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VIITE  Lausuntopyyntö STM/3421/2017, 15.5.2018 

 
ASIA  Vanhustyön keskusliiton lausunto  

 

Viitaten lausuntopyyntöön Vanhustyön keskusliitto – Centralförbundet för de gamlas väl ry esittää 
kunnioittavasti seuraavaa:  

On erittäin kannatettavaa, että laaditaan yleistä ohjeistusta palvelujen tuottamisen tueksi valinnan-
vapautta toteutettaessa. Mallien laatiminen edistänee yhdenvertaisuuden toteutumista. Laadittaessa 
palvelunkuvausmalleja ikääntyneiden palveluihin tulee niitä laatia yhteistyössä ikääntyneille palve-
luja tuottaneiden järjestöjen sekä ikääntyneitä ihmisiä edustavien vanhusneuvostojen kanssa. 

 

Asiakirjamalleihin esitämme; 

Asiakasseteli: Hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli 

2.1. kohta 3. Palvelutarpeen arviointi on teksteissä toisaalla maakunnan vastuulla, ei palveluntuot-
tajalle siirrettävä. 

2.2. kohta 3. Maakunnan tehtävänä tulisi olla antaa tietoa asiakkaalle hänen valintoihinsa liittyvistä 
oikeuksista. 

2.2. kohta 4. Esitetään lisäyksenä, että tulisi toimittaa tiedot myös palveluiden irtisanomisajoista. 

2,2, kohta 5. Haavoittuvassa asemassa oleville ja Iäkkäille tulisi antaa tiedot kirjallisesti pyytämättä. 
Lisäksi esitetään lisäyksenä, että palveluntuottajan omavalvontasuunnitelma tulee olla nähtävillä.  

3.3. kohta 3. Palveluntuottaja ei voi antaa asiakassetelipalvelua ennen kuin kyseinen sitoumus on 
annettu asiakassetelin myöntäneelle maakunnalle. Sitoumusten käsittelyn viiveettömyys tulisi huo-
mioida akuuteissa avun tarpeissa myös esim. viikonloppuisin ja pyhisin. 

4.4. kohta 8. Ehdotetaan lisättäväksi luetteloon salassapito. 

 

Säännöllisen kotihoidon palvelukuvaus (Liite 1 asiakasseteli) 

4.2.2 Asiakassetelillä järjestettävään kotihoitoon esitetään lisättäväksi Saunomisen mahdollisuus 

 

 

 



 

Kotikuntoutuksen palvelukuvaus (Liite 1) 

 

4.1. Lisäyksenä ehdotetaan kuntoutuksen asiakaslistaan; iäkkäät, joidenka toimintakyky on vaa-
rassa heikentyä ja tarvitsevat toimintakykyä ylläpitävää ja sen alentumista ennaltaehkäisevää koti-
kuntoutusta. (esim. yllättävän elämänmuutoksen kohdatessa esim. puolison kuolema yms.). 

4.2.2.  Vastuuhenkilön nimeäminen kulkemaan asiakassuunnitelman mukaisen kotikuntoutuspro-
sessin ajan asiakkaan rinnalla siihen saakka, kunnes asiakkaan kanssa yksilöity tavoite saavute-
taan, pidetään hyvänä. 

4.2.3 kohta 1. Asiakkaalla ei todeta päivittäistä avun tarvetta. 

Jos asiakkaalla ei todeta päivittäistä avun tai tuen tarvetta, asiakas voidaan ohjata kunnan liikunta-
toimen ryhmätoimintaan, järjestöjen vapaaehtois- tai vertaistoimintaan, jossa hän voi saada esimer-
kiksi ulkoiluystävän tai hänet voidaan ohjata yksityiselle palveluntuottajalle. 

Palveluntuottajien yhdenvertaisuus tulisi taata ja ehdotetaan muutosta:  

Jos asiakkaalla ei todeta päivittäistä avun tai tuen tarvetta, asiakas voidaan ohjata ryhmä, vapaaeh-
tois- tai vertaistoimintaan kunnan, järjestöjen tai yksityiselle palveluntuottajalle. 

 

Henkilökohtainen budjetti; hallintopäätöksen ehdot asiakirjamalli 

Palveluntuottajalain 10§ rekisteröityneet 

2.2. Ehdotetaan lisättäväksi palvelun irtisanomisajan ilmoittaminen 

 

 

Helsingissä, kesäkuun 15. päivänä 2018 

Vanhustyön keskusliitto-  
Centralförbundet för de gamlas väl ry 

 
 

  


