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1 Johdanto 
 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (28.12.2012/980) astui voimaan 1.7.2013. Laissa ikääntyneellä väestöllä tarkoi-

tetaan vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä olevaa henkilöä. Iäkkäällä henkilöllä puo-

lestaan tarkoitetaan henkilöä, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toi-

mintakyky on heikentynyt korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden 

sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta. 

Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 

itsenäistä suoriutumista sekä parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elin-

oloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen 

kunnassa.  

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton (2013:11) julkaisemassa Laatusuosituk-

sessa hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, tavoitteena on tu-

kea ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista annetun lain toimeenpanoa.  

Väestön ikärakenteen muutoksista lähitulevaisuudessa seuraa, että yhteiskunnan on mu-

kauduttava laajasti entistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Paikallistasolla tulisi edistää 

mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaavia toimia. Tämä edellyt-

tää monialaista tuen ja palvelujen tarpeen arviointia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluita, 

jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään henkilön omaa toimijuutta. Tarvitaan siis aitoa yh-

dessä tekemistä siten, että kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu iäkkäiden 

ääni. Yhteiskunnan ikääntyessä huomio tulisi kohdistaa myös asenteisiin, sillä iäkkäät 65-

> eivät ole yhtenäinen joukko. Valtakunnan tasolla vain joka neljäs 75-vuotiaista käyttää 

säännöllisesti palveluita. Ikäihmisissä on paljon aktiivisia toimijoita sekä henkilöitä, jotka 

eivät esimerkiksi toimintakykynsä rajoitteiden vuoksi kykene osallistumaan yhteisönsä ja 

yhteiskunnan toimintoihin ilman tukea. Ikäystävällinen yhteiskunta ottaa huomioon moni-

naisuuden kirjon toiminnassaan, joka tarkoittaa sellaista yhteiskuntaa, joka pystyy tarjoa-

maan iäkkäilleen mahdollisuuksia terveeseen ja toimintakykyiseen ikääntymiseen sekä 

antamaan elämän loppuvaiheessa tarvittavan turvan ja huolenpidon.  

Parkanon perusturvalautakunta asetti maaliskuussa 2013 projektityöryhmän päivittämään 

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman, joka oli valmistunut vuonna 2005. Lisäksi 

kaupunginhallitus asetti ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman seuranta- ja ohjaus-

ryhmän tukemaan ja ohjaamaan projektityöryhmän työskentelyä. Suunnitelma laaditaan 

osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy valtuusto ja se on tarkistet-

tava valtuustokausittain.  

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman työryhmä on kokoontunut runsaan vuoden aikana 

noin kerran kuukaudessa, jonka lisäksi ohjaus- ja seurantaryhmä on osallistunut suunni-

telman ideointiin ja edistänyt suunnitelman laadintaa.   
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Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman projektityöryhmä on työstänyt ohjelmaa vuo-

sien 2013–2014 aikana.  

Projektityöryhmän jäsenet: 

Projektityöryhmän jäsenet: 

Mirja Ahoniemi, avo- ja laitoshoidon johtaja (työryhmän puheenjohtaja) 

Tuija Vainionpää-Seilo, vanhustyön palveluohjaaja (työryhmän sihteeri) 

Sauli Pystynen, vanhustyön vastuulääkäri 

Salla Kallioniemi, vuodeosaston esimies 

Hanna Eloranta, palvelukeskuksen esimies (31.7.2013 saakka) 

Mauri Kuivanen, hoitotyön esimies, oto. palvelukeskuksen esimies (1.8.2013 alkaen) 

Tanja Mustajärvi, kotihoidon esimies 

 

Ohjaus- ja seurantaryhmän jäsenet: 

 

Erkki Kallio, perusturvalautakunta, pj  

Jaana Männikkö, kaupunginhallituksen edustaja (ohjaus- ja seurantaryhmän puh.joht.) 

Mia Kannisto, perusturvalautakunnan jäsen 

Suvi Kohtakangas, perusturvalautakunnan jäsen 

Jussi Rantala, perusturvalautakunnan jäsen 

Väinö Luoto, vanhusneuvoston edustaja  

Vuokko Kuusiluoma, perusturvajohtaja 

Jari Heiniluoma, kaupunginjohtaja 

Matti Rajamäki, johtava lääkäri  
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2 Väestörakenteen muutos  
 

Merkittävin väestörakenteen muutos Parkanossa ja koko Suomessa on väestörakenteen 

vanheneminen. Vuoden 2013 alussa Parkanossa oli 6878 asukasta. Tilastokeskuksen 

(2013) väestöennusteen mukaan vuonna 2025 Parkanossa on asukkaita 6535. Väestö-

määrän kehityksen suunta on aleneva. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti 

vanhemmissa ikäluokissa kasvaa voimakkaimmin, samalla vähenee lasten ja työikäisten 

väestön määrä. Valtuustokaudella 2013–2016 määritellään kaupungin strategia uudelleen. 

Kaupunginvaltuusto on määritellyt kaupunkistrategiassa vision 2015 ”Parkano on seutu-

kunnallinen kaupan ja teollisuuden keskus, joka tarjoaa kuntalaisille kattavat ja laadukkaat 

palvelut turvallisessa ja luonnonkauniissa ympäristössä”. Positiivista väestökehitystä pyri-

tään tukemaan ja edesauttamaan kaikin keinoin. Parkanon onnistunut markkinoiminen 

houkuttelevana kotikuntana, sekä kriittisten menestystekijöiden löytäminen muuttovoiton 

aikaansaamiseksi ovat strategiakauden keskeisiä haasteita.  

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta, ei 

pelkästään iäkkäiden määrän muutoksesta. Väestön ikääntymisen taustalla vaikuttavat 

suurten ikäluokkien eläköityminen sekä syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Suo-

messa suurin syntyvyys on ollut vuonna 1945. Vuonna 2013 tämä ikäluokka oli 68-

vuotiaita. Vuonna 2020 suuret ikäluokat ovat 75-vuotiaita. Väestön ikärakenne tulee muut-

tumaan voimakkaasti seuraavan kymmenen vuoden sisällä. Parkanossa ikärakenteellisesti 

voimakkaimmin kasvavat 65–74 ja 75–84-vuotiaiden ikäluokat.  

Alla olevassa kaaviossa 1. kuvataan Parkanon väestömäärä vuonna 2012 sekä väestöen-

nuste vuosille 2015 – 2040. Suurin kasvu 65- vuotta täyttäneiden määrässä tapahtuu vuo-

sien 2020 – 2030 aikana.   

Kaavio 1. Parkanon väestökehitys vuonna 2012 sekä ennuste vuosille 2015–2040 (Parkanon ta-

sekirja 2012) 
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Alla olevassa taulukossa 1. kuvataan eri ikäkausien määrällistä muutosta sekä määrän 

prosenttiosuutta Parkanon väestöstä. Ennusteen mukaan 75 vuotta täyttäneiden osuus 

tulee kasvamaan merkittävämmin vuosien 2020–2040 tarkastelujaksolla ja 75 vuotta täyt-

täneiden osuus on 21,3 % Parkanon väestöstä.    

 

Taulukko 1. Parkanon ikääntyvien väestöennuste vuonna 2014 sekä ennuste vuosille 2016–2040 

( Tilastokeskus 2014)  

 2014 2016 2020 2025 2030 2035 2040 

Parkanon väestö 6831 6757 6642 6535 6440 6351 6258 

65–74-vuotiaat 1038 1138 1203 1051 939 865 779 

% väestöstä 15,2 16,8 18,11 16,1 14,6 13,6 12,4 

75–84-vuotiaat 618 619 687 919 1001 903 836 

% väestöstä 9,0 9,1 10,3 14,1 15,5 14,2 13,3 

85–94-vuotiaat 222 241 252 271 343 489 532 

% väestöstä 3,2 3,5 3,8 4,1 5,3 7,7 8,5 

Yli 95-vuotiaat 13 17 23 27 30 35 51 

% väestöstä 0,2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 

Yli 65-vuotiaat 1891 2015 2165 2268 2313 2292 2198 

% väestöstä 27,7 29,8 32,6 34,7 35,9 36,1 35,1 

Yli 75-vuotiaat 853 877 962 1217 1374 1427 1419 

% väestöstä 12,9 12,9 14,5 18,6 21,3 22,4 22,6 

 

 

2.1 Väestöllinen huoltosuhde  

 

Väestöllinen huoltosuhde on suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta eri ikäryhmi-

en välisten suhteiden avulla, montako työelämän ulkopuolella olevaa henkilöä lapset 0-

14v. ja ikääntyneet yli 65v. on yhtä työikäistä 15-65v. kuntalaista kohti. Huoltosuhde-

ennuste perustuu tämän hetkisiin väestöennusteisiin. Taloudellinen huoltosuhde on puo-

lestaan suhdeluku, joka kuvaa alueen väestörakennetta työllisten sekä työttömien ja työ-

voiman ulkopuolella olevien välisenä suhteena. Mitä suurempia arvoja suhdeluvut saavat, 

sitä heikompi on tilanne. Koko maan väestöllisen huoltosuhteen suhdeluku on pysytellyt 
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koko 2000-luvun melko vakaana. Vuonna 2011 sataa työikäistä kohden Suomessa oli 53 

ei-työikäistä. Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria. Pienimmät huoltosuhteen arvot ovat 

suurimmilla kaupunkiseuduilla ja suurimmat asukasluvultaan pienistä ja väestöltään van-

henevista kunnista.  

Myös koko maan taloudellisen huoltosuhteen suhdeluku on ollut melko vakaa koko 2000-

luvun lukuun ottamatta vuoden 2008 taloudellista taantumaa, joka heijastui heti seuraavan 

vuoden huoltosuhteeseen. Vuoden 2010 lopussa koko maan suhdeluku oli 1,31 eli sataa 

työssäkäyvää kohden oli 131 ei-työssä käyvää. Myös taloudellisen huoltosuhteen arvot 

ovat pääsääntöisesti parempia suurimmilla kaupunkiseuduilla, joilla myös työllisyys ja vä-

estörakenne ovat muita alueita parempia.  Heikoimpia arvoja löytyy niin ikään väestöltään 

vähenevistä syrjäisistä kunnista.  

Parkanon väestöllinen huoltosuhde kasvaa ikääntyvän väestön määrän lisääntyessä. Vä-

estöllinen huoltosuhde on Parkanolla suhteellisen heikko, sillä jokaista työssäkäyvää kohti 

on noin 1,6 työmarkkinoiden ulkopuolella olevaa henkilöä. Väestöennusteet näyttävät tä-

män tilanteen heikkenevän lähitulevaisuudessa ja asettavan suuren haasteen kaupungin 

toiminnalle ja taloudelle. Parkanossa vuonna 2011 väestöllinen huoltosuhde oli 65,4 pro-

senttia. Vuoteen 2040 mennessä huoltosuhteen ennustetaan nousevan 98,5 prosenttiin. 

 

Kaavio 2. Väestöllinen huoltosuhde vuonna 2011 ja ennuste vuosille 2015–2040 (Tilastokeskus) 
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3 IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAUSTATEKIJÖITÄ 

 

Parkanon ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman päivittämisen taustalla on 1.7.2013 voi-

maanastunut Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- 

ja terveyspalveluista (28.12.2012/980). Lain 5 § mukaan kunnan on laadittava suunnitelma 

toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen 

suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omais-

hoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Lain tarkoituksena on varmistaa iäkkäiden ihmis-

ten hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn järjestelmällistä edistämistä sekä laadukkai-

den sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksenmukaista saantia.  

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelmassa tulee arvioida ikääntyneen väestön tilaa, 

ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen 

väestön palvelutarpeeseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi tulee määritellä tavoitteet ikäänty-

neen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä 

ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi. Hyvinvoin-

tisuunnitelmassa tulee määritellä myös toimenpiteet, joilla kunta vastaa näiden tavoitteiden 

toteuttamiseen sekä arvioi voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden toteuttami-

seksi. Kunnan tulee määritellä eri toimialojen vastuut näiden toimenpiteiden toteuttami-

seen. Hyvinvointisuunnitelmaan määritellään myös, miten kunta toteuttaa yhteistyötä kun-

nassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyttä väestöä edustavien järjestö-

jen ja muiden yleishyödyllisten tahojen kanssa.  

Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä sekä asiakkaiden oikeuksista näihin 

palveluihin säädetään muun muassa kansanterveyslaissa, kuntalaissa, sosiaalihuoltolais-

sa ja terveydenhuoltolaissa. Suomen perustuslain (11.6.1999/731) mukaan julkisen vallan 

on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja 

välittömään huolenpitoon. 

Pääpaino parkanolaisten ikäihmisten hyvinvointisuunnittelussa on ennaltaehkäisevissä 

palveluissa sekä ihmisten omaehtoisessa hyvinvoinnin lisäämisessä. Palveluja suunnitel-

taessa keskiössä on ihmisten omien voimavarojen ylläpitäminen ja palvelurakenteen kehit-

täminen siten, että ennaltaehkäisevien ja neuvontapalveluiden osuus korostuu ja näiden 

toimenpiteiden kautta pystymme lisäämään ihmisten terveitä ja toimintakykyisiä elinvuosia. 

Parkanon haja-asutusalue on laaja ja mahdollisuudet tarjota sinne palveluja ovat rajalliset. 

Jokaiselle on kuitenkin turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun 

asuin- ja hoitopaikasta sekä hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Tietoiset arvovalin-

nat ovat palveluiden laadun kehittämisen lähtökohta ja toiminnan arvioinnin perusta ja ne 

konkretisoituvat suunnitelmissa ja niiden toteutuksessa. 
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3.1 Käsitteitä vanhustyössä 

 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa palveluiden organisoimista asiakkaalle hänen omien tarpei-

den ja voimavarojen pohjalta. Asiakas on voimiensa mukaisesti mukana palveluidensa 

arvioinnissa, palveluiden suunnittelussa, toteutuksessa ja palvelun vaikutusten arvioimi-

sessa. Asiakkaiden mahdollisuus tehdä valintoja on osa asiakaslähtöisyyttä.  

Avohoidolla tarkoitetaan Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemissä avohoidon ja lai-

toshoidon perusteissa (1806/2009) kunnan järjestämää palvelua, kun henkilö on perhehoi-

dossa, saa hoitoa lastensuojelulain perusteella, saa omaishoitoa, kotona ollessaan saa 

sosiaali- tai terveydenhuollon laitoksen järjestämää päivä- tai yöhoitoa, on kotisairaanhoi-

dossa tai on kotona ja saa erikoissairaanhoidon järjestämää hoitoa.  

Ennakoiva kotikäynti tarkoittaa sosiaali- tai terveydenhuollon työntekijän käyntiä koto-

naan asuvan ikäihmisen luokse. Käynnit ovat ennalta sovittuja ja käynnin vastaanottami-

nen on vapaaehtoista. Käynnin tarkoituksena on tukea ikäihmisen kotona asumisen mah-

dollisuuksia arvioimalla hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä monipuolisesti.  

Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa kansalaisten sujuvan osallistumi-

sen arjen askareisiin, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. Esteettömyys merkitsee pal-

velujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta 

osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Fyysisen ympäristön esteettömyys tarkoit-

taa kaikille käyttäjille toimivaa, turvallista ja miellyttävää rakentamista. Kunnan julkisiin ti-

loihin ja kerrostasoihin tulisi olla esteetön kulku. Julkiset tilat ja niiden toiminnot tulisi myös 

olla mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia.  

Kehitysvammapalveluilla tarkoitetaan Lain kehitysvammaisten huollosta (23.6.1977/519) 

erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häi-

riintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden, vian tai vamman vuoksi ja joka 

ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluksia. 

Kotihoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita 

selviytymään kotona mahdollisimman pitkään tukemalla heidän itsenäistä asumista ja sel-

viytymistä omassa kodissaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Koti-

hoidon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien terveyttä, toimintakykyä ja hy-

vinvointia.  

Kotihoidon tukipalveluja ovat mm. ateria-, kylvetys-, asiointi-, kauppa-, ja turvapuhelin-

palvelu. Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta. Siivouspalveluita 

tarjoavat yksityiset palveluntuottajat sekä kaupungin Valo-hanke. 

Kuntoutumista edistävän työotteen tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa 

ja tukea asiakkaan omia voimavaroja selviytyä arjessa. Parhaimmillaan työtapa perustuu 

asiakkaan ja työntekijän yhteiseen työskentelyyn, jossa pyritään rohkaisemaan asiakasta 

päättämään asioistaan ja yhdessä saamaan aikaan muutos asiakkaan elämäntilanteessa 

ja toimintaedellytyksissä vahvistamalla hänen omaa toimintakykyään ja vastuunottoa. 
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Työssä käytetään erilaisia selviytymistä ja elämänhallintaa edistäviä tai asiakkaan oma-

toimisuutta tukevia työtapoja.   

Laitoshoidolla tai sitä vastaavalla hoidolla tarkoitetaan ylläpidon, hoidon ja huolenpidon 

sisältävää toimintaa sairaalassa, hoitolaitoksessa tai muussa vastaavassa toimintayksi-

kössä. Henkilölle järjestetty hoito on laitoshoitoa aina kun se on järjestetty sairaalan vuo-

deosastolla, terveyskeskuksen vuodeosastolla, vastaavassa sosiaalihuollon laitoksessa, 

kuten vanhainkodissa, kehitysvammaisten erityishuollon keskuslaitoksessa ja päihdelai-

toksessa.  

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huo-

lenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.  

Palveluasuminen tarkoittaa palvelua, jossa henkilö erityisestä syystä tarvitsee apua tai 

tukea asunnon tai asumisen järjestämisessä. Kunta voi perustaa, hankkia tai muuten vara-

ta tarvetta vastaavan määrän palvelu- ja tukiasuntoja sekä laitospaikkoja. Sosiaalihuolto-

lain (17.9.1982/710) mukaan kunnan on huolehdittava sosiaalipalveluna mm. asumispal-

veluista. Asumispalvelulla tarkoitetaan laissa palvelu- ja tukiasumisen järjestämistä. Sosi-

aali- ja terveysministeriö on asetuksessa avo- ja laitoshoidosta (1806/2009) määrittänyt ne 

perusteet, joiden mukaan ratkaistaan, milloin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat 

avohoitoa tai laitoshoitoa ja milloin laitoshoito on julkista ja jatkuvaa.  

Palveluohjaus on asiakaslähtöinen ja asiakkaan etua korostava työtapa. Sillä tarkoitetaan 

sekä asiakastyön menetelmää että palveluiden yhteensovittamista organisaation tasolla.  

Palveluohjauksessa käydään läpi yksilöllisesti asiakkaan tarvitsemat palvelut, ja tarjotaan 

hänelle tukea ja oikea-aikaisia palveluja. Tällä tavoin voidaan parantaa ikäihmisten edelly-

tyksiä asua omassa kodissa. Arvioinnissa on otettava huomioon iäkkään henkilön fyysi-

nen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä es-

teettömyyteen, asumisensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät.  

Palvelusuunnitelma (suunnitelma) tulee lain Sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oi-

keuksista annetun lain (22.9.2000/812) 7 §:ssä mukaisesti laatia iäkkäälle henkilölle. 

Suunnitelma on laadittava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun iäkkään henkilön 

palveluntarve on selvitetty, jollei kyseessä ole tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jollei suun-

nitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Palvelusuunnitelmassa määritellään 

iäkkään henkilön toimintakykyä koskevan arvion perusteella, millainen sosiaali- ja tervey-

denhuollon palvelujen kokonaisuus tarvitaan hänen hyvinvointinsa, terveytensä, toiminta-

kykynsä ja itsenäisen suoriutumisensa tukemiseksi sekä hänen hyvän hoitonsa turvaami-

seksi. Kokonaisuuden muodostamiseksi tulee neuvotella iäkkään henkilön, tarvittaessa 

hänen omaisen, läheisen tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa vaihtoehdoista. Iäk-

kään henkilön näkemykset vaihtoehdoista tulee kirjata suunnitelmaan. Palvelusuunnitelma 

on tarkastettava ilman aiheetonta viivytystä aina silloin, kun iäkkään henkilön toimintaky-

vyssä tapahtuu hänen palvelutarpeeseen vaikuttavia olennaisia muutoksia. 

Palveluntarpeiden selvittämisessä ns. Vanhuspalvelulain (28.12.2012/980) mukaan 

kunta vastaa siitä, että iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon sekä muiden hänen 
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hyvinvointiaan, terveyttään, toimintakykyään ja itsenäistä suoriutumistaan tukevien palve-

lujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen 

omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Palveluntarpeiden sel-

vittämisestä vastaavan työntekijän on toimittava iäkkään henkilön tarpeita vastaavasti yh-

teistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. 

Perhehoitoa voi kunta järjestää sosiaalihuoltolain mukaisesti, henkilön ympärivuorokauti-

sen huolenpidon turvaamiseksi ikäihmisen oman kodin ulkopuolella yksityiskodissa. Per-

hehoito on hoitomuoto kotona asumisen ja ympärivuorokautisen hoidon väliltä, jossa pal-

veluita tarvitseva ikäihminen sijoitetaan omasta pyynnöstään perhekotiin, jossa hänestä 

huolehtii perhehoitaja. 

Muistihoitaja toimii muistitoimintojen ennaltaehkäisevässä työssä. Muistihoitajan toimin-

nan painoalueita ovat muistitutkimusten käynnistäminen, toimintakyvyn ja elämänlaadun 

ylläpitäminen ja kotona asumisen tukeminen.  

SAS-työryhmä (=selvitä, arvioi, sijoita) on moniammatillinen työryhmä, joka käsittelee 

ympärivuorokautiseen palvelu- ja laitosasumiseen liittyvät hakemukset. Työryhmän esityk-

sen perusteella viranhaltija laatii asiasta hallintopäätöksen. 

Säännöllinen kotihoito: Avuntarve on toistuvaa ja kotihoidon käynti on vähintään kerran 

viikossa. Maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen ja avunmäärän mukaisesti. 

Tehostettu palveluasuminen tarkoittaa, että palvelutalossa on henkilökuntaa paikalla 

ympäri vuorokauden. Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät 

enää kykene asumaan palveluiden turvin omassa kodissaan.  

Tilapäisessä kotihoidossa avuntarve on harvemmin kuin kerran viikossa tai/ja pääsään-

töisesti jatkuu alle kuukauden. Asiakkaalta peritään käyntimaksu käynnistä.  

Tilapäinen perhehoito ikäihmisille voi olla ennakkoon tiedettyä tai äkilliseen tarpeeseen 

perustuvaa perhehoitoa, osavuoro-kautista päivähoitoa tai ympärivuorokautista perhehoi-

toa. 

Toimintakyvyllä tarkoitetaan henkilön selviytymistä itselleen merkityksellisistä ja välttä-

mättömistä jokapäiväisistä toiminnoista siinä ympäristössä, jossa elää. Jotta henkilön toi-

mintakyvystä saadaan riittävän laaja kuva palvelutarpeen selvittämisen perustaksi, on sel-

vittämisessä otettava huomioon henkilön fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset, kognitiiviset toi-

mintakykyyn vaikuttavat tekijät. Lisäksi tulee huomioida toimintakykyyn vaikuttavat asuin- 

ja elinympäristöön vaikuttavat tekijät.  

Vastuutyöntekijä on kunnan nimeämä työntekijä iäkkäälle henkilölle, jos hän tarvitsee 

apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liittyvissä asioissa. Vastuutyönteki-

jän tehtävänä on seurata yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisten, läheis-

ten tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa palvelusuunnitelman toteutumista sekä hä-

nen palvelutarpeiden muutoksia. Vastuutyöntekijän tulee myös olla tarvittaessa yhteydes-

sä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaaviin ja muihin tahoihin asiakkaan 
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tarpeisiin vastaamiseksi. Lisäksi vastuutyöntekijä neuvoo ja opastaa palveluihin ja etui-

suuksien saantiin liittyvissä asioissa. 

Välitön asiakastyö määritellään asiakkaan kotona tai asiakkaan kanssa vuorovaikutuk-

sessa tapahtuvaksi toiminnaksi. Välitön asiakasaika koostuu hoitotoimenpiteistä, lääkehoi-

dosta, kuntoutumista edistävästä työotteesta sekä ikääntyneen henkilön toimintakyvyn ja 

palvelutarpeen arvioinnista ja hoito- ja palvelusuunnitelman päivityksistä. Välittömään 

asiakasaikaan lasketaan mukaan myös kodin ulkopuoliset aktiviteetit (ulkoilu, kaupassa 

käynti, asiointi) ja kirjaaminen, jos se suoritetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Mukaan las-

ketaan myös asiakkaan omaishoitajan tukeminen, puhelin- tai muu tekninen yhteys asiak-

kaan kanssa.  

Välillinen asiakastyö määritellään asiakkaan asioihin liittyväksi työksi, kuten kirjaamiseen 

ja asioiden selvittämiseen kuuluvaksi toiminnaksi. Välilliseksi asiakasajaksi lasketaan 

myös matka-ajat, työyhteisön sisäiset palaverit, koulutukset ja yleisneuvonta.   

Yöpartiotoiminta tarkoittaa hoito ja hoivapalvelun tarjoamista kotihoidon asiakkaille myös 

yöaikaan klo 22–07 välisenä aikana. Tällä hetkellä yöpartiotoimintaa ei ole Parkanossa 

saatavilla. 

 

3.2 Valtakunnalliset tavoitteet 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton julkaiseman Ikäihmisten palvelujen laatusuosi-

tuksen (2013:11) mukaan palvelujärjestelmää tulisi kehittää siten, että pääpaino on kotona 

asumista mahdollistavissa ja tukevissa palveluissa. Laatusuositus on ikäihmisten palvelu-

jen kehittämistyön ja arvioinnin väline, ja sen tavoitteena on lisätä ikäihmisten terveyttä ja 

hyvinvointia sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämiseksi tulisi keskittyä neuvontaan ja ohjaukseen, toteuttaa ennaltaehkäiseviä koti-

käyntejä sekä järjestää kuntoutusta. Kuntoutusta edistävä kotihoito tulee olla ennakoivaa, 

oikein ajoitettua ja kohdennettua, koordinoitua, turvallista, monipuolista ja ympärivuoro-

kautista. Pitkäaikaishoito- ja hoiva tulee organisoida siten, että terveyskeskusvuodeosasto-

jen pitkäaikaishoito korvataan muilla vaihtoehdoilla, ellei se ole lääketieteellisin syin perus-

teltua. Terveyskeskusvuodeosastot keskittyvät akuuttihoitoon ja kuntoutukseen.  

 

3.3 Lait, säännökset ja suositukset 

  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (28.12.2012/980) korostaa ennaltaehkäisevien palvelujen, kuntoutuksen ja kotiin 

annettavien palvelujen vaikuttavuutta. Lain keskiössä on iäkkäiden ihmisten terveyden, 

hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen, itsenäisen selviytymisen tukeminen, iäkkäiden 

osallisuuden parantaminen sekä palveluiden laadun parantaminen.  
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Laissa määrätään, että sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintayksiköissä on oltava henkilös-

tö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat yksikön palveluja saavien henkilöi-

den määrää ja palvelujen tarvetta. Henkilöstömitoituksella tarkoitetaan henkilöstön ja hoi-

dettavien asiakkaiden/ potilaiden välistä laskennallista suhdelukua. Lääninhallituksien val-

takunnallinen suositus ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömääräksi on 0,5-0,6 hoito-

työntekijää asukasta kohden. Korkea henkilöstömitoitus on suositeltavaa silloin, kun asiak-

kailla on vaikeita somaattisia sairauksia, käytösoireita tai kun hoitoympäristön puitteet ai-

heuttavat henkilökunnan lisätarpeita.  

Lain mukaan jokaiselle ikääntyneelle nimetään kunnassa oma vastuutyöntekijä, johon hän 

voi ottaa yhteyttä tarvitessaan apua palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovittamiseen liit-

tyvissä asioissa. Vastuutyöntekijän tehtävänä on seurata palvelusuunnitelman toteutumis-

ta yhdessä iäkkään henkilön ja/tai hänen läheistensä ja edunvalvojansa kanssa sekä arvi-

oida palvelutarpeen muutoksia. Vastuutyöntekijä on tarvittaessa yhteydessä muihin sosi-

aali- ja terveyspalvelujen yksiköihin ja neuvoo ja auttaa iäkästä henkilöä palvelujen ja 

etuuksien saantiin liittyvissä asioissa.  

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2013:11) tukee kuntia ikäihmisten palvelujen 

kehittämisessä yhteistyössä ikäihmisten, muiden kuntalaisten, palvelujen käyttäjien sekä 

heidän läheistensä, järjestöjen, yrittäjien ja seurakuntien kanssa. Parkanon Ikääntyneen 

väestön hyvinvointisuunnitelman laadintaan otettiin mukaan kunnan ikääntyneet, vanhus-

työn henkilöstö, eri yhteistyötahot ja toimialat.  

 

3.4 Kunnan yleiset velvollisuudet 
 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (28.12.2012/980) mukaan kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on vuosit-

tain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua 

alueellaan.  Kunnan on kerättävä säännöllisesti palautetta palveluja käyttäviltä, heidän 

omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot 

palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista, henkilöstön määrästä ja koulutukses-

ta. Arvioinneissa tulee huomioida sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt 

havainnot.  

Kunnan käytettävissä on oltava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintaky-

vyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemista sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaa-

li- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä varten riittävästi monipuolista asiantunte-

musta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, 

gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen 

kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. 
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3.5 Iäkkään henkilön palvelun tarpeet ja niihin vastaaminen 
 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (28.12.2012/980) mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön sosiaalipal-

velut sisällöltään, laadultaan ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnan ikääntyneen väestön 

hyvinvointi, sosiaalinen turvallisuus ja toimintakyky edellyttävät. Palvelut tulee järjestää 

siten, että ne ovat kunnan ikääntyneen väestön saatavissa yhdenvertaisesti. Kunnan tulee 

järjestää palvelut lähellä asiakasta, ellei palvelujen keskittäminen ole perusteltua niiden 

laadun ja turvallisuuden kannalta.  

 

3.6 Palvelun laadun varmistaminen 

 

Kunta ja sen toimintayksiköt vastaavat ensisijaisesti itse järjestämiensä ja ostamiensa pal-

veluiden laillisuudesta, laadusta ja asianmukaisuudesta. Jokaisessa kunnassa toimii tar-

kastuslautakunta, joka arvioi, ovatko kunnanvaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudel-

liset tavoitteet kunnassa toteutuneet. Kunta valvoo myös alueellaan toimivia yksityisiä pal-

velun tuottajia sekä palveluntarjoajia, joilta kunta ostaa palveluita. Yksityisten sosiaali- ja 

terveysalan yritysten on haettava lääninhallitukselta lupa uuden toiminnan aloittamiseen tai 

nykyisen toiminnan muuttamiseen. 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (28.12.2012/980) mukaan toimintayksikön johtajan on huolehdittava, että toimintayk-

sikössä järjestetään omavalvonta palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden 

varmistamiseksi. Omavalvonnan toteuttamiseksi on laadittava omavalvontasuunnitelma, 

joka on julkinen. Suunnitelman toteutumista on seurattava ja palveluja kehitettävä toimin-

tayksikön palveluja saavilta iäkkäiltä henkilöiltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä 

toimintayksikön henkilöstöltä saadun palautteen mukaisesti.  

Sosiaali- ja terveysalan lupavirasto Valviran tehtävänä on ohjata aluehallintovirastoja niin, 

että vanhustenhuollon toimipaikkoja koskeva lupahallinto, valvonta ja siihen liittyvä ohjaus 

ovat yhdenmukaisia koko maassa. Aluehallintovirastot valvovat sekä julkista että yksityistä 

vanhustenhuoltoa omilla alueillaan. Ne tekevät tarkastuskäyntejä vanhustenhuollon toimin-

tayksikköihin ja käsittelevät vanhustenhuoltoa koskevat kantelut. Sosiaalihuollon yleinen 

suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Kunnilla on velvol-

lisuus valvoa vanhustenhuollon palveluiden tuottajia. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, 

että vanhukset saavat sellaista hoitoa ja hoivaa, jota lait, asetukset ja vanhustenhuollosta 

annetut suositukset edellyttävät. 
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3.7 Parkanon ikäohjelmaa ohjaavat arvot 

 

Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa (STM 2008:3) keskeisimmäksi arvoksi ikäihmis-

ten hoidossa ja huolenpidossa on määritelty ihmisarvon kunnioittaminen. Jokaiselle on 

turvattava oikeus arvokkaaseen vanhuuteen ja hyvään kohteluun asuin- ja hoitopaikasta 

tai hoidon ja palvelun tarpeesta riippumatta. Ihmisarvoinen vanhuus edellyttää tietoisia 

arvovalintoja, jotka konkretisoidaan toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa palveluiden 

määrällisiksi ja laadullisiksi arvoiksi. Ihmisarvoisen elämän turvaavia eettisiä periaatteita 

ovat: 

 Itsemääräämisoikeus, jonka toteutuminen edellyttää ikäihmisen tietoisten valintojen 

tekemistä ja että hän saa päätöksentekoaan varten tietoa ja muuta tukea. Itsemää-

räämisoikeutta voidaan edistää ikäihmisten voimavaroja tunnistamalla, vahvistamal-

la ja käyttämällä voimavaralähtöisyyden periaatteen mukaisesti. 

 

 Oikeudenmukaisuus liittyy inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseen ja hyvinvointiin. 

Palvelujen oikeudenmukainen kohdentaminen edellyttää ikäihmisten yhdenvertai-

suuden turvaavaa palvelutarpeen arviointia ja palveluiden yhtenäisiä myöntämispe-

rusteita. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa lisäksi syrjinnän estämistä, epäoikeuden-

mukaisuuteen puuttumista ja erilaisuuden hyväksymistä. 

 

 Osallisuus tarkoittaa yksilötasolla osallisuuden näkyväksi tekemistä ikääntyneiden 

palveluiden keskuudessa, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja vahvistamisessa sekä 

sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamisesta siten, että ihminen on ikääntyes-

säänkin yhteisönsä täysivaltainen jäsen. Yhteiskunnan tasolla sosiaalinen osalli-

suus merkitsee ihmisten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristön 

kehittämiseen.  

 

 Yksilöllisyys korostaa ihmisen näkemistä ainutlaatuisena, yksilöllisenä persoonana. 

Palveluissa tehtäviä päätöksiä on arvioitava siltä kannalta, miten ne vaikuttavat ih-

misen kykyyn kokea itsensä arvokkaaksi yksilöksi ja tuntea elämä mielekkääksi. 

Yksilöllisyys on vapautta ja valinnanmahdollisuuksia, mutta myös vastuuta omaa 

elämää koskevissa asioissa.  

 

 Turvallisuudella tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luo-

mista. Turvallisuuden periaatetta voidaan toteuttaa muun muassa turvaamalla sosi-

aalisen tuen ja palvelujen saatavuus ja laatu sekä luottamus palveluntuottajien ja 

kuntalaisten välillä, huolehtimalla asuin- ja hoitoympäristöjen palo- ja muusta turval-

lisuudesta sekä ehkäisemällä tapaturmia, väkivaltaa ja kaltoinkohtelua. 

 

Parkanon vanhuspalveluiden arvot pohjautuvat Ikäihmisten palvelujen laatusuositukseen 

(STM 2008:3). Vanhuspalveluissa korostamme asiakaslähtöisyyttä, ikäihmisten hyvää hoi-
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toa ja asiakkaiden viihtyisyyttä. Henkilökunta soveltaa työssään kuntouttavan hoidon peri-

aatteita, toimintaa johdetaan muutosherkästi. Ihmisarvo ja itsemääräämisoikeuden arvojen 

mukaisesti asiakkaita kohdellaan tasa-arvoisesti kunnioittaen hänen elämänhistoriaan ja 

arvoja sekä niille rakentuneiden tapojen ja näkemysten pohjalta, yksilöllisesti laadittavan 

hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti. Kumppanuusarvojen mukaisesti henkilökunta 

toimii yhteistyössä omaisten ja muiden sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa, tieto 

kulkee luottamuksellisena ja avoimen vuorovaikutuksena turvaten asukkaan hoidon toteu-

tumisen. Tuloksellisen, kustannustehokkaan ja ammatillisen toiminnan periaatteen mu-

kaan henkilöstö pyrkii kehittämään vanhuspalveluiden toimintaa moniammatillisena työ-

ryhmänä, joka työssään ottaa huomioon niin inhimilliset tarpeet kuin taloudelliset resurssit. 
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4 VANHUSPALVELUJEN NYKYTILAN KUVAUS 
 

4.1 Palveluohjaus 
 

Palveluohjausta toteuttavat useat ikäihmisten palveluissa työskentelevät viranhaltijat, mut-

ta keskitetysti ikäihmisten palveluohjaukseen liittyvissä asioissa ohjaa, opastaa ja neuvoo 

vanhustyön palveluohjaaja. Palveluohjaus lähtee liikkeelle asiakkaan, omaisen tai muun 

tahon yhteydenotolla. Alustavaa palvelutarpeenarviointia tehdään jo ensimmäisellä yhtey-

denotolla. Tällöin tiedustellaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta, kartoitetaan palve-

luiden tarvetta sekä asuinolosuhteita. Palvelutarpeenkartoitus voidaan sopia myös yhdes-

sä kotihoidon ja Rauhalan lyhytaikaisosaston sairaanhoitajan kanssa esimerkiksi lyhytai-

kaisjaksojen aikana. Hoitojakson aikana asiakkaan toimintakykyä voidaan arvioida fyysisil-

tä, psyykkisilta ja sosiaalisilta osa-alueilta.  

Palvelutarpeenkartoituksia voidaan järjestää myös kotikäynnille asiakkaan luokse. Toimin-

takykyä arvioitaessa on selvitettävä, miltä osin iäkäs henkilö pystyy suoriutumaan tavan-

omaisista elämän toiminnoista asuin- ja toimintaympäristössään, ja missä asioissa hän 

tarvitsee tukea ja apua. Arvioinnissa huomioidaan iäkkään henkilön fyysinen, kognitiivinen, 

psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä hänen ympäristönsä esteettömyyteen, asumi-

sensa turvallisuuteen ja lähipalvelujensa saatavuuteen liittyvät tekijät. Palvelutarpeenkar-

toituksessa tiedustellaan asiakkaan ja omaisen näkemykset, asetetaan asiakkaan tilan-

teelle tavoitteet ja tarkastellaan mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja jatkosuunnitelmiin. Ta-

paamisessa sovitaan arvioitujen palveluiden aloituksesta ja jatkosuunnitelmista. Jatkossa 

asiakas, omainen tai palveluntuottaja (esimerkiksi kotihoito) voivat tarkastella tilannetta 

lisäämällä tai vähentämällä palveluita. Palveluohjaus voi päättyä asiakkaan toiveesta tai 

kun palveluohjauksen tarve poistuu. 

 

Kuvio 1. Palveluohjauksen palveluprosessi. 

 

1. 
Palvelutarpeen 
tunnistaminen 

2. Palvelutarpeen arviointi: 

- lähtötilanne, tavoitteet, 
mahdollisuudet ja 

vaihtoehdot 
3. Asiakas 

saa 
yksilöllisesti 

arvioidut 
palvelut  

4. Palveluprosessin 
toteutus, koordinointi ja 

seuranta 

5. Palveluiden 
lisääminen tai 
vähentäminen  
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4.2 Kotihoito, tukipalvelut 
 

Parkanon kotihoito sisältää yhdistyneen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä kotihoidon 

tukipalvelut ja omaishoidon tuen. Kotihoidon toiminta perustuu sosiaalihuoltolakiin ja -

asetukseen, kansanterveyslakiin, valtakunnalliseen ikäihmisten hoitoa ja palvelua koske-

vaan Laatusuositukseen (2013:11) sekä Parkanon Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunni-

telmaan. 

Kotihoidon antaman avun sisältö painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon se-

kä hoitoon, jossa huomioidaan asiakkaan terveydentila ja siihen liittyvät sairaanhoidollisen 

palvelun tarpeet. Palveluja myönnetään alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, rasittu-

neisuuden, sairauden, synnytyksen, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella 

apua tarvitseville kuntalaisille. Palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas 

sitoutuu annettavaan hoivaan/hoitoon ja on halukas ottamaan vastaan kotihoidon palvelui-

ta. Kotihoidon myöntämisen edellytyksenä on lisäksi se, että asiakkaan palvelutarve vaatii 

sosiaali- ja/tai terveydenhuollon henkilöstön osaamista. Kotihoidon palvelut, sekä tukipal-

velut myönnetään asiakkaan palvelutarpeen perusteella ja niitä voidaan vähentää, lisätä 

tai tehdä päätös palveluiden lopettamisesta asiakkaan toimintakyvyn muutosten mukaises-

ti. Kotihoidon myöntämisperusteet (liite 1). 

 

Kuvio 2. Kotihoidon palveluprosessi.  

 

 
 

 

 

 

 

 

1. Ilmoitus 
kotihoidon 
tarpeesta 

2. Asiakkaan avun 
tarpeen kartoitus 

3. 
Valmisteluvaihe 

4. Kotihoidon 
asiakkaana 
oleminen 

5. Palvelu- ja  
hoitosuunnitelman 
päivitys tarvittaessa 
tai puolivuosittain 

6. Kotihoidon 
asiakkuudesta 
poistuminen 
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Taulukko 2. Kotihoidon palveluprosessi 

 

 

Prosessivaihe 

 

 

Toiminnan kuvaus 

 

Toiminnan periaatteet 

 

1. Kotihoidon asiak-

kaaksi valikoituminen 

 

- asiakas tai asiakkaan 

omainen tai muu lähi-

piiri huomaa tai epäi-

lee lisääntyneen hoi-

don tarpeen ja ottaa 

yhteyttä vanhustyön 

palveluohjaajaan (tai 

kotihoitoon) 

 

- 7 vrk:n sisällä yhtey-

denotosta on tehtävä 

palvelutarpeen arvi-

ointi, akuuttitilantees-

sa välittömästi 

 kotihoidon esimies, 

kotihoidon hoitaja ta-

paa ikäihmisen, ta-

paamisessa tarvitta-

essa mukana vanhus-

työn palveluohjaaja 

 

- kotihoidon käynnit / 

tukipalvelut aloitetaan 

alustavan suunnitel-

man mukaisesti. 

 

- asiakkaalle laaditaan 

hoito- ja palvelusuun-

nitelma yhdessä asi-

akkaan, omaisten tms. 

läheisten kanssa (ja 

asiakkaalle nimetään 

vastuuhoitaja) 

 

 

- itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 

 

 

 

 

 

 

 

- asiakas ja omainen osallis-

tuvat hoidon suunnitteluun, 

toteutukseen ja arviointiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- toimintaa ohjaava lainsää-

däntö: Kansanterveyslaki, 

Sosiaalihuoltolaki, Laki so-

siaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista 

 

2. Kotihoidon asiakkaa-

na oleminen 

 

- kotihoito on säännöl-

listä tai tilapäistä 

apua. Kotihoito sisäl-

tää kotiin annettavaa 

asiakkaan tarpeista 

lähtevää toimintaky-

 

- asiakas tuntee tulleensa 

kohdelluksi yksilönä ja tun-

tee olonsa turvalliseksi. 

 

 

- omatoimisuuden tukemi-
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kyä tukevaa ja kun-

touttavan työotteen si-

sältävää perushoitoa, 

henkilökohtaista hoi-

toa ja avustamista 

päivittäisissä toimin-

noissa: 

 

 ravitsemus 

 hygienia 

 pukeutuminen 

 asiointi 

 liikkuminen 

 lääkehoito 

 sairaanhoito 

 turvallisuus 

 ulkoilu 

 sosiaaliseen toimin-

taan liittyvä tuki/ apu 

 

- hoito- ja palvelusuun-

nitelma tarkistetaan 

puolivuosittain ja toi-

mintakyvyn muuttues-

sa. 

 

nen. 

- itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 

- yksilöllisyys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- asiakas ja omainen osallis-

tuvat hoito- ja palvelusuun-

nitelman laatimiseen ja tar-

kistamiseen yhdessä asi-

akkaan yhteyshenkilön 

kanssa. 

 

3. Kotihoidon asiakkuu-

desta poistuminen 

 

- palvelujen tarve/ mää-

rä muuttuu 

 

 

- hoidon ja palvelujen jatku-

vuus; tarvittavat tiedot siir-

tyvät mahdolliseen jatko-

hoitopaikkaan. 

 
 

Parkanossa säännöllisen kotihoidon piirissä (11/2013) on 15,2 % yli 75-vuotiaasta väes-

töstä, määrällisesti se tarkoittaa 124 asiakasta. Valtakunnallisesti vastaava luku keskimää-

rin on 11,4 %. Valtakunnallisen suosituksen mukaan luvun tulisi olla noin 13–14 %. Koko 

säännöllisen kotihoidon asiakasmäärä on 160 asiakasta. Koko asiakasmäärästä yli 75-

vuotiaita oli siis 77,5 % (Otos 1 kuukausi 1.10. - 31.10.2013). 

 

Palveluiden kohdentaminen runsaasti apua tarvitseviin näkyy mm. siinä, että säännöllisen 

kotihoidon asiakkaista 46 % on sellaisia, joiden luona käydään vähintään kahdesti päiväs-

sä seitsemänä päivänä viikossa. Iltaisin ja viikonloppuisin palvelua tarvitsevien määrä on 

vuosi vuodelta lisääntynyt. 

 

Taulukossa 3 on esiteltynä kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät vuosien 2010–2013 aika-

na. Vuoden 2012 aikana kotihoidon käyntejä on tehty 62 249. Vuoden 2013 käyntimäärä 
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oli 66 407. Kotihoidon asiakasmäärään tulevaisuudessa vaikuttaa oleellisesti palvelujen 

sisältö ja tavoiteltu kattavuus vanhusväestöön nähden. Vaikka kattavuustavoite lasketaan 

suhteessa yli 75-vuotiaiden määrään, kotihoidon piirissä on myös alle 75-vuotiaita. Vuonna 

2013 alle 75-vuotiaita oli 22,5 % asiakkaista. Yli 85-vuotiaita asiakkaita oli 40 %. 

 

 

Taulukko 3. Kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät vuosina 2010–2013 

 

 2010 2011 2012 2013 

Asiakkaat KP 166 181 335 424 

Asiakkaat KSH 377 395 287 381 

Käyntimäärät 41 894 46 798 62 249 66 407 

 

4.2.1 Omaishoidon tuki 

 

 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee 

huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskevan lain (937/2005) tarkoi-

tuksena on edistää hoidettavan edun mukaisen omaishoidon toteuttamista turvaamalla 

riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus ja tukea omaishoita-

jan työtä. 

 

Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista 

tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja 

omaishoitoa tukevista palveluista. Palvelut hoidettavalle määritellään hoito- ja palvelu-

suunnitelmassa. Parkanon kaupungin omaishoidon tuen myöntämisperusteet (liite 2) on 

hyväksytty perusturvalautakunnassa 9.3.2006. Omaishoidon tuen myöntämisperusteita 

tullaan arvioimaan uudelleen vuoden 2014 aikana.  

 

 

Taulukko 4. Omaishoidon tuella hoidettavien määrä vuosina 2010–2013 

 

Omaishoidon 
tuki asiakas-
määrät 

2010 2011 2012 2013 

Yleinen 64 59 63 66 

Lapset 12 14 14 13 
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4.2.2 Maksutta jaettavat hoitotarvikkeet ja välineet 

 

Kansanterveyslain (66/1992) mukaan kunnan tehtävänä on huolehtia kansanterveystyös-

tä. Osana kansanterveystyötä kunnan tulee järjestää asukkaidensa sairaanhoito. Vakiintu-

neena osana terveyskeskusten järjestämää sairaanhoitoa on eräiden pitkäaikaisten saira-

uksien hoidossa ja seurannassa tarpeellisten hoitovälineiden ja – tarvikkeiden jakaminen 

vastikkeetta potilaille ja asiakkaille heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti. Maksutto-

mia hoitotarvikkeita ja -välineitä jaetaan osana kansanterveystyöhön kuuluvaa kunnan 

asukkaiden avo- ja kotihoitoa. Tarkoituksena on edistää pitkäaikaissairaiden kotona tapah-

tuvaa hoitoa ja seurantaa, parantaa asiakkaiden itsehoidon edellytyksiä, työkykyä ja toi-

mintakykyä sekä elämän laatua.  

Hoitotarvikkeiden ja -välineiden jakelun tulee aina perustua yksilölliseen tarpeeseen, jonka 

määrittelee hoitava lääkäri tai hoitaja yhteistyössä lääkärin kanssa. Selvitys asiakkaan hoi-

totarvikkeiden ja – välineiden tarpeesta tehdään aina lomakkeelle. Jakelu aloitetaan, mikäli 

tarpeen arvioidaan olevan pitkäaikaista, yleensä yli 3 kk kestävää. Jakelua ja käyttöä seu-

rataan yksilökohtaisesti. Jakelussa käytetään kulloinkin voimassaolevien hankintapäätös-

ten mukaisia hoitotarvikkeita. Erityistapauksissa kysytään asiakaskohtainen lupa poiketa 

jakeluohjeista alueen talousasioista päättävältä henkilöltä.  

 

4.3 Rauhalan palvelukeskus 

 

Parkanon kaupungin omistama Rauhalan palvelukeskuksen Rauhalakoti on 58–60 paik-

kainen tehostettua palveluasumista, laitoshoitoa ja päivätoimintaa tarjoava palveluyksikkö.  

Rauhalakodin osastoista pitkäaikaista tehostettua palveluasumista tarjoavat Suopursu- 

sekä Metsätähtiosastot. Suopursuosasto on tarkoitettu erityisesti muistisairaille asukkaille. 

Pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoaa Niittyvillaosasto ja lyhytaikaista kuntouttavaa palveluasu-

mista Ahomansikkaosasto.  

 

4.3.1 Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on asetuksessa avo- ja laitoshoidosta (1806/2009) määrittä-

nyt ne perusteet, joiden mukaan ratkaistaan, milloin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut 

ovat avohoitoa tai laitoshoitoa ja milloin laitoshoito on julkista ja jatkuvaa.  

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai laitoshoitoon haetaan hakemuksella. 

Henkilökunta ohjaa ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuvaa asiakasta tai hänen omais-

ta keskustelemaan asiasta vanhustyön palveluohjaajan kanssa. Vanhustyön palveluohjaa-

ja ohjaa ja neuvoo asiakasta ja/tai hänen edustajaansa palvelutarjonnasta, ohjaa mahdol-
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listen etuuksien hakemisessa sekä toimittaa tarvittaessa pitkäaikaispaikkahakemuksen 

SAS-työryhmään (= suunnittele, arvioi, sijoita). SAS-työryhmä käsittelee pitkäaikaispaikka-

hakemukset, arvioi hakijan toimintakykyä ja palvelutarvetta saatujen selvitysten pohjalta ja 

antaa asiasta lausunnon viranhaltijalle. Viranhaltija tekee hallintopäätöksen asiassa. Pit-

käaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämiskriteerit (liite 4). 

 

4.3.2 Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen 
 

Kuntouttavaa lyhytaikaista tehostettua palveluasumista tarjoaa Rauhalan palvelukeskuk-

sen Ahomansikka-osasto. Lyhytaikaisen palveluasumisen tavoitteena on tukea ja vahvis-

taa asiakkaan toimintakykyä siten, että asiakas pystyisi asumaan omassa kodissaan mah-

dollisimman pitkään huolimatta iän tuomasta toimintakyvyn alenemisesta tai sairauksista. 

Hoitojakson pituus arvioidaan asiakkaan kuntoisuuden mukaan. Lyhytaikaisen tehostetun 

palveluasumisen myöntämiskriteerit (liite 3).  

Hoitojakson aikana asiakkaan mahdollinen avun tarve kartoitetaan sekä tarvittaessa järjes-

tetään asiakkaan, omaisten sekä kotihoidon kanssa yhteistyössä palvelutarvekartoitus ko-

tiutumisen tukemiseksi. 

Rauhalakodissa työskennellään kuntouttavan hoitotyön periaatteen mukaan. Kuntouttaval-

la hoidolla tuetaan ikäihmisen jäljellä olevia kykyjä ja taitoja mahdollisimman normaalin 

elämän tukemiseksi. Kuntouttavassa hoitotyössä asiakasta motivoidaan ja ohjataan oma-

toimisuuteen. Periaate sisältää ajatuksen, että henkilökunta toimii yhdessä asiakkaan 

kanssa, ei hänen puolesta. Kuntohoitaja laatii viikoittain viikko-ohjelman viriketoiminnan 

näkökulmasta käyttäen apuna Rauhalakodin henkilökuntaa sekä kolmannen sektorin toi-

mijoita. Viikko-ohjelma sisältää mm. aamujumppaa, lauluhetkiä, päivätanssia, bingo-

pelihetkiä yms. Rauhalakodin sekä päivätoiminnan asiakkailla on mahdollisuus käyttää 

kuntosaliharjoittelua päivittäin, oman hyvinvointinsa ylläpitämiseen Rauhalan omalla kun-

tosalilla. Kuntosalin käyttö on myös mahdollistettu kaikille yli 65 vuotta täyttäneille kunta-

laisille kuntohoitajan antaman kuntosaliohjauksen ja kuntosalikortin lunastuksen jälkeen 

(kuntosalikortin hinta 20 €/ vuosi, 2014).  

 

4.3.3 Veteraanien laitoskuntoutus sekä päiväkuntoutus 

 

Veteraanikuntoutusta voi hakea henkilö, jolla on rintamapalvelustunnus. Veteraanien asi-

oiden hoitajana Parkanossa toimii rintamamiesasiamies. Sotainvalidien kuntoutusasiat 

hoidetaan Valtiokonttorissa. Rintamaveteraani voi hakea kuntoutusta kuntoutuslaitoksessa 

tai avohoidon palveluina. Avohoidon yhteydessä voi palvelun valita jalkahoidon, fysiotera-

pian, tai toiminnallisen päiväkuntoutuksen väliltä. Vuonna 2014 uutena kuntoutusmuotona 

rintamaveteraani voi hakea tuettua kotona kuntoutusta. Lisäksi rintamaveteraani voi hakea 

kunnallisina kotiin vietävinä avopalveluina esimerkiksi siivouspalvelua kotiin.  
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Palveluiden määrään vaikuttavat kunnalle myönnetyt määrärahat, jotka perustuvat sotave-

teraanien lukumäärään sekä rintamaveteraanien yksilöllisesti arvioituun kuntoisuuteen. 

Rintamaveteraanin kuntoutusta haetaan veteraanikuntoutushakemuksella, joka käsitellään 

paikallistason kuntoutustyöryhmässä. Rintamaveteraanin laitoskuntoutusjaksojen pituus 

määräytyy kuntoisuuden mukaan 10–14 vrk jaksoihin. Kuntoutuksesta aiheutuneita mat-

kakustannuksia rintamaveteraani voi hakea Kansaneläkelaitokselta. 

Rauhalan palvelukeskus on hyväksytty valtionkonttorin järjestämän tarjouskilpailun perus-

teella veteraanien laitoskuntoutuksen sekä toiminnallisen päiväkuntouksen palveluntuotta-

jaksi vuosille 2014–2015. Laitoskuntoutus toteutetaan Rauhalakodin Ahomansikkaosastol-

la ja toiminnallinen päiväkuntoutus päivätoiminnassa.  

 

4.3.4 Päivätoiminta 

 

Rauhalan palvelukeskuksessa on vuonna 1992 aloitettu päivätoimintapalvelu, joka on 

ikäihmisille suunnattua ohjattua toimintaa, henkilökohtaista hoivaa ja yhdessäoloa. Päivä-

toiminta on avoinna viitenä päivänä viikossa (maanantai-perjantai) klo 9-15. Perjantaisin 

on veteraaneille suunnattu päivätoimintapäivä. Päivätoimintaan sisältyy myös ajoittain ve-

teraanien toiminnallisia päiväkuntoutuspäiviä, muinakin päivinä kuin perjantaisin.  

Päivätoiminnan tavoite on ylläpitää asiakkaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toiminta-

kykyä sekä antaa tarmoa ja vireyttä asua mahdollisimman pitkään omassa kodissa. Päivä-

toimintapäivään sisältyy aamunavaus sekä aamupala, jumppatuokio, lounas, iltapäiväkah-

vi, kuntosalitoimintaa, ulkoilua, erilaiset pelihetket, ohjelmalliset tuokiot sekä erilaiset in-

formaatiotuokiot. Asiakkailla on myös mahdollisuus lepohetkeen lepotilassa. Päivätoimin-

nassa toteutetaan myös hoidollisia toimenpiteitä, kuten lääkehoitoa, haavanhoitoa sekä 

kontrollimittauksia. Päivätoiminnan peseytymispalveluun on mahdollisuus niin ennalta so-

vittaessa. Päivätoiminta voi vastaanottaa asiakkaan myös akuuteissa tilanteissa, kuten 

omaishoitajan sairastuessa tai pesumahdollisuuksien tilapäisissä puuttumisissa. Päivätoi-

minta-asiakkailla on tarvittaessa mahdollisuus lääkärikäyntiin. Päivätoiminta on asiakkaalle 

maksullista.  

Suurin osa asiakkaista kulkee päivätoimintaan palvelutaksilla, joka kuljettaa ja saattaa 

ovelta ovelle. Päivätoiminnan käyntipäivään vaikuttaa asiakkaan asuinsijainti, mikäli asia-

kas kulkee palvelutaksilla, päivätoimintapäivät määrittää asiakkaalle päivätoiminnan henki-

lökunta. Palvelutaksimatkat ovat asiakkaalle maksullisia ja yhdensuuntaisen matkan hinta 

määräytyy matkan pituuden sekä voimassa olevan linja-autotaksan mukaisesti.  

Päivätoiminnan asiakkuudesta voi olla yhteydessä päivätoiminnan hoitajiin. Päivätoimin-

nan myöntämisperusteissa (liite 5) määritellään päivätoiminnan asiakkaaksi pääsyn kritee-

rit. Päivätoiminnan asiakkaaksi valikoitumisen jälkeen käyntipäiviä on aluksi kerran viikos-

sa. Käyntipäivien määrää voidaan arvioida asiakkaan tarpeen ja päivätoiminnan mahdolli-

suuksien mukaan.  
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Kuvio 3. Päivätoiminnan palveluprosessi. 

 

4.4 Rantakodon palvelukeskus 

 

Rantakodon palvelukeskus on 37 paikkainen palveluasumisyksikkö. Rantakodon palvelu-

keskus toimii Parkanon Rantakoto ry:n tiloissa. Palvelutoiminnan tuottaa kokonaisuudes-

saan Parkanon kaupunki. 

Rantakodon palvelukeskuksen yksiköistä palvelukeskus sekä Nummikoti tarjoavat tehos-

tettua palveluasumista. Nummikoti on tarkoitettu erityisesti muistisairaille asukkaille. Niitty-

koti on kehitysvammaisten ohjatun asumisen yksikkö. Rantakodon palvelukeskukseen 

haetaan yleisellä ympärivuorokautiseen hoitoon suunnatulla hakemuksella.      

 

4.5 Väistön ryhmäkoti 
 

Elokuussa 2014 valmistuva Väistön ryhmäkoti on 24–paikkainen kodinomainen tehostetun 

palveluasumisen yksikkö. Ryhmäkoti sijaitsee Terveyskeskuksen välittömässä läheisyy-

dessä Kanankadulla. Ryhmäkoti koostuu kahdesta eri kodista, Joosun -kodista ja Emman-

kodista. Yksikkö tarjoaa palvelua paljon toimintakykyään menettäneille henkilöille, jotka 

tarvitsevat apua ympäri vuorokauden. Ryhmäkotiin haetaan yleisellä ympärivuorokauti-

seen hoitoon suunnatulla hakemuksella.      

 

1. Päivätoiminnan 
tarve, yhteydenotto: 

- asiakas 

- omainen 

- palvelutarvekartoitus 

 

2. Päivätoiminnan asiakkaaksi  
pääsyyn vaikuttavat tekijät: 

- toimintakyky 

- muut tekijät 

3. Päivätoiminnan 
resurssien arviointi  

4. Toiminnan 
aloituksesta 
sopiminen 

5. Palvelujen 
tarpeen tarkastelu:  

- käyntipäivien 
lisääminen tarpeen 

ja resurssien 
mukaan 

 - asiakkuuden 
päättäminen 



 27 

4.6 Terveyskeskuksen vuodeosasto 

 

Parkanon terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan akuuttisairaanhoitoa, jatkohoitoa ja 

kuntoutusta erikoissairaanhoidosta siirtyville potilaille sekä pitkäaikaista laitoshoitoa. Vuo-

deosasto on jaettu A-, B- ja C-osastoihin.  

Vuodeosaston A- ja B-osastot ovat tarkoitettu pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville po-

tilaille, potilaspaikkoja on yhteensä 26. Pitkäaikaispotilaat eivät selviydy enää päivittäisistä 

toiminnoistaan itsenäisesti, vaan tarvitsevat lähes kaikissa päivittäisissä toiminnoissaan 

hoitotyöntekijöiden hoivaa ja huolenpitoa. Osastolla on käytössä kuntouttava työote eli po-

tilaan jäljellä olevia voimavaroja pyritään hyödyntämään. Potilashuoneiden mukaan on 

nimetty ns. omahoitajat, jotka huolehtivat hoito- ja kuntoutussuunnitelmien laadinnoista 

sekä päivittämisistä, toimintakykyarviointien tekemisistä, yhteydenpidosta omaisiin ja ns. ei 

akuuttien asioiden hoitamisesta. Akuutit asiat hoitaa työvuorossa oleva hoitaja. Lääkärin-

kierto A- ja B- osastoilla on kolmen kuukauden välein sekä aina tarvittaessa. 

Kaikilla A- ja B-osastojen potilailla on pitkäaikaispäätös. Pitkäaikaisen laitoshoidon myön-

tämisperusteet (liite 4). Potilaiden hoitoaika vaihtelee kuudesta kuukaudesta lähes kym-

meneen vuoteen, keskiarvo hoitoajasta on noin neljä vuotta.  

C-osastolla on 16 (enimmäismäärä 21) potilaspaikkaa, jotka ovat ensisijaisesti tarkoitettu 

akuuttisairaanhoitoa tarvitseville tai muista sairaaloista jatkohoitoon siirtyneille potilaille. 

Potilaat otetaan hoitoon osastolle lääkinnällisin perustein. Toiminta painottuu ikäihmisten 

akuuttien sairauksien hoitoon ja kuntoutukseen sekä akuutin toimintakyvyn laskun syyn 

selvittelyyn yhteistyössä lääkärin kanssa. Potilaan omatoimisuuden tukeminen ja ns. kun-

touttava työote ovat keskeisiä keinoja, jotta akuuttitilanteesta selviytymisen jälkeen potilas 

voisi palata siihen ympäristöön, josta hän terveyskeskuksen vuodeosastolle joutui. Kaikki 

potilaat ovat lyhytaikaishoidossa. Hoitoaika vaihtelee muutamasta tunnista useaan kuu-

kauteen. Kaikille potilaille tehdään tulotilanteessa hoitosuunnitelmat. Vuodeosastolla lää-

käri työskentelee arkipäivisin ja tämän lisäksi päivystävälääkäri käy katsomassa iltaisin ja 

viikonloppuisin osaston potilaita ja heidän tutkimustuloksiaan tarpeen mukaan. Myös fy-

sioterapian työntekijät työskentelevät osastolla arkipäivisin. 

 

4.7 Rauhalan palvelukeskuksen Niittyvilla-osasto laitoshoito 
 

Rauhalan palvelukeskuksessa laitoshoitoa tuottaa Niittyvilla-osasto. Laitoshoitoon hakeu-

dutaan hakemuksella ympärivuorokautiseen hoitoon. SAS-työryhmä käsittelee pitkäaikais-

paikkahakemukset, arvioi asiakkaan toimintakykyä ja tarkoituksenmukaista hoitopaikkaa 

sekä tekee viranhaltijalle esityksen asiassa.  Viranhaltija tekee asiassa hallintopäätöksen.  

Pitkäaikaisen laitoshoidon myöntämisperusteet (liite 4). 

Alla olevassa kuviossa 4 ja taulukossa 5 kuvataan pitkäaikaisen laitoshoidon palvelukuva-

usta (toimenpiteitä) palvelun alkamisesta palvelun päättymiseen.  
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Kuvio 4. Pitkäaikaisen laitoshoidon palveluprosessi 

 

 

 

Taulukko 5. Pitkäaikaisen laitoshoidon palveluprosessi 

 

Prosessivaihe 

 

Toiminnan kuvaus 

 

Toiminnan kriteerit 

 

1. Asiakkaan 

hakeutumi-

nen pitkä-

aikaiseen 

laitoshoi-

toon 

 

 

 

 

 

 

- hakemus pitkäaikaiseen 

laitoshoitoon 

 

- palveluohjaaja antaa neu-

vontapalvelua, avustaa 

tarvittaessa hakemuksen 

tekemisessä 

 

- kotihoito, palveluohjaaja 

tai Rauhalan arviointijak-

solla tehdään hoidon tar-

peen arviointi 

 

 

- asiakas täyttää pitkäaikaisen lai-

toshoidon kriteerit 

 

a) asiakas tarvitsee ympärivuoro-

kautista hoitoa toimintakyvyn ko-

konaisarvioin perusteella: 

- vaikea muistihäiriö 

- Rava-toimintakykyindeksi väh. 

3.00- 

- maksimaaliset kotihoitopalvelut 

- vaara eksyä ulos 

 

b) palvelua ei voida enää lisätä kotiin  

 

2. Asiakkaan 

valikoitu-

minen pit-

käaikai-

 

- hakemus käsitellään 

SAS-työryhmässä 

 

- pitkäaikaisen laitoshoidon kriteerit 

(liite 4) 

1. Asiakkaan 
hakeutuminen 
hakemuksella 
pitkäaikaiseen 
laitoshoitoon 

2. 
Hakemuksen 
käsittely SAS-
työryhmässä 

3. Asiakkaan 
valikoituminen 
pitkäaikaiseen 
laitoshoitoon 

4. Asiakkaana 
oleminen 

pitkäaikaisessa 
laitoshoidossa 

5. Asiakkaan 
poistuminen 

pitkäaikaisesta 
laitoshoidosta 
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seen lai-

toshoitoon 

 

3. Asiakkaana 

oleminen 

pitkäaikai-

sessa lai-

toshoidos-

sa 

 

 

 

 

 

 

 

- hoito- ja kuntoutussuunni-

telman laadinta yhteis-

työssä omaisten kanssa 

 

- jatkuva hoidon ja avun 

tarve päivittäisissä toi-

minnoissa: 

 

 perushoidosta 

huolehtiminen 

 ravitsemus 

 hoito kuntouttavaa 

 turvallisuus 

 lääkehoidosta 

huolehtiminen 

 ulkoilu 

 

- toiminnan periaatteet:  

 asiakkaan turvallisuus 

 yksilöllinen huomiointi 

 omatoimisuuden tukemi-

nen 

 itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen 

 hoidon suunnitteluun osal-

listuminen yhteistyössä 

omaisen/läheisen kanssa 

 

- toimintaa ohjaava lainsäädäntö 

 

 

4. Asiakkaan 

poistumi-

nen pitkä-

aikaisesta 

laitos-

hoidosta 

 

 

 

- asiakkaan hoidon- ja pal-

veluiden tarve muuttuu tai 

päättyy. 

 

 

- toiminnan periaatteet:  

 

 asiakkaan yksilöllinen ja 

inhimillinen huomiointi se-

kä yhteistyö omaisten 

kanssa 

 

 asiakkaan hoidon jatku-

vuuden turvaaminen  

 

 asiakkaan arvokas saat-

taminen elämän päättyes-

sä. 

 

 

 

4.8 Kotisairaalatoiminta 

  

Kotisairaalahoito on potilaan kotona annettavaa akuuttia sairaalatasoista sairaanhoitoa tai 

saattohoitoa. Kotisairaalahoito on potilaalle vapaaehtoista ja perustuu aina potilaan ja 

omaisen suostumukseen. Kotisairaalaan asiakkaaksi tullaan lääkärin lähetteellä. Hoitava 
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lääkäri arvioi onko potilasta turvallista hoitaa kotisairaalassa ja varmistaa diagnoosin. Hoi-

tojakson alussa kotisairaalan henkilökunta, potilas ja omaiset sopivat yhdessä hoidon ta-

voitteista ja toteutuksesta, mikä varmennetaan kirjallisella hoitosuunnitelmalla. Hoitojakson 

aikana hoidon tarvetta ja sisältöä voi arvioida yhdessä ja hoitosuunnitelmaan voi tehdä 

tarvittaessa muutoksia. Kotisairaalan henkilökunta tekee kotikäyntejä potilaan luo sovitun 

aikataulun mukaisesti. Potilaalle taataan aina hänen niin halutessaan tai tilanteen niin vaa-

tiessa joustava pääsy kotoa sairaalaan, esimerkiksi vuodeosastohoitoon. Kotisairaalan 

tavoitteena on tarjota hyvää hoitoa potilaan tutussa ympäristössä, luoda turvallisuutta sekä 

potilaalle että omaisille ja laitoshoidon vähentäminen ja/ tai lyhentäminen. 

Yleisemmin kotisairaalahoidon edellytyksiä on, että potilaan hoito vaatii sairaalahoitoa, 

potilas haluaa tulla hoidetuksi kotona, palvelutalossa tai vastaavassa yksikössä. Sairauden 

tulee olla sellainen, että sitä voidaan turvallisesti hoitaa kotona. Potilaan tulee selviytyä 

päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti (tai kotipalvelun /omaisen /läheisen tuella) sekä 

potilas itse tai hänen kanssaan asuva kykenee hälyttämään apua tarvittaessa. Myös poti-

laan perusturva/hoiva tulisi olla kunnossa (yhteistyö vanhuspalveluiden kanssa).  

Kotisairaalassa voidaan hoitaa esimerkiksi syöpäpotilaita taudin eri vaiheissa. Lisäk-

si infektioita, jotka vaativat suonensisäistä antibioottia esimerkiksi keuhkokuume, virtsa-

tietulehdukset, säärihaavat. Myös tehostetut haavahoidot ja nestehoidot, ei kuitenkaan 

akuutit punasolusiirrot. Kotisairaalassa voidaan hoitaa myös eristyspotilaita, parantumat-

tomasti sairaan ja kuolevan ihmisen kipua, alaraajojen laskimotukoksia sekä sydämen va-

jaatoimintapotilaita. 

Kotisairaalatoiminnan etuja ovat muun muassa vanhainkotipotilaiden hoito omassa yksi-

kössä, moniresistenssi bakteeripotilaiden hoidon helpottuminen sekä joustava siirtyminen 

erikoissairaanhoidosta kotiin. 

Parkanossa ei nykyisellään ole käytössä kotisairaalatoimintaa. Toiminnan tarpeen selvit-

tämiseksi Parkanon terveyskeskuksen vuodeosastolla järjestettiin seuranta helmikuussa 

2014. Lyhyen seurannan tuloksena kotisairaalatoiminnan tarve koettiin seurantajaksolla 

hyvin vähäiseksi. Hoidon porrastus toimii Parkanossa hyvin ja tällä hetkellä Parkanon ter-

veyskeskuksen vuodeosasto pystyy vastaanottamaan kaikki jatkohoitoa vaativat ja akuutit 

potilaat ilman viivettä. Lisäksi kotisairaalatoiminta edellyttää merkittävää resurssilisäystä 

mm. sairaanhoitajien työpanoksen osalta. Johtopäätöksenä todettiin, että suppean tarpeen 

ja resurssinäkökulman vuoksi kotisairaalatoiminnan aloittaminen ei ole tarkoituksenmu-

kaista eikä ajankohtaista tarkastelujaksolla 2014- 2017.  

 

4.9 Yöpartiotoiminta 
 

 

Yöpartiotoimintaa ei nykyisin ole saatavilla. Tarvetta on Parkanossa selvitetty ja toteutettu 

Hoiva 24h-hankkeella vuosina 2003–2005. Hankkeen tavoitteena oli tarjota palveluita avo-
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hoidon asiakkaille kotiin ympäri vuorokauden ja näin mahdollistaa ikäihmisen asuminen 

omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Asiakkaita oli keskimäärin 13–16 asiakas-

ta/yö koko hankkeen ajan. Kaiken kaikkiaan koko hankkeen aikana (2½v) asiakkaita oli 70. 

Kysynnän nähtiin kasvavan tarjonnan myötä.  

Vuoden 2013 aikana yöpartiotoiminnan tarvetta suhteutettiin yöllisten turvapuhelinhälytys-

ten määrään. Turvapuhelinhälytykset tulevat klo 7.00–22.00 välisenä aikana kotihoitoon ja 

yöaikaan paikalliseen vartiointiyritykseen. Vartiointiyritys raportoi yölliset hälytykset kotihoi-

toon. Vuodelta 2013 yöllisten turvapuhelinhälytysten seurantavälin 17.9.–18.11.2013 aika-

na yöllisiä turvapuhelinhälytyksien johdosta tulleita käyntejä oli 40.  Kahdeksan asiakkaan 

luona käytiin ko. ajanjaksona useammin kuin kerran. Yksittäisten hälytysten syyt olivat sa-

tunnaista wc-avun tarvetta, vahinkohälytyksiä, kaatumisia ja tarkistuspyyntöjä. Koska 

säännönmukaisesti toistuvaa avuntarvetta ei öiseen aikaan esiintynyt, olisi tämän hetkisen 

asiakaskunnan kanssa yöpartiotoiminnan hyötysuhde kyseenalainen. Seurannan johto-

päätöksenä työryhmän jäsenet eivät kokeneet yöpartiotoiminnan käynnistämistä tässä 

vaiheessa tarpeelliseksi. Palveluntarve saattaa kuitenkin muuttua kohtuullisen nopeastikin 

asiakkaiden toimintakyvystä riippuen ja tästä syystä tarvetta tulee arvioida vuosittain talo-

usarviosuunnittelun yhteydessä. 

 

4.10 Ostopalveluina ostetut palveluasumiset 

 

Parkanon kaupunki ostaa tehostettua palveluasumista tällä hetkellä viidestä (5) hoitokodis-

ta. Hoitokodit sijaitsevat Kihniössä, Ikaalisissa, Jämijärvellä, Jalasjärven Koskuella sekä 

Nokialla. Ostopalvelua käytetään niissä tapauksissa, kun Parkanon omat palvelukeskukset 

ovat täynnä ja sijoitusmahdollisuutta oman kunnan hoitopaikkoihin ei ole.     

 

4.11 Palveluseteli 

 

Palvelusetelin tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien valinnan 

vapautta ja mahdollisuuksia hankkia tarvitsemiaan palveluita yksityisiltä palveluiden tuotta-

jilta. Palvelusetelillä voi hankkia sellaisia sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kun-

tayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palvelusetelillä hankittava palvelu on vaihtoehto 

kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Palveluseteli ei sovellu käytettäväksi kii-

reellisissä hoitotilanteissa ja tahdosta riippumattomassa hoidossa. Kunta tai kuntayhtymä 

päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Kunnalle 

palvelusetelin käyttöönotto on strateginen päätös. Palveluseteliä voidaan käyttää vaihtoeh-

tona kunnan itse tuottamille tai ostopalveluna hankittaville palveluille. Palvelustrategiaan 

kirjataan kunnan tahtotila palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta. Sosiaali- ja terveyden-

huollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen palvelusetelin saamiseksi.  
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Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (24.7.2009/569) tuli voimaan 1.8.2009. 

Kotona annettavissa palveluissa käytettävien palvelusetelien arvosta säädetään edelleen 

sosiaalihuoltolaissa ja kansanterveyslaissa. Kunta päättää, mitä järjestämistapaa tai tapoja 

käytetään kyseisessä kunnassa. Mikäli kunta järjestää palveluja palvelusetelillä, kunta 

osoittaa talousarviossa ja -suunnitelmassa voimavarat palvelusetelillä järjestettäviin palve-

luihin. Kunta hyväksyy palvelusetelin toimintaperiaatteet kunnassa; mihin palveluihin pal-

veluseteliä käytetään, mikä on palvelusetelin arvo, sekä missä laajuudessa ja mistä lukien 

palveluseteli otetaan käyttöön. Kunnan tulee pitää luetteloa hyväksymistään palvelun tuot-

tajista. Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja niiden hinnoista tulee 

olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla esimerkiksi kunnan toimi-

pisteissä. 

Asiakkaalle laaditaan yhdessä hänen kanssaan kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. 

Suunnitelma perustuu asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja se tarkistetaan palvelutarpeen 

muuttuessa. Hoito- ja palvelusuunnitelman perusteella asiakkaalle ei kuitenkaan synny 

oikeutta vaatia siihen sisältyviä palveluja. Asiakkaan palveluihin hakeutuminen tapahtuu 

samalla tavalla kuin muitakin järjestämistapoja käytettäessä. Palvelun saannin edellytysten 

arvioinnin suorittaa kunta, joka tekee myös päätöksen palvelun järjestämisestä. Palvelun 

järjestäminen perustuu sosiaalihuollossa hallintopäätökseen ja terveydenhuollossa hoito-

päätökseen. Lisäksi tulosidonnaisen palvelusetelin arvosta annetaan päätös asiakkaalle.  

Kunnalla on informointivelvoite suhteessa asiakkaaseen. Kunnan on selvitettävä asiak-

kaalle tämän asema palveluseteliä käytettäessä, palvelusetelin arvo, palvelun tuottajien 

hinnat, omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta 

palvelusta lain mukaan määräytyvä asiakasmaksu. 

Parkanossa palveluseteli voisi tuoda vaihtoehtoja hoivapalvelujen, kauppa-apupalvelujen 

sekä siivouspalvelujen tuottamiseen. Palveluseteliä on muualla Suomessa kokeiltu menes-

tyksekkäästi myös esim. omaishoitajien vapaapäivien järjestämiseen. 
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5 TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 
 

 

5.1 Liikuntapalvelut 
 

Parkanon kaupungin tukee kuntalaisia liikuntaharrastuksen pariin. Kaupungin nettisivuilla 

on luettavissa ”Mitä tekisin” -esite, jossa on kaikille ikäryhmille soveltuvia harrastusmahdol-

lisuuksia Parkanon alueella. Liikuntapalveluista vastaa Parkanon kaupungin vapaa-

aikatoimi yhdessä teknisen tilapalvelun kanssa. Lisäksi Parkanossa toimii useita urheilu-

seuroja sekä muita aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät ikäihmisten toimintakykyä ylläpi-

tävää liikunnallista toimintaa. 

Liikuntaa Terveydeksi–Pirkanmaan alueellisen terveysliikuntasuunnitelman mukaisesti yli 

65-vuotiaiden tulisi liikkua reippaasti 2 t 30 min tai rasittavasti 1 t 15 min viikossa. Lihas-

voima- tasapaino- ja ketteryysharjoittelua tulisi tehdä 2-3 kertaa viikossa sekä venyttely- ja 

liikkuvuusharjoittelua 2 kertaa viikossa. Terveysliikuntasuunnitelmassa todetaan liikunnalla 

ehkäistävän jo sairastuneiden ihmisten lisäsairastumista sekä tuetaan heidän hoitoaan ja 

kuntoutustaan. Liikunnalla saadaan aikaan myös mittavia yhteiskunnallisia säästöjä samal-

la, kun se tukee yksilöllistä hyvinvointia. Liikunnallisuuden tukeminen ja arkiliikunnan es-

teiden poistaminen tulee olla osa kunnan hyvinvointistrategiaa.  

Rauhalan palvelukeskuksessa sijaitsee yli 63-vuotiaille kohdennettu kuntosali, jonne pää-

symaksun 20 euroa/ vuosi voi maksaa Rauhalan palvelukeskuksen neuvontaan. Ensim-

mäiselle kuntosalikäynnille tulee varata aika Rauhalan palvelukeskuksen kuntohoitajalta, 

joka antaa opastuksen laitteiden käyttöön. Rauhalan palvelukeskuksessa toteutetaan li-

säksi ns. avojumppaa torstaisin klo 12:45–13.30, tähän jumppahetkeen ovat kaikki kotona 

asuvat ikääntyneet tervetulleita.   

 

5.2 Ravitsemuspalvelut 

 

Keskimääräisen eliniän pidentyessä iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä on kasvanut ja 

kasvaa edelleen. Ikääntyneiden ihmisten terveyden, toimintakyvyn ja elämänlaadun tuke-

misessa hyvällä ravitsemuksella on keskeinen tehtävä. Hyvä ravitsemustila on terveyden 

ja hyvinvoinnin edellytys elämänkaaren kaikissa vaiheissa. Ikääntyneillä ihmisillä hyvä ra-

vitsemus ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua sekä nopeuttaa sairauksista 

toipumista.  

Vanhenemiseen liittyvien fysiologisten muutosten ja sairauksien seurauksena liikkuminen 

vähenee, perusaineenvaihdunnantaso laskee ja ruokahalu usein heikkenee. Tämän seu-

rauksena energiatarve pienenee. Suurin osa energiatarpeen laskusta johtuu fyysisen aktii-

visuuden vähenemisestä ja pienentyneestä lihasmassasta.  Kuitenkin useimpien ravintoai-
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neiden tarve ei pienene, joten ruoan laatuun on tärkeä kiinnittää huomiota. Riittävät ravin-

toainevarastot nopeuttavat sairauksista toipumista. Hyvä fyysinen ja psyykkinen terveys 

sekä toimintakyky puolestaan lisäävät mahdollisuuksia säilyttää hyvä ravitsemustila. Ra-

vitsemuksen suurin riski varsinkin yli 80–vuotiailla on liian vähäinen energiansaanti ja laih-

tuminen.  

Ikääntyneiden ravitsemussuositusten tavoitteeksi on asetettu, että kotihoidossa, ympäri-

vuorokautisessa hoidossa sekä sairaaloissa ja koko terveydenhuollossa työskentelevät 

ammattilaiset tunnistavat käytännön hoitotyössä ravitsemustilan heikkenemisen ja osaavat 

toteuttaa ravitsemushoitoa osana ikääntyneen ihmisen hyvää hoitoa.   

Parkanon vanhustyön palvelurakenteessa ravitsemushoito on huomioitu systemaattisesti 

perusturvan ravintohuollossa, kotihoidossa sekä ympärivuorokautisessa hoidossa. Käyt-

töön on otettu mm. ravitsemustilan arviointiin liittyvä kysymyssarja MNA–mittari (Mini nutri-

tional assessment), kysymyssarja kertoo henkilön ravitsemustilasta ja mittaria voidaan 

käyttää ikääntyneiden henkilöiden virhe- ja aliravitsemusriskin arvioinnissa. Kotihoidossa 

MNA–arviointi tehdään aina, kun huoli ravitsemustilasta kotona asuvan henkilön kohdalla 

herää.     

 

5.3 Kulttuuripalvelut 
 

Kulttuuritapahtumia ja kulttuuriin liittyvää toimintaa tuottavat käytännössä erilaiset yhteisöt, 

jotka saavat kunnan taholta taustatukea, avustuksia, tiloja, tiedotusapua ja apua tapahtu-

mien järjestämiseen.  

Kirjastopalveluissa palvellaan kaikkia ikäryhmiä vauvasta vaariin. Kirjastoon on esteetön 

kulku pyörätuolilla, ovenpielessä on lisäksi ovikello, mikäli on avuntarvetta pyörätuolilla 

kulkemiseen pääovesta. Kirjastossa on inva-wc. Kirjastossa on laaja valikoima ISO-

tekstisiä kirjoja, myös äänikirjavalikoima on varsin laaja. Näkövammaisia palvelee Celia-

kirjastopalvelut. Kirjastolla on vaihtuvat kirjakokoelmat terveyskeskuksen vuodeosastolla, 

Rauhalan ja Rantakodon palvelukeskuksissa sekä Parkanokodilla. Kirjasto-autoa Par-

kanossa ei ole käytössä, tällä hetkellä kirjastopalveluiden käyttö on perustunut oma-

aloitteisuuteen. Kirjastossa kokoontuu kerran kuukaudessa erittäin aktiivinen ikäihmisten 

lukupiiri. Lisäksi kirjaston henkilökunta on käynyt kirjastopalveluiden osalta eläkeläisten 

kerhoissa ja seniorimessuilla. Vuodelle 2014 Parkanon kirjasto on anonut aluehallintovi-

rastolta tukea Iloa ikäihmisille – projektiin. Projektirahoituksen turvin kirjasto voisi laatia 

tarkempaa ja laajempaa kartoitusta alueen asiakkaiden kirjastopalveluiden tarpeesta.  

Petäjä-opisto on seudullinen kansalaisopisto Länsi-Pirkanmaalla ja Pohjois-

Satakunnassa ja on osa Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymää. Opisto toimii Parkanon, 

Kihniön, Kankaanpään, Honkajoen ja Pomarkun kunnissa. Opisto järjestää ikäihmiselle 

suunniteltuja koulutuksia, kursseja sekä harrastustoimintaa taide- ja taitoaineissa, terveyttä 

ja hyvinvointia edistävissä aineissa, tietotekniikassa ja yhteiskunnallisissa aineissa. Kurssit 
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ja koulutukset ovat kaikille avoimia ja kohtuuhintaisia. Opiston järjestämistä kursseista, 

niiden hinnoista, alennuksista sekä kurssisisällöistä, saa tietoa internetistä 

http://petaja.lpkky.fi/ (verkkosivut päivitetään vuoden 2014 aikana muuttuen www.sasky.fi). 

Elokuussa joka kotiin jaetaan myös opinto-opas. Kursseista voi tiedustella Parkanon kans-

lian numerosta 044 045 5510 ja Kankaanpään toimipisteestä 044 5800 520.  

 

5.4 Aikuisneuvola 
 

Aikuisneuvola vastaa aikuisväestön neuvolapalveluista. Aikuisneuvolan terveydenhoitaja 

antaa henkilökohtaista terveysneuvontaa, seuraa terveydentilaa, tarkkailee verenpainetta, 

antaa rokotuksia sekä tekee eri-ikäisten aikuisten terveystarkastuksia.  

 

5.5 Fysioterapiapalvelut 

 

Parkanon kaupungin fysioterapiapalvelut tukevat ikäihmisten itsenäistä suoriutumista sekä 

kuntoutumista yksilöfysioterapian, muun henkilökunnan ohjauksen ja apuvälinepalvelun 

keinoin. Parkanon kaupungin fysioterapiapalvelujen toiminta-ajatuksena on palauttaa, 

edistää tai ylläpitää yksilön/ ryhmän fyysistä liikunta- ja toimintakykyä. Keinoina ovat har-

joitteet, fysikaaliset hoidot ja ohjaus sekä apuvälinepalvelu. 

Fysioterapeutin vastaanotolle ja apuvälinepalveluun pääsee itse hakeutumalla tai tervey-

denhuollon työntekijöiden ohjaamana. Ohjausta saa ilman lähetettä. Hoitosarjaan tarvitaan 

lääkärinlähete. Käyntimaksu on kahdeksan euroa/ käynti. 

Ryhmäfysioterapiaa annetaan neurologisille asiakkaille, tuki- ja liikuntaelinasiakkaille lää-

kärin tai muun henkilökunnan ohjauksesta. Ryhmät ovat maksuttomia.  

Apuvälinelainaus on merkittävä osa fysioterapiapalveluja. Apuvälinetarpeen arvioi tervey-

denhuollon työntekijä. Apuvälineen valinnassa fysioterapiahenkilöstö ohjaa, auttaa valin-

nassa, lainaa lyhytaikaisesti ja neuvoo pitkäaikaislainauksessa. Myös apuvälineiden itse-

hankinnassa opastetaan asiakkaita ja omaisia. Apuvälinepalvelu on maksutonta. 

Terveyskeskuksen fysioterapian henkilöstöön kuuluu kaksi fysioterapeuttia ja kaksi kunto-

hoitajaa. Rauhalan ja Rantakodon asumispalveluyksiköissä työskentelee yhteensä kaksi 

kuntohoitajaa. 
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5.6 Hammashuoltopalvelut 

 

Parkanon suun terveydenhuollon palvelut ovat käytössä kaikille kuntalaisille ja suun terve-

ystarkastukseen voi varata ajan hammashoitolan ajanvarauksesta. Jokaiselle suun tervey-

denhuollon asiakkaalle tehdään tarkastuksen yhteydessä yksilöllinen hoitosuunnitelma 

yhdessä asiakkaan kanssa. Yksilöllisessä hoitosuunnitelmassa huomioidaan asiakkaan 

yleisterveys, suun- ja hampaiston terveys sekä muut suun terveyteen vaikuttavat asiat. 

Tarkastuksessa määritellään nykyinen hoidon tarve sekä seuraava tarkastusajankohta 

yksilöllisesti.  

Kotipalvelun, palvelutalojen ja vuodeosastojen hoitohenkilökunta voi tarvittaessa pyytää 

suun terveydenhuollon ammattilaisen paikan päälle tekemään hoidon tarpeen arvion asi-

akkaalle.  

Ikäihmisen suun terveyteen vaikuttavat yleissairaudet ja lääkitykset. Nämä voivat aiheuttaa 

suun kuivumista. Kuiva suu voi aiheuttaa hampaiden reikiintymistä lyhyessäkin ajassa. 

Tämän lisäksi kuiva suu voi aiheuttaa muun muassa ruuan nielemisvaikeuksia, kivun tun-

netta suussa sekä irtoproteesin epäsopivuutta. Tämä voi johtaa ravinnon yksipuolistumi-

seen ja tätä kautta vaikuttaa ikäihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin heikentymiseen.  

Suun terveydellä on todettu olevan vaikutusta yleissairauksiin. Monissa yleissairauksissa 

huono suun terveydentila pahentaa yleissairautta, esimerkiksi diabetes ja reumasairaudet.  

Hyvällä suuhygienialla parannetaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua. Hyvään 

suuhygieniaan kuuluu hampaiden harjaus kaksi kertaa päivässä fluoritahnalla sekä mah-

dollisuuksien mukaan hammasvälien puhdistus kerran päivässä. Päivittäinen ksylitolipuru-

kumin tai – pastillien käyttö vähentää reikiintymistä. Kuivasta suusta kärsivälle suositellaan 

kuivan suun- hoitotuotteita. Säännölliset ruokailuajat ja monipuolinen ruoka suojaavat 

hampaita reikiintymiseltä. Heikentynyt motoriikka ja sairaudet voivat vaikeuttaa ikäihmisen 

itsenäistä suun puhdistusta. Tällaisessa tilanteessa omaisten tai hoitohenkilökunnan rooli 

suun puhdistuksessa on tärkeä.  

Ikäihmisten suun terveydenhoidossa on tavoitteena kivuton, puhdas, toimintakykyinen ja 

infektiovapaa suu.  

 

5.7 Sosiaalityö 

 

Sosiaalipalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää kuntalaisten hyvinvointia ja oma-

toimisuutta. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa lainsäädännössä voidaan erottaa 

keskeiset yleislait ja tiettyjä aloja koskevat erityislait. Yleislakeja ovat sosiaalihuollon puo-

lella sosiaalihuoltolaki (710/1982) sekä laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-

sista (812/2000). Erityislakeja ovat mm. laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
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(519/1977), laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 

(380/1987), Laki omaishoidon tuesta ja Perhehoitajalaki (312/1992). 

Sosiaalityön tarvetta ikäihmisillä on yleensä satunnaisesti. Taloudellisia ongelmia saattaa 

tulla esimerkiksi suurten sairauskulujen vuoksi. Tällöin asiakas voi hakea taloudellisia tu-

kimuotoja Kansaneläkelaitokselta. Eläkkeensaajan hoitotukea voi hakea C-

lääkärinlausunnolla sekä hoitotukihakemuksella. Eläkkeensaajan hoitotuki jaetaan pe-

rushoitotukeen, korotettuun hoitotukeen sekä ylimpään hoitotukeen. Perushoitotukea voi 

saada avuntarpeen ollessa vähintään viikoittaista ja avuntarpeen ollessa henkilökohtaisis-

sa toiminnoissa tai ohjauksen ja valvonnantarve niissä. Henkilökohtaisilla toiminnoilla tar-

koitetaan mm. pukeutumista, peseytymistä, liikkumista tai toimintoja, jotka liittyvät sosiaali-

seen vuorovaikutukseen. Jos on pelkästään avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta kotita-

loustöissä tai asioiden hoidossa, hoitotukea ei voida myöntää. Korotettua hoitotukea voi 

hakea, mikäli avuntarve on päivittäisistä henkilökohtaista toiminnoista selviytymiseen 

(esim. syömisessä, pukeutumisessa ja peseytymisessä) tai jos tarvitsee huomattavissa 

määrin säännöllistä ohjausta ja valvontaa. Ylintä hoitotukea voi hakea, kun tarvitsee ympä-

rivuorokautista toisen henkilön hoitoa ja valvontaa eikä pärjää yksin kuin lyhyen aikaa.  

Eläkkeensaajan asumistukea voi hakea Suomessa asuva yli 65-vuotias pienituloinen hen-

kilö. Eläkkeensaajan asumistuki on 85 % kohtuullisista asumismenoista, joista on vähen-

netty perusomavastuun ja tulojen mukaan määräytyvän lisäomavastuun yhteismäärä. 

Vanhustyön palveluohjaaja ohjaa ja opastaa esimerkiksi Kansaneläkelaitokselta haettavi-

en tukien hakemisessa. Tällöin taloudellista tilannetta tarkastellaan yhdessä omaisen ja 

asiakkaan kanssa. 

Ikäihmisten päihdeongelmaa ilmenee jonkin verran esimerkiksi kotikäyntien yhteydessä. 

Parkanossa kaiken ikäisten henkilöiden päihdepalveluista vastaa A-klinikka, jonka vas-

taanotto on tiistaisin ja keskiviikkoisin kaupungintalolla. A-klinikalla käy yksilöasiakkaina 

kaiken ikäisiä päihdeongelmasta kärsiviä henkilöitä, myös yli 65-vuotiaita. A-klinikan asi-

akkuus sisältää henkilökohtaisia keskustelukäyntejä A-klinikan vastaanotolla, sekä osalla 

asiakkaista yhteiskeskusteluja eri yhteistyötahojen kesken. A-klinikan asiakkuus syntyy, 

kun joku asiakkaasta huolissaan oleva taho ottaa yhteyttä A-klinikalle ja sopii asiakkaalle 

ajan. Yleensä tämä taho on sosiaalityöntekijä tai terveyskeskuksen henkilöstöä. Asiakas 

voi myös itse olla yhteydessä ja varata ajan. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan asi-

akkaan elämäntilanne ja päihteidenkäyttö. Keskustelun pohjalta tehdään jatkosuunnitelma 

ja sovitaan seuraava käyntiaika.  

Esteetön asuminen mahdollistaa mahdollisimman pitkään kotona asumisen. Ikäihmisen on 

mahdollista saada Vanhustyön keskusliitolta maksutonta asunnon muutostöiden kartoitus-

ta, suunnittelua, avustusta korjaushakemusten laadintaan ja tarvittaessa avustusta muu-

tostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan tekemä työ on asiakkaille 

maksutonta, mutta korjausten tekemisen asiakas maksaa itse. Vanhusten asuntojen muu-

tostöihin on haettavissa yhteiskunnan tukia. Korjausavustusta haetaan kunnalta, joka saa 

määrärahat Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselta (ARA). Vanhusten ja vammaisten 

asuntojen korjausavustusten hakuaika on alkuvuodesta, hakuaika päättyy tavallisesti maa-
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lis-huhtikuun vaihteessa. Avustus myönnetään sosiaalisin perustein. Asunnossa asuvan 

ruokakunnan tulot ja varallisuus eivät saa ylittää asetettavia rajoja. Veteraaneilla on muuta 

vanhusväestöä korkeammat tulorajat. Myös veteraanien leskille myönnetään avustuksia 

näillä korkeammilla tulorajoilla. (Vanhustyön keskusliitto, 2014) 

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen käyttäjinä on melko paljon ikäihmisiä. Vammai-

sella henkilöllä tarkoitetaan Vammaispalvelulaissa (3.4.1987/370) henkilöä, jolla vamman 

tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elä-

män toiminnoista. Vammaispalveluilla on tarkoitus edistää vammaisen henkilön edellytyk-

siä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja 

poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Kunnan on järjestettävä vaikea-

vammaiselle henkilölle kohtuulliset kuljetuspalvelut niihin liittyvine saattajapalveluineen, 

päivätoimintaa, henkilökohtaista apua sekä palveluasuminen, jos henkilö vammansa tai 

sairautensa johdosta välttämättä tarvitsee palvelua suoriutuakseen tavanomaisista elämän 

toiminnoista. Kunnalla ei kuitenkaan ole erityistä velvollisuutta palveluasumisen eikä henki-

lökohtaisen avun järjestämiseen, jos vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei 

voida turvata avohuollon toimenpitein. Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen perus-

teena on toimintakyvyn aleneminen vamman tai sairauden vuoksi. Vammaispalvelulain 

mukaan vaikeavammaisena ei kuitenkaan pidetä henkilöä, jonka avun tarve johtuu pää-

asiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Mitään ryhmää ei kui-

tenkaan vamman tai sairauden laadun tai diagnoosin perusteella sinällään suljeta lain so-

veltamisen ulkopuolelle. 

Asunnon muutostyöt ovat kunnan erityiseen järjestämisvelvollisuuteen kuuluva tukitoimi, 

johon vaikeavammaisella on subjektiivinen oikeus, kun hän täyttää vammaispalvelulaissa 

ja -asetuksessa määritetyt myöntämiskriteerit. Kunta ei voi näin ollen evätä asunnon muu-

tostöitä määrärahasyihin vedoten. Kunnan on korvattava vaikeavammaiselle henkilölle 

asunnon muutostöistä sekä asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta hä-

nelle aiheutuvat kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa johdosta 

välttämättä tarvitsee näitä toimenpiteitä suoriutuakseen tavanomaisista elämän toiminnois-

ta. (Sosiaaliportti, 2014). 

Ikäihmisillä kotona asumisen suuri edellytys on kuljetusten järjestymien asiointiin, virkis-

tykseen ja esimerkiksi päivätoiminnassa käymiseen. Parkanossa palvelutaksiliikennettä 

voi tilata voimassa olevan linja-autotaksan hinnoittelulla. Mikäli liikunta- ja toimintakyvyssä 

on merkittävää alenemaa, voi asiakas hakea lääkärinlausunnolla ja kuljetuspalveluhake-

muksella maksutonta palvelutaksiliikennettä tai vammaispalvelulain mukaista kuljetuspal-

velua. Maksuton palvelutaksiliikenne on käytettävissä arkisin klo 8-16.  

Vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun henkilö on oikeutettu, mikäli hän ei 

vamman tai sairauden vuoksi kykene käyttämään julkisia joukkoliikennevälineitä ilman 

kohtuuttoman suuria vaikeuksia.  
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5.8 Mielenterveyspalvelut 
 

Parkanon psykiatrian poliklinikka tarjoaa moniammatillisen työryhmän psykiatrisen erikois-

sairaanhoidon palveluita. Työryhmään kuuluvat lääkäri, psykologi, psykiatrinen sairaanhoi-

taja, sosiaalityöntekijä, osastonsihteeri sekä intensiiviavohoidon työpari, jossa työskentele-

vät psykiatrinen sairaanhoitaja sekä mielenterveyshoitaja. Potilaaksi ohjaudutaan pää-

sääntöisesti terveyskeskuksen lääkärin lähetteellä, paikkakunnalle muuttavat vaihtoehtoi-

sesti entisen asuinpaikkakunnan hoitaneen tahon lähetteellä. Terveyskeskuslääkärit voivat 

tehdä myös konsultaatiopyyntöjä tuetussa/palveluasumisessa tai palvelukeskuksessa 

asuvasta asiakkaasta. Tällöin poliklinikan hoitotyötä tekevät työntekijät tekevät usein koti-

käyntejä ko. asiakkaiden luokse. Vastaanottokäynnit muodostuvat käynneistä lääkärin vas-

taanotolla ja keskustelukäynneistä psykologin, psykiatrisen sairaanhoitajan sekä sosiaali-

työntekijän vastaanotolla. Intensiiviavohoidon työpari toteuttaa lisäksi lääkejakokäyntejä ja 

ryhmämuotoista toimintaa. 

Ikäihmisten suurin asiakasryhmä mielenterveyspalveluissa ovat masennuspotilaat sekä 

skitsofrenian eri muotoja sairastavat. Suurin osa mielenterveyspalveluiden asiakkaista sel-

viytyy kotona asuen ja avohoidon palveluiden turvin. Masennuksen tyypillisiä oireita ikäih-

misillä ovat muun muassa vähintään kaksi viikkoa jatkunut mielialan lasku, päivittäisiin 

toimintoihin liittyvä mielenkiinnon puute, ruokahalun heikentyminen, uupumus, energian 

puute ja toivottomuus. Ärtyneisyys, itkuisuus, ahdistuneisuus, pessimismi, arvottomuuden 

tunne, itsesyytökset, itsemurha-ajatukset, yksinäisyys, pelokkuus ja takertuvuus voivat 

myös viestittää masennuksesta. Ikäihmisen masennuksessa toimintakyky saattaa romah-

taa helpommin kuin nuorella eikä poikkeava mieliala välttämättä korostu. Ikäihmisillä ruu-

miilliset oireet, kuten monimuotoiset kivut ja säryt, unihäiriöt, ruokahalun puute, laihtumi-

nen ja väsymys saattavat peittää masennuksen tunteen. Psykoottisessa masennuksessa 

saattaa lisäksi ilmetä harhaluuloja, kuuloharhat voivat olla halventavia, syyttäviä ja vihjaile-

via. Lisäksi saattaa ilmetä huomattavaa psykomotorista hidastumista.  

Ennaltaehkäisevää työtä mielenterveyspalveluissa toteutetaan vanhuspalveluissa puheek-

si otoilla ja mahdollisilla hoitoon ohjaamisilla. Psyykkisten sairauksien ennaltaehkäisy eri-

koissairaanhoidossa keskittyy lähinnä asiakkaiden omaisten psyykkisen voinnin turvaami-

seen.  

Parkanon mielenterveysyhdistys TOIVO ry järjestää Majakan toimipaikassa osoitteessa 

Parkanontie 48 B toimintaa mielenterveyskuntoutujille ja heidän omaisilleen ja läheisilleen. 

Majakka tarjoaa päivittäin kahvia lisukkeineen ja siellä voivat esimerkiksi yksinäiset ikäih-

miset poiketa keskustelemassa. Majakka järjestää monenlaista toimintaa. Käsityöpiiri ko-

koontuu maanantaisin ja perjantaisin, askartelupiiri ja ohjattua liikuntaa kerran kuukaudes-

sa. Leivontapiiri ja liikuntapiiri kokoontuvat joka toinen tiistai. Soppapäivä on joka kuukau-

den ensimmäinen perjantai. Lisäksi Majakka järjestää erilaisia teatterimatkoja, luontoretkiä 

ja kauppamatkoja taloudellisen tilanteen sallimissa rajoissa. Joulupäivänä Majakka on 

yleensä tarjonnut ruokaa ja seuraa yksinäisille ja vähävaraisille.  
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5.9 Vanhusneuvosto 
 

Vanhusneuvostojen toiminta on määrätty lakisääteiseksi 1.1.2014 alkaen Lain ikääntyneen 

väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista mukaan 

(28.12.2012/980). Lain mukaan kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuuksien turvaamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen toiminta-

edellytyksistä kunnassa. Vanhusneuvosto on otettava mukaan kunnan niiden toimintojen 

suunnitteluun, joilla on merkitystä ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointiin, osallisuuteen, 

elinympäristöön, asumiseen, liikkumiseen, päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen ja 

iäkkäiden tarvitsemiin palveluihin.  

Vanhusneuvostojen kautta voidaan turvata ikääntyneen väestön osallisuutta. Niiden tehtä-

vänä on tuoda ikääntyneen väestön tarpeet, odotukset ja kokemukset tiedoksi kunnan 

päätöksentekoon, suunnitteluun ja arviointiin sekä tiedottaa ikääntyneille vireillä olevista 

asioista. Vanhusneuvostolla on tärkeä rooli yhteistyön rakentamisessa alueen eri toimijoi-

den, kuten kolmannen sektorin, järjestöjen, poliittisten päättäjien ja virkamiesten kanssa.  

Parkanon vanhusneuvosto on aloittanut toimintansa vuonna 1999. Vanhusneuvoston jä-

senet koostuvat eri järjestöjen edustajista. Vanhusneuvosto toimii eräänlaisena linkkinä 

ikäihmisten, viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden välillä sekä vahvistaa ikäih-

misten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia heitä itseään koskevissa asioissa. Van-

husneuvostolla ei ole asioiden hoitamisessa itsenäistä päätösvaltaa, mutta se voi tehdä 

erilaisia esityksiä ja aloitteita sekä antaa pyydettäessä lausuntoja ikäihmisiä koskevissa 

asioissa.   

 

 

5.10 Kolmas sektori ja muut yhteistyötahot 
 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (28.12.2012/980) mukaan kunnan yleisenä velvollisuutena katsotaan, että kun-

nan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien julkisten tahojen, yritysten sekä ikääntynyt-

tä väestöä edustavien järjestöjen ja muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa ikäänty-

neen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemi-

seksi.  

Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksessa (2013:11) hyvän ikääntymisen turvaa-

miseksi ja palvelujen parantamiseksi yhtenä kantavana teemana ovat iäkkäiden osallisuu-

den turvaaminen siten, että heidän äänensä kuuluvat heitä koskevissa päätöksenteoissa. 

Osallisuus on kokemuksellista, tuntemusta yhteenkuuluvuudesta ja konkreettisesta mah-

dollisuudesta osallistua, toimia ja vaikuttaa yhteisössä. Iäkkäiden henkilöiden kohdalla mo-

tivaatio ja voimavarat osallistua saattavat olla erilaisia. Osallisuuden kääntöpuolena on 

osattomuus, jolla tarkoitetaan yksinäisyyden ja turvattomuuden tunnetta tai pahimmillaan 
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yhteisöstä syrjäytymistä ja osallistumismahdollisuuksien puuttumista. Osattomuuden tun-

nistaminen ikäihmisten parista on tunnistettava, tilannetta selvitettävä ja yhdessä selvitet-

tävä tarkoituksenmukaista tukea. Järjestöillä ja vapaaehtoistyöllä on tässä tehtävässä kes-

keinen rooli kuntien yhteistyökumppaneina. Järjestötoiminnassa ikäihmiset voivat osallis-

tua esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai antaa vertaistukea ikätovereille. Osallisuuden 

tukeminen kunnan sisällä merkitsee yhteistyötä kulttuuri-, liikunta-, opetus- ja teknisen toi-

men kesken, yhdessä järjestöjen, yritysten ja seurakunnan kanssa.  

Parkanossa toimii useita erilaisia yhdistyksiä, järjestöjä ja muita yhteisöjä, ns. kolmannen 

sektorin edustajia. Suurimmassa osassa näiden tahojen toiminnassa mukana on myös 

ikäihmisiä ja/tai niiden toiminta on kosketuksissa ikäihmisiin. Muun muassa eri eläkeläisjär-

jestöjen, kyläyhdistysten ja erilaisiin sairauksiin liittyvien yhdistysten toiminta on monille 

kuntalaisille tärkeä osallistumisen paikka ja luo osallisilleen arvokasta sosiaalista pää-

omaa.  

Parkanon kaupungin perusturvaosaston toimijoilla sekä alueen kolmannen sektorin toimi-

joiden kesken tuotetaan yhteistyötä. Yhteistyön tehostamiseksi Parkanossa järjestettiin 

ikäihmisten ja kehitysvammaisten henkilöiden palveluiden kehittämiseksi vapaa-ajan toimi-

joiden kokous syyskuussa 2013 sekä huhtikuussa 2014. Vuoden 2013 tapaamisessa kes-

kustelussa nostettiin esiin millaisia odotuksia, tarpeita ja kehittämisehdotuksia eri toimijoilla 

on suhteessa ikäihmisten ja eri-ikäisten kehitysvammaisten vapaa-ajan toimintoihin. Ta-

paamisen tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä kaupungin sekä erilaisten yhdistysten välil-

le myös jatkossa. Tapaamisessa pohdittiin vastuuhenkilöiden nimeämistä, jotta päällekkäi-

syyksiltä vältyttäisiin. Ikäihmisten osalta tulisi pohtia ratkaisuja osallistumisen esteiden 

poistamiseksi. Parkanossa haasteena ovat lisäksi pitkät etäisyydet ja kuljetusten puuttu-

minen ja/ tai palveluliikenteen ajoittainen ruuhkautuminen. Tapaamisessa sovimme vas-

taavanlaisen tapaamisen järjestämisestä jatkossa puolivuosittain. Vuoden 2014 tapaami-

sessa ideoitiin vapaa-ajantoimintojen kehittämistä pääpainona yleisen tietoisuuden, asen-

teiden ja osaamisen kehittäminen, uusien vapaaehtoistoimijoiden saaminen mukaan toi-

mintaan sekä vapaaehtoistyön fyysisten puitteiden kehittäminen tarkoitusta vastaavaksi. 

Kylätoiminnan kehittämiseksi Parkanon kaupunki yhteistyössä Parkanon Setlementti ry:n 

kanssa järjestävät kylätoimipäiviä Parkanon kylissä syksyllä 2014. Vapaaehtoistoiminnan 

koordinoimiseksi laaditaan toimintasuunnitelma.  

Tekninen ja ympäristötoimi ovat tärkeässä roolissa suunniteltaessa esteetöntä, turvallis-

ta ja viihtyisää ympäristöä. Esteettömyys ja saavutettavuus tarkoittavat, että ihmiset pysty-

vät käyttämään tuotetta, tilaa tai palvelua iästä, sairaudesta vammasta tai toimintarajoit-

teesta huolimatta. STM.n laatusuosituksessa (2013:11) hyvän ikääntymisen turvaamiseksi 

ja palvelujen parantamiseksi kunnan tulee kaikessa toimintojen suunnittelussa, kuten kult-

tuuri-, liikenne- ja sivistyspalveluissa turvata iäkkään henkilön osallistumisen mahdolli-

suuksia ja poistaa osallistumisen esteitä.  

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman työryhmä järjesti syksyllä 2013 tapaamisen Parka-

non teknisen-, sekä sivistys- ja vapaa-aikatoimen kanssa. Tapaamisen tarkoituksena oli 

kuulla molempien tahojen odotuksia ja toiveita ikäystävälliseen aluesuunnitteluun. Par-
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kanossa esteetön kulkeminen on huomioitu lähes kaikkiin kunnan virastoihin sekä julkisis-

sa rakennuksissa esteettömyyteen on pyritty myös kiinnittämään huomiota. Uusia asuinra-

kennuksia suunniteltaessa pyritään mahdollistamaan apuvälineillä kulkeminen rakentamal-

la hissit, rakentamalla leveät oviaukot sekä huomioida mahdollisimman esteetön asuin-

huoneisto. 

Sivistys- ja vapaa-aikatoimi järjestää avoimia kulttuurimatkoja esimerkiksi teattereihin. 

Eläkeläisille on alennettu osallistumismaksu lähes kaikilla retkillä. Parkanossa joka kevät 

järjestettävässä Art Festivo-tapahtumassa ikäihmiset pyritään huomioimaan järjestämällä 

konsertteja/ esiintymisiä palvelukeskuksissa. Eläkeläisjärjestöt voivat hakea sivistystoimel-

ta kohdeavustuksia erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen.  

Parkanon seurakunta järjestää ikäihmisille erilaisia toimintoja sekä palveluita. Seurakun-

takeskuksella järjestetään joka keskiviikko työttömien ja eläkeläisten keskiviikkoruokailu 

(4€) klo 10.45–12, kesäaikaan tauolla. Kultaisen iän kerho puolestaan kokoontuu seura-

kuntakeskuksella joka toinen tiistai alkaen ruokailulla klo 11.30 (6€) jatkuen ohjelmahetkel-

lä klo 12.30–13.30. Työelämästä poisjääneiden ryhmä kokoontuu seurakuntatalolla kerran 

kuukaudessa. Omaistaan tai läheistään hoitavien vertaisryhmä kokoontuu kuukauden en-

simmäisenä keskiviikkona seurakuntatalolla klo 10.45–13. Lähetystyön käsityöpiiri kokoon-

tuu kerran kuukaudessa, kesäaikaan tauolla. Raamattupiiri kokoontuu seurakuntatalolla 

torstaisin klo 15–16 noin kahdesti kuukaudessa. Jumalanpalvelu kirkossa sunnuntaisin klo 

10. Seurakunnan tapahtumista tiedotetaan Ylä-Satakuntalehden seurakuntatiedoissa.  

Diakonian toimisto sijaitsee seurakuntatalolla, jossa asiakaspalveluajat ja puhelinpäivystys 

ovat ti ja to klo 9-11. Diakoniatyöntekijät ja papit tekevät myös kotikäyntejä ikäihmisten 

luokse. 70- ja 75-vuotiaille järjestetään vuosittain yhteinen syntymäpäiväjuhla. 80-, 85-, ja 

90-vuotiaita onnitellaan tervehdyskäynnillä syntymäpäivänä. Yli 90-vuotiaita käydään on-

nittelemassa vuosittain. Parkanon terveyskeskuksen vuodeosaston potilaiden virkistämi-

seksi seurakunnan työntekijät järjestävät hartaushetken joka viikko ja kerran kuukaudessa 

lauluhetken. Rauhalan ja Rantakodon palvelukeskuksessa seurakunta käy keskiviikkoisin 

pitämässä hartaustilaisuuden. Parkanon Mikonkodilla seurakunnan hartaushetki on kerran 

kuukaudessa.  

Parkanon setlementti ry on vapaaehtoistoimintaan keskittyvä yhdistys, joka järjestää 

monenlaista toimintaa eri-ikäisille ihmisille. Parkanon setlementtiyhdistys on sivistys- ja 

sosiaalisen työn kansalaisjärjestö Suomen Setlementtiliiton jäsenjärjestö. Setlementtikes-

kus Parkanopirtti toimii vapaaehtoistoiminnan keskuksena, jonka kautta välitetään, koulu-

tetaan ja perehdytetään vapaaehtoisia tukemaan ikäihmisten osallisuutta ja edistämään 

heidän hyvinvointiaan. Setlementtikeskus toimii osoitteessa Parkanontie 48 A ja on avoin-

na ma-to 9.30–15 ja pe 9.30–13. 

Vapaaehtoistoimija voi toimia avustajana tai seurana hyvin monenlaisissa tehtävissä, ku-

ten ulkoiluseurana ja asiointiapuna. Vapaaehtoistyöntekijää voi myös pyytää saattoavuksi 

esimerkiksi lääkäriin. Vapaaehtoistoimija voi toimia luotettavana juttelukaverina ja esimer-

kiksi lehden lukijana. Vapaaehtoiset toimivat avustajina retkillä, leireillä ja erilaisissa tapah-

tumissa. Vapaaehtoistyöntekijät saattavat toiminnallaan setlementtitoimintaa tunnetuksi. 
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Uusien vapaaehtoistyöntekijöiden rekrytoiminen nähdään tulevaisuuden haasteeksi ja tä-

hän pyritään vastaamaan tekemällä yhteistyötä kunnan toimijoiden kesken. Vapaaehtois-

toimija ei voi tehdä palkkatyöhön verrattavaa ammattihenkilön työtä.  

Parkanopirtti järjestää monimuotoista ikäihmisten vertaistoimintaa. Viikoittain kokoontuu 

maanantaisin käsityöpiiri klo 17. Kirkkovartti on perjantaisin klo 12. Joka toinen viikko kes-

kiviikkoisin klo 15 kokoontuu miesten toimintaryhmä. Ilmainen verenpainemittaus järjeste-

tään mahdollisuuksien mukaan joka toinen tiistaisin klo 10–12. Satunnaisena toimintana 

Parkanopirtillä on muun muassa skräppäystä, runopiiriä, teematempauksia, tapahtumia ja 

retkiä. Vapaaehtoisten voivat olla avustamassa yksityisille, eri tahoille sekä lääkäriin saa-

toissa. Vihtawestarit järjestetään kerran kesässä. Naistentoimintaa on noin kerran kuukau-

dessa ja vapaaehtoistoimijoiden tapaamiset ovat kerran kuukaudessa. 

Setlementtiliitto on käynnistänyt valtakunnallisen ”Yhdessä mukana ” – vanhustyön ver-

taistoiminnan projektin (2013–2016). Projektin osaprojekti aloitti toimintansa Parkanon 

setlementin yhteydessä 1.8.2013. Raha-automaattiyhdistys toimii projektin rahoittajana ja 

projekti kuuluu Eloisa ikä-ohjelmakokonaisuuteen.  

Projektin tavoite Parkanossa on haja-asutusalueilla asuvien ikääntyneiden osallistumis-

mahdollisuuksien parantaminen ja turvallisen arjen toteutumisen tukeminen. Erilaisten toi-

mintojen, kuten harrastusten ja palveluiden toiminnan piiriin pääseminen on ikääntyneille 

usein vaikeaa huonojen ja pitkien kulkuyhteyksien takaa. Ikääntyneiden arkea pyritään 

tukemaan myös vertaistoiminnan keinoin toteutettavalla elinolojen (kodin) kartoituksella, 

jolla tavoitellaan turvallista kotona asumista mahdollisimman pitkään. Alueella on vertais-

toiminnan tarve kasvamassa voimakkaasti. Tavoitteena on tukea jo olemassa olevia sekä 

etsiä uusia vertaistoimintoja, tukea vertaistoimijoiden jaksamista ohjauksen ja perehdytyk-

sen avulla.  

Projektia toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Parkanon setlementin kanssa. Yhteistyötahoina 

toimivat Parkanon kaupunki, Parkanon seurakunnan diakonia, paikalliset yhdistykset sekä 

Petäjä-opisto. Projektin paikallinen ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja koostuu 

useista alueella toimivista yhdistysten edustajista sekä kaupungin perusturvaosaston 

edustajista. Projektikoordinaattori toimii Marjo Karila.  

Parkanon Setlementti ry sekä ”Yhdessä mukana”-projekti tekevät tiivistä yhteistyötä Par-

kanon kaupungin kanssa. Rantakodon palvelukeskuksessa vapaaehtoistyöntekijät järjes-

tävät toimintatuokion joka toinen torstai klo 13–14.  Yhteistyötä tehdään myös kotihoidon 

kanssa, kotihoito voi välittää asiakkaan suostumuksella pyynnön vapaaehtoistyöntekijästä 

esimerkiksi juttelu tai saattoavuksi. Keskiviikkoisin Setlementin vapaaehtoiset toimivat har-

taus- ja syöttöapuna terveyskeskuksessa. 

”Yhdessä mukana”-projektin myötä on kehittynyt runsaasti yhteisöllistä vertaistoimintaa. 

Suosittu Neulekahvila kokoontuu syys- ja kevät kaudella, ryhmä on jaettu kahteen ja ko-

koontuu tiistaisin klo 15–20.30. ”Sellaista se elämä oli, parkanolaisia elämäntarinoita”- 

Parkanoseuran julkaisemaa kirjaa käsitellään joka torstai kokoontuvassa avoimessa ryh-

mässä klo 12–13. Yhteistyössä Petäjäopiston kanssa toteuttamaa tietokoneenkäytön pe-
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ruskurssi on kokoontunut keväällä 2014, kurssia jatketaan tarvittaessa syksyllä 2014. Set-

lementille kutsutaan kuukausittain nojatuolivieras, jolta kuulijat voivat esittää kysymyksiä ja 

joka voi kertoa esimerkiksi työstään. Kuntoilevat seniorit kokoontuvat Rauhalan palvelu-

keskuksella torstaisin. Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutukset ovat seuraavan kerran 

syksyllä 2014. Koulutetuille vertaistoimijoille järjestetään ohjaus- ja tukikokoontumisia noin 

joka toinen kuukausi tai tarpeen mukaan.  

Muistikerho on Pirkanmaan Muistiyhdistys ry:n alaista toimintaa paikallistasolla Parkanon 

ja Kihniön alueen väestölle. Kerho kokoontuu joka kuukauden ensimmäinen maanantai 

Rantakodon Mummonkammarilla klo 13–14.30. Kesä-heinäkuussa toiminta on tauolla. 

Kerhon vetäjänä on useamman vuoden ajan toiminut Arja Grönfors. Tapaamisissa on 

vaihtuva teema. 

Aivokerho on Pirkanmaan Aivoliiton alaista toimintaa, joka kokoontuu Rantakodon Mum-

monkammarilla joka kuukauden ensimmäinen torstai klo 13. Järjestävänä tahona toimii 

Pirkanmaan Aivoliitto, kerhon vetäjänä toimii Hellevi Sammatti.  

Näkösilmä-kerho on näkövammaisten keskusliiton alaista toimintaa ja kokoontuu Ranta-

kodon Mummonkammarilla joka kuukauden toinen maanantai klo 13–14.30. Kerhon vetä-

jänä toimii Arja Grönfors. Yhdistys tuottaa vapaaehtoistyövoimin Ylä-Satakuntalehteä cd-

muotoisena näkövammaisille sekä henkilöille, joilla lukeminen on sairauden tai vamman 

vuoksi heikentynyt tai estynyt.  

 

 

5.11 Yksityiset palveluntuottajat 

 

Parkanon yksityiset kotipalvelu, siivouspalvelu, kauppa-apu ja kiinteistönhuoltopalvelut 

ovat haettavissa internetosoitteesta: www.kehitysparkki.fi/yritykset. Vuoden 2014 ajan-

tasaiset yritykset ovat luetteloituna Parkanon Ikäihmisten palveluoppaaseen.  
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6 PARKANO JA IKÄÄNTYVÄT ASUKKAAT 
 

 

Ohjelmaa varten laadittiin kysely ikäihmisten hyvinvoinnin tilasta. Kysely toteutettiin satun-

naisotantana syksyllä 2013. Asiakastyytyväisyyttä arvioidaan jatkuvilla ja/tai säännöllisesti 

tehtävillä kyselyillä kotihoidossa, vuodeosastolla sekä Rauhalan palvelukeskuksessa.  

Parkanossa järjestettiin 7.5.2013 avoin Vanhuspoliittinen keskustelutilaisuus, jonka tarkoi-

tuksena oli keskustella Parkanon vanhuspalveluiden nykytilasta.  

 

6.1 Parkanon ikäihmisten terveydentila, toimintakyky ja elinolot 

 

Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman laatimisen yhteydessä on projektityöryhmän 

aloitteesta tehty kysely parkanolaisten yli 75-vuotiaiden koettua hyvinvointia koskien. Ky-

selyssä kysyttiin myös tämän hetkistä palvelujen tarvetta, sekä arviota lähitulevaisuudessa 

tarvittavista palveluista. 

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yli 75-vuotiaat parkanolaiset kotona asuvat ikäihmiset. 

Tutkimus toteutettiin tilastollisen menetelmin strukturoitua kyselylomaketta käyttäen. Ky-

symyslomake sisälsi taustatieto-osion, terveydellisen ja–sosiaalisen hyvinvoinnin koke-

muksen osion sekä kysymyksiä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen (liite 6). Kyselyloma-

ke postitettiin kotiin 200:lle kotona asuvalle yli 75 vuotiaalle parkanolaiselle. Vastaajat valit-

tiin väestörekisterijärjestelmästä satunnaisotantaa käyttäen. 

Kysely toteutettiin syys-marraskuussa 2013 ja kyselylomakkeita palautui yhteensä 160. 

Seuraavassa on esitelty kyselyn tulokset. Palautuneissa lomakkeissa oli joukossa myös 

lomakkeita, joista puuttui vastauksia yhteen tai useampaan kysymykseen, tästä syytä vas-

tauksien yhteismäärä ei välttämättä täsmää palautuneiden lomakkeiden määrään. 

Vastaajista 93 oli naisia ja 64 miehiä, loput 3 eivät ilmoittaneet sukupuoltaan. Syntymävuo-

tensa ilmoittaneista vastaajista 70 % on syntynyt vuosina 1930–1939. Yli 90-vuotiaita vas-

taajia oli 15. Suurin osa vastaajista (115) ilmoitti koulutusasteekseen perusasteen, keski- 

tai korkea-asteen oli suorittanut 27 vastaajaa, lainkaan koulutusta ei ollut 13 vastaajista. 

Yhdessä toisen henkilön kanssa asui 87 vastaajista, kun taas yksin ilmoitti asuvansa 67 

vastaajista. Suurin osa asui omakotitalossa (81). Kerrostalossa asui yhteensä 38 vastaa-

jista, joista 13 asui hissittömässä talossa. Rivi- tai paritalossa ilmoitti asuvansa yhteensä 

28 vastaajista. 

Vastaajista 103 asunto sijaitsee taajamassa ja 53 taajaman ulkopuolella. Olettaen, että 

otos edustaa hyvin perusjoukkoa, tämä tarkoittaisi sitä, että taajaman ulkopuolella asuu 

tällä hetkellä noin 34 % yli 75-vuotiaista parkanolaisista. Määränä tämä tarkoittaa tällä het-

kellä noin 300. 
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Alkoholin käyttö oli vastaajien keskuudessa vähäistä. 123 vastaajista ei käytä alkoholia 

lainkaan. 25 vastasi käyttävänsä alkoholia muutaman kerran vuodessa, 4 kuukausittain ja 

4 viikoittain. 

Yksi tai kaksi lääkärin toteamaa sairautta on 68 vastaajalla, kolme–neljä sairautta oli 47 

vastaajalla, viisi-kuusi sairautta oli 23 vastaajista ja 13 vastaajista kertoi, ettei sairauksia 

ollut lainkaan. Koko perusjoukkoon sovellettuna ainoastaan 6 % parkanolaisista yli 75-

vuotiaista kotona asuvista on siis säätynyt sairauksilta. 

Toimintakykyyn vaikuttavia sairauksia oli 99:llä vastaajista, 52 vastaajista taas koki, ettei 

toimintakykyyn vaikuttavaa sairautta ole. 

 

Taulukko 6. Hyvinvointikyselyyn vastanneiden taustatiedot  

Taustamuuttuja n % 

Sukupuoli   

 Nainen 93 58,1 % 

 Mies 64 40,0 % 

 Ei ilmoitettu 3 1,9 % 

Syntymävuosi luokiteltuna   

 1920–1924 15 9,4 % 

 1925–1929 31 19,4 % 

 1930–1934 59 36,9 % 

 1935–1939 49 30,6 % 

 1940–1944 0 0,0 % 

 Ei vastausta 6 3,7 % 

Korkein suorittamanne koulutus   

 ei koulutusta 13 8,1 % 

 perusaste 115 71,9 % 

 keskiaste 12 7,5 % 

 korkea-aste 15 9,4 % 

 ei vastausta 5 3,1 % 

Asuminen   

 Yksin 67 41,9 % 

 Yhdessä 87 54,4 % 

 Ei vastausta 6 3,8 % 

Asunnon sijainti   

 Taajamassa 103 64,4 % 

 Taajaman ulkopuolella 53 33,1 % 

  ei vastausta 4 2,5 % 
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Parkanolaisten yli 75-vuotiaiden terveydellinen - ja sosiaalinen hyvinvointi. Tervey-

dellistä – ja sosiaalista hyvinvointia koskevat kysymykset voidaan jaotella kolmeen eri osa-

alueeseen, jotka kuvaavat vastaajien hyvinvoinnin kokemusta fyysisen, psyykkisen ja so-

siaalisen hyvinvoinnin tasolla. 

 

6.1.1 Fyysisen hyvinvoinnin kokemus 
 

Jokseenkin tai täysin fyysisen terveytensä kokee hyväksi 40,6 % vastaajista. Liikuntaky-

kynsä jokseenkin hyväksi tai erittäin hyväksi kokee 39,4 % vastaajista. Sukupuolten välis-

ten vastausten erot ovat kohtalaisen pieniä, mutta hiukan paremmaksi fyysisen terveyten-

sä ja toimintakykynsä kokevat miehet kuin naiset. Myös yhdessä toisen kanssa asuvat 

arvioivat fyysisen hyvinvointinsa yksin asuvia paremmaksi. Taajamassa asuvat kokevat 

fyysisen hyvinvointinsa paremmaksi verrattuna taajaman ulkopuolella asuviin. Tilastollises-

ti merkittävää eroa missään näistä vastaajaryhmistä ei kuitenkaan ollut havaittavissa. 

Seuraavassa kaaviossa 3 on esitetty vastaukset fyysisen hyvinvoinnin kokemuksen osalta 

keskiarvon mukaan eri vastaajaryhmien kesken. 

 

Kaavio 3. Fyysisen hyvinvoinnin kokemukset 

 

(arviointiasteikko 1-5, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä) 
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6.1.2 Psyykkinen hyvinvointi 

 

Henkisen vireytensä ja mielialansa kokee hyväksi ainakin osittain 58,1 % vastaajista. Ko-

kemus elämän nautittavuudesta jakautuu kutakuinkin tasaisesti, 44,4 % vastaajista nauttii 

elämästään. Suurin osa, eli 61,3 % vastaajista on tyytyväisiä ainakin osittain tämän hetki-

seen elämäntilanteeseensa.  

Naisten ja miesten välillä vastauksissa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa, vaikka 

vastausten keskiarvon perusteella naiset kokevat psyykkisen hyvinvointinsa hivenen pa-

remmaksi kuin miehet. Tilastollisesti merkittäviä eroja ei myöskään havaittu taajamassa tai 

taajaman ulkopuolella asuvien psyykkisen hyvinvoinnin kokemuksessa, vaikka suoraan 

vastausten keskiarvojen perusteella taajamassa asuvat kokevat psyykkisen hyvinvointinsa 

paremmaksi taajaman ulkopuolella asuviin verrattuna. Sen sijaan yksin asuvien ja yhdessä 

asuvien vastaajien väliltä löytyi tilastollisesti merkittäviä eroja psyykkisen hyvinvoinnin ko-

kemuksen suhteen. Vastausten perusteella voidaan todeta, että yhdessä toisen henkilön 

kanssa asuvat kokevat voivansa psyykkisesti paremmin kuin yksin asuvat. 

Alla olevassa kaaviossa 4 on kuvattu eri vastaajaryhmien vastausten keskiarvot psyykki-

sen hyvinvoinnin osa-alueella. 

 

Kaavio 4. Psyykkisen hyvinvoinnin kokemukset 

 

(arviointiasteikko 1-5, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä) 
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6.1.3 Sosiaalinen hyvinvointi 

 

Parkanolaiset ikäihmiset kokevat saavansa muilta tarvitsemaansa tukea erittäin hyvin, sillä 

vastaajista 66,9 % arvioi tilanteen hyväksi tai erittäin hyväksi. Vastaajista 58,8 % ei koe 

itseään usein yksinäiseksi. Kysymykseen vastanneista 37 henkilöä kokee jonkinasteista 

yksinäisyyttä. Vastaajista 73 % pitääkin usein yhteyttä omaisiinsa, ystäviinsä tms. Aktiivi-

sempia yhteydenpidossa ovat naiset. 

Parkanolaiset ikäihmiset eivät ole kovin hanakasti mukana kodin ulkopuolisessa vapaa-

ajantoiminnassa, kuten yhdistystoiminnassa, kerhoissa, seurakunnan toiminnassa yms. 

Viikoittain vapaa-ajan toimintaa osallistuu 36,3 % vastaajista. Kodin ulkopuoliseen toimin-

taan osallistuvat useammin miehet kuin naiset. Vastaajista 64,4 % kokee, että heillä on 

mielekästä tekemistä riittävästi. Elämänsä merkitykselliseksi kokee 60 % vastaajista. Päi-

vittäisessä elämässään turvallisuutta kokee suurin osa vastaajista, eli 75 %. Turvallisuu-

den kokemus on yleisempää naisilla kuin miehillä. 

Kyselyn tulosten perusteella parkanolaiset ikäihmiset ovat tyytyväisiä nykyiseen asumi-

seensa. Jopa 83,1 % vastaajista on jokseenkin tai täysin tyytyväisiä tämän hetkiseen 

asumisratkaisuunsa. Parkanolaisten ikäihmisten taloudellinen tilanne näyttäisi olevan va-

kaa. Jopa 75 % vastaajista kokee taloudellisen tilanteensa jokseenkin tai täysin turvatuksi. 

Ainoastaan 7,5 % vastaajista on asiasta jokseenkin tai täysin eri mieltä. Naiset kokevat 

miehiä useammin taloudellisen tilanteensa turvatuksi. 

Tilastollisesti merkittäviä eroja sukupuolten tai asumisratkaisujen suhteen ei voi sanoa ole-

van. Yhteenvetona kuitenkin todettakoon, että sosiaalinen hyvinvointi on jokseenkin pa-

rempi miehillä verrattuna naisiin, taajamassa asuvilla verrattuna taajaman ulkopuolella 

asuviin ja yhdessä asuvilla verrattuna yksin asuviin. Alla olevassa kaaviossa 5 on esitetty 

eri vastaajaryhmien vastausten keskiarvot sosiaalinen hyvinvointiosion osalta. 

Kaavio 5. Sosiaalisen hyvinvoinnin kokemukset 

 

(arviointiasteikko 1-5, jossa 1= täysin eri mieltä ja 5= täysin samaa mieltä) 
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6.1.4 Yhteenveto parkanolaisten ikäihmisten hyvinvoinnin kokemuksista  
 

Vastauksista voidaan päätellä, että eniten parkanolaisten ikäihmisten hyvinvointia heiken-

tää fyysisen toimintakyvyn ja liikuntakyvyn vajeet. Yli puolet vastanneista kokee psyykki-

sen hyvinvointinsa hyväksi, mutta toisaalta jopa noin 30 % vastanneista ei ole tyytyväinen 

tämän hetkiseen tilanteeseensa. 

Koko perusjoukkoon verrattuna psyykkisen hyvinvoinnin alenemista esiintyy noin 250 par-

kanolaisella yli 75-vuotiaalla. Fyysisen toimintakyvyn ja liikuntakyvyn rajoitteita kokee jopa 

noin 50 % vastanneista. Sosiaalisen hyvinvoinnin, kuten läheiskontaktien, elämän merki-

tyksellisyyden, turvallisuuden sekä taloudellisen turvallisuuden kokemukset parkanolaisilla 

ikäihmisillä on kohtuullisen vakaalla pohjalla, ainoastaan noin 10–20 % kokee jonkinasteis-

ta heikkenemistä sosiaalisen hyvinvoinnin osalta. Vaikka sosiaalinen hyvinvointi koetaan 

suhteellisen hyväksi ja ikäihmiset tapaavat läheisiään usein niin yksinäisyyttä kokee kui-

tenkin 23 % vastanneista. 

 

6.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö 
 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö yleisesti kasvaa yli 65-vuotiaiden ikäryhmissä. 

Ikäihmisten kodin ulkopuolisen avuntarve kohdistuu usein ensimmäiseksi kodinhoidollisiin 

töihin, kuten siivoukseen ja pihatöihin. Kauppa-asiointeihin tarvittava kuljetuspalvelu sekä 

kauppa-asiointi mahdollistavat mahdollisimman pitkään kotona asumista. Kotihoidon pal-

veluista puolestaan lääkkeiden jakaminen takaa turvallisen lääkehoidon kotona asuville. 

 

6.2.1 Avun tarve viimeisen vuoden aikana 

 

Viimeisen vuoden aikana kyselyyn vastanneista 44,6 % on tarvinnut apua asioinnissa ko-

din ulkopuolella, 34,4 % on tarvinnut apua ruoanlaitossa, 40,6 % kevyissä kotitöissä, 23,1 

% henkilökohtaisen hygienian hoidossa, 44,4 % lääkehuollossa ja eniten, eli 48,1 % apua 

vuoden aikana oli tarvittu kuljetuspalveluissa. 
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Kaavio 6. Avun tarpeen kohteet 

 

 

Avun tarve lähitulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa, eli seuraavan viiden vuoden ai-

kana vastaajista 58,8 % uskoo tarvitsevansa apua asioinnissa kodin ulkopuolella, 45,6 % 

ruoanlaitossa, 52,5 % kevyissä kotitöissä, 34,4 % henkilökohtaisen hygienian hoidossa, 

58,8 % kuljetuspalveluissa ja 56,9 % lääkehuollossa. 

 

Kaavio 7. Avuntarve lähitulevaisuudessa 
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Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö viimeisen vuoden aikana. Viimeisen vuoden 

aikana vastaajat ovat käyttäneet seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita taulukon 7 mukai-

sesti. 

 

Taulukko 7. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö viimeisen vuoden aikana 

 

Palvelu 

 

Palvelua käyttäneet 

viimeisen vuoden 

aikana % 

 

Yleislääkäripalvelut 83,8 

Erikoislääkäripalvelut 48,1 

Kotisairaanhoito 36,3 

Kotipalvelu 24,4 

Rauhalan intervallihoito 19,4 

Laboratorio- ja röntgentutkimukset 75,6 

Fysioterapia 18,1 

Mielenterveyspalvelut 2,5 

Päihdehuolto 0,0 

Toimeentulotuki 3,8 

Vammaispalvelut 9,4 

Oikeusapu 0,6 

 

Eniten vastaajat ovat käyttäneet siis yleis,- ja erikoislääkäripalveluja sekä laboratorio- ja 

röntgentutkimuksia. Seuraavaksi eniten käytetyt palvelut ovat kotisairaanhoito ja kotipalve-

lu. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö lähitulevaisuudessa. Lähitulevaisuudessa (vii-

den vuoden sisällä) vastaajat arvelevat käyttävänsä sosiaali- ja terveyspalveluita alla ole-

van taulukon 8 mukaisesti:  

 

Taulukko 8. Sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö lähitulevaisuudessa 

Palvelu Arvio palvelun käy-

töstä lähitulevai-

suudessa % 

Yleislääkäripalvelut 83,1 

Erikoislääkäripalvelut 58,1 

Kotisairaanhoito 53,1 

Kotipalvelu 54,4 

Rauhalan intervallihoito 28,7 

Laitoshoito tai palveluasuminen 28,1 
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Laboratorio- ja röntgentutkimukset 78,1 

Fysioterapia 35,0 

Mielenterveyspalvelut 5,0 

Päihdehuolto 0,0 

Toimeentulotuki 11,3 

Vammaispalvelut 16,3 

Oikeusapu 3,8 

 

Eniten vastaajat arvelevat palvelutarpeensa kasvavan kotisairaanhoidon ja kotipalvelun 

sekä fysioterapian osalta, palvelutarpeen kasvua on odotettavissa vastaajien keskuudessa 

myös Rauhalan intervallihoidon osalta sekä erikoislääkäripalvelujen osalta. Myös mielen-

terveyspalveluiden tarve kasvaa 50 % nykyisestä käytöstä vastaajien arvion mukaan. 

Vaikka taloudellinen tilanne tällä hetkellä koetaan turvatuksi niin vastaajat arvelevat kui-

tenkin lähitulevaisuudessa tarvitsevansa huomattavasti nykyistä enemmän myös toimeen-

tulotukea sekä oikeusapua. Myös vammaispalvelujen tarpeen oletetaan lisääntyvän. 

 

6.2.2 Sosiaali- ja terveyspalveluista tiedottaminen 
 

Vastaajista 57,5 % on saanut tarvittaessa tietoa palveluista erittäin hyvin tai hyvin. Huo-

noksi tai erittäin huonoksi tiedon saannin kuvaa 7,5 % vastaajista. 

 

Kaavio 8. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tiedottaminen 
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7 IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN PALVELURAKENTEEN KEHITTÄMISLINJAUKSET 

VUOSINA 2014–2025 
 

 

7.1 Painopisteet valtuustokaudelle 2013–2016 

 

Alla olevassa kuviossa 5 kuvataan valitut painopistealueet valtuustokaudelle 2013–2016. 

Painopistealueissa korostuu ikääntyvien henkilöiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämi-

nen, kotihoidon palveluiden kehittäminen, muistisairauteen liittyvä ennaltaehkäisy ja muis-

tisairautta sairastavien palveluiden kehittäminen sekä ympärivuorokautisen hoidon palve-

lurakenteen kehittäminen. 

 

Kuvio 5. Painopistealueet valtuustokaudelle 2013–2016 

 

 

 

7.1.1 Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-

palveluista (28.12.2012/980) mukaan kunnan on järjestettävä ikääntyneen hyvinvointia, 

terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia neuvontapalveluita. Lisäksi 

kunnan on tarjottava hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tuke-

via terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä erityisesti niille ikääntyneeseen vä-

estöön kuuluville, joiden elinoloihin tai elämäntilanteeseen arvioidaan tutkimustiedon tai 

yleisen elämänkokemuksen perusteella liittyvän palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.  
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Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla voidaan lisätä toimintakykyisiä elinvuosia ja 

siirtää muiden palvelujen tarvetta elinkaarella myöhäisempään vaiheeseen. Sillä tavoin 

voidaan parantaa iäkkään ihmisen elämänlaatua ja samalla hillitä sosiaali- ja terveyspalve-

lujen menojen kasvua. Näihin terveyttä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin on ns. Van-

huspalvelulain mukaan sisällytettävä 1) hyvinvoinnin, terveellisten elintapojen ja toiminta-

kyvyn edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä 

ohjaus. 2) Ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien 

sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tuki. 3) 

Sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskeva ohjaus. 4) Sairaanhoitoa, monialaista 

kuntoutusta ja turvallista lääkehoitoa koskeva ohjaus sekä 5) Ohjaus kunnassa tarjolla 

olevien hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista edistävien palvelu-

jen käyttöön.  

Suurin osa iäkkäistä ihmisistä ei tarvitse säännöllisiä palveluita. Ikääntymisen myötä mo-

net sairaudet ja toimintakyvyn rajoitteet kuitenkin lisääntyvät. Vanhimpien ikäluokkien mää-

rän kasvu lisää väistämättä palveluiden tarvetta. Terveyden ja toimintakyvyn tukeminen 

ovat tärkeimpiä ennaltaehkäiseviä toimia ikääntyvässä kunnassa. Palveluiden oikea-

aikaisuudella on vaikuttava rooli itsenäisen suoriutumisen tukemisessa. Mahdollisuus asua 

iäkkäänä kotona edellyttää kuntoutuspalveluiden lisäämistä ja monipuolisuutta.   

Ravitsemusneuvonnalla voidaan ennaltaehkäistä aliravitsemuksen tai ylipainon aiheutta-

maa toimintakyvyn heikentymistä. Ikäihmisten ohjaamista kohti omaehtoista hyvinvoinnin 

ja terveyden lisäämistä voidaan toteuttaa hyvin monella vanhustyön osa-alueella. Palvelu-

tarpeenkartoituksissa kotona asiakkaan tilannetta kartoitetaan kokonaisvaltaisesti huomi-

oiden turvallisuus, esteettömyys ja asiakkaan omat voimavarat itsenäiseen päivittäisistä 

toimista suoriutumiseen. Aikuisneuvolan kautta ikäihminen saa ohjausta ja apua tervey-

denhoidollisissa toimenpiteissä. Muistiongelmien mahdollisimman varhainen tunnistami-

nen on ensiarvoista ohjauksen, avun ja mahdollisen lääkityksen aloittamiseksi.  

Kohdennettaessa toimia ja palveluja mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikäänty-

misen turvaamiseksi, tulee erityishuomio kiinnittää ryhmiin, joilla on eniten toimintakyvyn 

heikkenemistä ennakoivia riskejä. Riskiryhmien tunnistamisella on merkittävä ennaltaeh-

käisevä rooli, sillä riskiin vaikuttamalla voidaan estää tai vähentää palvelujen tarvetta. Ris-

kitekijöitä voivat olla esimerkiksi muistin heikentyminen, mielialan lasku, poikkeamat ravit-

semustilat, liikkumisen ongelmat, alttius kaatumisille, aistitoimintojen heikentyminen, run-

sas päihteiden käyttö, yksinäisyys, runsas sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö, pienituloi-

suus, leskeytyminen, kaltoin kohtelu, väkivalta tai sen uhka. Palveluneuvonnan, ohjauksen 

ja varhaisen tuen avulla autetaan iäkästä käyttämään voimavarojaan elämänlaatunsa pa-

rantamiseen.  

Ikäihmisten asuminen. Palveluasuntoja ovat Rauhalan palvelukeskuksen läheisyydessä 

sijaitsevat Onnelan ja Tyynelän rivitaloasunnot. Niihin hakeudutaan hakemuksella, joka 

käsitellään SAS-työryhmässä. Esteettömiä asuntoja tarjoaa Parkanon Rantakoto ry. Es-

teettömiä asuntoja voi lisäksi tiedustella Parkanon asuntosihteeriltä. Tulevaisuuden kasva-

vana tarpeena kaupungissa nähdään esteettömien asumisratkaisuiden lisääminen. Ranta-
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kodon rivitaloasunnoille on suunnitteilla yhden uuden rivitaloasunnon rakennuttaminen. 

Lisäksi ehdotuksena ovat olleet senioritalon- tai talojen rakentaminen. 

Senioritalot edustavat palvelutalojen rinnalle kehitettyä ikäspesifiä asumismuotoa. Se-

nioritaloa ei määritellä lainsäädännössä, eikä käsite ole täysin vakiintunut. Osa seniorita-

loista eroaa tavallisesta asumisesta vain ikäspesifisyyden puolesta, osassa on palvelu-

asumisen piirteitä. Senioritalot ovat ikääntyville tarkoitettuja, esteettömäksi suunniteltuja 

asuintaloja, joiden asukkaaksi pääsy edellyttää tavallisesti vähintään 55–65 vuoden ikää. 

Senioritaloja ja – asuntoja rakennuttavat lähinnä yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin 

toimijat. Myös vanhoja asuinkerrostaloja, laitoksia ja muita kiinteistöjä voidaan saneerata 

senioritaloiksi.  

Senioritaloja ei luokitella palvelutaloiksi, eikä niissä välttämättä ole lainkaan asukkaille 

suunnattuja palveluita. Senioritalot soveltuvat parhaiten ikääntyville, jotka ovat yhä toimin-

takykyisiä ja osallistuvia ja selviytyvät arjessa itsenäisesti tai vähäisesti tuettuna. Seniorita-

loon on hankittavissa palvelutarpeenkartoitukseen perustuvia, kotona asumista tukevia 

palveluita. Asukkailla voi olla jokin yhteiskäyttötila, esimerkiksi kerhohuone. Senioritalot 

voivat myös tarjota palveluja asukkailleen.  

Senioritaloissa panostetaan erityisesti turvallisuuteen, esteettömyyteen ja rakentamisen 

laatuun. Esteettömyyskriteerit ovat senioritaloissa samoja kuin tavallisten asuintalojen es-

teettömyyskriteerit. Sijainti on yleensä hyvin palveluiden lähellä.  

Senioriasumisoikeusasunnot. Asumisoikeusasuminen on vuokra- ja omistusasumisen 

väliin sijoittuva asumisen muoto. Tuottavana tahoina ovat yleensä yleishyödylliset yhteisöt, 

kunnat, asumisoikeusyhdistykset, osakeyhtiöt ja säätiöt.  

Tavalliset asumisoikeusasunnot on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille. Senioriasumisoikeu-

sasunnot ovat tarkoitettuja tietyn iän, minimissään 55 vuotta täyttäneille. Asumisoikeuden 

haltijalla on elinikäinen oikeus asua asumisoikeusasunnossaan. (Suomen Asumisoikeu-

syhteisö ry, 2011). 

 

Taulukko 9. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vuosina 2014–2017 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Kansansairauksien eh-

käisy ja terveellisten 

elintapojen vahvistami-

nen 

 
- ohjaus ja neuvonta asiakas-

kontakteissa 
 
 

- liikunta 

- ravitsemusneuvonta 

 

- suun terveydentila 

 

- aikuisneuvola 

- asiakastyötä tekevä 

henkilöstö 

 

- ruokapalve-

luesimies 

- hammashuoltopal-
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- yleisötilaisuudet 

 

velut 

 

- lääkäri 

 

2. Ikääntyvien ja ikäänty-

neiden fyysisen toimin-

takyvyn ylläpitäminen 

ja edistäminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuntoutuspalveluiden kohden-

taminen tarpeiden mukaisesti 

 

- fysioterapeutin toimen pe-

rustaminen. Fysioterapeutin 

työpanoksen kohdentaminen 

kaikille ikääntyville kuntalai-

sille, kotihoidon asiakkaille 

sekä ympärivuorokautisessa 

hoidossa oleville 

 

- liikunta ja kuntoutusmahdol-

lisuuksien järjestäminen; li-

haskunnon ja tasapainon 

säilyttäminen 

 

 

- kuntosalitoiminnan aktivointi 

 

 

 

- fysioterapeutin työpanoksen 

kohdentaminen ikääntynei-

den terveyden ja hyvinvoin-

nin edistämisessä 

 

- konkreettiset keinot joka 

vastuualueella 

 

- kuntoutussuunnitelmien laa-

dinta yhteistyössä asiakkaan 

kanssa hoito- ja palvelu-

suunnitelmaan 

 

 

- perusturvalauta-

kunta 

- kaupunginhallitus 

 

 

 

 

 

- sivistysjohtaja 

- vapaa-ajan ohjaaja 

- vanhustyön vastuu-

fysioterapeutti 

- kuntohoitajat 

 

- vanhustyön vastuu-

fysioterapeutti 

 

 

- vanhustyön vastuu-

fysioterapeutti 

 

 

 

 

- kotihoidon esimies 

 

3. Kotona asumisen var-

hainen tuki 

 

- ennaltaehkäisevät kotikäyn-

nit 75-vuotiaille 

 

- aikuisneuvolan ter-

veydenhoitaja 

- vanhustyön vastuu-

fysioterapeutti 

- vanhustyön palve-

luohjaaja 
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4. Ikääntyneillä on estee-

tön asumis- ja elinym-
päristö 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Senioritalo tai se-
nioriasumisoikeu-
sasunto 

 
- huomioidaan esteettömyys 

ja asumisen turvallisuus 
kaavoituksessa, uudisraken-
tamisessa ja peruskorjaus-
ten yhteydessä 
 

- palveluoppaaseen esittely 
teknologialaitteista kotiin 
 

 
 

- yhteistyö 
- esteettömien asuntojen ra-

kentaminen palveluiden lä-
heisyyteen 

 

 
- kunnan johto 
- tekninen johtaja 

 
 
 
 

- vanhustyön palve-
luohjaaja 

 
 
 
 

 
5. Vapaaehtoistoiminnan 

vahvistaminen van-
huspalveluissa 

 
- toimintasuunnitelman laadin-

ta vapaaehtoistoiminnan ke-
hittämiseksi yhteistyössä 3. 
sektorin toimijoiden kanssa 
 

 
- vanhustyön palve-

luohjaaja, hyvin-
vointikoordinaattori 

 
6. Seudulliset ja valta-

kunnalliset hankkeet, 
joiden avulla luodaan 
ja vahvistetaan hyviä 
käytäntöjä terveyden-
edistämisessä ja hy-
vinvoinnin vahvistami-
sessa 
 

 
- osallistutaan mahdollisiin 

ikääntyvien elämää koske-
viin hankkeisiin ja hyödynne-
tään niitä toiminnan ja palve-
lujen kehittämisessä ja -
luomisessa 

 
- perusturvajohtaja 
- vanhustyön johto 
- hyvinvointikoor-

dinaattori 

 

 

7.1.2 Kotihoidon laadun, tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen sekä saata-

vuuden varmistaminen 
 

Iäkäs henkilö, joka tarvitsee apua ja tukea selviytyäkseen kotona, tarvitsee usein säännöl-

listä kotihoitoa. Kotihoidon strategisena tavoitteena on kohdentaa palvelut niitä tarvitseville 

ja määritellä palvelujen tarpeen kestoa.  

Toimivien ja laadukkaiden palvelujen edellytyksenä on a) kotihoidon henkilöstön käytettä-

vissä olevan työajan, b) iäkkäiden ja usein monisairaiden asiakkaiden laaja-alaisesti arvioi-

tujen palvelutarpeiden, c) palvelusuunnitelman ja d) hallintopäätöksellä myönnettyjen sosi-

aalihuollon ja/tai lääkärin päätöksellä hoitosuunnitelmaan kirjattujen palvelujen, yhteenso-

vittaminen.  
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Pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet linjaavat kehittämistä niin, että ikäihmisen 

tarvitsema palvelu toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa 

esimerkiksi omaishoitona, perhehoitona, kotipalveluna/kotisairaanhoitona. Kotiin annetta-

vat palvelut ovat siis ensisijaisia ikäihmisten hoidon ja huolenpidon tapoja. Palvelujen on 

oltava laadukkaita, oikea-aikaisia ja riittäviä sekä palvelut on toteutettava niin, että ne tu-

kevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja 

osallisuutta, ja ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta. 

Omaishoitajalakiin on lisätty vuonna 2011 uusi 4 a §, jonka mukaan kunta voi järjestää 

omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon tekemällä tehtävään soveltu-

van henkilön kanssa toimeksiantosopimuksen, jolla tämä sitoutuu huolehtimaan vakituisen 

omaishoitajan vapaan aikaisesta sijaishoidosta. Uudistus toi kunnille uuden vaihtoehdon 

omaishoitajan vapaan tai muun poissaolon aikaisen hoidon järjestämistapoihin. Omaishoi-

tajan sijaisen avulla toteutettava hoito järjestetään hoidettavan kotona, mikä vastaa selvi-

tysten mukaan monien omaishoitajien ja hoidettavien henkilöiden toiveita. Sijaishoidon 

käyttöön oton mahdollisuus sekä mahdollinen lyhytaikaisen vapaan mahdollistaminen 

omaishoitajille on syytä ottaa tarkasteluun valtuustokaudella 2014–2017. 

 

Taulukko 10. Kotihoidon laadun, tehokkuuden ja joustavuuden lisääminen sekä saatavuuden 

varmistaminen vuosina 2014–2017 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Kotihoidon ensisi-

jaisuus 

 

- kotiutustoiminnan kehittämi-

nen 

 

- kotihoidon esimies 

 

2. Kotihoidon laadun, 

tehokkuuden ja 

joustavuuden li-

sääminen 

 

 

 

 
- laatu  

- myöntämiskriteerien sekä 

prosessien tarkistaminen 

- henkilöstön oikein kohden-

taminen 

- toiminnanohjausjärjestelmän 

hyödyntäminen. 

- mobiiliteknologian hyödyntä-

minen 

 

 

- kotihoidon esimies 

- kotihoidon henkilöstö 

 

3. Oikea-aikaisten tu-

kipalvelujen mah-

dollistaminen 

 

- tukipalvelujen kehittäminen: 

 kauppapalvelu tulevaisuu-

dessa kauppojen järjestettä-

väksi 

 

- kotihoidon esimies 

- vanhuspalvelun johto 

- kotihoidon ja päivä-

toiminnan henkilöstö 
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  Kosken päivätoiminnan toi-

minnan aloittaminen 

 

 

 

4. Kuntoutuksen li-

sääminen kotihoi-

dossa 

 

 

 

- kuntouttavan työotteen ja 

kuntoutuksen lisääminen ko-

tihoidon asiakkaille. 

 

- kuntoutussuunnitelmien laa-

timinen 

 

- fysioterapeutin työpanos ko-

tihoitoon 

 

 

- kotihoidon esimies 

 

 

 

- kuntohoitaja/ fysiote-

rapeutti 

 

- perusturvajohtaja 

- perusturvalautakunta 

 

5. Palvelusetelin 

mahdollinen käyt-

töönotto 

 

 

- selvitys palvelusetelin käyt-

töönoton edellytyksistä ja 

kohdentamisesta 

 
- perusturvalautakunta 
- viranhaltijat 

 

 
6. Yöpartiotoiminnan 

tarveselvitys 

 
- arvioidaan vuosittain talous-

arviosuunnittelun yhteydessä 

 
- perusturvalautakunta 
- viranhaltijat 

 

 

7. Omaishoidon tuen 

osuuden vahvista-

minen palvelura-

kenteessa 

 

 

- omaishoidon joustavuuden li-

sääminen toimintoja kehittä-

mällä 

 

- arvioidaan sijaishoidon mah-

dollisuuksia omaishoitajien 

vapaapäivien järjestämisessä 

 

 
- perusturvalautakunta 

- viranhalitjat 

 
 
 

- perusturvalautakunta 
- viranhaltijat 

 

 

7.1.3 Aivoterveydestä huolehtiminen ja muistisairauksien varhainen toteami-

nen 
 

Muistisairauksilla tarkoitetaan elimellisestä syystä johtuvaa, yleensä etenevää henkisten 

toimintojen heikkenemistä, joka johtaa aiheuttaa ongelmia selviytymisessä jokapäiväisissä 

tehtävissä. Dementia on oireyhtymä, jonka aiheuttajana voi olla useita etiologisia tekijöitä 

ja toisistaan poikkeavia aivomuutoksia. Dementiaan liittyy muistihäiriö sekä muiden korke-
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ampien aivotoimintojen heikentymistä, mikä saattaa ilmetä afasiana (kielellinen häiriö), 

apraksiana (liikesarjojen suorittamisen vaikeus, vaikka motoriikka on kunnossa), agnosia-

na (tunnistamisen vaikeus), tai toiminnan ohjaamisen (mm. suunnitelmallisuus, abstrakti 

ajattelu, järjestelmällisyys) häiriöinä. Oireet heikentävät potilaan itsenäistä ammatillista ja 

sosiaalista selviytymistä. 

Tunnetuimmat muistihäiriöiden aiheuttajat ovat Alzheimerin tauti (65- 70 %), verenkierto-

peräinen vaskulaarinen dementia (15 %), ja Lewyn kappale- dementia (15 %). 

Sairaus alkaa jo n. 20 vuotta ennen oireiden ilmaantumista. Kliininen tauti kestää 10- 12 

vuotta. Kotona ilman apua potilas pärjää 2-3 vuotta. Kotona avun turvin 3-4 vuotta ja lopul-

ta ympärivuorokautisessa hoidossa 4-5 vuotta. Sairauden kulku on hyvin yksilöllistä ja 

avuntarve vaihtelee suuresti. Merkittävää muistisairautta sairastava henkilö ei yleensä sel-

viydy ilman ympärivuorokautista hoitoa. 70 % muistisairauksien aiheuttamista kustannuk-

sista tulee ympärivuorokautisen hoidon järjestämisestä. Noin 70- 75 %:lla pitkäaikaisessa 

ympärivuorokautisen hoidon piirissä olevilla on merkittävä muistisairaus. Muita merkittäviä 

pitkäaikaishoitoon johtavia syitä ovat aivohalvaus, aivovammojen jälkitilat, lonkkamurtuma, 

masennus, yksin asuminen, asuinolosuhteet ja sosiaalisen verkon puute. 

 

Mitä on tehtävissä: 

1) Merkittävimmän muistisairauden (Alzheimerin tauti) perimmäinen syy ei ole tiedos-

sa, eikä näin ollen parantavaa hoitoa tai tehokkaampia lääkkeitä ole odotettavissa 

vielä vuosiin. Ikä ja perimä ovat tekijöitä, joihin ei voida vaikuttaa. 

2) Matala koulutustaso, aivovammat (alkoholi ja tapaturmat) ja aiempi masennus ovat 

tekijöitä, jotka lisäävät muistisairauden esiintymistä ja osittain ehkäistävissä ja hoi-

dettavissa. 

3) Terveydenhuollossa panostettava etenkin verenpainetaudin, II- tyypin diabeteksen, 

veren rasva- arvojen, ylipainon, aivoverenkiertohäiriöiden ja liikunnan vähäisyyden 

hoitoon. 

4) Pyrittävä mahdollisimman varhaiseen taudinmääritykseen ja löytämään muistisaira-

uksista kärsivät potilaat jo sairauden lievässä vaiheessa pitämällä koulutuksia ai-

heesta perusturvan työntekijöille sekä jakamalla informaatiota kuntalaisille. Ennal-

taehkäisyllä ja varhaisella kuntoutuksella voitaneen muistisairauden aiheuttamaa 

merkittävää haittaa siirtää jopa 5 vuodella. Lääkehoidolla saadaan laitoshoitoon siir-

tymistä siirrettyä 0,5- 1 vuodella. 

Taulukossa 11 kuvataan muistihäiriötä sairastavien henkilöiden määrää vuonna 2014 ja 

määrän ennustetta vuosille 2016–2025. 75–84 vuotiaiden ikäryhmässä muistihäiriötä sai-

rastavien määrä kasvaa merkittävämmin tarkastelujaksolla 2016 – 2025.  
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Taulukko 11. Ikäihmisten ja muistihäiriötä sairastavien henkilöiden määrän kehitys Parkanossa 

vuonna 2014 sekä ennuste vuosille 2016–2025 (Tilastokeskus). 

 

vuosi 

 

65–74 

vuotiaita 

 

joista 

demen-

toituvia 

 

75–84 

vuotiaita 

 

joista de-

mentoitu-

via 

 

yli 85 vuo-

tiaita 

 

joista de-

mentoitu-

via 

 

Yli 65-

vuotiaat 

yhteensä 

 

joista 

demen-

toituvia 

2014 1038 83 618 49 235 19 1891 151 

2016 1138 91 619 49 258 20 2015 161 

2020 1203 96 687 55 275 22 2165 173 

2025 1051 84 919 73 298 24 2268 181 

 

Muistihäiriö- ja dementiapotilaan hoitoketju Parkanossa. Muistihäiriöepäilyn alustava 

selvittely perusterveydenhuollossa alkaa, kun perusturvan toimijalle herää epäily tai jolle 

omainen esittää huolensa käynnistää selvittelyn potilaan luvalla. 

Kuvio 6. Muistihäiriö- ja dementiapotilaan hoitoketju Parkanossa 

 

1. Ydinkysymykset 

•Onko ongelmia selviytyä arkipäivän tilanteissa? 

•Onko muistihäiriön vuoksi tullut vaaratilanteita? 

•Onko ollut äkillisiä sekavuuskohtauksia? 

•Onko havaittavissa luonteen muutosta? 

•Kysymysten tukena voidaan käyttää MMSE- testiä. 

2. Muistitestiin 
reagoiminen 

•Mikäli ydinkysymyksillä ja MMSE- testillä saadaan poikkeavia  tuloksia, 
varataan aika muistihoitajalle CERAD- testausta varten. 

3. Toiminta Cerad-testin 
jälkeen 

•Cerad- testin kaikki osiot normaaleja: 

•Seuranta vain, mikäli muistihäiriö tuntuu pahenevan. 

•Cerad- testissä 1- 2 lievästi poikkeavaa osiota, mutta muistitehtävät 
normaalit: 

•Uusintatutkimus 6 – 12 kk:n kuluttua 

•Mikäli ei muutosta, seuranta voidaan päättää. Yhteys tarvittaessa jos 
tilanne muuttuu. 

•Cerad- testin tulos on poikkeava: 

•Muistihoitaja ohjaa potilaan terveyskeskuksen lääkärin       
ajanvarausvastaanotolle ja ohjelmoi valmiiksi laboratoriokokeet: 

•Pvk, Na, K, ion- Ca, Krea, Alat, La, fP- Gluc, TSH, EKG, B12- 

•vitamiini, E- Folaatti.  

•Asiakkaalle täytettäväksi  ” Kysely muistihäiriöpotilaan läheiselle"- 
kaavake. Cerad- testin yhteenveto kirjataan sairauskertomukseen ja 
testikaavake potilaspapereihin. 
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Kuvio 7. Perusterveydenhuollon lääkärin selvitykset 

 

 

 

Jatkohoito terveyskeskuksessa. Neurologi lähettää epikriisin terveyskeskukseen lähet-

täneelle lääkärille sekä muistihoitajalle. Muistihoitaja varaa kontrolliajan tai on muutoin po-

tilaaseen yhteydessä 2-3 kk:n kuluttua lääkehoidon aloituksesta, jolloin tarkastetaan sivu-

vaikutukset ja lääkkeen sopivuus, sekä konsultoi lääkäriä lääkeannoksesta. AT:ssä ei vielä 

tehoa, Parkinson- dementiassa harhat saattavat jo hävitä. ½-vuoden kuluttua lääkityksen 

aloittamisesta arvioidaan tilanne kokonaisvaltaisesti, jatketaanko vai vaihdetaanko lääki-

tystä. Tuolloin muistihoitajan arvion jälkeen varataan lääkärille kontrolliaika. Jatkossa kont-

rollit ovat 6- 12 kk:n välein muistihoitajalla. 

Arvioinnissa huomioidaan kognitiiviset taidot MMSE-muistitestillä tai Cerad-testillä. Asi-

akkaan haastattelussa kirjataan haastattelutiedot ja mahdolliset käytösoireet. Arvioidaan 

omatoimisuus vireystila, testin sujuvuus, keskittymiskyky, orientaatio.  

Kuntoutussuunnitelma laaditaan kotisairaanhoidon lääkärin tai ”omalääkärin” toimesta 

jokaiselle diagnoosin saaneelle kuntoutussuunnitelman viimeistään 6 kuukauden kuluttua 

diagnoosista. Kuntoutussuunnitelma kirjataan Mediatri-asiakastietojärjestelmään. Kuntou-

tussuunnitelman keskeisenä sisältönä ovat asiakkaan monialainen ohjaus ja neuvonta. 

Kuntoutussuunnitelmaan kirjataan asiakkaan kokonaistilanteen säännöllinen seuranta 6-

12 kuukauden välein, lääkehoidon tarkistus, oheissairauksien hoito, muistisairauksien vaa-

 Lääkäri selvittää 
hoidettavissa 

olevat 
dementian syyt 

Käypä Hoito- 
suosituksen 

mukaisesti, ja 
arvioi niiden 

yhteyden 
muistioireeseen  

Hoidon jälkeen 
uusitaan Cerad- 

testi sekä läheisen 
kyselykaavake 6 

kuukauden 
kuluttua  

Lääkäri seuraa 
rajatapauksissa 

tilannetta, jolloin 
Cerad- testi ja 

läheisen 
kyselykaavake 

uusitaan 6 
kuukauden 

kuluttua. Mikäli 
tulokset ovat 

normaalit, 
seuranta voidaan 

lopettaa 

Etenevän 
muistisairauden 
epäilyssä lähete 
Koskimagneettii
n aivojen MRI- 

tutkimusta 
varten, 

maksusitoumus 
ylilääkäriltä 

MRI- 
vastauksen 

tultua lähete 
diagnoosia ja 
mahdollista 
lääkehoidon 
aloittamista 

varten 
Pihlajalinnan 
neurologille 

Hämeenkyröön 
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ratekijöiden hoito, yksilöllisten suunniteltujen palvelujen suunnittelu, käytösoireiden hoito, 

ajoterveyden ja ajoturvallisuuden arviointi, liikunnallisen, sosiaalisen ja psyykkisen kuntou-

tuksen arvio. Lisäksi arviot muistiapuvälineistä, ravitsemustilasta ja sosiaalietuisuuksista. 

Tarvittaessa keskustelu edunvalvonnasta, samoin hoitotahdosta. Kuntoutussuunnitelmas-

sa pyritään kuulemaan ja tukemaan omaisia. Suunnitelmassa sovitaan myös seuraavasta 

seurantakäynnistä. 

 

Taulukko 12. Aivoterveydestä huolehtiminen ja muistisairauksien varhainen toteaminen vuosina 

2014–2017. 

 

Tavoitteet 

 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Muistisairauden 

ennaltaehkäisy 

 

 

 

- alkoholin kohtuukäyttö 

 

- aivovammojen ehkäisy (ta-

paturmien ennaltaehkäisy) 

 

- verenpainetaudin hoito 

 

- II-tyypin diabeteksen ennal-

taehkäisy ja hoito 

 

- veren rasva-arvojen tasa-

paino ja tarvittava hoito 

 

- ylipainon ennaltaehkäisy 

 

- aivoverenkiertohäiriöiden 

hoito 

 

- liikunnan lisääminen 

 

 

- henkilö itse 

 

- henkilö itse 

 

 

 

- terveydenhuollon henki-

löstö; terveysvalistus ja 

mahdollisten sairauksi-

en mahdollisimman hy-

vä hoito 

 

 

 

- henkilö itse 

 

2. Muistisairauden 

varhainen toteami-

nen ja hoidon riit-

tävä seuranta ja 

ohjaus 

 

 

- varhainen muisti-

sairauden tunnis-

taminen 

 

 

- työpanoksen kohdentami-

nen muistihoitajan tehtä-

vään  

- muistitutkimukset ja seulon-

nat 

 

 

- toteutetaan muistiongelmai-

sille henkilöille tutkimus- ja 

hoitopolkua 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

- vanhustyön vastuulää-

käri 

- muistihoitaja 

 

- muistihoitaja 
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- ohjaus ja seuranta 

 

 

- tuki 

 

 

 

 

- kehitetään muistisairaiden 

tuki- ja ryhmätoimintaa yh-

teistyössä järjestöjen kans-

sa. 

 

- järjestetään ensitietotilai-

suuksia yhteistyössä 3. sek-

torin kanssa.  

 

- muistihoitaja 

 

 

- muistiyhdistys 

- muistihoitaja 

 

 

 

- lääkäri 

 

3. Muistihoitajan vas-

taanotto 

 

- (hoitoon ohjaus, 

seuranta, neuvon-

ta ja palveluohja-

us) 

 

 

- toimen perustaminen 

 

- perusturvalautakunta 

- kaupunginhallitus 

 

- viranhaltijat 

 

 

7.1.4 Ympärivuorokautisten hoivapaikkojen palvelurakenteen kehittäminen ja 

riittävyyden varmistaminen 
 

Valtakunnallisten suositusten mukaan pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet tulisi 

linjata siten, että palvelu toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikas-

sa. Palvelumuotona tulisi olla laitoshoito vain silloin, jos siihen on lääketieteelliset perus-

teet tai se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden 

kannalta.  

Parkanon perusturvalautakunta on 5.11.2009 päättänyt ympärivuorokautisen hoidon toi-

minnan muutoksista. Rauhalan palvelukeskuksen osalta laitoshoitoa on purettu siten, että 

kaksi pitkäaikaisosastoa (Metsätähti ja Suopursu) ja kuntouttava lyhytaikainen osasto 

(Ahomansikka) on muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköiksi 1.1.2010 lukien. 

Suunnitelmavuosilla 2014–2017 palvelurakennetta muutetaan ja hoito ja palvelu organi-

soidaan siten, että muistihäiriötä sairastavien asiakkaiden hoito järjestetään samassa yksi-

kössä. Kohdentaminen voitaneen toteuttaa siten, että Rauhalan palvelukeskuksen Niittyvil-

la–osasto muutetaan muistihäiriötä sairastavien asukkaiden tehostetun palveluasumisen 

yksiköksi ja tämän muutoksen jälkeen muistihäiriötä sairastavien asukkaiden hoitokotina 

toimivat Rauhalan palvelukeskuksen Niittyvilla- ja Suopursuosasto.   



 66 

Väistön ryhmäkodin; Joosunkoti ja Emmankoti, Rauhalan palvelukeskuksen; Metsätähti-

osasto ja Rantakodon palvelukeskuksen; Nummikoti ja ns. talon pääsiipi tarjoaa ympäri-

vuorokautista tehostettua palveluasumista paljon toimintakykyään menettäneille asukkail-

le.  

Rauhalan palvelukeskuksen Ahomansikkaosasto tarjoaa edelleen lyhytaikaista kuntoutta-

vaa tehostettua palveluasumista.    

Terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotettavaa pitkäaikaista laitoshoitoa korvataan asteit-

tain muilla vaihtoehdoilla, ellei henkilön hoito ole lääketieteellisesti vuodeosastolla perus-

teltua. 

Tavoitteena on, että terveyskeskusten vuodeosaston pitkäaikaisosastot A&B muutetaan 

peruskorjauksen myötä osittain kuntoutusosastoksi. Vuodeosastoa saneerattaessa on 

suositeltavaa rakentaa pääasiassa vain riittävän tilavia yhden tai kahden hengen huoneita, 

joissa on oma wc ja suihkulla varustettu hygieniatila, kooltaan n. 4-5 m2. Lisäksi tärkeää 

olisi saneerata huoneita siten, että ne mahdollistaisivat infektiopotilaiden tarkoituksenmu-

kaisen hoidon. Tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa otetaan huomioon myös potilai-

den (esim. liikuntavammaisten) erityistarpeet. Yhden hengen huoneen suositeltava koko 

on vähintään n. 15 m2.   

Sosiaali- ja terveyspalvelujen haasteena on ikääntyneen väestön toimintakyvyn ylläpitämi-

nen ja edistäminen. Ikääntyessä toimintakyky rajoittuu ja mahdollisuus tehdä toiminnallisia 

valintoja vähenee. Ikäihmisten hoitoa koskevien laatusuositusten mukaan hoidon ja hoivan 

tulee perustua kaikkien toimijoiden kuntoutumista edistävään työotteeseen. Kuntouttavan 

työotteen käsite korostaa niin koti- kuin laitoshoidossakin jokaisen arkipäivän tilanteen to-

teuttamista asiakkaan/potilaan toimintakyvyn ja voimavarat huomioon ottavalla tavalla. 

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakas/potilas tekee itse kaiken sen mihin pystyy 

työntekijän toimiessa ohjaajana ja motivoijana. Tärkein tekijä on se, että voidaan pitää asi-

akkaan/potilaan omaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä yllä. Tämän toteut-

taminen varmistetaan kuntouttavan työotteen osaamisella ja sen vahvistamisella. Kuntou-

tuksen ja kuntouttavan työotteen avulla tuetaan ikäihmisten hyvinvointia ja mahdollistetaan 

kotona asuminen mahdollisimman pitkään.  

 

Taulukko 13 kuvaa vuoden 2013 hoivapaikkoja ja niissä olleita asukas-/potilasmääriä. 
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Taulukko 13. Hoivapaikat ympärivuorokautisessa hoidossa vuonna 2013 

Hoivapaikka Paikkaluku 

Rauhalan palvelukeskus 41 

Rantakodon palvelukeskus 28 

Terveyskeskuksen vuodeosasto (A- ja B-osastot)  26 

Mikeva Parkanokodit  5 

Ostopaikat muualta 7 

Yhteensä 107 

 

Vuonna 2013 yli 75-vuotiaista parkanolaisista oli ympärivuorokautisessa hoidossa 12,7 % 

ja ennuste on laskettu samalla prosentilla (taulukko 13).  

Stakesin ohjeistus (2007) palvelutarpeen arvioimiseksi koostuu eri osatekijöistä: Tehoste-

tun palveluasumisen tarve keskivaikean ja vaikean dementian esiintyvyyden kautta on 75–

84 vuotiaista 11 % ja yli 85 vuotiaista 35 %, joista puolet tarvitsee kodin ulkopuolisen hoi-

vapaikan. Lisäksi fyysisistä syistä 1,8 % yli 75 vuotiaista tarvitsee ympärivuorokautista hoi-

vaa.  

Alla oleva taulukko 14 kuvaa hoivapaikkoja vuonna 2013 sekä tarvearviota vuosille 2014 – 

2025.  

 

Taulukko 14. Hoivapaikkojen tarvearvio ympärivuorokautisessa hoidossa 2014–2025 

 

Vuosi 

 

>75- v  

 

Hoivapaikkojen tarve 

 
 
Tavoite (Laatusuosi-
tus 2013:11) 
 

2013 828 107 83 

2016 877 111 88 

2020 962 122 96 

2025 1217 154 122 

 

Valtakunnallisten suositusten mukaan pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet lin-

jaavat kehittämistä niin, että palvelu toteutetaan ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa 

asuinpaikassa, laitoshoitona vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten 
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perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta. Jatkossa olisi 

tarkoitus järjestää ympärivuorokautinen hoito pääasiassa tehostetussa palveluasumisessa 

omassa kunnassa ja minimoida pitkäaikaisen laitoshoidon määrä, siten että tavoitteeksi 

asetetaan laitoshoidossa olevien määräksi yli 75-vuotiaiden kohdalla 1-2 %.  

Taulukko 15 kuvaa hoivapaikkojen rakennetta ja lisäämistarvetta vuosille 2014 – 2025 

 

Taulukko 15. Hoivapaikkojen rakenne 2014–2025 

Hoivapaikka Paikkaluku 2014 Paikkaluku 2016 Paikkaluku 2020 Paikkaluku 2025 

Rauhala 40 40 40 40 

Rantakoto 28 28 28 28 

Terveyskeskuksen 

vuodeosasto A 

12 8 8 8 

Terveyskeskuksen 

vuodeosasto B 

14 14 0 0 

Väistön ryhmäkoti 24 24 24 24 

Muu /uusi - - 20 20 

Muu /uusi - - - 30 

Yhteensä 118 114 120 150 

 

Suunnitelmakaudella valmistuu 24-paikkainen Väistön ryhmäkoti, joka on tehostetun pal-

veluasumisen yksikkö. Tämä mahdollistaa toisille paikkakunnille sijoitettujen asukkaiden 

siirtämisen kotikuntaan, mikäli asukas on siihen halukas.   

 

Taulukossa 16 kuvataan hoivapaikkojen kehittämisen tavoitteet, keinot ja vastuut suunni-

telmavuosille 2013 – 2016.  
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Taulukko 16. Ympärivuorokautisten hoivapaikkojen palvelurakenteen kehittäminen ja riittävyyden 

varmistaminen vuosina 2014–2017 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Ympärivuorokautinen pit-

käaikaishoito- ja hoiva 

 

 

 

 

- asukkaiden hoivapaikko-

jen tarkoituksenmukainen 

kohdentuminen 

 palveluyksiköiden profiloi-

tuminen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 palveluyksiköiden profiloi-

tuminen 

 

- arvioidaan olemas-

sa olevat hoitoyk-

siköt ja asukkaiden 

kohdentaminen yk-

siköihin 

 

 

 

 

 

 

- tarvittavien perus-

korjauksien toteut-

taminen Rantako-

don palveluasumi-

sessa (mm. huo-

neenmuutostyöt) 

 

- muistihäiriötä sai-

rastavien osastot 

Rauhalan palvelu-

keskukseen (Niitty-

villa- ja Suopursu-

osasto yht. 26 

paikkaa) 

 

- Rantakodon palve-

lukeskus tarjoaa 

ympärivuorokautis-

ta tehostettua pal-

veluasumista 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

- vanhustyön vastuulääkäri 

 

 

 

 

 

 

 

 

- tekninen osasto/ viranhal-

tijat 

 

 

 

 

 

- viranhaltijat 

- perusturvalautakunta 

 

2. Laitoshoidon vähentämi-

nen 

 

- lopetetaan Niittyvil-

lan laitoshoito-

osasto ja siirrytään 

tehostettuun palve-

luasumiseen 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 
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- vähennetään ter-

veyskeskuksessa 

tarjottavaa pitkäai-

kaista laitoshoitoa 

asteittain siten, että 

vuosina 2014–

2016 -4 paikkaa. 

Vuosina 2016–

2025 -14 paikkaa 

(jää 8 hoitopaik-

kaa) 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

3. Varautuminen ympärivuo-

rokautisen hoidon lisään-

tyvään tarpeeseen 

 uusi hoitoyksikkö vuonna 

2020 (20 hoitopaikkaa) 

 uusi hoitoyksikkö vuonna 

2025 (30 paikkaa) 

 
 Hoivapaikkojen riittävyys 

 

 

- Uuden ympärivuo-

rokautista hoitoa ja 

hoivaa tarjoavan 

yksikön suunnitte-

lun aloittaminen 

vuosina 2016–

2017 

 
- Arvioidaan palve-

lusetelin tarvetta 

ympärivuorokauti-

sessa palvelussa 

 

 

- perusturvalautakunta 

- tekninen lautakunta 

- viranhaltijat  

 

 

 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

7.2 Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ja kehittämisnäkökulmat 

vuosille 2014–2025 
 

Alla oleva kuvio 8 kuvaa vuosille 2014- 2025 asetettuja kehittämisnäkökulmia. Suunnitte-

lukauden tavoitteet koostuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, kotihoidon ensisi-

jaisuuden ja riittävyyden turvaamisesta, ympärivuorokautisten palveluiden kehittämisestä 

ja henkilöstön saatavuuden ja osaamisen tason varmistamisesta.  
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Kuvio 8. Kehittämisnäkökulmat vuosille 2014–2025 

 

 

 

7.2.1 Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 

Tulevaisuudessa ikäihmisten ennaltaehkäisevien palveluiden pääpaino on erityisesti ter-

veyden sekä hyvinvoinnin edistämisessä. Ikäihmisten palveluissa terveysneuvonta sisältyy 

kaikkien vanhuspalveluissa työskentelevien työnkuvaan. Asiakasta vastuutetaan ja kan-

nustetaan myös itse ennaltaehkäisevästi oman terveydentilan seuraamiseen ja omahoito-

ratkaisuiden käyttöön. Valtuustokaudella vuoteen 2017 aloitetut ennaltaehkäisevät koti-

käynnit 75-vuotialle jatkuvat myös tulevaisuudessa. Muistisairastavien lukumäärän kasva-

essa tulee palveluissa huomioida muistivastaanottotoiminnan laajentaminen. 

Hyvinvoinnin edistämisessä neuvonnalla ja ohjauksella pyritään saavuttamaan asiakkaalle 

tietoa palveluista jo ennen niiden varsinaista tarvetta. Ikääntymisen ennakoinnilla pyritään 

lisäämään kotona asumisen mahdollisuuksia sekä kannustetaan asiakasta turvalliseen 

kotiympäristöön. Ikääntymisen ennakoinnilla voidaan vaikuttaa esimerkiksi asumisympäris-

tön esteettömyyteen tulevaisuuden tarpeita vastaaviksi. Tulevaisuudessa esteettömien 

asuntojen tarve palveluiden läheltä tulee kasvamaan, sillä suuret ikäluokat ovat vuonna 

2020 n. 75-vuotiaita. Kotona asumisen turvallisuutta voidaan tukea myös turvalaitteilla, 

joista matalan kynnyksen tiedottamista ja markkinointia pyritään järjestämään esimerkiksi 

infotilaisuuksin ja esittein.  

Ikäihmisten osallistaminen lisää henkistä ja psyykkistä hyvinvointia. Järjestötoiminnassa 

ikäihmiset voivat osallistua esimerkiksi vapaaehtoistoimintaan tai antaa vertaistukea ikäto-

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
Kotihoidon ensisijaisuus ja kotihoidon 
palvelujen riittävyyden turvaaminen 

Palvelurakenteen kehittäminen ja 
hoivapaikkojen riittävyyden 

varmistaminen 

Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen 
tason varmistaminen 

Kehittämisnäkökulmat 
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vereilleen. Vanhusneuvosto luo toimintaansa näkyvämmäksi esimerkiksi erilaisin tem-

pauksin. Vanhusneuvoston toimintaperiaate myös tulevaisuudessa on toimia ikäihmisten 

vaikuttamisväylänä. Ikäihmisten osallisuutta pyritään ulottamaan myös taajama-alueen 

ulkopuolelle kyläyhteisöihin erilaisin tempauksin sekä vertaisohjaajatoiminnan kehittämi-

sellä esimerkiksi jumppatoimintaan. 

Ikäihmisten atk-taitojen kehittäminen lisää palveluiden saattamista kotiin, esimerkiksi 

pankkiasiointeja voi nykyistä laajempi joukko ikäihmisistä huolehtia kotikoneelta atk-

taitojen karttuessa. Myös mobiiliteknologia tarjoaa ikääntyneille yhteydenpitovälineitä sekä 

ystäviin ja tuttaviin että palveluntarjoajiin.  

 

Taulukko 17. Ikäihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kehittämisnäkökulmat vuosille 

2014–2025 

 

Tavoitteet 

 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Terveyden edis-

täminen  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Riskiryhmien kar-

toittaminen 

 

- Aivoterveydestä 

huolehtiminen 

 

- terveysneuvonta 

 

 

 

- terveyskyselyt ikäihmisille 

 

- oman terveydentilan seuraa-

minen ja omahoitoratkaisui-

den käyttö 

 

- ennakoivat kotikäynnit 

 

 

- muistivastaanottotoiminnan 

kehittäminen 

 

 

 

- aikuisneuvola 

- muut terveydenhuollon 

toimijat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

2. Hyvinvoinnin edis-

täminen  

 

 

 

- Esteetön ympäris-

tö 

 

 

 

 

- neuvonnan ja ohjauksen tar-

joaminen 

 

 

 

- kotiympäristö turvalliseksi 

turvalaitteiden matalan kyn-

nyksen tiedotus ja markki-

nointi 

 

 

- aikuisneuvola, vanhus-

työn palveluohjaaja 
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- Ikäystävällinen ra-

kentaminen 

 

 

- Ikäihmisten osalli-

suuden lisääminen 

 

 

- esteettömien asuntojen ra-

kentaminen palveluiden lä-

heisyyteen  

 

- vanhusneuvoston rooli näky-

väksi  

  iäkkäiden ääni esiin tem-

pauksin yms. 

 

- ikääntyvien aktivoiminen lii-

kuntaan kyläseurojen ja yh-

distysten kautta 

 esimerkiksi kylätaloille ver-

taisohjaajien vetämiä toimin-

toja, kuten jumppia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vanhusneuvosto 

- vanhuspalvelut  

 

 

 

- liikuntatoimi, kyläseu-

rat, yhdistykset, van-

hustyön palveluohjaaja 

 

 

 

 

7.2.2. Kotihoidon ensisijaisuus ja kotihoidon palvelujen riittävyyden turvaami-

nen 
 

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (STM 

2013:11) nostaa ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollistamisen yhdeksi tär-

keimmistä strategisista valinnoista palvelurakenteen uudistamiseen liittyen. 

Kotihoidon tavoitteena on edistää ikääntyneen väestön kotona asumisen mahdollisuuksia 

lisäämällä ja monimuotoistamalla kuntoutumista edistäviä palveluja.  

Kotihoidon toiminnan kehittämisellä tavoitellaan toimintaprosessien sujuvoittamista siten, 

että välittömän työajan osuus kotihoidon henkilöstön työajasta lisääntyy. Tekniset toimin-

nanohjausjärjestelmät ovat hyödyksi tässä kehittämistyössä ja niiden avulla voidaan kerätä 

tietoa asiakkaille myönnetyistä palveluista. 

 

 

 

 

 



 74 

Taulukko 18. Kotihoidon ensisijaisuus ja kotihoidon palvelujen riittävyyden turvaamisen kehittä-

misnäkökulmat vuosille 2014–2025. 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

 

1. Kotihoidon palvelui-

den ensisijaisuus  

 

 

 

 

 

 

- oikea-aikainen palvelu ja 

sen oikea kohdentumi-

nen, hyöty asiakkaalle 

- palveluiden kartoittami-

nen 

- arvioidaan yöpartiotoi-

minnan tarvetta 

 

- kotihoidon esimies 

 
 

- kotihoidon esimies 
 
 

- viranhaltijat 

 

2. Asiakaslähtöisen tek-

nologian käyttöönotto 

ja sen hyödyntämi-

nen   

 

 

- osallistutaan mahdollisiin 

uusiin teknologisiin kokei-

luihin 

- tiedotetaan/ aktivoidaan 

kotona asumista helpot-

tavien teknisten ratkaisu-

jen mahdollisuudesta ja 

aktivoidaan käyttöönottoa     

 

- kotihoito, vanhuspalvelut 

 

 

3. Kuntouttavan arjen 

mahdollistaminen  

 

 

- kuntouttava työote palve-

lutilanteessa  

- kuntoutushenkilöstön 

työpanoksen oikea koh-

dentaminen 

 

- kotihoidon henkilöstö  

- perusturvalautakunta  

- viranhaltijat 

 

 

 

 

4. Aktivoiva arki kotona 

asumisessa  

 

 

 

 

- Omaishoidon tuen 

tarkoituksenmukai-

nen kohdentaminen 

 

 

 

- Omaishoitajien jak-

samista tuetaan  

 
 

 

- vapaaehtoistoiminnan 

suunnitelman kohdista-

minen myös kotihoidon 

asiakkaille 

 

 

- kriteerien uudelleen arvi-

ointi 

 

 

 

 

- vertaistuen ja koulutuk-

sen järjestäminen  

 

- vanhustyön palveluoh-

jaaja / kotihoito 

 

 

 

 

- kotihoidon esimies 

- SAS- työryhmä 

- vanhustyön palveluoh-

jaaja 

  

 

- vanhustyön palveluoh-

jaaja 
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5. Palvelusetelin käytön 

arviointi 

 

 

- selvityksen laadinta  

 

- kotihoidon esimies 

 

 

7.2.3 Palvelurakenteen kehittäminen ja hoivapaikkojen riittävyyden varmista-

minen 
 

Ympärivuorokautisen hoidon rakenteita kehitetään siten, että iäkkään ihmisen oikeus ko-

dikkaaseen asuin- ja hoitoympäristöön toteutuu silloinkin, kun hänen toimintakykynsä ja 

terveydentilansa edellyttää hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden. Tavoitteena on hal-

littu rakennemuutos, jossa pitkäaikaisen hoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan 

ja iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toiveita vastaavia asumisen ja ympärivuorokautisen hoi-

don ja huolenpidon sisältäviä palvelukonsepteja lisätään ja kehitetään. Toimenpiteenä te-

hostetun palveluasumisen kattavuutta lisätään ja laitoshoidon kattavuutta vähennetään. 

Laitospaikkojen vähentäminen tulee tapahtua siten, että samanaikaisesti kehitetään toi-

mintakykyä, hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan sekä palveluiden ja kuntoutuksen 

määrää ja laatua.    

 

Taulukko 19. Palvelurakenteen kehittäminen ja hoivapaikkojen riittävyyden varmistamisen kehit-
tämisnäkökulmat vuosille 2014–2025 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Laadun varmistus 

 

- lisätään palvelujen toimi-

vuutta ja vaikuttavuutta 

/hyöty asiakkaalle 

 palveluketjut kuvataan 

 mobiiliteknologian hyödyn-

täminen 

 teknologian hyödyntämi-

nen mm. valvonnassa 

                                          

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

2. Tehostetun palvelu-

asumisen lisääminen 

 

- Käynnistetään suunnittelu 

uusien hoivapaikkojen jär-

jestämiseksi tavoiteaika-

taululla:  

 vuonna 2019–2020  20 

 

- perusturvalautakunta 
- viranhaltijat 
- tekninen osasto 
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paikkaa 

 vuoteen 2025 mennessä 

30 paikkaa (yht. 50) 

 

 

3. Jatketaan pitkäai-

kaisten laitoshoito-

paikkojen vähentä-

mistä 

 

 

 

 

- terveyskeskuksen 

vuodeosaston profi-

loinnin kehittäminen 

 

 

- vuodeosaston pitkäaikais-

hoitopaikkojen vähentämi-

nen:  

 v. 2015- 2017 / 8-10 paik-

kaa 

 vuonna 2018- 2025 / 6- 8 

paikkaa 

 

- vuodeosaston saneeraus 

pitkäaikaisosastolla 4 x 2 

hh 

- kuntoutusosasto 

- infektiopotilaiden hoitopai-

kat/ huonesaneeraus 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

- tekninen osasto 

 

 

 

 

 

- perusturvalautakunta 

- tekninen lautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

4. Ikääntyneiden koto-

na asumista tukevan 

toiminnan vaikutta-

vuus 

 

 

- ikäihmisille suunnattu hy-

vinvointiteknologia 

- liikunta ja kulttuuripalvelut 

 

 
- perusturvalautakunta 
- sivistysosasto 
- viranhaltijat 

 

5. Hoidon porrastuksen 

oikea toteutuminen 

 

- yhtenäiset toimintatavat 

mittareita tehtäessä 

 

- viranhaltijat 

 

6. Palvelutuotannon 

vaihtoehtojen lisää-

minen 

 

- perhehoitomahdollisuus 

- palvelusetelin laajentami-

sen mahdollisuudet 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

7. Ikäystävällinen ra-

kentaminen 

  

 

 

- asuinhuoneistojen 

tarkoituksenmukai-

suus 

   

- varmistetaan asumisrat-

kaisujen ja asuinympäris-

töjen esteettömyys 

 

- asuntojen peruskorjaus 

säännösten mukaisiksi 

 

- perusturvalautakunta 

- tekninen lautakunta 

- viranhaltijat 

 

 



 77 

7.2.4 Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen tason varmistaminen 
 

Eläköitymisen ja kasvavan palvelutarpeen vuoksi työvoiman tarve vanhuspalveluissa tulee 

entisestään kasvamaan. Lähitulevaisuuden keskeisiä haasteita on ammattitaitoisen henki-

löstön saatavuus ja henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen ja vahvistaminen.  

Vanhusten palveluiden houkuttelevuutta toimialana tulee lisätä ja etsiä toimivia keinoja 

rekrytoinnin parantamiseksi. Henkilöstön rekrytoinnissa on tärkeätä noudattaa lainsäädän-

nön ja laatusuosituksen määrittelemiä ammatillisia kelpoisuusvaatimuksia.   

Henkilöstön määrän ja tehtävärakenteen tulee tukea palveluiden toimivuutta. Vanhusten 

palveluiden henkilöstömitoituksen lähtökohtina tulee olla asiakkaiden toimintakyky ja tuen 

tarve.   

Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen painopisteet tulee valita siten, että henkilöstön 

työssä jaksamista tuetaan ja työturvallisuudesta huolehditaan, lisäksi henkilöstön osaa-

misentasosta tulee huolehtia mahdollistamalla tarkoituksenmukaista täydennys- ja lisäkou-

lutusta.  

 

Taulukko 20. Henkilöstön saatavuuden ja osaamisen tason varmistamisen kehittämisnäkökulmat 

vuosille 2014–2025 

 

Tavoitteet 

 

Keinot 

 

Vastuutaho 

 

1. Turvataan riittävä 

henkilöstö vanhuspal-

veluissa   

 

 

- eläköitymiseen varautu-

minen 

- koulutuksen lisääminen 

- oppisopimuskoulutuksen 

käyttö 

 

  

- perusturvalautakunta 

- kaupunginhallitus 

- viranhaltijat 

 

2. Parannetaan vanhus-

työn houkuttelevuutta  

 

 

- kehittämisen painopiste-

alueissa huomioidaan 

vanhustyön houkuttele-

vuus 

- yhteistyö työvoimahallin-

non kanssa 

- kehitetään opiskelijoiden 

käytännön ohjausta 

 

  

- viranhaltijat 

 

3. Vahvistetaan henki-

löstön osaamista 

 

- pitkän ja lyhyen aikavälin 

koulutussuunnitelma 

-  

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 
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 - täsmäkoulutusta mm. 

muistipotilaan hoito yms. 

 

 

 

4. Turvataan ammattitai-

toinen ja riittävä hen-

kilöstö työvuoroihin 

 

Henkilöstön määrä on 

riittävä suhteessa asi-

akkaiden/asukkaiden 

hoidon tarpeeseen 

 

 

- varahenkilöjärjestelmä, 

palkataan 2-3 lähihoitajaa 

varahenkilöstöön 

 

- arvioidaan henkilökunta-

määrää suhteessa asiak-

kaiden/ asukkaiden hoi-

don tarpeeseen ja toimin-

takykyyn.  

 

- henkilöstön määrä minimi 

0,6-0,7/ asukasta kohden 

(asukkaiden kuntoisuuden 

ja toimintakyvyn mukaan) 

 

 

- perusturvalautakunta 

- viranhaltijat 

 

 

5. Vahvistetaan vanhus-

työn ja henkilöstön 

imagoa 

 

- myönteinen julkinen tie-

dottaminen 

- luodaan ammatillisen ke-

hittymisen polkuja vanhus-

työn osa-alueelle 

 

  

- perusturvalautakunta 
- oppilaitokset 

- viranhaltijat 

 

6. Toimintakulttuurin 

muutoksen jatkami-

nen asiakaspalvelus-

sa 

 

 

- asiakkaan omatoimisuutta 

tukeva toimintatapa  

 
- viranhaltijat 
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Kaaviossa 9 ovat havainnollistettuna eläkeiän saavuttaneiden hoitajien määrä Parkanossa 

vuosina 2014–2020. Vuoteen 2020 mennessä jää eläkkeelle noin 15 sosiaali- ja terveys-

alan ammattilaista. 

 

Kaavio 9. Lähihoitajien tai vastaavalla nimikkeellä työskentelevien eläköityminen Parkanon van-

huspalveluissa vuosina 2014 – 2020 
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8 AMMATTITAITOINEN HENKILÖSTÖ JA JOHTAMINEN  
 

Ammattitaitoinen henkilöstö luo turvallisen ympäristön ikääntyneille. Laatusuosituksen mu-

kaan henkilöstön määrä, osaaminen ja johtaminen mahdollistavat laadun. Laadukas hoito 

muodostuu siitä, että annettu palvelu perustuu asiakkaan / potilaan aitoihin tarpeisiin, 

asiakasta kohdellaan arvostavasti ja annettava hoito sekä palvelu perustuvat tietoon ja 

näyttöön. Henkilöstöön ja johtamiseen liittyvät strategiset linjaukset perustuvat siihen, että 

kunnalla on riittävä määrä ammattitaitoista henkilökuntaa käytettävissään. 

 

8.1 Ammattitaitoinen henkilöstö 

 

Henkilöstö on sosiaali- ja terveydenhuollon strateginen voimavara ja toiminnan keskeinen 

menestystekijä. Ammattitaitoinen ja oman ammattitaidon kehittämisestä kiinnostunut sekä 

työhönsä motivoitunut henkilöstö on iäkkäiden hyvän hoidon ja palvelun tärkein osatekijä. 

Hyvä ammattitaito, hyvinvointi ja sitoutuminen työhönsä vaikuttavat hoidon laatuun myön-

teisesti. Ammatillisen hoitohenkilökunnan kelpoisuus määritellään kelpoisuuslaissa. Vuo-

sittaisen täydennyskoulutuksen määrä on riippuvainen työntekijän peruskoulutuksen pi-

tuudesta, toimenkuvasta ja sen muuttamisesta, työ vaativuudesta ja ammatillisesta kehit-

tymistarpeista.  

Toimintayksiköissä on asianmukainen ja riittävän ammatillisen koulutuksen omaava henki-

löstö kaikissa työvuoroissa. Perusteluna tälle on muun muassa lääkehoidon asianmukai-

nen hoitaminen ja yksikön kokonaistilanteen hallinta. Lisäksi työvuoron aikana voi sattua 

yllättäviä ennalta arvaamattomia tilanteita, jotka edellyttävät ammatillista vastuun ottamis-

ta. Asiakkaiden kokonaishyvinvoinnin varmistamiseksi vanhustyö muodostuu eri ammatti-

ryhmien yhteistyössä, johon kukin tuo oman osaamisensa ja työyhteisönsä hyväksymät 

kriteerit. 

Riittävä määrä henkilöstöä on palvelun laadun perusta. Tarvittavan henkilöstön määrä on 

sidoksissa yksikön asiakkaiden toimintakykyyn ja avun tarpeeseen. Henkilökuntaa tarvi-

taan sitä enemmän, mitä huonokuntoisempia asiakkaat ovat, ja mitä enemmän he tarvit-

sevat apua. Henkilökunnan määrää koskeva vähimmäissuositus on sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön laatusuosituksen mukaan 0,5 hoitotyöntekijää/asukas. Erittäin hyvä henkilöstön 

määrä on yli 0,8 työntekijää/asukas, hyvä henkilöstön määrä 0,7-0,8 työntekijää/asukas, 

tyydyttävä 0,5-0,6 työntekijää/asukas ja huono alle 0,5 työntekijää/asukas. Henkilöstömi-

toitukseen eri palveluissa lasketaan asiakkaan välittömään hoitoon osallistuvat työntekijät, 

kuten koulutetut kotiavustajat ja kodinhoitajat, perus- ja lähihoitajat, sosiaalialan ohjaajat ja 

kasvattajat, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, vanhustyön palveluohjaaja sekä lähiesi-

miehet. Myös muiden ammattiryhmien esimerkiksi laitoshuoltajien työaika lasketaan hoito-

työn mitoitukseen sillä osuudella, minkä he osallistuvat välittömään hoitotyöhön. Esimer-

kiksi avustaminen peseytymisessä ja ruokailussa lasketaan hoitotyöhön kuuluvaksi.  
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Parkanon perusturvalautakunta on linjannut maaliskuussa 2014 hoitotyön mitoituksen si-

ten, että ympärivuorokautisessa palveluasumisessa henkilöstömäärä on keskimäärin 0,6 

hoitajaa asukasta kohden. Muistihäiriöosastoilla, kuntouttavalla lyhytaikaisosastolla sekä 

laitoshoidossa henkilöstömitoitus on keskimäärin 0,65-0,70 hoitajaa asukasta kohden. Ko-

tihoidon henkilöstömäärä arvioidaan ja siitä annetaan suunnitteluohje myöhemmin seuran-

tatietojen perusteella ja /tai toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.      

 

8.1.1 Kotihoidon henkilöstö 

 

Henkilöstön vähimmäismäärä kotihoidossa määritellään a) laskemalla yhteen asiakkaalle 

päätöksellä myönnetty palveluaika tunteina ja b) käytettävissä olevan henkilöstön välittö-

mään asiakastyöaikaan käytettävissä aika tunteina.  Kun jaetaan henkilöstön välittömään 

työaikaan käytettävissä oleva tuntimäärä kotihoidon asiakkaille päätöksellä myönnetyllä 

tuntimäärällä ja kerrotaan sadalla, saadaan suhdeluku, joka kertoo, kuinka suuri osa 

myönnetystä palvelusta pystytään toteuttamaan. Jakamalla asiakkaille päätöksellä myön-

netty palveluaika esimerkiksi yhden kotihoitajan käytettävissä olevalla tuntimäärällä, saa-

daan selville tarvittavan henkilöstön lukumäärä.  

Kotihoidon henkilöstö koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. Kotihoidon vakitui-

sen henkilöstön määrä on tällä hetkellä yhteensä 27 henkilöä. Henkilöstöön kuuluu koti-

hoidon esimies (1), kaksi sairaanhoitajaa (2), 21 lähi- tai perushoitajaa ja kolme kodinhoi-

tajaa (3). Avustavissa toimissa määräaikaisessa työsuhteessa toimii kaksi henkilöä, joista 

toinen kotihoidon ateriakuljetuksissa ja toinen kotiavustajan tehtävissä. 

Säännöllisen kotihoidon piirissä on noin 123 asiakasta (2013). Kotihoidon kokonaiskäynti-

määrä on kasvanut tasaiseen tahtiin viime vuosina.   

Sosiaali- ja terveysministeriön (2013:11) laatusuositus toteaa, että asiakasaikaa on koti-

hoidossa järjestelmällisesti seurattava. Välittömälle asiakasajalle on asetettava paikalliset 

tavoitteet. Kotihoidon henkilöstön vähimmäistarve määräytyy iäkkäille myönnettyjen palve-

lujen (tunteina) toteuttamiseen tarvittavana henkilöstön välittömään asiakastyöhön käytet-

tävissä olevana työaikana (tunteina).  

Laskennallinen esimerkki: Yhden työntekijän vuosittainen teoreettinen työaika on hieman 

vajaat 2000 tuntia, josta on vähennettävä lomat, arkipyhät, lakisääteinen täydennyskoulu-

tus. Tämän lisäksi käytettävissä olevaa työaikaa vähentävät myös mm. sairauspoissaolot 

ja perhevapaat, jotka huomioon ottaen keskimääräiseksi vuotuiseksi työajaksi muotoutuu 

noin 1500 tuntia. Mikäli suunnitteluohjeena käytetään 60 % välitöntä asiakasaikaa työajas-

ta, tällöin käytettävissä oleva välitön asiakastyöaika on keskimäärin noin 900 tun-

tia/työntekijä/vuosi.  
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Kun jaetaan asiakkaille päätöksellä myönnetty palveluaika (tunteina) yhden hoitotyönteki-

jän keskimäärin käytettävissä olevalla välittömän asiakastyöajan tuntimäärällä, saadaan 

selville tarvittavan henkilöstön lukumäärä. 

 

8.1.2 Tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon henkilöstö  

 

Parkanon perusturvalautakunta on linjannut maaliskuussa 2014 hoitotyön mitoituksen si-

ten, että tehostetussa palveluasumisessa henkilöstömäärä on keskimäärin 0,6 hoitajaa 

asukasta kohden. Laitoshoidossa, muistihäiriöosastoilla sekä kuntouttavalla lyhytaikais-

osastolla henkilöstömitoitus on keskimäärin 0,65- 0,70 hoitajaa asukasta kohden. Kotihoi-

don henkilöstömäärä arvioidaan ja siitä annetaan suunnitteluohje myöhemmin seurantatie-

tojen perusteella ja /tai toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton yhteydessä.      

 

8.2 Johtaminen 
 

Kuntien sosiaali- ja terveystoimen strategisen johtamisen keskeinen tehtävä on luoda edel-

lytykset vaikuttaville palveluille, joilla tuetaan koko ikääntyneen väestön toimintakykyä ja 

turvataan iäkkäille henkilöille heidän tarpeitaan vastaava eheä ja laadukas palvelujen ko-

konaisuus. Strategisen johtamisen haasteena on suunnitella hyvin toimivat hoito- ja palve-

luketjut, jotka liittävät sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kun-

toutuksen palvelut eheäksi kokonaisuudeksi. Kuntien sosiaali- ja terveyspalveluista vas-

taavilla johtajilla on vastuu huolehtia siitä, että kunnassa toimitaan yhteistyössä ikäänty-

neen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi, laaditaan valtuustokausittain suunnitelma toimen-

piteistä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi sekä palvelujen ja omaishoidon jär-

jestämiseksi ja kehittämiseksi, varataan riittävät voimavarat suunnitelman toteuttamiseksi, 

arvioidaan palvelujen riittävyyttä ja laatua vuosittain sekä turvataan palvelujen yhdenver-

tainen saatavuus ja asiakkaiden kielellisten oikeuksien toteutuminen. 

Esimiehet yhdessä henkilöstönsä kanssa vastaavat iäkkään henkilön oikeuksien ja osalli-

suuden toteuttamisesta sekä iäkkäitä asiakkaita / potilaita kunnioittavan toimintakulttuurin 

kehittämisestä toimintayksiköihin. Kuntoutumista ja toimintakykyä edistäviä toimintamalleja 

tulee toteuttaa jokaisessa toimintayksikössä.  

Lähiesimiesten vastuulla on työn tarkoituksenmukainen organisointi, työkäytäntöjen ja 

henkilöstön osaamisen uudistaminen sekä toimintayksiköissä toimivan henkilöstön työhy-

vinvoinnin ja -turvallisuuden lisääminen. Henkilöstövoimavarojen kehittämisellä voidaan 

vaikuttaa asiakaskeskeisten palveluiden kehittymiseen ja henkilöstön hyvinvointiin työssä 

sekä toiminnan laatuun ja tuloksellisuuteen. Työyksiköissä pidetään säännöllisiä työpaik-

kakokouksia sekä suoritetaan kehityskeskustelut vähintään joka toinen vuosi. Tämän li-

säksi ammattitaitoisen henkilöstön turvaamisen apuvälineinä ovat käytössä tyky-toiminta ja 

varhaisen puuttumisen menetelmät. 
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Osaava johtaminen luo henkilöstölle edellytykset arvioida ja kehittää työtään ja työyhteisö-

ään. Työyhteisön johtaminen vaikuttaa siihen, miten voimavaroja käytetään. Johtaminen 

perustuu järjestelmällisesti kerättyyn tietoon asiakkaista, työyhteisöstä ja työyhteisön toi-

mintakykyisyydestä. 

Johtamisen ja esimiestyön tehtävänä on varmistaa toimintayksiköihin iäkkäiden asiakkai-

den / potilaiden oikeudet huomioiva ja asiakasta kunnioittava toimintakulttuuri sekä kuntou-

tumista edistävän toiminnan toteuttaminen. Henkilöstön osaamisen, työhyvinvoinnin ja työ-

turvallisuuden kehittämiseksi johtamisen tavoitteena on paitsi turvata osaavan henkilöstön 

riittävä määrä, myös varmistaa osaamisen järjestelmällinen kehittäminen.   

 

8.3 Suunnitelman seuranta ja arviointi 

 

Suunnitelmaa seurataan ja arvioidaan vuosittain talousarviosuunnittelun yhteydessä. Li-

säksi talousarvioin suunnittelun yhteydessä määritellään seuraavan vuoden toimenpitei-

den toteuttaminen.   

Jokaisesta kehittämisnäkökulmasta määritellään vuosittain keskeisimmät ohjelman mukai-

set tavoitteet ja toimenpiteet, jotka esitetään perusturvalautakunnan toiminnan tavoitteissa, 

tavoitteiden toteutumista arvioidaan.  

Ohjelman tarkistaminen tehdään seuraavan kerran vuonna 2017 ja päivitetty ohjelma hy-

väksytään seuraavalla valtuustokaudella 2017. 
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Liitteet 
 

Kotihoidon myöntämisperusteet 

Kotihoito sisältää yhdistyneen kotipalvelun ja kotisairaanhoidon sekä kotihoidon tukipalve-

lut ja omaishoidon tuen. Omaishoidon tuen myöntämisestä on laadittu erilliset toimintape-

riaatteet ja kriteerit.  

Palveluiden myöntämisen edellytyksenä on, että asiakas sitoutuu annettavaan hoi-

vaan/hoitoon ja on halukas ottamaan vastaan kotihoidon palveluita. Kotihoidon myöntämi-

sen edellytyksenä on lisäksi se, että asiakkaan palvelutarve vaatii sosiaali- ja/tai tervey-

denhuollon henkilöstön osaamista. Kotihoidon myöntämiseen ja järjestämiseen voivat vai-

kuttaa maantieteelliset olosuhteet ja käytettävissä olevat muut palvelut.  

Strategisena linjauksena sosiaali- ja terveystoimella on kohdentaa kunnallinen kotihoito 

paljon hoitoa ja huolenpitoa tarvitseviin vanhuksiin, joiden kotona selviytyminen edellyttää 

sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen säännöllistä apua. Lähtökohtana on toisaalta 

laitoshoidon ehkäisy ja toisaalta nopea kotiutuminen sairaalahoidon jälkeen. 

 
 
Liite 1. Kotihoidon myöntämiskriteerit 

 
 
Kotihoidon palvelujen myöntämisperusteet 
 

 
Palvelutarpeen arviointi 

 
1. Kokonaisarvion perusteella toimintaky-

vyn alentuminen, joka estää päivittäisis-
tä toiminnoista selviytymisen 

 

 
Fyysisen toimintakyvyn arviointi: 
Fyysiset edellytykset selviytyä päivittäisistä toi-
minnoista mitataan haastatteluin ja havainnoi-
malla yhteistyössä asiakkaan ja / tai hänen 
edustajansa kanssa. Tarvittaessa mittareina 
käytetään fyysisen toimintakyvyn arvioon sovel-
tuvia mittareita. Esim RaVa - indeksi (raja-arvo 
2.00 ) 
 
Psyykkisen toimintakyvyn arviointi: 
Psyykkiset ja kognitiiviset edellytykset selviytyä 
päivittäisistä toiminnoista mitataan testein, 
haastatteluin ja havainnoimalla yhteistyössä 
asiakkaan ja / tai hänen edustajansa kanssa. 
Mittareina käytetään tarvittaessa asiakkaan 
psyykkisen ja kognitiivisen toimintakyvyn arvi-
oon soveltuvia mittareita. Käytössä ovat MMSE 
–muistitesti ja GDS15 –masennustesti. Muisti-
sairauden vuoksi kotihoidon palvelua tarvitse-
van asiakkaan MMSE on alle 24 
 
Raja-arvot ovat suuntaa antavia kokonaisarvi-
oinnin yhteydessä käytettynä.  
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2. Sairaanhoidollisten palvelujen tarve yh-

distettynä kyvyttömyyteen käyttää kodin 
ulkopuolisia palveluja. 

 

 
Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä 
ammattitaitoa vaativaa hoitoa, tutkimusta tai 
voinnin seurantaa eikä kykene käyttämään ko-
din ulkopuolisia terveyspalveluita. 
 

 
3. Kotihoidon palvelujen tarve sairaalahoi-

don jälkeen 

 
Kun asiakas kotiutuu sairaalahoidosta, perustu-
vat kotihoidon palvelut ennen kotiutumista selvi-
tettyihin kotona selviytymisen edellytyksiin. Tar-
vittaessa järjestetään hoitoneuvottelu. 
 

 
4. Omaishoitotilanne, jolloin tarve kotihoi-

don tarjoamille tukitoimille 
 

 
Asiakas on omaistensa hoidossa ja omaiset 
tarvitsevat jaksamisensa tueksi kotihoidon 
apua. 
 

 
 

Omaishoidon tuen myöntämisperusteet 

 

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee 

huolehtia määrärahojensa puitteissa. Omaishoidon tukea koskeva lainsäädäntö uudistui 

1.1.2006, jolloin tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005, Omaishoitolaki). Omais-

hoidontuen myöntämisessä noudatetaan perusturvalautakunnan 9.3.2006 hyväksymää 

yksityiskohtaista soveltamisohjetta, joka päivitetään vuosittain palkkioiden ja lainsäädän-

tömuutosten osalta. 

Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Omaishoidontu-

en hoitopalkkiot ja maksuperusteet on tarkastettu indeksitarkistuksen johdosta 1.1.2014 

lukien. 

 

Liite 2. Omaishoidon tuenkriteerit ja hoitopalkkiot vuonna 2014 

 
Omaishoidon tuen taso /2014 
 

 
Perusteet 

 
I-ryhmä 381€/kk  
 
 

 
Asiakas tarvitsee melko paljon hoitoa ja huo-
lenpitoa henkilökohtaisissa päivittäisissä toi-
minnoissaan, mutta selviytyy osittain itsenäises-
ti. Asiakas saa pääsääntöisesti kuntoisuutensa 
perusteella korotettua eläkkeensaajan hoitotu-
kea. Hoitotyö sitoo pääsääntöisesti hoitajan 
kokopäiväisesti. Ilman omaishoitajaa asiakas 
tarvitsisi maksimaaliset kotihoidon palvelut 
(käynnit 4-5 kertaa vrk) ja/tai kuormittaisi laitos-
hoitoa. Rava-toimintakykyindeksin tulee olla 
2,5-3. 
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II-ryhmä 610,93€/kk 
 
 

 
Asiakas tarvitsee jatkuvaa ympärivuorokautista 
hoitoa ja huolenpitoa. Asiakas saa pääsääntöi-
sesti kuntoisuutensa perusteella korotettua 
eläkkeensaajan hoitotukea. Hoidon sitovuus on 
samaa tasoa kuin pysyvässä laitoshoidossa 
olevalla. Hoitotyö edellyttää hoitajan kokopäi-
väistä työpanosta ja hoitovastuuta ympäri vuo-
rokauden. Rava-toimintakykyindeksin tulee olla 
3-4. 
 

 
Korotettu omaishoidon tuki 761,99€/kk 
 

 
Korotettua omaishoidon tukea maksetaan hoi-
dollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana edel-
lyttäen, että omaishoitaja on lyhytaikaisesti es-
tynyt tekemästä työtä tai päätoimista opiskelua 
(esim. omaisen tai läheisen saattohoitotilanne, 
siirtyminen hoitomuodosta toiseen kuten laitok-
sesta kotiin, henkilön toipuminen vakavasta 
onnettomuudesta). Saattohoidon tulee perustua 
lääkärin päätökseen. Kyse on lyhytaikaisesta 
hoidosta tai huolenpidosta, jonka kesto määräy-
tyy tapauskohtaisesti. 
 

 

 

Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämisperusteet 

Lyhytaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen Rauhalan Ahomansikkaosastolle voi hakea 

ottamalla yhteyttä Rauhalan sairaanhoitajaan puh. 044 8765332. Lyhytaikaisjaksoja voi 

varata tarpeen mukaan tai säännöllisesti. Mikäli tarve lyhytaikaisjaksoihin arvioidaan 

säännölliseksi, ovat jaksot yleensä viikko kuukaudessa. Jaksotusten tiheydestä ja pituu-

desta voi keskustella osaston sairaanhoitajan kanssa. 

 

Liite 3. Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen myöntämiskriteerit 

 
Lyhytaikaisen tehostetun palveluasumisen 
myöntämisperusteet 
 

 
Palvelutarpeen arviointi 

 
1. Kuntoutushoito 

 
 

 
Toiminnassa korostuu asiakkaan omien voima-
varojen huomiointi. Kuntoutus on arjen päivittäi-
siä toimintoja joiden suorittamiseen asiakasta 
tuetaan ja hänen omia voimavaroja vahviste-
taan.  
 
Fyysiset edellytykset selviytyä päivittäisistä toi-
minnoista mitataan testein, haastatteluin ja ha-
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vainnoimalla yhteistyössä asiakkaan ja /tai hä-
nen edustajansa kanssa. Mittareina käytetään 
fyysisen toimintakyvyn arviointiin soveltuvia 
mittareita. 
 

 
2. Omaishoitajan vapaa 

 
 

 
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan järjestämi-
nen siten, että hoidettava on lyhytaikaisella hoi-
tojaksolla.  
 

 
3. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

 

 
Sosiaalisen toimintakyvyn ja elinympäristön 
luomat edellytykset selviytyä päivittäisistä toi-
minnoista selvitetään haastatteluin ja havain-
noimalla yhteistyössä asiakkaan ja /tai hänen 
edustajansa kanssa. Sosiaalista toimintakykyä 
kuvaavat olemassa oleva sosiaalinen verkosto, 
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet, 
omaishoidon mahdollisuudet ja omat kyvyt so-
siaaliseen kanssakäymiseen. Arvioissa huomi-
oidaan koti- ja elinympäristö terveyden, turvalli-
suuden ja toimintakyvyn näkökulmasta.  
 

 
 
 

 
Nykyisten palvelujen arviointi:  
 
Tarvittaessa selvitetään jakson aikana asiak-
kaan ja/tai hänen edustajan kanssa nykyisten 
palvelujen luomat edellytykset selviytyä päivit-
täisistä toiminnoista. Lisäksi selvitetään palve-
luiden tehostamisen mahdollisuudet. 
 

 

 

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja sosiaalihuoltolain mukaisen laitos-

hoidon myöntämisperusteet 

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen ja sosiaalihuoltolain mukaiseen laitoshoi-

toon hakeudutaan kirjallisella hakemuksella. Hakuprosessista ja pitkäaikaispaikkaan liitty-

vissä asioissa ohjaa ja opastaa vanhustyön palveluohjaaja, puh. 044 7865342. Hakemuk-

set käsitellään moniammatillisessa SAS-työryhmässä (= selvitä, arvioi, sijoita).  
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Liite 4. Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen ja sosiaalihuoltolain mukaisen laitoshoidon 

myöntämisperusteet 

 
Tehostetun palveluasumisen ja sosiaalihuol-
tolain mukaisen laitoshoidon myöntämispe-
rusteet 

 
Palvelutarpeen arviointi 

 
1. Kotiin tarjotut palvelut eivät riitä tai niitä 

ei voida riittävällä tavalla järjestää.  Li-
säksi mahdollisuudet tavalli-
seen/tuettuun palveluasumiseen on ar-
vioitu/kokeiltu 

 
 

 
Psyykkisen toimintakyvyn arviointi: 
 
Psyykkiset ja kognitiiviset edellytykset selviytyä 
päivittäisistä toiminnoista mitataan testein, 
haastatteluin ja havainnoimalla yhteistyössä 
asiakkaan ja /tai hänen edustajansa kanssa. 
Mittareina käytetään asiakkaan psyykkisen ja 
kognitiivisen toimintakyvyn arvioon soveltuvia 
mittareita. Käytössä ovat esimerkiksi MMSE – 
muistitesti ja GDS15 – masennustesti. Muisti-
sairauden vuoksi ympärivuorokautista palvelua 
tarvitsevan asiakkaan MMSE on alle 18.  
 

 
2. Asiakkaalla ei ole lääketieteellistä perus-

teltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon.  
 
 

 
Sosiaalisen toimintakyvyn ja elinympäristön 
arviointi:  
 
Sosiaalisen toimintakyvyn ja elinympäristön 
luomat edellytykset selviytyä päivittäisistä toi-
minnoista selvitetään haastatteluin ja havain-
noimalla yhteistyössä asiakkaan ja /tai hänen 
edustajansa kanssa. Sosiaalista toimintakykyä 
kuvaavat olemassa oleva sosiaalinen verkosto, 
sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet, 
omaishoidon mahdollisuudet ja omat kyvyt so-
siaaliseen kanssakäymiseen. Arvioissa huomi-
oidaan koti- ja elinympäristö terveyden, turvalli-
suuden ja toimintakyvyn näkökulmasta.  
 

 
 
 

 
Nykyisten palvelujen arviointi:  
 
Asiakkaan nykyisten palvelujen luomat edelly-
tykset selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja 
niiden tehostamisen mahdollisuudet selvitetään 
yhteistyössä asiakkaan ja /tai hänen edustajan-
sa kanssa. 
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Päivätoiminnan myöntämisperusteet 

 

Päivätoiminta on ensisijaisesti tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on alentunut ja 

joiden kotona selviytyminen on heikentynyt tai vaarassa heikentyä. Asiakas ei kykene 

osallistumaan esimerkiksi kolmannen sektorin toteuttamaan kerhotoimintaan ilman avus-

tavaa henkilökuntaa. Päivätoimintaan osallistuvat asiakkaat selviytyvät avustettuina päivit-

täisistä toiminnoista ja kykenevät osallistumaan ja toimimaan ryhmässä useamman tunnin 

ajan.   

Päivätoiminnan myöntäminen perustuu asiakaskohtaiseen palvelutarpeen arviointiin, jossa 

huomioidaan hakijan toimintakykyyn liittyvät asiat, palvelun ennakoitava vaikuttavuus sekä 

hakijan elämän kokonaistilanne.   

 

 Liite 5. Päivätoiminnan myöntämiskriteerit 

 
Päivätoiminnan myöntämisperusteet 
 

 
Palvelutarpeen arviointi 

 
1. Hakijan fyysinen tai psyykkinen toimin-

takyky on alentunut ja toimintakyvyn 
alentuminen rajoittaa päivittäisistä toi-
minnoista selviytymistä. 

 
 
 Hakija tarvitsee toimintakyvyn ylläpitämiseksi 
ja tukemiseksi kuntouttavan toiminnan keinoja.  
 
 
 

 
  Fyysisen toimintakyvyn arviointi: 

- haastattelut 
- havainnointi 
- tarvittaessa mittarit (RaVa 1.8 →  ) 

 
 
Psyykkisen toimintakyvyn arviointi: 

- haastattelut 
- havainnointi 
- tarvittaessa MMSE- muistitesti ja GDS 

15 – masennustesti  
 
Mittareiden raja-arvot ovat suuntaa antavia ja 
toimivat tukena asiakasvalinnassa. 
 
Palvelutarvetta arvioidaan asiakkuuden aika-
na.   
 

 
2. Sairaanhoidollisten palvelujen tarve yh-

distettynä kyvyttömyyteen käyttää kodin 
ulkopuolisia palveluja. 

 

 
Asiakas tarvitsee sairauden vuoksi erityistä 
ammattitaitoa vaativaa hoitoa tai seurantaa 
eikä kykene ongelmitta käyttämään terveyden-
huollon palveluita itsenäisesti.  
 

 
3. Sosiaalisen toimintakyvyn ylläpitäminen 

ja tukeminen.  
 
 
Toiminnollisuuden tarve, arkielämän monipuo-

 
Asiakas kokee elämää rajoittavaa yksinäisyyttä 
ja se vaikuttaa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin 
ja selviytymiseen.  
 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäänty-
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listuminen ja yksinäisyyden vähentäminen 
 

nyt/usein toistuva käyttö 

 
 

4. Omaishoitajan jaksamisen tukeminen  
 

 
 
Asiakas on omaishoidossa ja omaiset tarvitse-
vat jaksamisensa tueksi päivätoiminnan palve-
lua.   
 

 
5. Asumisessa arkea hankaloittavat riski-

tekijät  
 

 
Tilapäiset asunnonmuutostyöt 
Muut asuinolosuhteet  
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Liite 6. Hyvinvointikyselylomake 

 

Hyvä vastaanottaja, 
 
Tervehdys Parkanon kaupungin ikäihmisten palveluista. Olen Tanja Mustajärvi ja työskentelen 
Parkanon kaupungin kotihoidon esimiehenä sekä opiskelen Tampereen ammattikorkeakoulussa 
sosiaalialan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Teen parhaillaan tutkimusta parkanolaisten 
ikäihmisten hyvinvoinnista ja sen vaikutuksesta sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Tutkimus 
toteutetaan yhdessä Parkanon kaupungin vanhuspalvelujen kanssa. Tutkimuksen tulos on tarkoi-
tus sisällyttää osaksi parhaillaan laadittavaa ikääntyvän väestön hyvinvointisuunnitelmaa. 
 
Kutsun Teidät mukaan ja toivon, että Teillä olisi hetki aikaa vastata oheiseen kyselylomakkeeseen. 
  
Kyselyyn vastaaminen on helppoa ja vie aikaa noin 15 - 20 minuuttia. Kaikki vastaukset käsitellään 
luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan tutkimuksellisiin tarkoituksiin. Vastauksia käsitel-
lään vain isompana kokonaisuutena, joten yksittäisiä vastauksia ei tule ilmi missään tutkimuksen 
vaiheessa. Toivon, että ehtisit vastaamaan kyselyyn mahdollisimman pian ja viimeistään 
27.10.2013 mennessä. Ohessa on palautuskuori, jonka postimaksu on maksettu valmiiksi.  
 
Kiitoksena vastauksestanne Teillä on halutessanne mahdollisuus osallistua Rauhalan palvelukes-
kuksen hierontalahjakortin ja Jouluaterialipukkeiden arvontaan. Täyttäkää oheinen arvontalipuke ja 
palauttakaa se vastauksenne kanssa samassa kirjekuoressa. 
 
Pyydän Teitä arvioimaan kokemaanne hyvinvointia ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöä. Vas-
tatkaa kaikkiin kysymyksiin. Jos olette epävarma siitä, minkä vastausvaihtoehdon valitsisitte, valit-
kaa se, joka vaikuttaa sopivimmalta.  
 
Tämän tutkimuksen tekemiseen on saatu lupa Parkanon kaupungin perusturvajohtajalta. 
 
 
Kiitos avustanne jo etukäteen 
 
 
Ystävällisin terveisin: Tanja Mustajärvi 
 
 
Jos haluat kysyä kyselystä tarkemmin, vastaan mielelläni: 
 
Tanja Mustajärvi Parkanon kotihoidon esimies 
  p. 044 7865498 

Taustatiedot 
 

Aluksi pyydän Teitä vastaaman muutamaan kysymykseen itsestänne. Ympyröikää oikea vastaus tai kirjoit-

takaa vastaus sitä varten varattuun tilaan. 
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1. Sukupuolenne? 

1. Nainen 

2. Mies 

 

2. Syntymävuosi? ________  

 

3. Mikä on korkein suorittamanne koulutus? 

 

 

1.ei koulutusta 

2. perusaste: peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu tai kansalaiskoulu 

3. keskiaste: ammattikoulu (esim. kauppakoulu) tai lukio 

4. korkea-aste: opisto, ammattikorkeakoulu, yliopisto tai korkeakoulututkinto 

 

4. Mikä on, tai oli ollessanne viimeksi työssä kodin ulkopuolella, asemanne työyhteisössä? 

1. työnantaja, yksityisyrittäjä 

2. maanviljelijä, maatalon emäntä 

1. ylempi toimihenkilö, asiantuntija 

2. alempi toimihenkilö 

3. ammattikoulutettu työntekijä 

4. työntekijä, ilman ammattikoulutusta 

5. en ole ollut työssä kodin ulkopuolella 

 

5. Asutteko 

1.yksin 

        2. yhdessä toisen henkilön kanssa 
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6. Asumismuoto 

1. kerrostalo, ilman hissiä 

2. kerrostalo, hissillä 

3. omakotitalo 

4. rivitalo 

5. paritalo 

7. Asunnon sijainti 

       1. taajamassa 

                          2.  taajaman ulkopuolella, kuinka monta kilometriä taajamasta ________ 

8. Tupakoitteko 

1. En 

2. Kyllä 

9. Kuinka usein käytätte alkoholia humaltumistarkoitukseen 

1. En lainkaan 

2. Muutaman kerran vuodessa 

3. Kuukausittain 

4. Viikoittain 

5. Päivittäin 

10. Kuinka monta lääkärin toteamaa sairautta teillä on 

1. ei yhtään 

2. 1–2 

3. 3–4 

4. 5–6 

 

11. Onko Teillä jokin sairaus tai vamma joka haittaa toimintakykyänne 

1. ei 

2. kyllä 
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12. Montako alkoholi annosta keskimäärin käytätte viikossa. (1 alkoholi annos on 1 pullo keskiolutta, 

12 cl viiniä tai 4 cl väkevää viinaa) 

1. yli 10 

2. 5-10 

3. alle 5 

4. en lainkaan 
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Terveydellinen ja sosiaalinen hyvinvointi 

 

Seuraavassa on terveydellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kokemista kuvailevaa väittämää. Lukekaa kukin 

väittämä huolellisesti ja arvioikaa, miten hyvin väittämä kuvaa kokemustanne. Ympyröikää vastaukseksi se, 

numero joka parhaiten vastaa kokemustanne. Vastatkaa sen mukaan, mitä teille tulee ensimmäisenä mie-

leen. Teille annetaan 5 vastausvaihtoehtoa: 

1=Täysin eri mieltä 

2= Jokseenkin eri mieltä 

3= Ei samaa, eikä eri mieltä 

4= Jokseenkin samaa mieltä 

5= Täysin samaa mieltä 

1. Koen fyysisen terveyteni ja toimintakykyni tällä hetkellä hyväksi. 

1= Täysin eri mieltä 

2= Jokseenkin eri mieltä 

3= Ei samaa, eikä eri mieltä 

4= Jokseenkin samaa mieltä 

5= Täysin samaa mieltä  

2. Liikuntakykyni on mielestäni hyvä. 

1= Täysin eri mieltä 

2= Jokseenkin eri mieltä 

3= Ei samaa, eikä eri mieltä 

4= Jokseenkin samaa mieltä 

5= Täysin samaa mieltä  

3. Koen henkisen vireyteni ja mielialani tällä hetkellä hyväksi. 

1 =  Täysin eri mieltä 

2 =  Jokseenkin eri mieltä 

3 =  Ei samaa, eikä eri mieltä 

4 =  Jokseenkin samaa mieltä 

5 =  Täysin samaa mieltä 
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4. Koen nauttivani elämästäni tällä hetkellä paljon. 

1 =  Täysin eri mieltä 

2 =  Jokseenkin eri mieltä 

3 =  Ei samaa, eikä eri mieltä 

4 =  Jokseenkin samaa mieltä 

5 =  Täysin samaa mieltä 

 

5. Olen tyytyväinen tämän hetkiseen elämän tilanteeseeni. 

1= Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 

 

6. Saan muilta tarvitsemaani tukea riittävästi. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 

7. En tunne itseäni useinkaan yksinäiseksi. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 
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8. Olen yhteydessä omaisiini, ystäviini, tuttaviini tms. usein. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 

 

9. Osallistun vapaa-ajan toimintaan viikoittain kodin ulkopuolella (esim. päivä-keskukset, yhdistystoiminta, 

kerhot, seurakunnan tilaisuudet, elokuvat, teatterit, näyttelyt, museot, kirjasto, ohjattu liikunta). 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 

 

10. Koen, että minulla on riittävästi mielekästä tekemistä päivittäin. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5 = Täysin samaa mieltä 

11. Tunnen, että elämäni on merkityksellistä 

1 = Täysin eri mieltä 

2 = Jokseenkin eri mieltä 

3= Ei samaa, eikä eri mieltä 

4 = Jokseenkin samaa mieltä 

5 = Täysin samaa mieltä 
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12. Tunnen oloni turvalliseksi päivittäisessä elämässäni. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5= Täysin samaa mieltä 

 

13. Olen tyytyväinen nykyiseen asumiseeni. 

1= Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 

14. Koen taloudellisen tilanteeni turvatuksi. 

1=Täysin eri mieltä 

2=Jokseenkin eri mieltä 

3=Ei samaa, eikä eri mieltä 

4=Jokseenkin samaa mieltä 

5=Täysin samaa mieltä 
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Sosiaali- ja terveyspalvelut 

 

Tässä osiossa kartoitetaan erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta nyt ja tulevaisuudessa. Merkit-

kää kunkin palvelutyypin kohtaan rasti sarakkeeseen KYLLÄ, jos koette kyseessä olevalle palvelutyypille 

olevan tarvetta. Mikäli ette koe tarvetta kulloinkin kyseessä olevalle palvelutyypille, merkitkää rasti sarak-

keeseen EI. 

15. Missä seuraavissa arkipäivän toimintoihin liittyvissä asioissa olette tarvinneet apua viimeisen vuoden 

aikana? 

 

Palvelutyyppi 

 
kyllä ei 

1. Asiointi kodin ulkopuolella (esim. kauppa/ pankki)   

2. Ruoanlaitto   

3. Kevyet kotityöt (esim. imurointi, tiskaus, vaatehuolto)   

4. Henkilökohtainen hygienia   

5. Kuljetuspalvelut   

6. Lääkehuolto   

 

16. Missä seuraavissa arkipäivän toimintoihin liittyvissä asioissa arvelette tarvitsevanne apua lähitulevai-

suudessa? (= noin viiden vuoden sisällä) 

 

Palvelutyyppi 

 
kyllä ei 

1. Asiointi kodin ulkopuolella (esim. kauppa/ pankki)   

2. Ruoanlaitto   

3. Kevyet kotityöt (esim. imurointi, tiskaus, vaatehuolto)   

4. Henkilökohtainen hygienia   

5. Kuljetuspalvelut   

6. Lääkehuolto   



 102 

 

17. Mitä seuraavia kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja olette käyttäneet viimeisen vuoden aikana? 

 

Palvelutyyppi 

 
kyllä ei 

1. Yleislääkäripalvelut   

2. Erikoislääkäripalvelut   

3. Kotisairaanhoito   

4. Kotipalvelu   

5. Rauhalan palvelukeskuksen lyhytaikaisjaksot   

6. Laboratorio- ja röntgentutkimukset   

7. Fysioterapia   

8. Mielenterveyspalvelut   

9. Päihdehuolto   

10. Toimeentulotuki   

11. Vammaispalvelut   

12. Oikeusapu   
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18. Mitä seuraavia kunnallisia sosiaali- ja terveyspalveluja arvioitte käyttävänne lähitulevaisuudessa (= noin 

viiden vuoden sisällä). 

 

Palvelutyyppi 

 
kyllä ei 

1. Yleislääkäripalvelut   

2. Erikoislääkäripalvelut   

3. Kotisairaanhoito   

4. Kotipalvelu   

5. Rauhalan palvelukeskuksen lyhytaikaisjaksot   

6. Laitoshoito tai palveluasuminen   

7. Laboratorio- ja röntgentutkimukset   

8. Fysioterapia   

9. Mielenterveyspalvelut   

10. Päihdehuolto   

11. Toimeentulotuki   

12. Vammaispalvelut   

13. Oikeusapu   

 

19. Oletteko saaneet tietoa Parkanon kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista, kun olette sitä tarvinneet? 

 

1= erittäin hyvin 

2= hyvin 

3= huonosti 

4= erittäin huonosti 

5= en osaa sanoa 
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Auttoiko joku teitä lomakkeen täyttämisessä?  

 

__________________________________________________ 

 

 

Haluatteko sanoa jotain tästä kyselystä?  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

KIITOS AJASTANNE JA VASTAUKSISTANNE! 

 

 


