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Kotihoito Suonenjoella
Kotipalvelun nykytila
Kotihoidon (kotipalvelu ja kotisairaanhoito) palveluilla tuetaan asiakkaan kotona
selviytymistä mahdollisimman pitkään hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti asiakkaan
toimintakykyä ylläpitävällä ja kuntouttavalla työotteella.
Kotihoidon henkilöstö auttaa niissä toiminnoissa, joista asiakas ei selviydy itsenäisesti
sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi.
Kotihoidon kokonaisuuteen kuuluvat kaupungin kotipalvelun lisäksi tukipalvelut
(omaishoidon tuki, kuljetus- ja turvapuhelinpalvelut, sotainvalidien ateria- , siivous- ja
pesulapalvelut ja päiväkeskustoiminta) sekä terveydenhuollon järjestämä kotisairaanhoito.
Kotihoidossa on käytössä Pegasos- kotihoito ohjelma.
Suonenjoen kotipalvelussa työskentelee 22 työntekijää (kodinhoitajia ja lähihoitajia).
Kotipalvelun esimiehenä toimii kotipalvelunohjaaja ja henkilöstöstä kaksi on varahenkilöä
ja yksi perhetyöntekijä. Kotipalvelu tekee kolmivuorotyötä.
Kotipalvelun asiakasmäärä oli v. 2009 yhteensä 340, joista vanhuskotitalouksia (> 65vuotiaat) oli 267. Yli 75-vuotiaita oli kotipalvelun piirissä 233 eli 24%. Suonenjoen
väestöstä oli 31.12.2009 12,75% yli 75-vuotiaita (970).
Siivouspalvelun ja ateriapalvelut asiakkaat ostavat yksityisiltä palveluntuottajilta.
Kotipalvelu auttaa jokapäiväisissä toiminnoissa (henkilökohtainen puhtaus, ravinto,
lääkkeiden antaminen, asioinnit ml.kauppa-asiat, pienimuotoiset hoito-toimenpiteet
(haavat, verenpaineen ja verensokerin mittaukset) sekä kodin yleisestä siisteydestä
huolehtiminen. Lääkkeet toimitetaan asiakkaille apteekin annosjakelun kautta.
Turvapuhelinpalvelut ostetaan Mainio Vireen kautta. Turvapuhelimia oli 87 kpl.
Päiväkeskus toimii viitenä päivänä viikossa ja ryhmän koko on max 14/päivä.
Päiväkeskuksessä työskentelee neljä lähihoitajaa ja yksi laitoshuoltaja. Asiakkaita oli v.
2009 87.
Omaishoidon tukea sai v. 2009 55 vanhusasiakasta (> 65-vuotiaita), yli 75-vuotiaita oli
43.Omaishoidon tuen palkkiot ovat v. 2010 348,26€/kk, 481,88€/kk ja 739,25€/kk. Hoitaja,
joka jää ansiotyöstä pois hoitamaan omaistaan saa palkkiota 925€/kk.
Kotisairaanhoidon nykytila
Kotisairaanhoidon toiminta-ajatuksena on asiakkaiden kotona tuotettu tarpeenmukainen
hoito henkilöille, joiden toimintakyky ja itsestään huolehtiminen ovat alentuneet
sairastumisen, vammautumisen tai muun syyn vuoksi. Henkilöstö toimii lääkärin aluejaon
mukaisesti omalla toiminta-alueellaan. Kotisairaanhoito tekee tiimityötä yhdessä
kotipalvelun kanssa yhteisten asiakkaiden osalla.
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit tehdään 75-vuotiaille ja ne ovat maksuttomia.
Rintamaveteraanitunnuksen omaavan veteraanin ja lotan kotisairaanhoidon käynnit ovat
kuntayhtymässä maksuttomia.
Kotisairaanhoidossa työskentelee neljä hoitajaa (3 sh, 1 th), varahenkilö on yhteinen
Rautalammin kotisairaanhoidon kanssa. Kotisairaanhoidon henkilöstö on suorittanut
LOVE-lääkehoidon koulutuksen. Kotisairaanhoito toimii yhdessä vuorossa arkisin klo 7-15,
viikonloppuisin tehdään päivystyskäyntejä suunnitellusti. Kotisairaanhoidon
toimintaperiaatteet ja asiakkuus on määritelty Sisä-Savon terveydenhuollon
kuntayhtymässä 12/2009.

Kotisairaanhoidon palveluja sai vuonna 2009 yht. 356. yhteisiä asiakkaita
kotipalvelun kanssa oli 86. Yli 75- vuotiaiden asiakkaiden määrä oli 22,5%
kunnan 75- vuotiaiden kokonaismäärästä.
Tulevaisuus

Vuosina 2011-2012 Suonenjoen kotihoito (kotipalvelu ja kotisairaanhoito)toimii
nykyisen terveydenhuollon aluejaon mukaisesti viidellä alueella tehden
tiimityötä, jossa mukana ovat oleellisesti myös omalääkäri ja aluehoitaja.
Kotisairaanhoidon yksi sairaanhoitaja siirtyy INR-vierihoitajaksi v. 2010
loppuun mennessä. Tällöin kotisairaanhoito toimii neljällä alueella.
Hallinnollisesti toiminnot ovat erillisinä eli kotipalvelu on kaupungin
sosiaalitoimen alaisuudessa ja kotisairaanhoito on terveydenhuollon toimintaa.
Vuonna 2013, mikäli kumppanuus todentuu, yhdentyvät Suonenjoen toiminnot
sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti Kuopion kanssa. Suonenjoki
edellyttää kotihoidon palvelujen säilyttämistä lähipalveluna nykyisen
aluejaon mukaisesti niin määrällisesti kuin laadullisestikin
kumppanuudessa!
Palkat tulevat harmonisoitaviksi Kuopion kanssa

