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Jakelussa mainitut 
 
 
 
 
Asia IKÄIHMISTEN HOITOA JA PALVELUA KOSKEVAN 

LAATUSUOSITUKSEN UUDISTAMINEN 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö ja Kuntaliitto antoivat vuonna 2001 Ikäihmisten hoitoa 
ja palveluja koskevan laatusuosituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistä-
nyt laatusuosituksen uudistamisen ja pyytää jakelussa mainituilta lausunnon oheises-
ta luonnoksesta. 

 
Luonnokseen sisältyy tavoitteita palvelurakenteelle sekä suosituksia, jotka koskevat 
toimintakykyä edistävää toimintaa, henkilöstöä ja toimitiloja. Kuntia pyydämme eri-
tyisesti arvioimaan tavoitteiden toteuttamismahdollisuuksia kunnassa sekä tavoittei-
den toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Kunnilta toivomme mahdollisuuksien 
mukaan kunnan-/kaupunginhallituksen tai vanhusten palveluista vastaavan toimi-
elimen lausuntoa. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on virkatyönä valmistellut luonnoksen yhteistyössä 
Kuntaliiton kanssa. Luonnosta koskeva perustyö on tehty Stakesissa. Valmistelussa 
on otettu huomioon raportti Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevan laatu-
suosituksen seurannasta ja arvioinnista (Laatua laatusuosituksella? Ikäihmisten 
hoitoa ja palveluja koskevan laatusuosituksen seuranta ja arviointi, saatavilla: 
http://www.stakes.fi/verkkojulkaisut/raportit/R2-2007-VERKKO.pdf) sekä 
13.2.2007 pidetyn kuulemistilaisuuden anti. 
 
Lausuntojen pohjalta ministeriö jatkaa laatusuosituksen lopullisen sisällön 
valmistelua yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. 
 
Lausunto pyydetään toimittamaan sosiaali- ja terveysministeriölle 31.8.2007 
mennessä osoitteella: 

 
 Sosiaali- ja terveysministeriö 

Kirjaamo 
PL 33 
00023 VALTIONEUVOSTO 
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Lisätietoja antavat neuvotteleva virkamies Viveca Arrhenius sosiaali- ja 
terveysministeriöstä, erityisasiantuntija Eevaliisa Virnes Suomen Kuntaliitosta ja 
kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Stakesista. 
 
 
 
Apulaisosastopäällikön sijainen, 
hallitusneuvos  Riitta Kuusisto 
 
 
 
Neuvotteleva virkamies  Viveca Arrhenius 
 
 

LIITE Luonnos Ikäihmisten hoitoa ja palvelua koskevaksi laatusuositukseksi  
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JAKELU  
Alzheimer-keskusliitto ry 
Eläkeliitto ry 
Eläkkeensaajien keskusliitto   

 Espoon kaupunki 
Etelä-Suomen lääninhallitus 
Harjavallan kaupunki 
Helsingin kaupunki 
Hämeenkyrön kunta 
Hämeenlinnan kaupunki 
Itä-Suomen lääninhallitus 
Janakkalan kunta 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 
Jyväskylän kaupunki  
Jyväskylän maalaiskunta 
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Karkkilan kaupunki 
Kirkkohallitus 
Kunnallinen työmarkkinalaitos 
Kotkan kaupunki 
Kuopion kaupunki 
Lapin lääninhallitus 
Lohjan kaupunki 
Länsi-Suomen lääninhallitus  
Mustasaaren kunta 
Nokian kaupunki 
Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry  
Oulun kaupunki 
Oulun lääninhallitus 
Samfundet Folkhälsan rf 
Seinäjoen kaupunki 
Svenska pensionärsförbundet r.f.  
Suomen Lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry 
Tammisaaaren kaupunki 
Tampereen kaupunki 
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus 
Tehy 
Turun kaupunki  
Vanhus- ja eläkeläisasioiden neuvottelukunta  
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry 
Vanhustyön keskusliitto ry 
Vantaan kaupunki 
Ympäristöministeriö 
 




