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Saate 
 
Sote-uudistuksen ja aluehallintouudistuksen vaiheet ja viimeisin tieto löytyvät: 
 
http://alueuudistus.fi/etusivu   
 
Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden vaiheet ja viimeisin tieto löytyvät: 
 
http://stm.fi/karkihankkeet   
 
Ajantasainen lainsäädäntö löytyy:  
 
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/   
 
Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeen hankesuunnitelma,  vaiheet ja viimeisimmät tiedot 
löytyvät: 
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020   
 
Keski-Suomen SOTE 2020 –hankeen erityisesti vanhuspalvelujen prosessia koskevat asia-
kirjat löytyvät: 
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut  
 
 
  
 

1. Johdanto & 2. Taustaa 
 
Väestöennusteet niin kuntakohtaisesti, maakunnallisesti ja valtakunnallisesti löytyvät:   
 
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?r
xid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6  
 
Kuntakohtaiset, maakunnalliset, sairaanhoitopiirikohtaiset ja valtakunnalliset tilastotiedot pal-
veluiden käytöstä ja muista väestötiedoista löytyvät: 
 
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index  
 
Terveydenhuollon palvelujen käytöstä tilastotietoa löytyy myös: 
 
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-
avohilmo/raportit  
 
Terveydenedistämistyöstä löytyy kuntakohtaista vertailutietoa: 
 
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index 
 
Tämän luonnoksen valmisteluvaiheessa on perehdytty myös Sitran palvelupaketti kehittämis-
työhön: 
 
http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/2015-04-01-sitra-palvelupakettien-potentiaalit-final
   

http://alueuudistus.fi/etusivu
http://stm.fi/karkihankkeet
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/vanhuspalvelut
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaenn/020_vaenn_tau_102.px/?rxid=b00b3f2c-4c14-4181-b351-5452201709b6
https://www.sotkanet.fi/sotkanet/fi/index
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://www.thl.fi/fi/tilastot/tiedonkeruut/perusterveydenhuollon-avohoidon-hoitoilmoitus-avohilmo/raportit
https://www.teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/2015-04-01-sitra-palvelupakettien-potentiaalit-final
http://www.slideshare.net/SitraHyvinvointi/2015-04-01-sitra-palvelupakettien-potentiaalit-final
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Muistisairauden esiintyvyyttä arvioidaan esim Suomen muistiasiantuntijoiden tuottamalla ai-
neistolla: 
 
 http://www.muistiasiantuntijat.fi/tuemme.php?udpview=suomalaisen-tutkimuksen-mukaan
  
Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa TEMin raportti löytyy: 
 
https://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf  
 
 

 
3. Visio 

 
WHOn uuden määritelmän mukaan terveys on kykyä sopeutua ja ohjata itse omaa elämään-
sä erilaisten haasteiden keskellä, määrittelyä löytyy mm: 
 
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/NewDefinitionOfHealthDe
veloped.htm  
 
Sosiokulttuurisesta vanhuskäsityksestä löytyy esim Simo Koskisen artikkeli IKÄÄNTYNEIT-
TEN VOIMAVARAT: 
 
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=c327b72d-5e57-4c3b-92c2-7d9aa9d031c0  
 
 
Ikääntymiseen liittyvää aineistoa löytyy mm. seuraavien toimijoiden internet sivuilta 
 
Ikäinstituutti: 
 
http://www.ikainstituutti.fi/etusivu/  
 
Muistiliitto: 
 
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/  
 
Omaishoitajat ja läheiset liitto ry 
 
http://www.omaishoitajat.fi/ 
 
ProudAge 
 
http://www.proudage.fi/etusivu   
 
Suomen muistiasiantuntijat: 
 
http://www.ikainstituutti.fi/etusivu/  
 
Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto eli Valli 
 
http://www.valli.fi/etusivu/  
 
Vanhustyön keskusliitto: 
 
http://www.vtkl.fi/  

http://www.muistiasiantuntijat.fi/tuemme.php?udpview=suomalaisen-tutkimuksen-mukaan
http://www.muistiasiantuntijat.fi/tuemme.php?udpview=suomalaisen-tutkimuksen-mukaan
https://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/NewDefinitionOfHealthDeveloped.htm
http://www.maastrichtuniversity.nl/web/Main1/SiteWide/SiteWide11/NewDefinitionOfHealthDeveloped.htm
https://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=c327b72d-5e57-4c3b-92c2-7d9aa9d031c0
http://www.ikainstituutti.fi/etusivu/
http://www.muistiliitto.fi/fi/etusivu/
http://www.omaishoitajat.fi/
http://www.proudage.fi/etusivu
http://www.ikainstituutti.fi/etusivu/
http://www.valli.fi/etusivu/
http://www.vtkl.fi/
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4. Arvot & 5. Toiminta-ajatus 
 
Mitä palvelulogiikka, asiakaslähtöisyys ja asiakassegmentointi tarkoittavat, on kuvattu hanke-
työntekijä Päivi Koikkalaisen raportissa Yhdessä hyvästä parempaan – Keski-Suomen uudis-
tuvat sote-palvelut, Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 
 
Palvelululogiikasta on kirjoitetaan esim teoksista: 
 
Grönroos Christian, Palveluiden johtaminen ja markkinointi, 2001 
 
Mitronen, Lasse & Timo Rintamäki, Arvopohjainen toimintalogiikka julkisen sektorin palvelu-
jen ohjausjärjestelmässä, 2012 
 
Lean ajattelusta voi lukea esim: 
 
Modig Niklas: Tätä on Lean, 2013 
 
Asiakaslähtöisyyteen ja asiakassegmentointiin liittyen voi lukea esim: 
 
Koivuniemi Kauko ja Simonen Kimmo: Kohti asiakkuutta. Ihmistä arvostava terveydenhuolto, 
20011 
 
Koivuniemi Kauko & kump: Terveydenhuollon kompassi, 2014 
 
Tekesin katsaus 281/2011  
http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/matkaopas.pdf  
 
Asiakaslähtöistä palvelua on kehitetty mm. Kurkiaura –hankkeessa: 
 
http://www.kurkiaura.info/kurkiaura  
 

 
6. Vastuunjako ikäihmisten arjessa pärjäämisen turvaamiseksi 

 
Hyvinvointivastuun jakamisesta on kirjoittanut mm.  
 
Hiilamo Heikki, Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö – Mistä sote-uudistuksessa on kysymys, 2015 
 
Keskeisimmät lait vanhuspalveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvät lait ovat: 
 

 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terve-
yspalveluista 980/2012  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980  

 

 Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301  
 

 Terveydenhuoltolaki 1326 /2010 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
  

 

 Vanhuspalvelulain yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen Kuntaliitto an-
toivat Laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantami-
seksi, STM julkaisuja 2013:11  
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-
3.pdf?sequence=1 

http://www.tekes.fi/globalassets/julkaisut/matkaopas.pdf
http://www.kurkiaura.info/kurkiaura
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/110355/ISBN_978-952-00-3415-3.pdf?sequence=1
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Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä ja tuottamista valvovat Valvira, AVIt, kunnat ja 
yksiköt itse omavalvontana. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma 
vuosille 2016–2019 linjaa Valviran ja aluehallintovirastojen valvonnan strategiset päätavoit-
teet hallitusohjelmakaudeksi ja valvonnan painopistealueet vuodelle 2016. Valvontaohjelman 
lähtökohtana ovat hallitusohjelman tavoitteet. 
 
http://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali-
+ja+terveydenhuollon+valtakunnallinen+valvontaohjelma+2016+-+2019/dbc9066c-289a-
46a3-8b17-0d0469d02a4e  
 
Iäkkäiden asumiseen liittyen ympäristöministeriön sivuilta löytyy paljon materiaalia 
http://www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen  
 

 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 
 

http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8BEDFDB9-CAE9-443A-95F4 
4F38013937E8%7D/97629  

 

 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen, Ympäristöministeriön ra-
portteja 5/2015, sisältää myös suomennettuna WHOn ikäystävällisen kaupungin kri-
teeristön 
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3EB1D152-BD19-4064-B1DD-
F88B7B71E867%7D/107817  

 

 ARAn tuet löytyvät esim 
 

http://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-
52E205BBB6D3%7D/22844  

 

 ARAn sivuilta löytyy tietoa korjaus-, esteettömyys ja hissiavustuksista 
http://www.ara.fi/fi-
FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2016/Korjaus_ja_energiaa
vustusten_hakuohjeet_(37890)  

 
 
 
Asiakaslähtöinen palvelupolku ja asiakasohjaus 
 
Palvelu- ja asiakasohjauksen prosessia on kehitetty Keski-Suomen SOTE 2020 –hankkeessa 
hankesuunnittelija Anu Pihlin toimesta. Hankkeessa tuotetut materiaalit löytyvät  
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus  
 
Kanta-Hämeen Pitsi –hankkeessa on laadittu Palveluohjauksen käsikirja. Artikkelikokoelma 
taustoista ja käytännöistä 
http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf  
 
Keskitetyn asiakasohjauksen malleja ovat mm. 
 

 Jyväskylän OIVA keskus 
http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta  

http://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+valtakunnallinen+valvontaohjelma+2016+-+2019/dbc9066c-289a-46a3-8b17-0d0469d02a4e
http://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+valtakunnallinen+valvontaohjelma+2016+-+2019/dbc9066c-289a-46a3-8b17-0d0469d02a4e
http://www.valvira.fi/documents/14444/1006217/Sosiaali-+ja+terveydenhuollon+valtakunnallinen+valvontaohjelma+2016+-+2019/dbc9066c-289a-46a3-8b17-0d0469d02a4e
http://www.ymparisto.fi/ikaantyneidenasuminen
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8BEDFDB9-CAE9-443A-95F4%204F38013937E8%7D/97629
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B8BEDFDB9-CAE9-443A-95F4%204F38013937E8%7D/97629
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3EB1D152-BD19-4064-B1DD-F88B7B71E867%7D/107817
http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B3EB1D152-BD19-4064-B1DD-F88B7B71E867%7D/107817
http://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-52E205BBB6D3%7D/22844
http://www.ara.fi/download/noname/%7B731DBA1C-65E7-48F7-A00C-52E205BBB6D3%7D/22844
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2016/Korjaus_ja_energiaavustusten_hakuohjeet_(37890)
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2016/Korjaus_ja_energiaavustusten_hakuohjeet_(37890)
http://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset_ja_tiedotteet/Uutiset_ja_tiedotteet_2016/Korjaus_ja_energiaavustusten_hakuohjeet_(37890)
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluohjaus
http://www.socca.fi/files/4303/Palveluohjaus.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/neuvonta
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 Tampereen Kotitori 
http://www.tampereenkotitori.fi/  
 

 Lahden Asiakasohjaus Siiri ja PalveluSandra 
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/3B12DD7D1426B926C2257CBB0023DABB
  

 Hämeenlinnan Ikäihmisten palveluneuvonta 
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Asiakasohjaus/ 
 

 Päijät-Hämeen Palveluohjaus Pauli 
http://www.phsotey.fi/fi/koti-ja-asumispalvelut/paveluohjaus-pauli/  
 

 Porvoon Ruori palveluneuvonta 
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-
_ja_sosiaalipalvelut/ikaihmisten_palvelut/ruori_palveluneuvontaa_ikaihmisille  

 

 Vantaan neuvonta ja palveluohjaus 
http://www.vantaa.fi/terveys-
_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/neuvonta_ja_palveluohjaus  

 
 
Ennaltaehkäisevät / hyvinvointia edistävät sote-palvelut ikäihmisille 
 
Ikäneuvotyöryhmän muistio: Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja ter-
veyden edistäjänä, STM 2009:24 
 
https://www.google.fi/#q=ik%C3%A4neuvo+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotukset  
 
Kaatumistapaturmien ehkäisyn IKINÄ toimintamallin aineistot löytyvät 
 
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat/ikina-toimintamalli  
 
Aineisto hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin mm 
 
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/neuvontapalv
elut/kotikaynnit/Sivut/default.aspx  
 
FINGER tutkimuksen tuloksista on uutisoitu mm 
 
https://www.thl.fi/fi/-/lapimurtotutkimus-elintapaneuvonta-ehkaisee-muistihairioita  
 
 
Kuntoutus 
 
Keski-Suomen SOTE 2020-hankkeessa on asiantuntija Aila Pikkarainen laatinut raportin: 
Monialaisen kuntoutuksen uudistamistarpeet Keski-Suomessa 
 
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf  
 
Aila Pikkarainen on kirjoittanut myös Gerontologien kuntoutuksen käsikirjan, joka on julkaistu 
Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa 
 

http://www.tampereenkotitori.fi/
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/3B12DD7D1426B926C2257CBB0023DABB
http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/3B12DD7D1426B926C2257CBB0023DABB
http://www.hameenlinna.fi/Palvelut/Ikaihmisten_palvelut/Asiakasohjaus/
http://www.phsotey.fi/fi/koti-ja-asumispalvelut/paveluohjaus-pauli/
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/ikaihmisten_palvelut/ruori_palveluneuvontaa_ikaihmisille
http://www.porvoo.fi/fi/palvelut/perhe-_ja_sosiaalipalvelut/ikaihmisten_palvelut/ruori_palveluneuvontaa_ikaihmisille
http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/neuvonta_ja_palveluohjaus
http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/neuvonta_ja_palveluohjaus
https://www.google.fi/#q=ik%C3%A4neuvo+ty%C3%B6ryhm%C3%A4n+ehdotukset
https://www.thl.fi/fi/web/tapaturmat/iakkaat/ikina-toimintamalli
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/neuvontapalvelut/kotikaynnit/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/soster/sosiaalipalvelut/ikaantyneet/neuvontapalvelut/kotikaynnit/Sivut/default.aspx
https://www.thl.fi/fi/-/lapimurtotutkimus-elintapaneuvonta-ehkaisee-muistihairioita
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/75609_monialainen_kuntoutus_raportti.pdf
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https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64864/JAMKJULKAISUJA1592013_web.pdf?
sequence=1  
 
Gerontologisen kuntoutuksen toteutusta, vaikuttavuutta ja tiedonvälitystä selvittäneen IKKU 
hankkeen loppuraportti löytyy 
 
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42029/IKKU.pdf?sequence=20  
 
Ikääntyneiden kuntoutus – opas työntekijöille 
 
http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden+ihmisten+kuntou
tus.pdf/5352d031-d2b1-4352-90fc-9eb77961f272  
 
GAS menetelmän käsikirja löytyy 
 
http://www.kela.fi/documents/10180/12149/gas_kasikirja_100518.pdf  
 
Voimavarahoitajamalli on kuvattu 
 
https://www.innokyla.fi/web/malli769123 ja  
https://www.innokyla.fi/documents/2103605/03b3420e-8399-40c7-83ed-288d6af2c231
  
 
  
Kotihoidon palvelut 
 
Tekesin raportti Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon löytyy 
 
http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-sosiaali--ja-
terveyspalveluissa/kotihoito2020.pdf  
 
 
Kuntaliiton julkaisusarja: Johan Groop, Miten vastata kotihoidon kasvavaan kysyntään, 2014  
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3014  
 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen 
hankesuunnitelma löytyy 
 
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-
8a54-468a-938a-87fee3edf98c  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64864/JAMKJULKAISUJA1592013_web.pdf?sequence=1
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/64864/JAMKJULKAISUJA1592013_web.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/42029/IKKU.pdf?sequence=20
http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden+ihmisten+kuntoutus.pdf/5352d031-d2b1-4352-90fc-9eb77961f272
http://www.kela.fi/documents/10180/751941/Ik%C3%A4%C3%A4ntyneiden+ihmisten+kuntoutus.pdf/5352d031-d2b1-4352-90fc-9eb77961f272
http://www.kela.fi/documents/10180/12149/gas_kasikirja_100518.pdf
https://www.innokyla.fi/web/malli769123
https://www.innokyla.fi/documents/2103605/03b3420e-8399-40c7-83ed-288d6af2c231
https://www.innokyla.fi/documents/2103605/03b3420e-8399-40c7-83ed-288d6af2c231
http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-sosiaali--ja-terveyspalveluissa/kotihoito2020.pdf
http://www.tekes.fi/globalassets/global/ohjelmat-ja-palvelut/ohjelmat/innovaatiot-sosiaali--ja-terveyspalveluissa/kotihoito2020.pdf
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3014
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
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Omaishoidon tuki 
 
Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma - Työryhmän loppuraportti, STM 2014:2 
 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116146/URN_ISBN_978-952-00-3483-
2.pdf?sequence=1  
 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen 
hankesuunnitelma löytyy 
 
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-
8a54-468a-938a-87fee3edf98c   
 

 
 
Erityishuomio muistisairaisiin 
 
Kansallinen muistiohjelma 2012–2020. Tavoitteena muistiystävällinen Suomi, STM 2012:10 
 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111919/URN%3aNBN%3afi-
fe201504226359.pdf?sequence=1  
 
Muistikoordinaattoritoiminta Suomessa 
 
http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/muistikoordinaattoritoiminta-suomessa.pdf  
 
Muistikoordinaattorin tehtävä 
 
http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-
files/Muistikoordinaattorin%20tyo%20pintaa%20syvemmalta.pdf  
 
Muistisairauksien käypähoitosuositus 
 
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116146/URN_ISBN_978-952-00-3483-2.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116146/URN_ISBN_978-952-00-3483-2.pdf?sequence=1
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111919/URN%3aNBN%3afi-fe201504226359.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111919/URN%3aNBN%3afi-fe201504226359.pdf?sequence=1
http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/muistikoordinaattoritoiminta-suomessa.pdf
http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/Muistikoordinaattorin%20tyo%20pintaa%20syvemmalta.pdf
http://www.muistiasiantuntijat.fi/media-files/Muistikoordinaattorin%20tyo%20pintaa%20syvemmalta.pdf
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50044
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Perhehoito 
 
Tieto ikäihmisten perhehoidosta 
 
http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset  
 
Jyväskylän kaupunki 
 
http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/asuminen/lyhytaikainen/perhehoito  
 
Perhehoitokylä Säde Kaarinassa, video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=8FJmzsSga10&feature=youtu.be  
. 
Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa kärkihankkeen 
hankesuunnitelma löytyy 

 
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-
8a54-468a-938a-87fee3edf98c    
 
 
Muu palveluvalikoima – henkilökohtainen budjetti 
 
 
Henkilökohtaisen budjetoinnin käyttöönotto on mallinnettu Oma tupa, oma lupa –hankkeessa 
(http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawww
structure/70546_Henkilokohtaisen_budjetoinnin_kayttoonotto_-_final.pdf ) . 
 
Kehitysvammaisten palvelusäätiön palvelujen henkilökohtaistamista käsittävien seminaarien 
materiaali löytyy 
 
http://www.kvps.fi/tapahtumat/palveluiden-henkilokohtaistaminen-vaihtoehtona-
henkilokohtainen-budjetointi  
 
 
Ympärivuorokautinen hoiva 
 
Ikähoivatyöryhmän muistio Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, STM 2010:28 
 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111866/URN%3ANBN%3Afi-
fe201504225753.pdf?sequence=1  
 
Kuntaliiton julkaisusarja Teija Mikkola (toim) Hoivakodin kulttuuria muuttamassa, 2015 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3141  
 
Kuntaliiton julkaisusarja: Lauri Seinelä & kump, Elämän loppuvaiheen hyvä hoito tehostetus-
sa palveluasumisessa 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3157  
 
 
 

http://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset
http://www.jyvaskyla.fi/ikaantyneet/asuminen/lyhytaikainen/perhehoito
https://www.youtube.com/watch?v=8FJmzsSga10&feature=youtu.be
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
http://stm.fi/documents/1271139/1996957/IO_Hankesuunnitelma_25022016.pdf/a6b13b79-8a54-468a-938a-87fee3edf98c
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/70546_Henkilokohtaisen_budjetoinnin_kayttoonotto_-_final.pdf
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/70546_Henkilokohtaisen_budjetoinnin_kayttoonotto_-_final.pdf
http://www.kvps.fi/tapahtumat/palveluiden-henkilokohtaistaminen-vaihtoehtona-henkilokohtainen-budjetointi
http://www.kvps.fi/tapahtumat/palveluiden-henkilokohtaistaminen-vaihtoehtona-henkilokohtainen-budjetointi
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111866/URN%3ANBN%3Afi-fe201504225753.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/111866/URN%3ANBN%3Afi-fe201504225753.pdf?sequence=1
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3141
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3157
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Ikäihmisten akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hoito  
 
Terveyshyötymalli on kuvattu esim 
 
https://www.innokyla.fi/web/malli795854  
 
http://www.potkuhanke.fi/fi/terveyshyotymalli  
 
Kuntaliiton julkaisuja: Elina Mylläri & kump Miksi iäkäs ihminen lähtee päivystykseen, 2014 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3032  
 
Kuntaliiton julkaisuja: Eija Haapamäki & kump, Iäkkäät päivystyksen käyttäjinä, 2014 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3067  
 
Rakenteinen terveys- ja hoitosuunnitelma on kuvattu THL:n julkaisuna 
 
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80180/890688ae-578c-4ab0-aada-
1d16c3a7f79f.pdf?sequence=1  
 
Valviran määräys terveys- ja hoitosuunnitelmasta löytyy 
 
https://www.valvira.fi/documents/14444/236783/Ohje_hoitosuunnitelmat_ja_DNR_paatos.pdf/
cfff4d23-d667-47db-aea1-4ae1a360c3e4  
 
Inkinen Ritva, Volmanen Petri, Hakoinen Suvi (toim.). Turvallinen lääkehoito. Opas lääkehoi-
tosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL 2016 
 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-
6.pdf?sequence=1  
 
 
Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat, STM 2016:1 
 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129748/RAP_2016_01_L%c3%a4%c3%a4kkeid
enAnnosjakelu.pdf?sequence=6  
 
 
Suun terveydenhuolto 
 
 
Toimintamalleja muuttaen parempaan suun terveyteen ikääntyneillä, STM  2015:6  
 
http://www.julkari.fi/handle/10024/126798   
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.innokyla.fi/web/malli795854
http://www.potkuhanke.fi/fi/terveyshyotymalli
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3032
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3067
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80180/890688ae-578c-4ab0-aada-1d16c3a7f79f.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80180/890688ae-578c-4ab0-aada-1d16c3a7f79f.pdf?sequence=1
https://www.valvira.fi/documents/14444/236783/Ohje_hoitosuunnitelmat_ja_DNR_paatos.pdf/cfff4d23-d667-47db-aea1-4ae1a360c3e4
https://www.valvira.fi/documents/14444/236783/Ohje_hoitosuunnitelmat_ja_DNR_paatos.pdf/cfff4d23-d667-47db-aea1-4ae1a360c3e4
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129969/URN_ISBN_978-952-302-577-6.pdf?sequence=1
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129748/RAP_2016_01_L%c3%a4%c3%a4kkeidenAnnosjakelu.pdf?sequence=6
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129748/RAP_2016_01_L%c3%a4%c3%a4kkeidenAnnosjakelu.pdf?sequence=6
http://www.julkari.fi/handle/10024/126798
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Kielivähemmistöt 
 
Suomen viittomakielisten ikäihmisten hyvinvoinnin edistämisohjelma, Kuurojen liitto, 2013 
 
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDm72a4
cfLAhWib-
ZoKHV8AD6YQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurojenliitto.fi%2Ffi%2Ffile%2F38%2
Fdownload%3Ftoken%3Dfigvgv9v&usg=AFQjCNE5J9e6_E7mD5qcY76V_m0KCS5qOQ
  
Opas romanien kanssa työskenteleville VA ST VASTENSA 
sosiaalialan ammattilaisille, Oulun kaupunki 
 
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=739f9761-e0f7-4758-bfe5-
406364fa688c&groupId=68015  
 
IKÄMAMU loppuraportti 
 
http://www.vahvike.fi/fi/kirjallisuus/kirja/ikamamu-loppuraportti  
 
Ikääntyvä maahanmuuttaja ja muistisairaus 
 
http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=read&src=db25114&sid=75&issue=201
2-03&lang=fi  
 
. 
 
 

7. Arvio asiakas- ja henkilöstömääristä sekä taloudellisista 
vaikutuksista 

 
Sosiaali- ja terveysalan työvoiman riittävyys nyt ja tulevaisuudessa, TEM 13/2015 
 
https://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf  
 
 
 

8. Johtaminen ja laadunhallinta 
 
Älykkään julkisen organisaation johtamisesta ovat kirjoittaneet mm 
 
Petri Virtanen&Jari Stenvall, Älykäs julkinen organisaatio, 2014 
 
Pentti Sydänmaanlakki, Älykäs julkinen johtaminen, 2015 
 
Tietojohtamisesta löytyy mm¨ 
 
Katja Klemola & kump, Sosiaali- ja terveyspalveluiden tietojohtamisen käsikirja, Sitra 2014 
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Sosiaali_ja_terveyspalveluiden_tietojohtamisen_kasikirja.pdf 
Kuntaliiton julkaisuja: Miika Linna & kump Rekistereistä tietoa vanhuspalvelujen johtamiseen, 
2016 
 
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3179  
 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDm72a4cfLAhWibZoKHV8AD6YQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurojenliitto.fi%2Ffi%2Ffile%2F38%2Fdownload%3Ftoken%3Dfigvgv9v&usg=AFQjCNE5J9e6_E7mD5qcY76V_m0KCS5qOQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDm72a4cfLAhWibZoKHV8AD6YQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurojenliitto.fi%2Ffi%2Ffile%2F38%2Fdownload%3Ftoken%3Dfigvgv9v&usg=AFQjCNE5J9e6_E7mD5qcY76V_m0KCS5qOQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDm72a4cfLAhWibZoKHV8AD6YQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurojenliitto.fi%2Ffi%2Ffile%2F38%2Fdownload%3Ftoken%3Dfigvgv9v&usg=AFQjCNE5J9e6_E7mD5qcY76V_m0KCS5qOQ
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiDm72a4cfLAhWibZoKHV8AD6YQFggZMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kuurojenliitto.fi%2Ffi%2Ffile%2F38%2Fdownload%3Ftoken%3Dfigvgv9v&usg=AFQjCNE5J9e6_E7mD5qcY76V_m0KCS5qOQ
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=739f9761-e0f7-4758-bfe5-406364fa688c&groupId=68015
http://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uuid=739f9761-e0f7-4758-bfe5-406364fa688c&groupId=68015
http://www.vahvike.fi/fi/kirjallisuus/kirja/ikamamu-loppuraportti
http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=read&src=db25114&sid=75&issue=2012-03&lang=fi
http://www.muistiasiantuntijat.fi/memo.php?udpview=read&src=db25114&sid=75&issue=2012-03&lang=fi
https://www.tem.fi/files/42288/TEMraportti_13_2015_web_27022015.pdf
http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/Sosiaali_ja_terveyspalveluiden_tietojohtamisen_kasikirja.pdf
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=3179
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Lean ajattelun yksi perusteos on  
 
Niklas Modig, Tätä on lean, 2013 
Johtamisen kehittäminen on ollut keskeistä myös Keski-Suomen SOTE 2020- hankkeessa. 
Johtamisosion aineistot löytyvät  
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/johtaminen  
 
 
 

9. Muuta huomioitavaa 
 

 
Asiakasosallisuus 
 
Osallisuudesta löytyy mm 
 
Arja Jämsén ja Anne Pyykkönen, oSallisuuden jäljillä, 2014 
 
Hallituksen kärkihanke Palvelu asiakaslähtöiseksi materiaali  löytyy 
 
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys  
 
 
 

Teknologia ratkaisut ja sähköinen asiointi 
 
RAYn KÄKÄTE projektin julkaisut löytyvät 
 
http://www.ikateknologia.fi/fi/  
 
Porin seudun kehittämisyhtiö Prizztech on luonut kehittämisalustan teknologia ratkaisujen 
testaamiseen. Jo tehdyistä testauksista löytyy yhteenvedot 
 
http://www.prizz.fi/hyvaksi#.Ve2B32fovIV 
 
Hallituksen kärkihanke Palvelu asiakaslähtöiseksi materiaali  löytyy 
 
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys  
 
 

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät 
 
UNA hankkeen aineistot löytyvät  
 
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/una/Sivut/default.aspx
  
 
Hallituksen digitalisaatio kärkihankkeesta löytyy lisätietoa 
 
http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut  
 

http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/johtaminen
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
http://www.ikateknologia.fi/fi/
http://www.prizz.fi/hyvaksi#.Ve2B32fovIV
http://stm.fi/hankkeet/asiakaslahtoisyys
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/una/Sivut/default.aspx
http://www.kunnat.net/fi/palvelualueet/projektit/akusti/akustiprojektit/una/Sivut/default.aspx
http://vm.fi/digitalisoidaan-julkiset-palvelut
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Toimintakyvyn arviointi 
 
Toimintakyvyn mittaamisen ja arvioinnin kansallisen asiantuntijaverkoston TOIMIA tietokanta  
 
http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/  
 
Omahoitopolut / ikäihmisten toimintakyky 
 
https://www.omahoitopolut.fi/web/ikaihmisten-toimintakyky  
 
 
Yksi yhteinen suunnitelma – valmistelutyön aineistot löytyvät 
 
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119/materiaalit  
 

 
. 
 

Lähipalveluiden määrittelyä 
 
Keski-Suomen Sote – palvelumallia on kehitetty hankkeen lähipalvelut ja palveluverkko –
työryhmässä, aineistot löytyvät 
 
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thl.fi/toimia/tietokanta/
https://www.omahoitopolut.fi/web/ikaihmisten-toimintakyky
https://www.innokyla.fi/web/verkosto1803119/materiaalit
http://www.jyvaskyla.fi/sote2020/palveluverkot
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Vanhuspalveluissa huomioitava lainsäädäntö ja muu normiohja-
us 
 
Toiminnan perusta 
 - Suomen perustuslaki (731/1999)  
 - Kuntalaki (410/2015)  
 - Kotikuntalaki ja –asetus  ( 201/1994; A 351/1994)  
 
Palveluiden järjestäminen 
 - Sosiaalihuoltolaki(1301/2014) 
 - Terveydenhuoltolaki (1326/2010)  
 - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta (733/1992)  
 - Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) 
 - Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) 

- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus avohoidon ja laitoshoidon määrittelyn pe-
rusteista (1507/2007)  

 - Laki toimeentulotuesta (1412/1997)  
 - Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta (815/2015) 

- Laki ja asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoi-
mista (L 380/1987; A759/1987)  
- Perhehoitolaki (263/2015) 
- Laki omaishoidon tuesta (2005/937) 

 - Päihdehuoltolaki (41/1986) 
 - Mielenterveyslaki ja –asetus (L1116/1990; A 1247/1990) 

- Laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta 
(980/2012) 
- Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (L 922/2011)  
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yksityisistä sosiaalipalveluista 
(1053/2011) 
- Laki ja asetus yksityisestä terveydenhuollosta (L 152/1990 ; A 744/1990) 
- Terveydensuojelulaki (691/2001) ja hygieniaosaamisasetus (1115/2001)  
- Arvonlisäverolaki (1501/1993)  
- Laki julkisista hankinnoista (348/2007)  
- Kirjanpitolaki ja –asetus (L1336/1997; A 1339/1997)  
- Arkistolaki (831/1994)  
- Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)  
- Hallintolaki (434/2003) 
- Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003)  
- Pelastusla ki (379/2011) 
- Valmiuslaki (1552/2011) 
- Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) 

 
Asiakkaan oikeudet 

 - Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), uudistu
 massa HE 185/2014 

 - Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992)  
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden 
täytäntöönpanosta laadittavasta suunnitelmasta  (2011/341) 
- Kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) 
- Henkilötietolaki (523/1999)  
- Henkilörekisterilaki (523/1999) 
- Laki holhoustoimesta (L442/1999; A889/1999) 
- Laki ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (L734/1992 ; 

 A912/1992), uudistumassa 
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- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakirjojen sähköisestä käsittelystä (
 159/2007) 

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä anne-
tun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta (255/2015) 
- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015) 
- Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) 
- Sotilasvammalaki ja asetus täytäntöönpanosta (L 404/1948; A405/1948) 
- Asetus lääkinnällisestä kuntoutuksesta (1015/1991)  
- Laki ja asetus kuolemansyyn selvittämisestä (L 459/1973; A948/1973)  
- Laki sosiaalihuollon asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistami-
sesta ja rajoitustoimenpiteiden käytön edellytyksistä (itsemääräämisoikeuslaki) 
tulossa HE 108/2014 
- Sosiaalivakuutus ja kansaneläkelainsäädäntö 

 
Henkilöstö 

- Työsopimuslaki (55/2001)  
- Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 
- Työaikalaki (605/1996)  
- Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista     
(272/2005), uudistumassa 
- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (817/2015) 
- Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä (559/1994) 
- Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuk-
sen muuttamisesta (104/2008) 
- Työturvallisuuslaki (738/2003)  
- Työterveyshuoltolaki ( 1383/2001)  
- Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus ja terveysvaatimuksista 
(577/2003) 
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä (477/2001)  
- Laki nuorista työntekijöistä (998/1993)  
- Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)  
- Alan työehtosopimukset esim. KVTES 

 
Suositukset 

- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, 
STM ja Suomen kuntaliitto 2013:11 
- Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän loppuraportti, STM 
2014:2 
- Omaishoidon tuki. Opas kuntien päättäjille, STM 2005:30 
- Toimintamalleja muuttaen parempaan suun terveyteen ikääntyneillä, STM  
2015:6 
- Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön tehtävärakennesuositus, STM 
2007:14 
- Sosiaalihuollon täydennyskoulutussuositus, STM 2006:6 
- Hoitoa ja huolenpitoa ympärivuorokauden, Ikähoivatyöryhmän muistio, STM 
2010:28 
- Terveyden edistämisen laatusuositus. STM:n julkaisuja 2006:19 
- Potilasturvallisuusopas, THL 2011:15 
- Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2016–
2019, Valvira 
- Apuvälineiden laatusuositus, STM 2003:7 
- Arkea helpottavat välineet. Opas ikäihmisille , STM 2005:5 
- Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. STM:n oppai-
ta 2004:6 
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- Vammaisten asumispalveluiden laatusuositus, STM oppaita 2003:4 
- Päihdepalvelujen laatusuositukset (oppaita 2002:3) 
- Vanhuus ja hoidon etiikka, Etene julkaisuja 20 
- Käypähoitosuositukset 
- Ravitsemussuositukset ikääntyneille, Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010 
- Vanhusten ravitsemus ympärivuorokautisessa hoidossa, Valvira ohje 2011:8 
- Inkinen Ritva, Volmanen Petri, Hakoinen Suvi (toim.). Turvallinen lääkehoito. 
Opas lääkehoitosuunnitelman tekemiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa, THL 
2016 
- Turvallinen lääkehoito. Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta so-
siaali- ja terveydenhuollossa STM:n oppaita 2005:32 
- Lääkkeiden potilaskohtaisen annosjakelun hyvät toimintatavat, STM 2016:1 
- Lääkehoidosta ja lääkkeiden käsittelystä kotiin annettavissa sosiaali- ja tervey-
denhuollon palveluissa, Valvira ja Fimea 2011:4 
- Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017; Ympäristöminiteriö, 
Valtioneuvoston periaatepäätös 18.4.2013 
- Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen, Ympäristöministeri-
ön raportteja 5/2015 
- Erehdykset ja unohdukset salliva asuinympäristö. Opas erityisryhmien asumis-
turvallisuuden kehittämiseen SPEK 2007 
- Toimintaohjelma ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi STM 2011:9 

 


