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Vastaus vt Arja Karhuvaaran kysymys geriatrisen kuntoutuksen ke-
hittämisestä

HEL 2012-004484 T 00 00 03

Vs. Sosiaali- ja terveystointa johtavan apulaiskaupunginjohtajan vastaus

Valtuutettu Arja Karhuvaara kysyy, miten dosentti Harriet Finne-Soverin
aikanaan laatimassa, Kustaankartanon vanhustenkeskuksen asukkai-
den ja hoitokonseptien vahvuuksia ja heikkouksia selvittäneessä rapor-
tissa mainitut kehittämisehdotukset ovat toteutuneet.

Vastauksena sosiaali- ja terveystointa viransijaisena johtava apulais-
kaupunginjohtaja toteaa sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen antamien
lausuntojen mukaisesti seuraavaa:

Sosiaalivirastossa ja terveyskeskuksessa on jatkuvasti käynnissä
ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitoa ja edistämistä koskevia kehittämis-
toimia. Toimintaa kehitetään kaikissa vanhusten palvelumuodoissa.
Onnistuneina esimerkkinä voidaan terveyskeskuksesta mainita kau-
punginsairaalan kuntoutumista edistävä työote ja kotihoidon ”Liikku-
missopimus” sekä sosiaalivirastosta vanhusten ympärivuorokautisen
hoidon ”Aktiivinen arki” -malli.

Kustaankartanon vanhustenkeskuksessa on kehitetty toimintaa esi-
merkiksi ”Turvallisesti Aktivoivaan Arkeen” -projektin aikana. Vuotee-
seen hoidettavien asukkaiden määrä on tällä hetkellä 3 %, vuonna
2005 osuus oli 7 %. Aktivoivan hoitotyön osuus on lisääntynyt ja esi-
merkiksi inkontinenssin hoito on entisestään parantunut. Lähes kaikilla
asukkailla on pidätyskyvyn parantamista koskeva koulutus- ja harjaan-
nuttamissuunnitelma. Kustaankartano sai vuonna 2010 valtakunnalli-
sen OivaHoiva-palkinnon iäkkäiden inkontinenssista kärsivien hyvästä
hoidosta.

Aktivoivan hoitotyön avulla liikuntarajoitteiden syntymistä on pystytty
estämään. Tätä osoittavat Kustaankartanon asukkaista tehtyjen RAI-
mittauksien (Resident Assessment Intrument) maan keskiarvoja pa-
remmat tulokset. Viime syksynä tehdyn ravitsemustutkimuksen mukaan
myös asukkaiden ravitsemustilan heikentyminen on pystytty estämään
huolimatta siitä, että asukkaat ovat muistisairaita ja hyvin iäkkäitä.
Ruokailuhetkistä nautitaan yhteisöllisinä ja iloa tuottavina hetkinä.
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