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LAIN TARKOITUKSENA ON

1) tukea ikääntyneen väestön1) tukea ikääntyneen väestön 
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä 
j it äi tä i t i tja itsenäistä suoriutumista;
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LAIN TARKOITUKSENA ON

2) parantaa ikääntyneen väestön2) parantaa ikääntyneen väestön 
mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun javaikuttavien päätösten valmisteluun ja 
tarvitsemiensa palvelujen 
kehittämiseen kunnassa;
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LAIN TARKOITUKSENA ON

3) parantaa iäkkään henkilön3) parantaa iäkkään henkilön 
mahdollisuutta saada laadukkaita 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekäsosiaali- ja terveyspalveluja sekä 
ohjausta muiden tarjolla olevien 

l l j kä ttöö k ilölli tpalvelujen käyttöön yksilöllisten 
tarpeittensa mukaisesti ja riittävän 
ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt 
toimintakykynsä sitä edellyttää; 5y y y ; 5



LAIN TARKOITUKSENA ONLAIN TARKOITUKSENA ON

4) vahvistaa iäkkään henkilön 
mahdollisuutta vaikuttaa hänellemahdollisuutta vaikuttaa hänelle 
järjestettävien sosiaali- ja 
t l l j i ältöö jterveyspalvelujen sisältöön ja 
toteuttamistapaan sekä osaltaan 
päättää niitä koskevista valinnoista.
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SOVELTAMISALA ELI KEITÄ LAKI KOSKEESOVELTAMISALA ELI KEITÄ LAKI KOSKEE

Ikää t t ä tö Ikääntynyt  väestö = 
vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä 
l tolevat

 Iäkäs henkilö =                             
h kilö j k f i k i ii ihenkilö, jonka fyysinen, kognitiivinen, 
psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky 

kittä ä ti h ik t ton merkittävästi heikentynyt 
ikääntymisen myötä alkaneiden, 
lisääntyneiden tai pahentuneidenlisääntyneiden tai pahentuneiden 
sairauksien vuoksi taikka ikääntymiseen 
liittyvän rappeutumisen johdosta 7liittyvän rappeutumisen johdosta 7



Kuntien yleiset velvollisuudetKuntien yleiset velvollisuudet
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KUNNAN VANHUSPOLIITTINEN SUUNNITELMAKUNNAN VANHUSPOLIITTINEN SUUNNITELMA

 Kunnan on laadittava suunnitelma
toimenpiteistään ikääntyneen väestöntoimenpiteistään ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi sekä 
ikääntyneiden tarvitsemien palvelujen 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi.

 Osa kunnan strategista suunnittelua Osa kunnan strategista suunnittelua
 Kunnanvaltuusto hyväksyy ja tarkistaa sen 

valtuustokausittainvaltuustokausittain 
 Suunnitelma otettava huomioon talousarviossa – ja 

suunnitelmassa, raportoinnissa ja 
h i i ik k kähyvinvointikertomuksessa sekä muussa 
ikääntyneen väestön asemaan vaikuttavassa 
kunnan päätöksenteossa ja ratkaisujen 9kunnan päätöksenteossa ja ratkaisujen 
valmistelussa.
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VANHUSPOLIITTISEN SUUNNITELMAN SISÄLTÖVANHUSPOLIITTISEN SUUNNITELMAN SISÄLTÖ

 Arvioitava hyvinvoinnin tilaa, palvelujen 
riittävyyttä ja laatua sekä palvelutarpeeseen 
vaikuttavia tekijöitä.j

 Määriteltävä tavoitteet hyvinvoinnin 
edistämiseksi, itsenäisen suoriutumisen 
tukemiseksi sekä palvelujen määrän ja laaduntukemiseksi  sekä palvelujen määrän ja laadun 
kehittämiseksi.

 Tavoitteiden toteuttamistoimenpiteet
 Arvioitava tarvittavat voimavarat. 
 Määriteltävä miten toteutetaan yhteistyötä

ikää t itä d t i jä j töj j idikääntyneitä edustavien järjestöjen ja muiden 
toimijoiden kanssa kääntyneiden elinoloihin 
vaikuttamisessa. 10va utta sessa. 10



PALVELUJEN LAATU JA RIITTÄVYYSPALVELUJEN LAATU JA RIITTÄVYYS

 Kunnan arvioitava ikääntyneelle väestölle tarjolla 
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 
vuosittainvuosittain.

 Hankittava säännöllisesti palautetta palveluja 
käyttäviltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan jakäyttäviltä henkilöiltä ja heidän omaisiltaan ja 
läheisiltään sekä lausunto vanhusneuvostolta.

 Palvelujen riittävyyden arvioimiseksi kerättävä Palvelujen riittävyyden arvioimiseksi kerättävä 
tietoa palveluihin käytetyistä voimavaroista sekä 
henkilöstön määrästä ja osaamisesta suhteessa 
ikääntyneen väestön määrään ja heidän 
tarvitsemiinsa palveluihin.
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PALVELUJEN SAATAVUUS JA 
SAAVUTETTAVUUS

 Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön 
sosiaalipalvelut sisällöltään, laadultaan ja 
laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan asukkaidenlaajuudeltaan sellaisina kuin kunnan asukkaiden 
hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja 
toimintakyky edellyttävät. y y y

 Palvelujen oltava saatavissa yhdenvertaisesti.
 Kunnan järjestettävä palvelut alueellaan lähellä Kunnan järjestettävä palvelut alueellaan lähellä 

asiakkaita, jollei palvelujen alueellinen 
keskittäminen ole perusteltua palvelujen laadun 
turvaamiseksi.
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KUNNAN VOIMAVARAT, ASIANTUNTEMUS 
JA TOIMINNAN JOHTAMINEN

 Kunnan on hankittava käyttöönsä ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn 
edistämisen sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- jaedistämisen sekä iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja 
terveyspalvelujen laadukkaan järjestämisen 
kannalta riittävä määrä tarpeellista p
asiantuntemusta hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen, gerontologisen hoito- ja 

i li ö i i lli lääk h idsosiaalityön, geriatrian, turvallisen lääkehoidon, 
ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä 
suun terveydenhuollon alaltasuun terveydenhuollon alalta.
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KUNNAN VOIMAVARATKUNNAN VOIMAVARAT, 
ASIANTUNTEMUS JA TOIMINNAN 
JOHTAMINEN

Toimintaa johdettava siten, että se j ,
tukee laadukasta asiakaslähtöisten
palvelujen kokonaisuutta,palvelujen kokonaisuutta, 
viranomaisten ja ammattiryhmien 
yhteistyötä ja toimintatapojenyhteistyötä ja toimintatapojen 
kehittämistä.
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VANHUSNEUVOSTOVANHUSNEUVOSTO
 Kunnan on asetettava vanhusneuvosto

ikääntyneiden osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi ja 
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä.

 Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan 
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, 
valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on 

kit tä ikää t ä tö h i i tiimerkitystä ikääntyneen väestön hyvinvointiin, 
osallisuuteen, elinympäristöön, asumiseen, 
liikkumiseen päivittäisistä toiminnoistaliikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista 
suoriutumiseen ja ikääntyneen väestön 
tarvitsemiin palveluihin 1515tarvitsemiin palveluihin. 1515



HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTAHYVINVOINTIA EDISTÄVÄ TOIMINTA

 Kunnan on järjestettävä iäkkäille hyvinvointia, 
terveyttä ja toimintakykyä edistäviä 
neuvontapalveluja, joihin sisältyvät:

H i i i lli li j j Hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja 
toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien ja 
tapaturmien ehkäisyyn tähtäävä ohjaustapaturmien ehkäisyyn tähtäävä ohjaus

 Terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä 
aiheutuvien ongelmien tunnistaminen ja niihinaiheutuvien ongelmien tunnistaminen ja niihin 
liittyvä varhainen tuki

 Sosiaalihuoltoa ja sosiaaliturvaa koskeva ohjausj j
 Sairaanhoitoa ja turvallista lääkehoitoa koskeva 

ohjaus
16

 Ohjausta kunnan ko. palvelujen käyttöön
16



äkkää h kilö l lIäkkään henkilön palvelutarpeen 
selvittäminen ja niihin vastaaminenselvittäminen ja niihin vastaaminen
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PALVELUTARVE – OHJAAVAT 
PERIAATTEET

l l k Palvelut toteutettava niin, että ne tukevat
iäkkään hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 
itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta jaitsenäistä suoriutumista ja osallisuutta ja 
ehkäisevät muuta palvelutarvetta.

 ”Palvelujen tavoitteena että iäkäs kokee Palvelujen tavoitteena, että iäkäs kokee 
elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 
arvokkaaksi ja että hän voi ylläpitää sosiaalista 
vuorovaikutusta ja osallistua mielekkääseen 
hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä 
di tä ää j llä itä ää t i i t ”edistävään ja ylläpitävään toimintaan.”

1818



PALVELUTARVE – OHJAAVAT 
PERIAATTEET

Iäkkään henkilön palvelujen 
tarpeeseen voidaan vastata p
pitkäaikaisella laitoshoidolla vain 
silloin kun se on iäkkään henkilönsilloin, kun se on iäkkään henkilön 
arvokkaan elämän ja turvallisen 
hoidon kannalta perusteltuahoidon kannalta perusteltua.
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ÄPALVELUTARPEIDEN SELVITTÄMINEN 

 Iäkkään henkilön palvelujen tarve on selvitettävä
viipymättä yhteistyössä iäkkään ja tarvittaessa 
omaisen kanssaomaisen kanssa,

 jos hän on hakeutunut arviointiin,
tehnyt siitä hakemuksen tehnyt siitä hakemuksen,

 palvelun tarve on muutoin todettu,
iitä t ht il it siitä on tehty ilmoitus 

 tai jos henkilön olosuhteissa tapahtuu muutoksia.
S l i k k l j l i i Selvityksen tekee laaja-alaista asiantuntemusta 
omaava henkilö yhteistyössä asiantuntijoiden 
kanssa 20kanssa. 20



PALVELUTARPEEN SELVITYS

Toimintakyky arvioitava 
monipuolisesti.p

Selvitettävä miten iäkäs pystyy 
suoriutumaan tavanomaisistasuoriutumaan tavanomaisista 
elämän toiminnoista asuin- ja 
t i i t ä i tö ää j i ätoimintaympäristössään ja missä 
tarvitsee tukea ja apua.
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PALVELUTARPEEN SELVITYS

Otettava huomioon iäkkään fyysiset, 
kognitiiviset, psyykkiset, sosiaaliset sekä 
ympäristön esteettömyyteen ja 
lähipalvelujen saatavuuteen liittyvät 
tekijät.

Millaisen palvelujen ja tukitoimien 
kokonaisuuden iäkäs tarvitsee.

 Iäkkään ja hänen omaistensa kanssa j
neuvoteltava vaihtoehdoista.

Huolehdittava että iäkäs saa tarvitsemansa 22Huolehdittava, että iäkäs saa tarvitsemansa 
avun palvelujen saamiseksi.
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PALVELUSUUNNITELMA 
Iäkkääll h kilöll jä j ä iIäkkäälle henkilölle järjestettävien 
palvelujen ja tukitoimien 

lltavoitteellista toteuttamista varten 
on ilman aiheetonta viivytystä 
laadittava palvelusuunnitelma.

Palvelusuunnitelma on tarkistettava 
aina silloin, kun iäkkään henkilön 
toimintakyvyssä tapahtuu hänen to ta yvyssä tapa tuu ä e
palvelutarpeeseensa vaikuttavia 
olennaisia muutoksia. 23olennaisia muutoksia. 23



PÄÄTÖS PALVELUJEN MYÖNTÄMISESTÄ  
JA OIKEUS PALVELUIHIN

 Mikäli selvitys sisältää iäkkään henkilön 
kiireellisesti tarvitsemia sosiaalipalveluja kunnankiireellisesti tarvitsemia sosiaalipalveluja, kunnan 
on tehtävä asiakkaan kirjallisen tai suullisen 
hakemuksen johdosta päätökset palvelujen 
myöntämisestä ja järjestettävä myönnetyt 
palvelut viipymättä.

 Päätös muiden selvitykseen sisältyvien Päätös muiden selvitykseen sisältyvien 
sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä 
asiakkaan kirjallisen tai suullisen hakemuksen 
johdosta ilman aiheetonta viivytystä viimeistään 
kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun päätös 
palvelun myöntämisestä on tehty 24palvelun myöntämisestä on tehty. 24



VASTUUTYÖNTEKIJÄVASTUUTYÖNTEKIJÄ

Palvelusuunnitelman laatimisen 
yhteydessä iäkkäälle on nimettävä y y
vastuutyöntekijä, jos hänen 
arvioidaan tarvitsevan apuaarvioidaan tarvitsevan apua 
palvelujen toteuttamisen ja 
yhteensovittamisen yhteydessäyhteensovittamisen yhteydessä.
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VASTUUTYÖNTEKIJÄVASTUUTYÖNTEKIJÄ

seuraa iäkkäälle henkilölleseuraa iäkkäälle henkilölle 
järjestettävän palvelukokonaisuuden 
t t t i ttoteutumista,

palvelutarpeiden muutoksia,p p ,
on yhteydessä palvelun

järjestämisestä vastaaviin ja muihinjärjestämisestä vastaaviin ja muihin 
tahoihin, 

neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä 
palvelujen ja etuuksien saantiin 26p j j
liittyvissä asioissa.
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PALVELUJEN LAADUNPALVELUJEN LAADUN 
VARMISTAMINENVARMISTAMINEN

2727



PALVELUN TUOTTAMISTA OHJAAVAT
PERIAATTEET

 Iäkkäille tarjottavien palveluiden on Iäkkäille tarjottavien palveluiden on 
oltava laadukkaita ja niiden on turvattava 
hyvä hoito ja huolenpito.hyvä hoito ja huolenpito.

Toimintayksiköissä on oltava henkilöstö, 
jonka määrä, asiantuntemus jajonka määrä, asiantuntemus ja 
tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden 
asiakkaiden lukumäärää ja palvelutarvetta 
ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. 

Toimintayksikön toimintatilojen on oltava
riittävät, asianmukaiset, kodinomaiset ja 
muutenkin olosuhteiltaan sopivat 
t ähd 28tarpeeseen nähden. 28



OMAVALVONTAOMAVALVONTA

Toimintayksikön palveluista vastaavan 
johtajan on huolehdittava toimintayksikön 
omavalvonnasta.

On laadittava omavalvontasuunnitelma 
joka on oltava julkisesti nähtävillä, sen 
toteutumista on seurattava ja palveluja 
kehitettävä. 

Myös omaisia on kuultava suunnitelmaa y
laadittaessa/seurattaessa ja henkilöstöltä
saatava säännöllinen palaute. 29p 29



ILMOITTAMINEN HAVAITUSTA 
PALVELUTARPEESTA

Mikäli k i li jMikäli kunnan sosiaali- ja 
terveystoimen, palo- ja 
pelastustoimen hätäkeskuksen taipelastustoimen, hätäkeskuksen tai 
poliisin palveluksessa oleva havaitsee 
palvelun tarpeessa olevan iäkkäänpalvelun tarpeessa olevan iäkkään 
henkilön, joka on ilmeisen 
kykenemätön vastaamaan omasta y e e ätö vastaa aa o asta
huolenpidostaan, terveydestään tai 
turvallisuudestaan, tulee heidän 
salassapitosäännösten estämättä 
ilmoitettava asiasta 

i li i i ill 30sosiaaliviranomaisille. 30



ODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINENODOTUSAIKOJEN JULKAISEMINEN

Kunnan on julkaistava vähintään 
puolivuosittain tiedot siitä, missä p ,
ajassa iäkkäälle henkilölle voidaan 
järjestää hänen tarvitsemansajärjestää hänen tarvitsemansa 
sosiaalipalvelut sen jälkeen, kun hän 
on tehnyt niitä koskevan hakemuksenon tehnyt niitä koskevan hakemuksen.

Velvollisuudesta terveydenhuollon 
odotusaikojen julkaisemiseen on 
voimassa, mitä terveydenhuoltolain 31voimassa, mitä terveydenhuoltolain 
55 §:ssä säädetään.
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YHTEENVETOA
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HOIVAN JÄRJESTÄMINENHOIVAN JÄRJESTÄMINEN

Kunnan on järjestettävä hoiva 
sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuna 
kotipalveluna, asumispalveluna, 
perhehoitona tai laitoshuoltona.

Tai osana terveydenhuoltolaissa 
tarkoitettua kotisairaanhoitoa tai 
laitoshoitoa.

Pitkäkestoinen laitoshoito on suositeltavaa 
vain silloin, kun ihmisarvoinen elämä 
iäkkään omassa kodissa ei ole mahdollista. 3333



PALVELUN TUOTTAMISTA OHJAAVAT
PERIAATTEET

Iäkkäällä lt hd lli lää Iäkkäällä on oltava mahdollisuus elää 
arvokasta elämää, johon kuuluu:

It ää ää i ik d Itsemääräämisoikeuden 
kunnioittaminen
Yk ilölli j lli l l j Yksilöllisyys ja osallisuus palvelujen 
suunnittelussa sekä päätöksenteossa
Oik d k i t i ii Oikeudenmukaisuus tarpeisiin 
vastaamisessa
L d kk t j t k it k k i ti Laadukkaat ja tarkoituksenmukaisesti 
järjestetyt palvelut
Iäkkää h kilö j hä läh i t ä 34

 Iäkkään henkilön ja hänen läheistensä 
hyvä kohtelu
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PALVELUN TUOTTAMISTA OHJAAVAT
PERIAATTEET

K ik t i i ltKaiken toiminnan on oltava 
asiakaskeskeistä, laadukasta ja 
turvallista.turvallista.

 Iäkkään henkilön palvelut on toteutettava 
siten, että ne tukevat ja edistävät tämän 

ä ä llitsenäistä suoriutumista, osallistumista ja 
kuntoutumista.

Palveluiden on ennaltaehkäistävä muutaPalveluiden on ennaltaehkäistävä muuta 
palvelutarvetta.

Palvelu on toteutettava siten että sePalvelu on toteutettava siten, että se 
mahdollistaa iäkkään henkilön asumisen 
kotona tai kodinomaisessa ympäristössä
ii itkää k i hd lli t 35niin pitkään kuin mahdollista. 35



KUNNAN VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖKUNNAN VIRANOMAISTEN YHTEISTYÖ

K i i i t t htä äKunnan eri viranomaisten on tehtävä 
yhteistyötä keskenään.
K t htä ä ht i t ötä öKunnan on tehtävä yhteistyötä myös 
eri viranomaisten, laitosten, iäkkäitä 
edustavien järjestöjen ja muidenedustavien järjestöjen ja muiden
sellaisten yhteisöjen kanssa, joiden 
toiminta läheisesti liittyy vanhustentoiminta läheisesti liittyy vanhusten 
elinoloihin.

3636



KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET

Lain kustannusvaikutukset syntyvät 
erityisesti henkilöstön määrän lisäämisestä 
ja henkilöstön osaamisen kehittämisestä. 

Alustava kustannusarvio 
kokonaiskustannuksista 100–200 miljoonaa 
euroa (josta valtionosuus 50–100 miljoonaa 
euroa) vuositasolla.

Kustannusarviota täsmennetään ennen  
lopullisen hallituksen esityksen antamista. 
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KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET

 Väestön ikärakenteen muutoksen seurauksena 
sosiaali- ja terveyspalvelujen tarve ja 
kustannukset kasvavat mutta kustannusten kasvuakustannukset kasvavat, mutta kustannusten kasvua 
voidaan hallita terveyden edistämiseen ja 
palvelurakenteen muutokseen tähtäävillä toimilla p
sekä parantamalla esimerkiksi muistisairauksien 
hoitoon liittyviä toimintakäytäntöjä.

 Kustannusten hallitsemiseksi on erityisen tärkeää 
ehkäistä ennalta pitkäaikaishoidon tarvetta, koska 
illä kittä iä k t ik t k i itkälläsillä on merkittäviä kustannusvaikutuksia pitkällä 

aikavälillä.
3838



KUSTANNUKSETKUSTANNUKSET

U d l i k hd ”k ti l l i tä t Uuden lain kohdan ”kuntien palveluissa täytyy 
olla riittävästi asiantuntemusta 
geriatriasta, turvallisesta lääkehoidosta, g , ,
monialaisesta kuntoutuksesta ja iäkkäiden 
suun terveydenhuollosta” toteuttamiseksi on 
bud je toi tu 45 4 mil joo naa eu roa Kaik kiaanbudjetoitu 45,4 miljoonaa euroa. Kaikkiaan 
vanhuspalvelulakiin on budjetoitu 144 
miljoonaa euroa, joista valtionosuuksina 
maksetaan puolet.

 Budjettiriihessä 10 miljoonaa euroa lisää
Mikäli h i äk hd h kilö ö ää ä ä i Mikäli havaitut epäkohdat henkilöstön määrässä ei 
poistu vuoteen 2015 mennessä, tulee hallitus 
määräämään asetuksella henkilöstömitoituksesta. 39määräämään asetuksella henkilöstömitoituksesta. 
Hoitajien minimimäärän tulee olla 0,5 hoitajaa per 
hoidettava

39



MUUTA HUOMIOITAVAAMUUTA HUOMIOITAVAA

 Elokuussa peruspalveluministeri Maria Guzenina-
Richardson kertoi, että vanhuspalvelulakiin 
ollaan kirjaamassa pykälä jonka mukaanollaan kirjaamassa pykälä, jonka mukaan 
iäkkäiden avo- tai avioparien yhdessä asuminen 
on mahdollistettava.

 Uudistuksen läpimeno ei ole varmaa, sillä 
muutoksesta koituisi myös kustannuksia.

 Tavoitteena on, että vanhuksia avustetaan kotiin 
mahdollisimman pitkään, jolloin yhdessä asuminen 
on mahdollista. Myös senioriasunnoissa asuville 
pariskunnille järjestetään apua siten, että 
pariskuntia ei tarvitse erottaa 40pariskuntia ei tarvitse erottaa. 40



KUNTIEN VELVOLLISUUKSIAKUNTIEN VELVOLLISUUKSIA
 Kunnan on laadittava suunnitelma

t i it i tää ikää t ä tötoimenpiteistään ikääntyneen väestön 
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä ikääntyneiden 
tarvitsemien palvelujen järjestämiseksi jatarvitsemien palvelujen järjestämiseksi ja 
kehittämiseksi.

 Kunnan on arvioitava ikääntyneelle väestölleKunnan on arvioitava ikääntyneelle väestölle 
tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua 
vuosittain.

 Kunnan on hankittava käyttöönsä riittävä määrä 
tarpeellista asiantuntemusta ja henkilökuntaa.

 Viranomaisten tehtävä yhteistyötä.
 Vanhusneuvostot lakisääteisiksi.
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 Iäkkäille annettava neuvontapalveluja.
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PALVELUTPALVELUT
 Iäkkään palvelutarve on selvitettävä jaIäkkään palvelutarve on selvitettävä ja 

hänelle on tehtävä henkilökohtainen 
palvelusuunnitelma.palvelusuunnitelma.

 Iäkkään palvelusuunnitelman 
toteutumisesta vastaa vastuutyöntekijätoteutumisesta vastaa vastuutyöntekijä.

 Kiireettömään palvelutarpeeseen 
vastattava viimeistään kolmenvastattava viimeistään kolmen 
kuukauden kuluessa, kiireelliseen 
viivytyksettäviivytyksettä.

 Kunnan on julkaistava vähintään 
li i i (j ) i d ii ä i ä 42puolivuosittain (jono)tiedot siitä, missä 

ajassa iäkkäälle on palvelut järjestetty.

42



KIITOS!

O h äOta yhteyttä:
eeva-johanna.eloranta@eduskunta.fi
Puh. 050-523 2309
tai avustajaani:tai avustajaani:
mari-elina.koivusalo@eduskunta.fi
P h 050 574 1092Puh. 050-574 1092
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