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HOITO- JA HOIVAPALVELUISTA 



”Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia” 

- muutos aikaisempaan vuoden 2008 suositukseen on punaisella 

HOIDON PORRASTUS / HOIDON PEITTÄVYYS YLI 75 VUOTIAIDEN OSALLE UUDEN 

STM:N SUOSITUKSEN MUKAAN  
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi/ Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 

2013:11 

            

 HOIDON PORRASTUS Tavoite  Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä 

  indikaattori         

Kotona asuu 91–92 % 89,10 % 89,50 % 89,60 % 88,90 % 

*Säännöllistä kotihoitoa saa 13–14 % 9,60 % 11,30 % 12,50 % 7,30 % 

*Omaishoidon tukea saavien osuus 6 - 7 % 5,60 % 6,00 % 4,60 % 5,60 % 

Tehostetussa palveluasumisessa 6 - 7 % 7,10 % 7,00 % 10,40 % 5,60 % 

Laitoshoidossa 2- 3 % 3,80 % 3,50 % 0,00 % 5,50 % 

Tavoiteindikaattorit ovat 75 vuotta täyttäneitä kuntalaisia kohden. 

Laitoshoidossa huomioitu myös terveyskeskuksen vuodeosaston pitkäaikaispäätöksellä olevat. 

*) poikkileikkausotanta 31.12.2012, jotta vertailtavuus indikaattoreihin säilyy 



”Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia” 

2015 – 20130 (Lähde: Tilastokeskus) 

VÄESTÖKEHITYS YLI 75 VUOTIAIDEN OSALLE SOTE KUNNISSA 

    2015   2030   KASVU     

    > 75 V.    > 75V.         

IISALMI   2321   3900   1579 68 %   

                  

KIURUVESI 1154   1523   369 32 %   

                  

SONKAJÄRVI 596   923   327 55 %   

                  

VIEREMÄ   466   642   176 38 %   

                  



”Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia” 

Omana toimintana / 137 paikkaa 

• Laitoshoitoa Palvelukeskus Kirkonsalmella 68 paikkaa 

• Tehostettua Palveluasumista 69 paikkaa; Palvelukeskus Kirkonsalmi 9, 

Palvelukeskus Kangaslampi 32, Palvelukeskus Onnimanni 11, Hoitokoti 

Paloispirtti 9, Palvelukeskus Tuulikanteleen Kuusela 8 / Sonkajärvi  

 

• Lisäksi lyhytaikaishoitopaikkoja 19 omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin ja muihin 

lyhytaikaishoidon tarpeisiin ( Palvelukeskus Kangaslampi 11, Hoitokoti Paloispirtti 6 ja 

Palvelukeskus Kirkonsalmi 2) 

• Tavallista palveluasumista 15 paikkaa Palvelukeskus Onnimannissa 

• Vanhusten vuokrataloja Ahjolassa, Kirkonsalmella ja Malminrannassa ( kotihoidon hoitajat paikalla 

päiväaikaan sekä yöllä tarv, yöpartio) 

 

Ostopalveluina / 151 paikkaa 

- Yksityisistä hoitokodeista, joita soten alueella 11 , lähes kaikki paikat täynnä 

- Lisäksi tavallista palveluasumista 36 paikkaa 

 

Kotikuntalain vaikutus toistaiseksi vähäinen 

 

Vanhusten ympärivuorokautisen ja tavallisen palveluasumisen 

hoitopaikat Iisalmessa 2014: 



”Asiakaslähtöistä hoivaa ja hyvinvointia” 

= kotihoito ja omaishoidon vahvistaminen 

yleiset periaatteet: 

 palvelujen oltava laadukkaita, oikea aikaisia ja riittäviä 

 toteutettava niin, että tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, 

itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä (iäkkään toimintakyky) 

 ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta 

pitkäaikaisen hoidon toteuttamisen periaatteet: 

 ensisijaisesti kotona tai kodinomaisessa asuinpaikassa (kuten omaishoitona, 

perhehoitona, kotipalveluna/kotisairaanhoitona tai palveluasumisena) 

 laitoshoitoa vain jos siihen on lääketieteelliset perusteet tai se on muuten perusteltua 

iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisuuden kannalta 

 iäkkään henkilön on voitava kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja 

arvokkaaksi; 

 iäkkäille puolisoille järjestettävä mahdollisuus asua yhdessä; 

 hoitojärjestelyn pysyvyys turvattava 

 

 

 

 

 

Vanhustenhoidon painopiste tulevina vuosina  
vrt. ”vanhuspalvelulaki”  

28.12.2012 / 980 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista, voimaan 1.7.2013 


