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ALOITE, vastaus aloitteeseen Bergön kotipalvelusta

Kunnanvaltuusto 53 08 10 2020
Perusturvalautakunta, sosiaaliosasto 86 09 12 2020
Perusturvalautakunta, sosiaaliosasto 69 26 08 2021

Kv 53 § Kunnanvaltuutettu  Britt-Marie  Söderholm  ja  muut  allekirjoittaneet  jättivät
aloitteen,  jossa  toivottiin  selvitettävän,  millaista  yöpäivystystä  Bergön
vanhustenhuollossa voitaisiin järjestää. 

Kunnan hallintosäännön 113. §:ssä säädetään valtuutettujen aloiteoikeudesta.
Esityslistan  asioiden käsittelyn  jälkeen valtuustoryhmillä  ja valtuutetuilla  on
oikeus tehdä kunnan toimintaa ja hallintoa koskevia aloitteita. 

Kunnanvaltuusto  otti  valtuutettu  Britt-Marie  Söderholmin  ja  muiden
allekirjoittaneiden  aloitteen  vastaan  ja  siirsi  sen  kunnanhallitukselle
valmisteltavaksi.
_________

Sosiaaliosasto 86 § Vanhustenhuollon päällikkö Fanny Ljungkvist:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Ytter-  ja  Övermalaxin  kotipalvelupiirissä  työskentelee  öisin  yksi  työntekijä.
Petolahden  kotipalvelupiirissä  ja  Emiliacentretin  palveluasumisyksikössä
työskentelee  öisin  yksi  työntekijä.  Bergön  kotipalvelupiirissä  ei  ole
yöhenkilökuntaa. Jos Bergön kotipalvelun asiakkaat ovat tarvinneet kiireellistä
apua yöllä, heidän on ollut mahdollista käyttää turvapuhelinpalvelua ja hälyttää
apua sen kautta.

Jotta asiakkaat voivat elää ja asua kotona niin pitkään kuin mahdollista, kunta
haluaa tarjota laajaa kotipalvelua.  Myös yöaikaan voidaan asiakkaille tarjota
muun muassa tarkistuskäyntejä tai muunlaisia käyntejä. Bergössä ei ole voitu
tarjota  tällaista  palvelua  öisin,  koska  kotipalvelun  henkilökunta  tekee  vain
aamu- ja iltavuoroja.  

Bergössä  on  tällä  hetkellä  alle  5  asiakasta,  jotka  mahdollisesti  tarvitsisivat
jatkuvasti kotipalvelukäyntejä öisin. Se tarkoittaa, että kotipalvelutyöntekijällä
olisi  välitöntä  asiakastyötä  noin 1–2 tuntia/yövuoro.  Yövuoron pituus on 10
tuntia. Yötyöntekijän palkkaaminen Bergöhön tarkoittaisi noin 80 000–100 000
euron vuosikustannuksia ylimääräisistä lisistä riippuen. 

Vanhustenhuollon päällikkö Ljungkvistin ehdotus: 
Perusturvalautakunta päättää antaa seuraavan vastauksen aloitteeseen ja siirtää
asian kunnanhallitukselle jatkokäsittelyyn.

Työntekijän  palkkaaminen  yövuoroon  Bergöhön  merkitsisi  kunnalle
kohtuutonta kustannusta suhteessa itse työpanokseen. 
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Kotipalveluohjaajat  myöntävät  kotipalvelun  asiakkaille  kotikäyntejä.  Jos
Bergössä asuvan asiakkaan arvioidaan tarvitsevan jatkuvasti käyntejä yöaikaan,
tälle tarjotaan paikkaa tehostetun palveluasumisen yksiköstä.  

1.1.2021 alkaen palkataan henkilökuntaa valmiuteen ottamaan vastaan Bergön
turvapuhelinhälytyksiä. 

Päätös:
Keskustelun  jälkeen  perusturvalautakunta  päätti,  että  asia  palautetaan
vaihtoehtoisten  ratkaisujen  selvittämiseksi:  -  esimerkiksi  että  Emiliacentret
muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköksi,  jolloin Petolahden yöpartio
vapautuisi Petolahden–Bergön toiminta-alueelle.
__________

Sosiaaliosasto 69 § Vanhustenhuollon päällikkö Fanny Ljungkvist:
etunimi.sukunimi(at)malax.fi, puh. 06 347 7111

Petolahdessa  sijaitseva  Emiliacentretin  palveluasumisyksikkö  muutettiin
tehostetun  palveluasumisen  yksiköksi  1.8.2021.  Jotta  näin  voitiin  tehdä,
vanhustenhuollolle  myönnettiin  17 000  euron  lisätalousarvio
henkilöstökuluihin. 

Petolahden  kotipalvelupiirin  yöpartio  huolehti  Emiliacentretin  asiakkaista
ennen  kuin  Emiliacentret  muutettiin  tehostetun  palveluasumisen  yksiköksi.
Koska  Emiliacentretissä  on  nyt  henkilökuntaa  ympärivuorokautisesti,
Petolahden  yöpartio  sai  hyvät  resurssit  huolehtia  myös  Bergön
kotipalvelupiirin öisistä tarpeista. 

Vanhustenhuollon päällikkö Ljungkvistin ehdotus:
Perusturvalautakunta  ehdottaa  kunnanhallitukselle,  että  aloitteen  käsittely
lopetetaan. 

Päätös:
Hyväksyttiin.
_________

Kh 179 § Liite:
- aloite.

Kunnanjohtaja Malmstenin ehdotus:
Kunnanhallitus  antaa  edellä  olevan  valmistelun  vastaukseksi  aloitteeseen  ja
ehdottaa, että kunnanvaltuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_________


