankintoja voidaan tehdä perustamisesta
lähtien sen keston loppuun saakka

-

voimassa kolme (3)
vuotta sen perustamisesta (varsinainen
sopimuskausi) ja tilaaja voi jatkaa sen
voimassaoloa kahdella (2) optiovuodella
(optiokausi)

Hankintatapa?
pohdinnassa

Palveluiden tuottaminen palvelusetelillä
-

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja
- palvelusetelin käyttäjällä on muista järjestämistavoista poiketen oikeus valita haluamansa kunnan
hyväksymä palvelun tuottaja.
- laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) säätelee palvelusetelin käyttöä

-

Sääntökirjalla tarkoitetaan asiakirjaa, jolla kunta asettaa palvelusetelilain 5 §:ssä tarkoitetut
hyväksymiskriteerit palvelun tuottajille. Kunta velvoittaa palvelun tuottajat jatkuvasti noudattamaan
sääntökirjan määräyksiä.
- Sääntökirja ei ole sopimus kunnan ja palveluntuottajan välillä.
- Itse palvelua tuotettaessa sitä koskevan sopimuksen osapuolina ovat palveluntuottaja ja asiakas.
Sopimuksen sitoumukset ja vastuut eivät kohdistu kuntaan.

Palvelusetelituottajana
hyvinvointialueella
Palvelusetelin sääntökirja

KIITOS
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