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1 JOHDANTO
Suomalaisen yhteiskunta ikääntyy siten, että työikäisten ja lasten määrä vähenee samalla kun
ikääntyneen väestön määrä kasvaa. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa
ikäryhmissä kasvaa voimakkaimmin. Väestön ikärakenteen muutoksesta seuraa, että yhteiskunnan
on mukauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin.
Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja palvelujen turvaaminen edellyttää kunnilta ja alueilta
tietoista ikääntymispolitiikkaa ja sitoutumista päätöksenteon kaikilla tasoilla.
Ikääntyneen väestön määrän kasvaessa heidän merkityksensä yhteiskunnassa kasvaa. Monet
eläkeläiset ovat keskeinen voimavara vapaaehtoistoiminnassa tai käyttävät edelleen ammatillista
ja muuta osaamistaan työelämässä.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, esteettömät asuin- ja elinympäristöt, lähipalvelut ja
toimivat liikenneratkaisut helpottavat ihmisten kotona asumista ja vähentävät tai siirtävät hoivaja hoitopalvelujen tarvetta. Tätä kautta myös hoiva- ja hoitopalvelujen kustannusten kasvua
voidaan hillitä.
Iäkkäät tarvitsevat yksilöllisiä, huolelliseen palvelutarpeen arviointiin perustuvia palveluja oikeaaikaisesti. Keskeisiä iäkkäiden palveluja ovat terveyspalvelujen lisäksi kotihoito, omaishoito ja
muut kotona asumista tukevat palvelut sekä ympärivuorokautinen hoito tehostetussa
palveluasumisessa. Toimiva palvelukokonaisuus on tärkeä niille iäkkäille, jotka tarvitsevat paljon
erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja.

2 VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISEN VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista
Vanhuspalveluiden perustyötä ja kehittämistä ohjaa perustavanlaatuisesti 1.7.2013 voimaan tullut
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista,
ns. vanhuspalvelulaki. Lain tavoitteena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä ja
lisätä mahdollisuuksia vaikuttaa palvelujen kehittämiseen kunnassa sekä parantaa iäkkäiden
henkilöiden mahdollisuutta saada laadukkaita palveluja sekä vaikuttaa palvelujensa sisältöön ja
toteuttamiseen.
Kunnan on laadittava valtuustokausittain suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi ja
arvioitava vuosittain palvelujen riittävyyttä ja laatua. Kunnan on osoitettava riittävät voimavarat
suunnitelman toteuttamiseksi. Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on nimettävä erillinen
vanhusneuvosto, joka on mukana kuntalaisten ikääntyneen väestön hyvinvointia koskevan
suunnitelman valmistelussa ja palvelujen riittävyyden arvioinnissa. Lisäksi ikääntyneelle väestölle
on tarjottava neuvontapalveluja ja riskiryhmille terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä.
Kunnan on toteutettava iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito ensisijaisesti hänen
kotiinsa annettavilla ja muilla sosiaali- ja terveydenhuollon avopalveluilla. Pitkäaikaista laitoshoitoa
voidaan järjestää vain, jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai asiakasturvallisuuteen tai
potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet.
Iäkkään henkilön palvelutarpeet on selvitettävä monipuolisesti ja hänelle on laadittava
palvelusuunnitelma. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada myönnetyt palvelut viimeistään kolmessa
kuukaudessa päätöksestä. Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja
terveyden tukemista ja palvelujen järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantuntemusta.
Iäkkäälle henkilölle on nimettävä omatyöntekijä.
Henkilöstön ja tilojen tulee vastata asiakkaiden tarpeita ja johtamisen tulee olla asiakaslähtöistä.
Toimintayksikölle on laadittava omavalvontasuunnitelma.
Jos terveydenhuollon ammattihenkilö, sosiaalitoimen, pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin
palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen

kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, hänen on tehtävä siitä viipymättä ilmoitus
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.
Terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava sosiaalitoimelle iäkkään henkilön
kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen
kotiuttamista.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980

Laatusuositus
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet iäkkäiden ihmisten palvelujen
kehittämistä koskevan laatusuosituksen vuosina 2001, 2008 ja 2013. Vuonna 2017 laatusuositus
uudistui huomioon ottamaan ohjaus- ja toimintaympäristössä meneillään olevat muutokset sekä
hallitusohjelman ja julkisen talouden suunnitelman tavoitteet. Laatusuosituksen tarkoituksena on
edeltäjiensä tapaan tukea vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Laatusuositus on valmisteltu
laajapohjaisessa työryhmässä ja sen valmistelun aikana on kuultu asiantuntijoita. Suositus on
tarkoitettu ensisijaisesti iäkkäiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin tueksi kuntien, sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteistoiminta-alueiden ja maakuntien päättäjille ja johdolle. Lisäksi sitä voivat
hyödyntää oman toimintansa suunnittelussa ja arvioinnissa monet muutkin tahot, kuten sosiaalija terveyspalvelujen tuottajat, alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat. Laatusuosituksen
tavoitteena on turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko
ikääntyneelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille
henkilöille. Näin ollen – vanhuspalvelulain tapaan – osa suosituksista kohdistuu nimenomaisesti
väestö- ja osa yksilötasolle. Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat seuraavat:
•

Turvataan yhdessä mahdollisimman toimintakykyistä ikääntymistä

•

Asiakas- ja palveluohjaus keskiöön

•

Laadulla on tekijänsä

•

Ikäystävällinen palvelujen rakenne

•

Teknologiasta kaikki irti

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Erityistä huomiota on kiinnitetty siihen, että
suositeltaville asiakokonaisuuksille on tietoon perustuvat perustelunsa ja käytettävissä
indikaattoreita, joiden avulla suositusten toteutumista voidaan järjestelmällisesti arvioida.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80132/06_2017_Laatusuositusjulka
isu_fi_kansilla.pdf
Lain ja suosituksen ohelle vanhustyötä on ohjannut vahvasti edellisen hallituksen kärkihanke:
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Tämä
kärkihanke toteutettiin vuosina 2016–2018 ja se osaltaan toimeenpani monia uudistetun
laatusuosituksen sisältöjä sekä ohjasi käytännön hoitotyötä ennaltaehkäisevälle ja
kuntouttavalla otteella etenkin teknologiaa hyödyntäen koko valtakunnan tasolla.

3 IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN NYKYTILA PETÄJÄVEDELLÄ
Laatusuosituksen perusteella ikääntyneiden nykytilaa voidaan arvioida hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen-, talous-, palvelujen rakennetta sekä palvelujen tarvetta kuvaavien
indikaattoreiden avulla. Seuraavassa kuvattu Sotkanet-tilastojärjestelmän perusteella
Petäjäveden ikääntyneiden nykytilaa verrattuna valtakunnallisiin arvioihin.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Yksinasuvat 75

2016

2017

2018

Koko maa

47,2

47,3

47

Petäjävesi

50,3

51,2

50.9

Koko maa

2,1

2,0

2,0

Petäjävesi

4.3

4.1

3.9

Koko maa

61.4

61.4

61.5

Petäjävesi

63.6

63.6

63.8

Koko maa

2.7

2.7

2.6

Petäjävesi

4.1

4.1

4.0

vuotta täyttäneet, %
vastaavan ikäisestä
asuntoväestöstä
Täyttä
kansaneläkettä
saaneet 65 vuotta
täyttäneet, %
Erityiskorvattaviin
lääkkeisiin
oikeutettuja 65
vuotta täyttäneitä, %
Erityiskorvattaviin
lääkkeisiin psykoosin
vuoksi oikeutettuja
65 vuotta
täyttäneitä, %

Vammojen ja

Koko maa

2.8

2.9

2.7

Petäjävesi

3.7

1.1

3.1

Koko maa

4009

3915

3903

Petäjävesi

4425

4262

4442

myrkytysten vuoksi
sairaalassa hoidetut
65 vuotta
täyttäneet, %
Kuolleisuus 65
vuotta täyttäneillä /
100 000 vastaavan
ikäisistä

Talous
Petäjäveden kunnassa laitoshoidon kustannuksia ei ole, sillä laitoshoito kunnassa on
lakkautettu vuonna 2012. Kotihoidon käyttökustannukset ovat olleet laskusuunnassa.
2016

2017

1561

1440

Kotihoidon käyttökustannukset,
1000€
Petäjävesi

Palvelujen tarve
Ikäihmisten määrän kasvu kunnassa on ollut vielä maltillista viime vuosina. Oheisessa taulukossa
kuvattuna 65-, 75- ja 85 vuotta täyttäneiden osuus kunnassa.

65 vuotta täyttäneet

75 vuotta täyttäneet

85 vuotta täyttäneet

2016

2017

2018

Koko maa

20.9

21.4

21.8

Petäjävesi

22.9

23.4

23.8

Koko maa

9.1

9.1

9.3

Petäjävesi

9.9

9.9

10.3

Koko maa

2.6

2.7

2.7

Petäjävesi

2.9

2.9

3.0

Palvelujen rakenne
2016

2017

2018

Valtakunnallinen
tavoitetaso

75 vuotta täyttäneet,

Koko maa

90.9

91.1

Petäjävesi

-

92.3

Koko maa

11.3

11.3

11

täyttäneet

Petäjävesi

11.5

11

10.9

Tehostetun

Koko maa

7.3

7.5

-

Petäjävesi

-

7.7

-

Koko maa

4.7

4.8

4.9

Petäjävesi

4.3

6.7

4.5

yksin asuvat, %

Kotihoidon piirissä

92%

olevat, 75 vuotta

13-14%

palveluasumisen
piirissä olevat 75

6-7%

vuotta täyttäneet
Omaishoidon tuen
piirissä olevat, 75
vuotta täyttäneet, %

6-7%

4 VÄESTÖENNUSTE
Vuosi

Väkiluku

0-14- v

15-64-v

65-74-v

75-

2020
2025
2030
2035
2040

3801
3570
3354
3189
3075

719
574
482
453
442

2138
2031
1882
1748
1699

537
471
457
440
374

407
494
533
548
560

5 VANHUSPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT
Toiminta-ajatus
Ikäihmisten palveluiden tehtävänä on turvata ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä,
toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista ja vahvistaa näiden osuutta palvelurakenteessa.
Tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia uudistamalla kotiin
tuotettavien palvelujen mahdollisuuksia asiakkaiden tuen ja palvelujen tarpeen perusteella,
erityisesti kotiin tuotavia kuntoutuspalveluja sekä ennaltaehkäisevää ja asiakasta itseään
osallistavaa toimintatapaa hyödyntäen.

Haluamme ylläpitää ja tukea asukkaiden elämänlaatua, terveyttä ja toimintakykyä, kun asuminen
ei enää omassa kodissa onnistu. Tavoitteena on tarjota turvallista ja elämänmakuista arkea
asiakkaan omia arvoja ja elämäntapoja kunnioittaen. Kokonaisvaltaiseen hoitotyöhön kuuluu tiivis
yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa sekä moniammatillinen yhteistyö yli toimialojen.

Arvot
•

asiakaslähtöisyys

•

kunnioitus

•

turvallisuus

•

tasa-arvoisuus

Palvelumme perustuvat aina asiakaslähtöisyyteen. Kunnioitamme asiakkaan yksityisyyttä sekä
omia arvoja ja asenteita. Asiakkaan itsemääräämisoikeus ja valinnan mahdollisuus ohjaa
työtämme.
Huolehdimme asiakkaan asuin- ja elinympäristön turvallisuudesta ja sitoudumme siihen, että
olemme työntekijöinä ammatillisesti osaavia ja ammattitaitoisia. Luottamuksellinen asiakassuhde
perustuu tasa-arvoisuuteen, voimavarojen tukemiseen ja laadukkaaseen kohtaamiseen.

5 PALVELUT
5.1 Palveluihin hakeutuminen
Vanhuspalveluiden piiriin hakeudutaan ensisijaisesti palveluohjauksen kautta. Tällä tarkoitetaan
palveluohjaajan tekemää arviointikäyntiä kotiin, jonka tarkoituksena on arvioida yksilöllisesti
oikea-aikainen ja tarkoituksenmukainen palvelutarve sekä niiden kanssa parhaiten yhteensopivat,
asiakkaan selviytymistä tukevat tukipalvelut joko omasta palvelujärjestelmästä tai tarjolla olevista
ulkopuolisista toiminnan tuottajista. Palvelutarpeen arviointi on asiakkaalle maksuton.
Myös ns. lakisääteiset huoli-ja hätäilmoitukset ilmoitetaan kunnan asiakas- ja palveluohjaajalle
joko sähköisesti tai virka-aikana puhelimitse. Kiireellisissä palvelutarpeen arvioinneissa tilanne on
arvioitava kolmen arkipäivän kuluessa ilmoituksen jättämisestä ja ei-kiireellisissä tapauksissa

seitsemän päivän kuluessa. Petäjävedellä ei ole ollut haasteita määräaikojen noudattamisessa,
vaan kaikki palvelutarpeen arvioinnit on pystytty tekemään lain määräämällä tavalla.

5.2 Kotihoito
Kotihoidon ja sen tukipalvelujen avulla on tarkoitus edistää ja turvata ikääntyneiden kotona
asumista mahdollisimman pitkään. Petäjävedellä 75 vuotta täyttäneistä kuntalaisista asuu noin 92
% kotona, jota voidaan pitää valtakunnallisesti hyvänä arviointimittarina. Kotihoidon piirissä
ikääntyvästä väestöstä on sen sijaan vuonna 2018 alle 11 % (10.9%), jota voidaan pitää hiukan
alhaisena valtakunnalliseen tavoitetasoon (13-14%) verrattuna. Petäjävedellä on maantieteelliset
välimatkat paikoin pitkiä, mutta myös toisaalta pienelle paikkakunnalle tyypillistä aktiivista
naapuri- ja läheisapua, joka saattaa vähentää kotihoidon palvelujen tarvetta. Oikea-aikainen
asiakas- ja palveluohjaus on tässä kuitenkin ratkaisevassa roolissa tulevaisuutta arvioitaessa.
Kotihoidon henkilöstön välittömäksi työajaksi on asetettu 50-55% kokonaistyöajasta, joka on
toteutunut Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoahankkeen myötä hienosti. Myös muu kotihoidon ja tukipalveluiden kehittäminen ja saavutettavuus
on parantunut viime vuosina. Vuonna 2018 siirryttiin lääkkeiden koneelliseen annosjakeluun, joka
on etenkin lisännyt asiakasturvallisuutta ja vapauttanut hoitohenkilöstön työaikaa asiakastyöhön.

5.3 Kotihoidon tukipalvelut
Asiakkaalle voidaan myöntää kotihoidon tukipalveluita, kuten ateria-pyykki-, hygienia-, turva- tai
päivätoimintapalveluja arjen turvaamiseksi. Tukipalveluiden tarkoitus on turvata kotona asumista
mahdollisimman pitkään ja edistää ikäihmisten toimintakykyä mahdollisimman pitkään.
Tukipalveluista tehdään erillinen viranhaltijapäätös ja ne ovat maksullisia palveluita.
Tukipalveluista voi tiedustella asiakas- ja palveluohjaajalta puh. 040-357 5789.

5.4 Palveluasuminen
Tavallista palveluasumista, pääsääntöisesti ilman yöhoitoa olevia asumispalvelupaikkoja kunnassa
on Pihlajarinne-palvelutalossa sekä Onnelan kiinteistössä. Pihlajarinteellä asukashuoneita on 14,
joista osa on pariskunnille tai kahdelle hengelle tarkoitettuja kaksioita. Pihlajarinteellä on
henkilökunta paikalla kaksivuorotyön luonteisesti ja talossa on kotihoidon henkilökunta. Tavallisen

palveluasumisen haasteena on käyttöasteen vajeet osin valtakunnallisista kotihoidon
panostuksista johtuen, mutta myös pienen kunnan asuntopolitiikka huomioiden. Tulevaisuudessa
tuleekin pohtia, onko kunnassa tarvetta tavalliselle palveluasumiselle vai onko kiinteistöä tarvetta
hyödyntää jollakin muulla tavalla asiakkaiden tarpeet huomioiden.
Onnela-kiinteistö tarjoaa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille avohuollon kuntoutusta arkisin.
Tukiasuntoja on kahdeksan. Samassa pihapiirissä on myös tavallista vuokra-asumista ja ns.
matalan kynnyksen kuntoutuksen päivätoimintaa. Tämän kaltaista toimintaa tulee kunnassa
lähivuosina lisätä yhä edelleen, kun vertaillaan terveyspalveluiden käyttöasteita,
valtakunnallisestikin lisääntyviä päihde- ja mielenterveyspalveluiden tarvetta sekä taas toisaalta
ihmisten kokemaa syrjäytymisen uhkaa tai eriarvoisuutta.

5.5 Tehostettu palveluasuminen
Petäjäveden kunta tuottaa omana palveluna tehostettua palveluasumista 42-paikkaisessa
Petäjäkodissa. Tehostetun palveluasumisen piirissä oli vuonna 2017 miltei 8 % yli 75 vuotta
täyttäneistä verrattuna vastaavan ikäiseen väestöön, jota voidaan pitää valtakunnallisestikin
korkeana arvona. Tulevaisuudessa tähän tullaan vastaamaan lisäämällä paitsi kotona tapahtuvaa
kotikuntoutusta, mutta myös perustumalla Petäjäkotiin erillinen lyhytaikainen kuntoutusosasto,
jonka tavoitteena on lisätä kotona asuttavia vuosia. Kuntoutusosasto tullaan perustamaan vuoden
2019 aikana ja toiminta varmentuu alkuvuodesta 2020.

6 OMAISHOIDON TUKI
Omaishoidon tuella tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon tai
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu omaishoitajalle maksettavasta
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.
Omaishoidon tukea haetaan kirjallisesti omaishoidon tuen hakemuksella, joita löytyy Petäjäveden
kunnan nettisivuilta, www.petajavesi.fi/omaishoidontuki
Tarkemmin lisätietoja saa seuraavilta henkilöiltä:
Yli 65- vuotiaiden omaishoidon tuki

Asiakas- ja palveluohjaaja
Teollisuustie 1, 41900 Petäjävesi
puh. 040-357 5789
Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki
Sosiaaliohjaaja
Suutarintie 4, 41900 Petäjävesi
puh. 0400 366 752
Omaishoidon tuesta annetun lain 3§ mukaan omaishoidon yleiset myöntämisperusteet ovat:
henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa
hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan
hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla
hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia
omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa on
hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää
hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle
sopiva
tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Laissa mainittujen edellytysten lisäksi Petäjävedellä omaishoidon tuen myöntäminen edellyttää
seuraavaa:
•

hoidettavan kotikunta on Petäjävesi

•

hoidettava tarvitsee henkilökohtaista hoitoa ja huolenpitoa nimenomaan päivittäisissä
toimissa joko ympärivuorokautisesti tai vähintään useita kertoja päivässä

•

hoidon päävastuu on omaishoitajalla

•

omaishoitaja on täysi-ikäinen

•

lapsen ja nuoren sairauteen tai vammaan perustuvasta hoidosta, joka on erittäin vaativaa
tai sitovaa verrattuna terveeseen saman ikäiseen lapseen

Omaishoitolain 5§ on säädetty hoitopalkkioiden vähimmäismääristä ja lain 6§ hoitopalkkion
tarkistamisesta kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 395/2006 96§ mukaisella
palkkakertoimella. Omaishoidon tuki on veronalaista tuloa. Tuki maksetaan kerran kuukaudessa.
Omaishoidon tukea voidaan maksaa alennettuna hoitajan pyynnöstä. Hoitopalkkion suuruus
määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella.
Tarkemmin omaishoidon myöntämisen perusteisiin voi tutustua niistä laadittuun ohjeistukseen
seuraavasta lähteestä
https://www.petajavesi.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/perhehoito

7 PERHEHOITO
Perhehoidolla tarkoitetaan oman kodin ulkopuolista hoitoa tarvitsevan henkilön hoitamista
yksityisessä perheessä perheenjäsenenä. Perhehoitoa voidaan järjestää myös hoidettavan kotona.
Perhehoitoa antaa koulutettu perhehoitaja. Lasten ja nuorten lisäksi perhehoidossa voi olla myös
aikuisia kehitysvammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä. Perhehoitajan tehtävästä ja
asemasta tekee erityisen se, että kyseessä on toimeksiantosuhde eikä työsuhde. Perhehoito voi
joko lyhyt – tai pitkäaikaista.
Perhehoitolakiin sisältyvät säännökset perhehoitopaikan tai perhekodin yleisistä
laatuvaatimuksista, hoitajien koulutuksesta, hoidettavien enimmäismäärästä,
toimeksiantosopimuksesta, hoitopalkkiosta ja kustannusten korvaamisesta.
•

Perhehoitolaki 263/2015

8 VANHUSNEUVOSTO
on lakiin perustuva yhteistyöelin, jonka tarkoituksena on ikääntyneiden kuntalaisten
toimintakyvyn tukeminen. Vanhusneuvosto vaikuttaa ikäihmisten hyvinvointiin

•

tekemällä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ikääntyneitä ja heidän
elinolosuhteitaan koskevissa asioissa

•

edistää ikäihmisten palveluihin liittyvää tiedotusta

•

osallistua ja vaikuttaa kunnan toiminnan suunnitteluun ja valmisteluun

•

seurata ikääntyneiden palveluiden laatua ja tarvetta sekä tehdä kehittämisesityksiä

•

edistää ja kehittää yhteistyötä muiden eläke-, vanhus ja veteraanijärjestöjen kanssa

•

tehdä vanhusneuvostoa tunnetuksi kuntalaisille

Petäjäveden vanhusneuvoston jäsenmäärän ja kokoonpanon vahvistaa kunnanhallitus.
Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvosten kokouksessaan 28.8.2017. Toimikausi on yhden
valtuustokauden mittainen. Neuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa, tarpeen mukaan
useammin.
Vanhusneuvoston kokoonpano 2017-2021
Puheenjohtaja Pirkko Saarinen, puh. 040 559 4829
Sihteeri Minna Koskinen, puh. 0500 542 687
Liisa Kiivanen
Pirkko Lemmetty
Heikki Palola
Heikki Puhakka
Vuokko Vihtalahti
Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät kunnan nettisivuilta seuraavasta lähteestä
https://www.petajavesi.fi/sosiaali-ja-terveys/ikaihmisten-palvelut/vanhusneuvosto

9 VETERAANIT
Rintamaveteraanit, sotainvalidit ja heidän omaisensa sekä kaatuneiden ja kadonneiden omaiset
voivat saada erityisiä korvauksia, palveluja, hoitoa ja kuntoutusta. Nämä maksetaan
Valtiokonttorin ja osin Petäjäveden kunnan omasta budjetista.

Kotihoito ja siihen liittyvät tukipalvelut sekä tehostettu palveluasuminen ovat vähintään 15 %:n
sotainvalidille maksuttomia. Valtiokonttori myöntää kunnalle erillistä määrärahaa tukemaan
kotona asuvien veteraanien ja rintamatunnuksen omaavien naisten selviytymistä. Valtionkonttorin
myöntämää määrärahaa käytetään talonmiespalveluihin, siivouksen hankkimiseen yksityiseltä
siivousalan yritykseltä tai järjestöltä, kotihoidon ja tukipalvelujen tuottamiseen, ei-lääkinnälllisten
apuvälineiden hankintaan sekä ateriapalvelujen tuottamiseen. Lisäksi kunnan omasta budjetista
käytetään hammashoidon kustannuksiin erillinen määrä vuosittain. Veteraanipalvelujen
myöntäminen perustuu asiakkaan palvelutarpeen arviointiin.

10 LOPUKSI
Sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävät palvelut edellyttävät mahdollisimman tervettä ja
toimintakykyistä ikääntymistä tukevia toimenpiteitä rakennemuutosten lisäksi. Hyvinvoinnin,
hyvän elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja toimivan arjen turvaamiseksi tarvitaan myös
ennaltaehkäiseviä ja turvallisuutta lisääviä näkökulmia. Lisäksi tarvitaan toimenpiteitä
yksinäisyyden ehkäisemiseksi sekä turvallisen ja osallistavan ympäristön turvaamiseksi. Tervettä
ikääntymistä ja ikäihmisten osallisuutta lisätään olemassa olevien palveluiden lisäksi tarjoamalla
kunnassa riittäviä ennaltaehkäiseviä palveluja, kuten mielekästä ja monipuolista päivätoimintaa,
erilaisia intensiiviryhmiä ja kuntoutuksen asiantuntijoiden lisääntyviä palvelumuotoja. Vuodesta
2018 hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tarjotaan kaikille 75 ja 80 vuotta täyttäville riippumatta
asumismuodosta. Tällä lisäyksellä pyritään löytämään avun tai palvelujen tarpeessa olevia
kuntalaisia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, tukemaan etenkin yksin asuvia ikäihmisiä sekä
tekemään nykyisiä palveluja tunnetuiksi. Omaishoitajien hyvinvointia pyritään tukemaan
lisäämällä yhteistyötä ja tarjoamalla lakisääteisiä vapaapäivän viettomahdollisuuksia tehostetun
palveluasumisen lisäksi myös kotona ja kodin ulkopuolella. Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden
kuntoutustoimintaa lisätään sekä tehostetaan yhteistyötä muiden toimialojen kanssa.
Työtoiminnan lisäksi päihde- ja mielenterveysasiakkaille tarjotaan mahdollisuus arkea tukeviin
kotikäynteihin ja tehokkaampaan kotona asumisen tukemiseen.
Hallituksen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten
omaishoitoa- on toimeenpannut alulle monta toiminallista muutosta jo vuonna 2017. Hankkeen
myötä on otettu käyttöön kuntouttava arviointijakso, moniammatillinen kotiutusprosessi ja
tarvepohjainen toimintamalli, joiden kaikkien tavoitteena on ollut tuottaa asiakaslähtöistä

hoitotyötä mahdollisimman tuottavasti. Kärkihankkeen seurauksena vuonna 2018 aloitettiin myös
keskitetty asiakas- ja palveluohjaus yhteistyössä Multian ja Uuraisten kuntien kanssa. Yhteistyön
avulla on voitu keskittää toimintoja, mutta myös vahvistaa kuntien asemaa tulevassa maakunnan
sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamistyössä. Tehokkaampi tiedolla johtaminen perustuu
jatkossa keskitettyyn palveluohjaukseen, mutta myös kärkihankkeesta saatuihin säännönmukaisiin
raportteihin henkilöstön käytettävyydestä, asiakasajan sekä palvelutarpeen kohdentumisesta.
Tulevaisuudessa kunnan ikärakenne ja etenkin ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa melko
maltillisesti valtakunnalliseen tasoon nähden. Petäjävedellä ikäihmisten palvelurakenteita on
kuitenkin kehitetty ja uudelleenjärjestelty, jotta ne mahdollisimman kattavasti tavoittavat apua ja
palveluja tarvitsevat asiakkaat, mutta ovat myös asiakaslähtöisiä, oikea-aikaisia ja vastaavat
tarvetta. Tarvetta on myös hyödyntää edelleen järjestelmällistä seuranta- ja arviointitietoa sekä
kehittää ennaltaehkäiseviä palveluja yhä lähemmäksi ikääntyneitä kuntalaisia. Tämän avulla
organisaatiorakenne pystyy parhaiten tukemaan tervettä ikääntymistä ja hyvää elämänlaatua sekä
koettua hyvinvointia. Silloin pystytään myös vaikuttamaan kunnan tulevaan väestörakenteeseen ja
palveluiden tarpeeseen mahdollisimman ennakoivalla työotteella.

.

