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Ikääntyneiden palveluiden laadun ja riittävyyden arviointi
129/05.00/2019

SOTE 13.06.2019 § 53 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) tuli voimaan 1.7.2013 alkaen (ns.
vanhuspalvelulaki). Lain tavoitteena on varmistaa, että iäkkäät ihmiset
saavat yksilöllistä tarpeittensa mukaista neuvontaa ja ohjausta hyvinvointia
edistävistä toiminnoista ja palveluista sekä hoitoa ja huolenpitoa
yhdenvertaisesti koko maassa laadukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen
avulla.

 Vanhuspalvelulain (980/2013) § 6 mukaan kunnan sosiaalihuollosta
vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan sekä
koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista voimavaroista sekä
henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arviointia pyydetään myös
vanhusneuvostolta.

 Liitteenä on raportti, johon on kerätty lain edellyttämää tietoa iäkkäiden
henkilöiden sosiaalipalveluista. Terveyspalvelujen riittävyys ja laatutietoa
on liitetty raporttiin siltä osin kun se on ollut tarkoituksenmukaista. Raportti
perustuu pääosin vuoden 2018 tietoihin, mutta muun muassa palvelujen
peittävyyttä koskevat tiedot ovat pääosin vuodelta 2017.

 Palvelutarpeen riittävyyttä on arvioitu vertaamalla Lohjan
palvelurakennetta ja palvelujen peittävyyttä Sosiaali- ja terveysministeriön
sekä Suomen Kuntaliiton julkaiseman laatusuosituksen tavoitearvoihin
vuodelle 2017. Lisäksi palvelujen riittävyyttä on arvioitu tarkastelemalla
palvelujen saatavuutta muun muassa odotusaikojen näkökulmasta.

 75 vuotta täyttäneiden määrä sekä osuus Lohjan väestöstä ovat kasvaneet
tasaisesti ja ennusteen mukaan tulevina vuosina kasvaa edelleen.
Väestön ikääntyminen ei samassa suhteessa lisää palvelujen tarvetta,
mutta joka tapauksessa palvelutarpeet lisääntyvät muun muassa
muistisairautta sairastavien määrän kasvaessa ikääntymisen myötä. Jotta
kasvavaan palvelutarpeeseen voidaan tulevaisuudessa vastata, tulee
resurssien riittävyys varmistaa taloudellisesti ja henkilöstöresurssien
rinnalla tarkastella edelleen tuottavuuden lisäämistä kehittämällä
toimintatapoja ja prosesseja sekä palvelurakennetta.

 Sosiaalipalvelujen odotusaikoja koskevat tiedot osoittavat, että
säännöllisen kotihoidon ja omaishoidontuen asiakkaaksi ovat viiveettä
päässeet kaikki asiakkuuskriteerit täyttävät hakijat sen sijaan odotusajat
ympärivuorokautiseen hoitoon ovat jonkin verran pidentyneet aiemmista
vuosista.

 Hoidon ja palvelujen laatua on arvioitu kotihoidossa ja
ympärivuorokautisessa hoidossa sekä asiakaspalautteiden että tehdyn
kehittämistyön perusteella. Asiakkaan/omaisen kokeman hoidon laatua on
arvioitu vuoden 2018 asiakastyytyväisyyskyselyjen  perusteella.
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Asiakaspalautteiden kautta tulleet asiat on käsitelty yksiköissä ja otettu
kehittämistyön kohteiksi.  Kotihoidossa on edelleen tärkeää kiinnittää
huomiota hoitajien käyntien kiireettömyyteen ja hoitajien vaihtuvuuteen.
Ympärivuorokautisessa hoidossa puolestaan korostuu omaisten kanssa
tehtävä yhteistyö ja tiedon kulun parantaminen. Ikääntyneiden palveluissa
on lisäksi otettu käyttöön jatkuvan palautteen välineitä, mm. Roidu-
järjestelmä osastoilla ja vanhusten palvelukeskuksessa, kotihoidon Hilkka-
järjestelmä sekä Lohjan kaupungin nettisivut.Kaikkien edellä mainittujen
kanavien kautta saadaan arvokasta tietoa toiminnan jatkuvan
parantamisen tueksi.

 Erityisenä huolena tulevaisuudessa on henkilöstön saatavuus. Sinänsä
muun muassa henkilöstömitoitus ympärivuorokautisessa hoidossa  on
hyvällä tasolla. Kotihoito puolestaan on kyennyt lisäämään välittömän
asiakastyön toteutumista edelleen huomioiden kuitenkin samalla sen, että
asiakkaan kanssa sovitut palvelut ovat toteutuneet ja käyntien
keskimääräinen pituus  ei ole lyhentynyt. Vakinaiset tehtävät on saatu
pääosin hyvin täytettyä, mutta sijaisuuksien täyttämisen haasteet ovat
korostuneet viimeisen vuoden aikana.

 Talouden tunnuslukuja on arvioitu sekä seuraamalla tulojen ja menojen
kehitystä vuodesta toiseen sekä vertaamalla keskisuurten kaupunkien
ikääntyneiden palveluiden kustannuksia.  Talouden kehityksessä näkyy
palvelurakenteen muutokset ja talouden tasapainotuksen toimenpiteet.
Edelleen jatkossa on haasteena ongelmallinen yhtälö Lohjan kaupungin
taloudellinen tilanne ja ikääntyneen väestön kasvu. Toimenpiteitä
taloudellisen tasapainon löytämiseksi toteutetaan kaupunginvaltuuston
15.5.2019 vahvistaman talouden tasapainotusohjelman mukaisesti. Tämä
edellyttää erityisesti  kotiin annettavien palvelujen jatkuvaa kehittämistä. 

 Kehitettäviä asioita tämän ikääntyneiden palveluiden laadun ja riittävyyden
arvioinnin pohjalta löytyy erityisesti laadun arviointiin, asiakaspalautteen
keräämiseen, henkilöstön työhyvinvointiin ja riittävyyteen sekä sektorirajat
ylittävään yhteistyöhön liittyen. Edelleen asiakaspalautteen antamisen
mahdollisuuksia monikanavaisesti tulee vahvistaa ja asiakasosallisuuden
toteutumista edistää kaikissa palveluissa. Hyvinvoiva henkilöstö tuottaa
laadukkaita palveluja. Erityisen tärkeäksi nouseekin henkilöstön
työhyvinvoinnin edistäminen ja henkilöstön saatavuuden parantaminen.

 Ikääntyvä Lohja 2018 –ohjelmassa määritellyt toimenpiteet ovat pääosin
käynnistyneet ja toteutuneet. Vuoden lopulla käynnistyi työ suunnitelman
ikääntyneen väestön tukemiseksi päivittäminen. Hyvää ikää Lohjalla -
Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi 2019 - 2022 nostaa
erityiseksi huomion kohteeksi ikääntyneiden asumisen ja elinympäristön,
osallistumismahdollisuudet, neuvonnan ja ohjauksen sekä palveluiden
kehittämisen. 

 Lisätiedot: Erityisasiatuntija Mervi Toivanen, mervi.toivanen@lohja.fi tai
palvelualuejohtaja (ikääntyneet) Tuula Suominen,
tuula.m.suominen@lohja.fi

Esitys 
Palvelualuejohtaja
(ikääntyneet) Sosiaali- ja terveyslautakunta merkitsee selvityksen tiedoksi.
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Päätös Hyväksyttiin.

Liite 1 Ikääntyneiden palveluiden laadun ja riittävyyden arviointi -raportti
-----------------------------------

 Otteen oikeaksi todistaa Lohjalla 


