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Esittelen: 
• vanhuspalvelulakia ja uutta laatusuositusta
• mitä uutta?
• jääkö jotain puuttumaan?
• Kaste-ohjelman tavoite: parannetaan palveluja



• Iäkkään väestön koettu elämänlaatu on parantunut
• Luottamus toisiin ihmisiin on lisääntynyt
• Aikaisempaa harvempi kertoo läheisten ihmissuhteiden puutteesta tai 

puutteesta saada käytännön apua
• Lähiympäristö koetaan turvallisemmaksi ja toimeentulo on parempi kuin 

ennen (Terveys 2011 ja 2001 kyselyn tuloksien vertailussa)

Iäkäs henkilö on ensisijaisesti 
aikuinen, jolla on aikuisen ihmisen 
oikeudet ja autonomia 
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63-vuotta täyttänyt väestö
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989 039

91 318
52 136



• Vanhuspalvelulaki tuli voimaan 1.7.
lain tavoitteita tukevat myös a) uusi 

laatusuositus Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
b) sekä Kaste-ohjelman (2012-2015) osaohjelma 
III Ikäihmisten palvelujen rakennetta ja sisältöä 
uudistetaan 

Huomioidaan väestörakenteen muutos  
Tavoite on ikäystävällinen Suomi
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Lain tavoitteet

Ikääntynyt väestö (vanhuuseläkeikäiset)

– hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä 
suoriutumista tuetaan

– vaikuttamismahdollisuus kunnan päätöksentekoon paranee

Iäkäs henkilö (toimintakyky heikentynyt ikään liittyvien syiden takia)

– laadukkaiden, oikea-aikaisten, yksilöllistä tarvetta vastaavien 
palvelujen saanti paranee

– mahdollisuus vaikuttaa omien palvelujen toteuttamiseen 
vahvistuu
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LAIN KAKSI TASOA

Väestötaso (vanhuseläkeiässä olevat)
Henkilötaso

Yleiset velvoitteet kunnille (2 luku)

Iäkkäiden henkilöiden palvelutarpeiden 
selvittäminen ja tarpeisiin vastaaminen (3 luku)

Palvelujen laatu (4 luku)

15.5.2013
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Kunnan yleiset velvollisuudet ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin & osallisuuden 
tukemiseksi (luku 2)

18.9.2013

• Suunnitelma ja riittävät 
resurssit ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin tukemiseksi

• Hyvinvointia edistävät palvelut 

Hyvinvoinnin, 
terveyden & 

toimintakyvyn 
tukeminen

• Vanhusneuvostot Osallisuuden 
turvaaminen
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PALVELUTARPEISIIN VASTAAMINEN

Palvelujen on oltava laadukkaita, oikea-aikaisia 
ja riittäviä

Pitkäaikaishoito:
Hoito ensisijaisesti kotona
Laitoshoitoa vain lääketieteellisin perustein

Turvallisuus, arvokas elämä, sosiaalinen 
vuorovaikutus, mielekäs toiminta
Iäkkäillä puolisoilla mahdollisuus asua yhdessä
Hoitojärjestelyjen pysyvyys
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PALVELUTARPEEN SELVITTÄMINEN

Arvioitava luotettavin menetelmin, viipymättä
kokonaisvaltaisesti: Fyysinen ja 
kognitiivinen, psyykkinen, sosiaalinen

Huomioitava ympäristön esteettömyys, asuminen 
ja lähipalvelujen saatavuus

Missä tilanteessa: 
Iäkäs henkilö tai joku hänen puolestaan pyytää
Hakemuksesta
Neuvontapalvelujen yhteydessä on ilmennyt tarve
Iäkkään henkilön palvelun tarpeesta on tehty ilmoitus lain 25 
§ mukaisesti
Olosuhteissa tapahtuu olennainen muutosArvioitava
luotettavin menetelmin
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Palvelusuunnitelma
kun toimintakyky on arvioitu:

Iäkkään henkilön kanssa neuvotellaan 
vaihtoehdoista ja hänen näkemyksensä kirjataan 
suunnitelmaan
Toimintakyvyn tukeminen
Hyvän hoidon turvaaminen

Vastuutyöntekijä (voimaan 1.1.2015)

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja 
oikeus palveluihin
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PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN
TOIMINTAYKSIKÖISSÄ (KUNNAN OMA JA YKSITYINEN)

19§ Laadukkaat palvelut 
20§ Henkilöstö
21§ Johtaminen
22§ Toimitilat
23§ Omavalvonta (voimaan 1.1.2015)
24§ Viranomaisvalvonta

Huom. Hallituksen ponsi
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 
ja palvelujen parantamiseksi

Ei vain sosiaali- ja terveyspalvelut, vaan tavoitteena 
Ikäystävällinen Suomi. 

Asuminen ja lähiympäristöt, esteettömyys
Esim. hyvä ravitsemus, liikunta ja oikeat lääkkeet
Sosiaaliset suhteet: seuraa, tekemistä ja toimintaa
Kuntoutus kaikissa vaiheissa

o Osallisuus (esim. vanhusneuvostojen
uusi rooli)

o Asiakkaan kuuleminen omien
palvelujensa järjestämisessä 

14.8.2013 13


