
 

IKÄÄNTYVÄN VÄESTÖN ODOTUSAJAT HAKEMIINSA SOSIAALIPALVELUIHIN     
1.1. – 31.8.2019 
 

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion järjestämisvastuussa olevien sosiaalipalvelujen odotusajat 
ikääntyvälle väestölle (63 vuotta täyttäneet) ajanjaksolla 1.1. – 31.8.2019:  
 
Palvelutarpeen arviointi  
 
Asiakkaaseen on otettu yhteyttä seitsemän päivän sisällä hakemuksen saapumisesta. Koti-
käynti on sovittu asiakkaan/omaisen kanssa. Ajankohta määräytyy asiakkaan avuntarpeen ja 
sen kiireellisyyden mukaan. Kiireellisissä tapauksissa kotikäynti on tehty samana päivänä.  
 
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit  
 
Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja ja niitä vaarantavia tekijöitä koskeva kysely 
lähetetään vuosittain jokaiselle 75 vuotta täyttävälle. Samassa yhteydessä heille tarjotaan 
kotikäyntiä. 80 vuotta täyttäneiden luokse tehdään kotikäynti sovitusti. Erillisestä 
palvelupyynnöstä tehdään hyvinvointia edistävä kotikäynti viikon sisällä. 
 
Kaudella 1.1.-31.8.2019  Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja ja niitä vaarantavia 
tekijöitä koskeva kirjallinen kysely 75 vuotta täyttäville tehtiin ja analysoitiin jokaisen kunnan 
osalta alkuvuoden aikana. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville on tehty  
alavieskalaisille ja sieviläisille. Ylivieskan ja Nivalan kotikäynnit ovat vielä meneillään. 
 
Gerontologinen sosiaalityö  
 
Kiireellisessä tapauksessa sosiaalityöntekijä on tehnyt asiakastarpeen mukaan kotikäynnin 
asiakkaan luo samana päivänä tai seitsemän päivän sisällä.  
 
Omaishoidon tuki  
 
Ajalla 1.1. – 31.8.2019 kaikille kriteerit täyttäville hakijoille on myönnetty omaishoidon tuki 
hakemusta seuraavan kuukauden alusta lähtien. 
  
Kotihoito  
 
Tavoite on, että kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon (terveydenhuoltolain mukainen palvelu) 
palvelun voi saada seuraavana arkipäivänä kuitenkin viimeistään seitsemän päivän kuluessa 
palvelutarpeen arvioinnista. Kiireellisessä tapauksessa kotihoidon palvelu on järjestetty 
kuitenkin samana päivänä ilman palvelutarpeen arviointia, joka tehdään tällaisessa 
tapauksessa mahdollisimman pian palvelun aloittamisen jälkeen. Jonotusta 
kotihoitopalveluihin ei ole ollut alkuvuoden aikana, mutta kesällä johtuen henkilöstöresurssien 
vajeesta jonotusta kotihoitoon on ollut. Palveluseteliä  ja ostopalvelua on käytetty 
lisäresurssina. 
 
Kotihoidon tukipalvelut     
 
Ateriapalvelun saa teknisesti seuraavana päivä, jos palvelun kriteerit täytyvät.  
 
Turvapuhelinpalvelun odotusaika on vaihdellut parista kolmesta  päivästä viikkoon. 
  
Muut tukipalvelut järjestetään viikon sisällä palvelupyynnöstä. Lääkkeiden annosjakelun 
aloittamisessa odotusaika on noin kuukausi. 
 
Päivätoiminta  
 
Päivätoiminnan piiriin pääsee pääsääntöisesti kahden viikon sisällä hakemisesta.  
 
 



 

 
 
                                                                                                                                                  
Palveluasuminen  
 
Vaihtuvuus tehostetun palveluasumisen yksiköissä oli alkuvuodesta edellisvuoteen nähden 
vähäisempää ja kolme kuukautta jonottaneiden yhteismäärä kasvoikin toukokuun loppuun 
mennessä, mutta purkautui kesän aikana. Kallion alueella kahdeksan kuukauden aikana 
odotti yhteensä 11 asiakasta paikkaa yli 3 kk. Vuorollaan heille on järjestetty paikka, mutta 
osa heistä ei  ottanut vastaan tarjottua paikkaa tai palveluseteliä. Elokuun lopussa Kallion 
alueella oli yli 3 kk paikkaa odottaneita yhteensä neljä asiakasta. Jonottajien määrissä on 
kunnittaista eroa. Alavieskassa on ajanjaksolla ollut yhtä aikaa tehostettuun palveluasumiseen 
jonottajia  2-5, kesällä 3. Elokuun lopussa ei ollut yhtään kolme kuukautta odottanutta 
alavieskalaista. Nivalan tehostetun palveluasumisen jonotilanne on kasvanut alkuvuodesta. 
Paikkaa jonotti enimmillään 11 asiakasta. Jakson lopussa ei ollut yli 3 kk jonottaneita.  
 
Sievissä on ollut tehostetun palveluasumisen paikkaa odottaneita ajanjaksolla 6-9 asiakasta. 
Vaihtuvuus Sievissä on ollut alkuvuonna hyvin vähäistä, mikä näkyy jonotilanteessa. Jakson 
lopussa oli jonossa 9 asiakasta, joista neljä oli odottanut yli 3 kk.  Yli 3 kuukautta jonottaneille 
on tarjottu mm. palvelusetelipaikkaa, mutta he ovat halunneet odottaa paikkaa omasta 
kunnastaan.  Heidän hoitonsa on turvattu kotihoidon, tilapäishoidon ja osastohoidon turvin. 
Ylivieskassa on jonottajia ollut 2-8 määrän kasvaessa kesää kohti. Jonossa elokuun lopussa 
oli 7 asiakasta, joista kenelläkään ei ollut täyttynyt 3 kk.   
 
Kehitysvammaisten erityishuollon palvelut  

Akuuteissa tilanteissa palvelut järjestetään samana päivänä ja viimeistään seitsemän päivän 
kuluessa. Muissa tilanteissa asiakkaan kanssa yhdessä asiakkaan kanssa sovitaan 
suunnitelma palveluiden järjestämisestä.  

Vammaisuuden perusteella järjestettävät palvelut ja tukitoimet  
 
Vammaispalveluissa kaikki hakijat ovat saaneet päätöksen kolmen kuukauden sisällä.  
 
 
 
 
Peruspalvelukuntayhtymä Kallio 
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