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Lausuntoja/kommentteja ovat toimittaneet:

-

Inarin vanhusneuvosto ja Inarin kunnan sosiaali- ja terveysjohtaja Mari Palolahti,
Kemin kaupungin vanhusneuvosto/sihteeri Marja Palmgren,
Kolarin kunnan vanhusneuvosto,
Kittilän kunnan vanhusneuvosto,
Pelkosenniemen vanhusneuvoston puheenjohtaja Marja-Liisa Oinas,
Ranuan kunnan vanhuspalvelujohtaja Marketta Uimaniemi-Honkanen,
Savukosken kunnan vanhusneuvosto,
Simon kunnan ikäneuvoston pj. Pertti Mäcklin ja jäsen Helena Hamari sekä vs. palveluesimies Päivi
Ryynänen-Lackman,
Sallan kunnan vanhusneuvosto ja
Enontekiön sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm
Rovaniemi, perusturvan toimiala
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Enontekiö, sosiaaliosasto, sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm
Perusteet luettuani mietin ensimmäiseksi, ketkä ovat kotihoidon myöntämisen perusteiden
lukijakohderyhmä. Ovatko perusteet yleispätevät kaikille Lapin maakunnan kunnille? Vai ovatko ne
tarkoitettu päätöksenteon tueksi viranhaltijoille/päätöksentekijöille ja työkaluksi työntekijöille? Kun
ajattelen enontekiöläistä ikäihmistä, voi teksti olla kielellisesti vaikeasti ymmärrettävää. Ikäihmiset, omaiset
ja myös työntekijät kaipaavat konkretiaa, jota tietysti tässä vaiheessa on palvelutuotannon
monimuotoisuuden sekä suurten paikallisten eroavaisuuksien, toimintatapojen ja erityispiirteiden vuoksi
vaikea tuottaa. Tämä siis vain alkuajatuksena.
Aloitusteksti vaikuttaa vähän ”kovalta”. Lait toki määrittelevät kaikkea toimintaamme, turvaavat asiakkaita,
työntekijöitä ja virkamiehiä, eikä niitä voi jättää pois. Nostaisin ensimmäiseksi kuitenkin yleiskuvauksen
kotihoidon tavoitteista ja kotona asumisen ensisijaisuuden tukemisen asuinpaikasta riippumatta. Sen jälkeen
”kotona asumista tukevia palvelumuotoja ovat tilapäinen, säännöllinen, tehostettu jne. Asiakkaan kotona
asumista tuetaan yhdessä asiakkaan omaisten ja muiden läheisten kanssa sekä erilaisilla tukipalveluilla,
yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten, vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Vasta yleiskuvauksen jälkeen luettelisin
toimintaa ohjaavat/toiminnan taustalla olevat lait.
Oikeudesta omakielisiin palveluihin ei ole mainintaa. Huomioidaanko saamelaiserityisyys jossakin muussa
yhteydessä/omissa perusteissaan?
Erittäin hyvä, että luonnokseen on kuvattu, ketä/minkälaista henkilöä tarkoitetaan erityisen tuen tarpeessa
olevalla henkilöllä.
RAI-toimintakyvyn arviointimittaristo ei ole käytössä meillä. Se on tulevaisuudessa maakunnallinen
yhtenäinen arviointimittari, jota ollaan viemässä amk-opintojen opetussuunnitelmiin. Onko käyty
keskustelua esim. ohjausryhmissä järjestelmähankinnoista niihin kuntiin, joissa ei vielä ole käytössä? Olisi
hyvä, että hankinta-aikataulua, käyttöönottoa ja koulutusta näissä kunnissa yhtenäistettäisiin. Käsittääkseni
suurimmassa osassa Lapin kuntia RAIta käytetään, vaikka RAVAkin olisi rinnalla käytössä. Jos ja kun RAI on
lähitulevaisuuden laaja-alaisen arvioinnin työkalu, olisi hyvä kuulla suunnitelmista lisää. Kouluttaako hanke
arviointimittariston käyttöön?
Esim. Enontekiöllä tällä hetkellä kriteereissä palveluiden myöntämisen alaraja on pääsääntöisesti 1.5 ja
pariskuntien osalta molempien RAVA-arvo on oltava 1.5. Tämä matala raja-arvo näyttäytyy mm.
saamenkielisten asiakkaiden kohdalla. Olen tietoinen tilanteesta, että pelkän mittariston perusteella ei ehkä
palveluiden piiriin kuuluisi, mutta omakielistä siivouspalvelua ei Enontekiöllä saa yksityiseltä
palveluntuottajalta. Tästä syystä veahkki tai saamenkielinen lh/ka käyvät ko. asiakkaiden luona avustamassa.
Yleensä näissä tapauksissa palvelua käytetään noin 1xkk tai harvemmin.
Asiakkaiden säännöllisen palvelutarpeen arviointiin meillä ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta käyttää
kuntoutuksen ammattilaisen osaamista tukena siinä määrin kuin pitäisi (esim. yhteiset kotikäynnit ja ennen
kotiutumista tehtävät apuvälinetarpeen arvioinnit). Yhteistyö kyllä olemassa olevilla resursseilla on niin
hyvää, kuin voi olla. Käytännössä fysioterapeutti tekee omat käynnit aikataulunsa sallimissa puitteissa.
Mikä on määräaikaisen arviointijakson laskutusmenettely? Toteutetaanko se tilapäisen kotihoidon
laskutuksena?
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Vanhuspalvelulaki ja sosiaalihuoltolaki (PowerPoint-esityksen dia kaksi):
-

Onko meille tulossa maakunnallisesti yhteneväinen läheisverkoston kartoituslomake? Vai tuleeko se
hyödynnettäväksi määrämuotoisen sosiaalihuollon kantajärjestelmän myötä? Toki tälläkin hetkellä
verkostoa itsekin palvelutarpeen arvioinneissa kartoitan, mutta ei ole käytössä strukturoitua mallia
asiaan.

Kenelle? (dia viisi):
-

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit koko maakuntaan käyttöön? Kyseessä olevia käyntejä olen itse tehnyt
aiemmissa työpaikoissani. Käyntien kirjaaminen antaa tärkeää tietoa henkilön tilanteesta
käyntihetkellä ja on hyödynnettävissä sitten, kun asiakkaan toimintakyky/palvelutarve muuttuu.

Palveluiden järjestämisvelvollisuus (dia kuusi):
-

Voi kun saisimme yksityisiä palveluntuottajia, jotka olisivat kiinnostuneita liikkumaan
asiakastarpeiden mukaan myös väestöpohjaltaan pienempiin kuntiin. Tässä tietysti
kustannustehokkuus on yksi iso tekijä.

Lapin kotihoidon muodot (dia seitsemän):
-

Aiemmin kuvasin, että Enontekiöllä mm. saamelaiset ikäihmiset saavat kotipalvelun tukipalveluja
(pääasiallisesti siivouspalvelua), jota tarjotaan harvemmin kuin kerran viikossa. Tällä järjestelyllä
mahdollistetaan omakielisen palvelun saatavuus. Hienoa, että tehostettuun kotipalveluun on kirjattu
mahdollinen yöaikaisen hoidon tarve. Tästä olemme käyneet keskustelua asumispalveluyksikön
yöaikaisen hoidon osalta. Asumispalveluyksikön asukkailla voi olla esim. turvattomuuden tunteen
vuoksi tarve hoitohenkilöstön taholta saada tarkistuskäynti. Katsotaan, että kaikki on hyvin. Tätä
tarvetta on vaikea päättää akuutiksi, tietyn ajanjakson mittaiseksi tarpeeksi. Yöaikaiseen
palvelutarpeeseen vastaa asumispalveluyksikön välittömässä läheisyydessä oleva vanhainkoti.

Arvioinnin luotettavia välineitä (dia kymmenen):
-

Enontekiöllä ei ole RAIta käytössä ja RAVA-mittari on suunnattu yli 65-vuotiaille. Tästä syystä meiltä
jäi 11/2016 tehdystä RAVA-arvioinnista pois monta asiakasta, muistaakseni 5-6. Kokonaisvaltaisen
arvioinnin tukena alle 65-vuotiailla olemme käyttäneet moniammatillista arviota, havainnointia sekä
tarvittaessa MMSE:tä. GDS-arviointia on käytetty, mutta vähäisessä määrin.

-

Lisäksi Muonion-Enontekiön terveydenhuollon kuntayhtymä siirtyy syksyllä hallinnollisesti
sairaanhoitopiirille, ja mitä se tuo tullessaan ennen Sotea 2019.
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Inarin kunnan vanhusneuvosto
Inarin kunnan vanhusneuvosto käsitteli lausuntoluonnosta kokouksessaan 22.5.2017. Kokous totesi, että
pääosin luonnos on monella tavalla ansiokas, ja selventää tulevaa tilannetta. Joitakin asioita on kuitenkin
syytä selventää.

Palvelujen järjestämisen tavoitteet ja periaatteet
Luonnoksessa (sivut 2-3) todetaan toisaalta, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen siirtynee
maakunnille.
Toisaalta vedotaan lain pykäliin, joissa järjestämisvastuu on kunnilla. Samalla esitetään, että tarvittavia
tukipalveluja voivat tuottaa myös muut toimijat (sivu 4).
Hieman epäselväksi jää tässä tapauksessa, missä vaiheessa kunnat ovat vastuussa, ja mistä, silloin kun
puhutaan kotihoidon järjestämisestä.

Kotona asumista tukevat tukipalvelut
Inarin kunnan vanhusneuvostoa arveluttaa tukipalvelujen väliaikaisuus; niiden aikajakson määrittely on
monta kertaa ongelmallista.
Samoin asiakasmaksujen määrittely tukipalvelujen osalta on tarkkaan harkittava. Jo Lapin läänin kuntien
olosuhteet eroavat toisistaan huomattavasti, mikä omalta osaltaan lisää tarvetta asiakasmaksujen
soveltamiseen tilanteen mukaan.
Sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluita (sivu 5) pidetään erityisen merkittävinä. Tässä yhteydessä on
syytä kiinnittää vakavaa huomiota äänenpainoihin, joissa pyritään heikentämään vapaaehtoisten asemaa
muun muassa erilaisilla verokäytännöillä.
Varsinkin kunnissa, joissa välimatkat ovat pitkiä, vapaaehtoistyön merkitys korostuu entisestään väestön
ikääntymisen myötä. Tällöin esimerkiksi yhteisen aterian verollepano on ajatuksenakin tuomittava.

Kotihoito
Inarin vanhusneuvostoa puhuttivat kotihoitoon hakeutumisen vaihtoehdot.
Luonnoksessa esitetään, että hakemus kotihoitoon pääsemisestä tulee tehdä maakunnalle, ja vaihtoehtoina
hakemuksen tekemisessä mainitaan avun tarvitsijan lisäksi muun muassa omaiset ja läheiset.
Kunnan ammattihenkilökunnan osalta aloitteen
kotisairaanhoidollisiin perusteisiin. Miksi näin?

tekemistä

rajattaisiin

terveydenhuollollisiin,

Palvelutarpeen arvioinnin osalta luonnos on jonkin verran sekava ja kaipaa täsmennyksiä; mikä on aiheeton
viivytys, missä vaiheessa henkilön katsotaan hakeutuneen sosiaalihuollon pariin ja niin edelleen.
Myönteistä on, että vaikka luonnoksessa puhutaan erilaisista luotettavista mittareista, siinä kuitenkin
asetetaan pääpaino asiakkaan kokonaistilanteeseen.
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Pohdintaa herätti myös, onko sosiaalityöntekijän kelpoisuus välttämätön omatyöntekijälle; määritelmään
pidettiin turhan kategorisena. Pyrkimyksenä kun kaikilla on kuitenkin se, että asiakas saa parhaan
mahdollisen palvelun.
Kartoitettaessa palvelujen myöntämistä luonnoksessa esitetään, että mikäli palvelun tarve ei ole toistuvaa,
asiakasta ohjataan hankkimaan palvelunsa omakustanteisesti (sivu 7).
Kannattaa huomioida, ettei joka paikassa ole edes teoreettista mahdollisuutta saada riittävää palvelua
muuten kuin yhteiskunnalta.
Tilanteessa ollaan jälleen enemmän tai vähemmän veteen piirretyllä viivalla tukipalvelujen kanssa.
Tässä yhteydessä ollaan määrittelemässä mahdollisesti apua tarvitsevan ikäihmisen kuntoa moniasteisella
mittarilla. Kuitenkin ihmisten erilaiset elämäntilanteet, tarpeet ja alueelliset olosuhteet vaihtelevat
huomattavasti – henkilö, jonka kognitiiviset ominaisuudet riittävät hyvään arkeen vaikkapa Rovaniemen
keskustassa, voi tarvita samassa kunnossa huomattavasti paljon enemmän apua Sevettijärven sivukylällä.
Inarin kunnan vanhusneuvosto painottaakin voimakkaasti alueellisen tietämyksen sekä paikallisten
olosuhteiden ja ihmisten tuntemisen välttämättömyyttä palvelutarpeen määrittämisessä.
Luonnoksessa korostetaan, aivan oikein, ihmisten itsemääräämisoikeutta. Sosiaalihuollon piiriin
hakeutumisessa tai siitä kieltäytymisessä on kuitenkin usein kyse, paitsi henkilön kyvyttömyydestä arvioida
omaa tilaansa, myös tiedon puutteesta.
Ihmiset kuvittelevat usein palvelujen rajoittavan elämäänsä tarpeettomasti, he vierastavat ajatusta outojen
ihmisten tulemisesta kotiinsa, he pelkäävät joutuvansa taloudellisiin vaikeuksiin hakiessaan apua.
Tarvitaan tiedottamista, joka on kirjoitettu oikealla suomen kielellä. Se tulee olla selkeää, ymmärrettävää ja
helposti luettavaa. Ilman ammattijargonia, lakipykäliä ja koukeroista tulkintaa.
Sen pitää olla sellaista, että tiedon vastaanottaja voi lukea lauseen ääneen sujuvasti kerralla, ja ymmärtää
lukemansa palaamatta lauseen alkuun.
Riittävä ja jatkuva tiedottaminen helpottaa autettavia ja auttajia. Siihen sijoittamalla voidaan säästää
yhteiskunnan varoja, helpottaa ammattilaisten työtä, ja ennen kaikkea antaa ikäihmisille ja muille
mahdollisille apua tarvitseville eväitä parempaan arkeen.

Mari Palolahti, sosiaali- ja terveysjohtaja, Inari
-

Voisiko kotihoidon sisällössä mainita myös ainakin Inarissa ja Utsjoella toimivan kylätyöntekijän
palvelut?

-

Oikeudesta saamenkielisiin palveluihin saamelaisten kotiseutualueen kunnissa pitäisi olla maininta

-

Eihän tarkoitus ollut, että aina tehdään määräaikainen päätös (dia nro 12)? Tämä ei taida olla
järkevää.
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Kemin vanhusneuvoston sihteeri Marja Palmgren
Meillä on vanhusneuvoston kokous myöhemmin, joten emme ehtineet kokoontua yhdessä asian tiimoilta.
Olen laittanut materiaalin vanhusneuvoston jäsenille kommentoitavaksi. Puheenjohtajan mukaan luonnos
vaikutti hyvältä, eikä hän nähnyt puutteita. Minustakin luonnos oli hyvä ja selkeä. Ajattelin asioita jo tuota
lukiessani eteenpäin, ja tässä joitakin ajatuksia. RAIsta pitäisi olla vielä enemmän koulutusta, jotta se
ymmärrettäisiin laajempana kokonaisuutena eikä pelkästään mittarina. Kotihoidossa tulee kyetä arvioimaan
asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti eikä pelkästään suoritteiden kautta. Esimerkiksi yksinasuvien
muistisairaiden kohdalla käynti voi olla hyvinkin tarpeellinen, vaikka käynnin yhteydessä ei tehtäisikään
paljoa. Lisäksi päivätoiminnan merkitys tulisi nähdä laajempana. Tämähän näyttäytyy kyllä eri tavalla eri
kunnissa.

Kolarin vanhusneuvosto
Yhtenäiset asiakasmaksut
-

Hyvää yhdenmukaistaminen, tuo tasa-arvoa kuntien välille
Toivottiin maksutaulukolta oikeudenmukaisuutta
o asiakas, joka saa melko vähän säännöllistä kotipalvelua, ei joudu maksamaan samaa
summaa, kuin huomattavasti enemmän tunteja saava asiakas
o tässä on tällä hetkellä kuntakohtaisia eroja, esimerkkinä Kolarin taulukko, jossa huomioidaan
tuntimäärän muutos seitsemällä eri ”välyksellä” koettiin asiakaslähtöisenä

Palvelupäätös
-

Keskustelua herätti se, tekeekö maakunnassa päätöksen sama ihminen, joka arvioi palvelutarpeen,
Toivottiin että ”hallinnollinen” päätös ei siirry asiakkaasta kauas, eli jos arvioija täyttää mittareita ja
joku toinen jossain tekee hallintopäätöksen, tuleeko asiakkaan kokonaistilanne huomioiduksi

Ihmisen hoivan tarpeen arviointi
-

-

Keskustelua herätti eri mittareiden systemaattisen käytön mahdollinen ”pakollisuus”,
o Usein työntekijät työskentelevät kiireessä, tuovatko mittarit tarvittavaa lisäarvoa suhteessa
siihen käytettyyn aikaan? jäsenten mielestä olisi syytä ehkä enemmänkin luottaa
ammattilaisten arviointikykyyn havaintojen ja keskustelujen perusteella,
o Kysymystä herätti myös se, käytetäänkö mittareiden tuloksia ja aiheuttavatko ne enemmän
ahdistusta kuin edistystä. Onko itseisarvo kerätä ja tallentaa tietoa. Toisaalta ammattilaisten
oikeusturvan ja työn suunnitelmallisuuden kannalta mittareista on etua.
Vanhusneuvosto toivoo, että aikaa menisi entistä enemmän asiakastyöhön, eikä paperityöhön

8

Yleisiä kommentteja
-

Hyvä, että asiakaslähtöisyys on nostettu esille. Vielä voisi tarkoin miettiä, onko tavoiteltavat oikeasti
asiakaslähtöisyyttä ja viranomaislähtöisyyttä
Laatiiko joka maakunta omat kotihoidon kriteerit, eikö yhtenäiset valtakunnalliset kriteerit olisi
hyvät?

Kittilän vanhusneuvosto
-

Lisätietoja: hoivapalvelupäällikkö Katja Hietanen, puh. 0400 330 655

Toimiva kotihoito Lappiin -hanke on hallituksen kärkihankkeita, ja Kittilä on siinä mukana muiden Lapin
kuntien tavoin. Hankkeen tavoitteena on kehittää kotihoidon toimintamalleja yhteiseksi koko maakunnan
alueella sekä laatia mm. yhteiset kotihoidon myöntämisperusteet. Lisäksi painopisteenä on teknologian
hyödyntäminen.
Kittilän kunnassa on laadittu 1.4.2015 alkaen voimassa olevat kotihoidon myöntämisperusteet, jotka
koskevat kotipalvelua ja kotisairaanhoitoa. Tämän jälkeen kotihoitoon on tullut käyttöön RAI-toimintakykymittari, arviointeja laaditaan kaikille säännöllisen kotihoidon piirissä oleville asiakkaille. Jotta Kittilässä
pääsee kotihoidon asiakkaaksi, tulee Rava-indeksin olla vähintään 1,7.
Vanhusneuvostolta on pyydetty kannanottoa/lausuntoa kotihoidon myöntämisperusteisiin, nämä on
lähetetty vanhusneuvoston jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse toukokuulla 2017. Lausuntoa pyydetään
31.5.2017 mennessä, se toimitetaan toimiva kotihoito Lappiin -hankkeen projektipäällikkö Lahja Harjulle
sähköpostitse.
Päätös:
Vanhusneuvosto toteaa lausuntonaan seuraavaa; kotihoidon ja tukipalvelujen tulee olla ensisijaista, vaikka
asiakkaita ei voida pakottaa ottamaan ko. palveluja. Kotihoidon maksuperusteet tulisi myös laatia yhtenäiseksi koko maakunnan alueella. Myöntämisperusteet ovat muutoin melko laaja-alaiset ja tehty työ vaikuttaa
hyvältä. Kuitenkin tulee muistaa se, että usein kotihoidon palveluja joudutaan ns. räätälöimään vastaamaan
asiakkaiden tarpeita, erityisesti sivukylillä asuvien kohdalla. Kunta ja jatkossa maakunta järjestää kotihoidon
palveluja resurssien mukaan.

Marja-Liisa Oinas, vanhusneuvoston puheenjohtaja, Pelkosenniemi

Pelkosenniemen vanhusneuvostolle yhteisen ajan löytäminen Toimiva kotihoito Lappiin -ehdotusten
käsittelyyn toukokuussa ei onnistunut, joten materiaali lähetettiin jokaiselle vn-neuvoston jäsenelle
itsekseen tutkittavaksi
Mahdollisesti joskus tulevaisuudessa tulen olemaan kotihoidon asiakas, en vielä nyt. Mielestäni suunnitelma
on selkeä ja antaa vanhustyön organisoijille hyvät raamit toimia. Asiakkaalla on mahdollisuus kokea saavansa
kotihoidon palveluja samoin perustein asuinpaikasta riippumatta. Haasteita varmasti riittää toteutuksessa.
Hyvä hanke, jatkakaa eteenpäin.
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Marketta Uimaniemi-Honkanen, vanhuspalvelujohtaja, Ranua
Mielestäni myöntämisen perusteet ovat hyvät ja samansuuntaiset, kuin Seniorikasteessa jo alustavasti
tehtiin. Ranualla myös toimitaan jo tämän suuntaisesti. Kriteerit ovat, mutta täytyy käyttää kokonaistilanteen
arviointia asiakkaan tilanteen selvittämisessä. Asiakastilanteet ovat siis hyvin moninaiset. Meillä täällä
pienessä kunnassa ensimmäinen yhteydenotto tulee minulle, eli teen palveluohjauksen ja ensimmäiset
arvioinnit palvelun aloittamisesta ja ohjaan oikeaan/saattelen käytännön työntekijälle riippuen asiakkaan
tarpeesta. Palvelujen tarve tarkentuu arviointijaksolla.
Miten arviointijakson maksu määräytyy? Jos arviointijakso on 4 viikkoa – mitä asiakkaalta laskutetaan tältä
ajalta? Säännöllisen aloitamme heti, jos se havaitaan tarpeelliseksi, mutta on myös rajatapauksia. Kuinka
pitkä säännöllisen keston on oltava, jotta saa laskun säännöllisen asiakkuuden mukaan. Joko esim.
säännöllisesti kerran päivässä kuukauden ajan säännöllistä? Kuukauden mittainen tilapäinen voi tulla
asiakkaalle todella kalliiksi.
Meillä on käytössä yhteinen asiakas/potilastietojärjestelmä terveydenhuollon kanssa, Mediatri-ohjelma ja
sen huonoja puolia on se, että päätös palvelun myöntämisestä ja maksupäätös tulevat samassa päätöksessä.
Onko sillä merkitystä?

Rovaniemi, perusturvan toimiala
Palvelutarpeiden arviointi
Palveluntarpeen arvioinnissa on huomioitu ainoastaan iäkkäät henkilöt. Kotipalvelua on annettava muillekin,
jos se on välttämätöntä henkilön välttämättömän huolenpidon turvaamiseksi (SHL 12 §). Myöntämisen
perusteet eivät saa olla sellaisia, että joku väestöryhmä jää automaattisesti palvelujen ulkopuolelle. Miten
huomioidaan muut asiakasryhmät?
Palvelutarpeen arviointia on täydennettävä asiakkaalle yhdessä laadittavalla asiakassuunnitelmalla tai
muulla vastaavalla suunnitelmalla, ellei suunnitelman laatiminen ole ilmeisen tarpeetonta. Tämä
suunnitelma voi olla palvelu-, hoito- ja/tai kuntoutumissuunnitelma. Suunnitelmaan kirjataan asiakkaan
näkemykset, mielipiteet ja toiveet. Pitäisikö tässä kohtaan olla vielä tavoite? Asiakkaan tavoite/yhteinen
tavoite?
Miten voidaan käyttää RAIn terveydentilan vakautta kuvaavaa CHESS -mittaria?

Palvelun myöntäminen
Myöntämisen perusteet on kirjattu selkeästi, lainsäädännön kohdat on huomioitu ja avattu laajasti.
Myöntämisen perusteet ovat yleisesti ottaen hyvin iäkkään näkökulmaan ja vanhuspalvelulakiin perustuva.
Kotihoitoa/kotipalvelua tarvitsevat monet muutkin asiakasryhmät, joiden toimintakyky on heikentynyt, mm.
mielenterveys- ja päihdeasiakkaat, vammaiset ja pitkäaikaissairaat. Sosiaalihuoltolain velvoitteet ja
näkökulma puuttuvat.
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Myöntämisen perusteisiin on kirjattu, että kotihoidon palveluja ei voida myöntää tai järjestää asiakkaille,
jotka eivät halua palveluita tai joiden jatkuva aggressiivinen käytös uhkaa työntekijöiden turvallisuutta.
Kirjaus on hyvä.
Perusteiden kirjaus säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa pääsääntöisesti määräaikaisella kuntouttavalla
arviointijaksolla, jonka kesto on enintään 4 viikkoa, on hyvä.
Perusteissa on, että henkilön oikeus päättää hoidostaan säilyy niin pitkälle, kuin hän ymmärtää itseään
koskevan toimenpiteen merkityksen. Kuka toteaa, ettei hän ymmärrä? Kirjaus, että palvelua ei voida tarjota
asiakkaille, jotka eivät sitoudu yhteistyöhön, vaikka ymmärtävät sen merkityksen hoitonsa ja hyvinvointinsa
kannalta, on hyvä.
Säännöllisen kotihoidon piiriin otetaan asiakas, joka ei selviydy arkielämän toiminnoista itsenäisesti,
omaisten tai muiden palveluiden tuella. Palvelujen piiriin ottamiseksi hoivan, huolenpidon ja/tai
sairaanhoidon tarpeen tulee olla toistuvaa. Toistuvaa on myös säännöllisesti kerran kuussa tapahtuvakin
palvelu. Kuinka pitkään tilapäinen kotihoito katsotaan tilapäisenä? Muuttuuko jossakin vaiheessa
säännölliseksi, vaikka palvelumäärä vähäinen? Tällä hetkellä myöntämisperusteissa on 3 kk rajana, mutta
selkeä säännöllinen harvemmin tapahtuva kotihoito on säännöllistä kotihoitoa.
Kuntoutuksen / kuntoutumisen nostaminen myöntämisperusteissa vielä enemmän - se on yhteinen tavoite?
Mitkä ovat kolmannen sektorin mahdollisuudet kotihoidon tukena?
Kotona asuminen on arvovalinta, onko näin myös maakunnallisesti - miten painotamme vielä enemmän?
Tavoitteena on kotona asuminen mahdollisimman pitkään, voiko tätä lausetta vielä vahvistaa. Tämä ohjaa
myös toimintaamme esim. arvioinnin ja päätöksenteon suhteen.
Teknologian mahdollisuudet – olisiko otettava selkeästi osaksi palvelukokonaisuutta?
Palvelutarpeen arvioinnissa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilanne, eikä hirttäydytä yksittäisiin
mittarilukemiin- hyvä ja lain hengen mukaista. Tosin tämä haastaa palveluntarpeen arvioijan kehittämään
osaamistaan entistä enemmän.
Tulisiko olla mahdollisuus jatkaa kuntouttavan arviointijakson pituutta ad. 6 viikkoon?
Kolmannen sektorin osuus tulisi selkeästi näkyä ”palvelutarjottimella”.
Hyvä ja selkeä kokonaisuus – kannattaa pitää tämän kokonaisenakin, ei yhtään pidempi!
Tuleeko kotihoidon maksuista, maksujen alentamisesta jne. oma juttunsa?

Sallan vanhusneuvosto
-

-

On pohdittu RAVA:n ja RAI:n eroja
o kotihoidon ohjaaja oli kertonut, että on toimintakykymittari
o RAI tarkempi, kuin RAVA
Muistisairaille pitäisi tehdä kaksi kertaa vuodessa arviointi
Annetaanko niin sanotusti sosiaalisin perustein kotihoidon käyntejä yksinäisille/turvattomuutta
kokeville vanhuksille? Onko tässäkin RAIn tulos mittarina? Meillä on nyt syksyllä tehty kaikille
kotihoidon ja palveluasumisessa oleville RAVA ja ykkösluokat jätetty pois. Toisin sanoen
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terveydenhoitaja ei käy, vaan asiakas on velvoitettu käymään hyväkuntoisena joko neuvolassa tai
Ruuhenrannan aikuisvastaanotolla.

Savukosken vanhusneuvosto
Matkojen vaikutuksesta vanhusneuvosto korosti, että etäällä kuntakeskuksista asuminen ei saa vaikuttaa
heikentävästi kotihoidon palvelujen saatavuuteen eikä saa eriarvoistaa myöskään palvelujen hinnoittelussa.
Palvelusetelikäytäntö voisi olla hyvä kuljetuspalveluihin pienellä paikkakunnalla, jossa ei ole taksin lisäksi
juuri muita yksityisiä palveluntuottajia.
Vanhusneuvostolle jäi epäselväksi, mitä tarkoitetaan sivulla 9 kotihoidon sisällössä lääkkeenjaossa
maininnalla ”se hoidetaan keskitetysti apteekin kanssa”.

Pertti Mäcklin (ikäneuvoston puheenjohtaja, Simo) Helena Hamari (ikäneuvoston
jäsen) ja Päivi Ryynänen-Lackman
Vastauksena sanoisimme, että pidämme hyvänä tehtyä esitystä ja hyväksymme perusteet. Pyytäisimme
kiinnittämään huomiota asiakaslähtöisyyteen. Asiakkaat tulisi huomioida paremmin ja informoida heitä
enemmän.
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