Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 104/2019 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen hoitajamitoituksen 0,7 lakiin saattamisen aikataulusta ja hallituksen muista toimenpiteistä vanhustenhoidon laadun parantamiseksi
Eduskunnan puhemiehelle
Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette
toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 104/2019 vp:
Miten ja millä aikataululla hallitus tuo eduskunnan käsiteltäväksi lakiesityksen hoitajamitoituksen 0,7 kirjaamisesta lakiin,
mikä on lain voimaantulon arvioitu ajankohta ja
mitä muita toimenpiteitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen kiitettävän vanhustenhoidon
laadun valtakunnallisesti ympäri Suomen.
Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa:
Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on laajasti erilaisia toimenpiteitä, joilla sekä
vahvistetaan ikääntyvän väestön hyvinvointia ja toimintakykyä että parannetaan iäkkäille tarkoitettuja palveluja. Perhe- ja peruspalveluministeri on asettanut työryhmän valmistelemaan esityksiä iäkkäiden henkilöiden palvelujen kokonaisuuden uudistamiseksi ja väestön ikääntymiseen
varautumiseksi. Työryhmän tehtävänä on valmistella esityksiä lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista vaikutusarviointeineen. Lisäksi ryhmä tekee ehdotuksen suosituksen tasoisista laatutekijöistä vuosille 2020–2023 sekä väestön ikääntymiseen liittyvistä toimenpiteistä pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin.
Hallitusohjelmassa on linjattu, että hoivahenkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta 0,7 hoitajaa asiakasta kohden tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja muissa ympärivuorokautisen
hoivan yksiköissä säädetään lailla. Samalla selkiytetään työnjakoa muun muassa tukipalvelujen
osalta. Linjauksen mukaan asiakkaiden hoitoisuus on aina ensisijainen henkilöstön mitoittamisen peruste. Hoitoisuuden arvioinnin tueksi säädetään kansallisesta vertailukelpoisesta toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan mittaristosta. Hallitus on täsmentänyt hallitusohjelman kirjausta
siten, että iäkkäiden palvelujen uudistaminen toteutetaan kahdessa osassa niin, että mitoitusuudistus valmistellaan ensin nopealla aikataululla syksyn aikana. Hallituksen esitys tuodaan eduskunnan käsiteltäväksi syysistuntokauden aikana.
Muut uudistamista vaativat kokonaisuudet valmistellaan työryhmän ehdotusten pohjalta vuoden
loppuun mennessä ja niihin liittyvät lainsäädäntömuutokset tuodaan eduskuntaan kevään aikana.
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Työryhmä tekee ehdotuksen sisällöstä ja voimaantulosta syyskuun loppuun mennessä ja sen
jälkeen luovuttaa ehdotuksen perhe- ja peruspalveluministerille. Hallituksen esitys valmistellaan
työryhmän esityksen pohjalta.
Ympärivuorokautisen hoidon rinnalla tullaan vahvistamaan kotihoidon resursseja ja laatua.
Myös omaishoitoa kehitetään edelleen. Palvelujen määrän ja resurssien vahvistamisen lisäksi
palvelujen sisältöjä ja rakenteita parannetaan. Osana iäkkäiden palvelujärjestelmän kehittämistä
tullaan ottamaan käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa.
Palvelujen parantamiseksi laajennetaan palveluvalikoimaa ja kehitetään erilaisia välimuotoisia
asumisen ja palvelujen konsepteja. Hallitusohjelmaan sisältyy osana ikäohjelmaa toteutettava
ikääntyneiden asumisen toimenpideohjelma, jonka toteutuksesta vastaa ympäristöministeriö
yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi kehitetään elämäntapaohjausta, neuvontaa ja tukea sekä toteutetaan kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia ja kehitetään palveluneuvontaa, joissa huomioidaan erityisesti eläkkeelle jäävät. Toimintakyvyn tukemiseksi otetaan ikäihmisten
ravitsemuksen laatu, saatavuus ja yhteisölliset ruokailumahdollisuudet sekä kotona asuvien että
asumispalveluyksiköiden asukkaiden kohdalla kehittämisen ja valvonnan osaksi. Parhaillaan
valmistellaan monialaisessa työryhmässä iäkkäiden ruokailusuosituksia, joiden toimeenpanoa
tullaan tukemaan osana hallituksen yksimielisesti sopimaa palveluiden monipuolista kehittämisstä.
Helsingissä 30.9.2019
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru

