IKÄIHMISTEN NEUVOSTON JÄSENEN HENKILÖKOHTAINEN ARVIOINTI
KULUNEESTA KAUDESTA 2011- 2012

Marraskuu 2012

Tiivistelmä arvioinnista
Vastausprosentti jäi alhaiseksi, mutta vastaajat edustivat kuitenkin kaikkia
osallistujaryhmiä.
Vastaajat arvioivat ikäihmistenneuvoston onnistuneen tehtävässään kokonaisuutena
melko hyvin. Parhaiten oli onnistuttu vaikuttamaan kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin
ja ympäristöön ja liikkumiseen liittyviin asioihin ja heikommin alueella toimivien
eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen väliseen yhteistyöhön ja keskusteluun.
Vaikuttamismahdollisuudet edistää mm. ikäihmisten asumisasioita ja sosiaali- ja
terveyspalvelujen saatavuutta arvioitiin melko huonoiksi.
Ikäihmisten neuvoston vaikuttamismahdollisuudet arvioitiin kokonaisuutena melko
hyviksi. Omat ja neuvoston edellytykset hoitaa luottamustehtävää arvioitiin hyviksi tai
melko hyviksi. Tiedonkulku sinänsä kaupunginhallituksen, eri lautakuntien edustajien
ja ikäihmisten neuvoston välillä arvioitiin melko hyväksi, mutta yhteistyön
toteutuminen arvioitiin osin melko huonoksi.

Neuvoston työskentelyilmapiiri on melko avointa, keskustelua sallivaa ja

konsensushenkistä, mutta se on osin myös sisäpiirimäistä. Työskentely arvioitiin

sattumanvaraiseksi. Vastaajien mukaan ikäihmisten neuvoston viranhaltijat olivat
melko vaikeasti tavoitettavissa.
Uusista työskentelytavoista johtavien viranhaltijoiden kuuleminen neuvostossa,
yhteistapaaminen kaupunginhallituksen kanssa ja tutustumiskäynnit saivat kannatusta.
Neuvoston koko arvioitiin sopivaksi ja eri luottamuselinten edustus neuvostossa on
edistänyt tiedonkulkua. Vapaissa vastauksissa tuotiin esille mm. puheenjohtajien

valintamekanismiin vaihtoehtoja ja ei – järjestöihin kuuluvien

osallistumismahdollisuuksien lisäämistä neuvoston toiminnassa.

Seuraavalle toimintakaudelle esitettiin mm. toimintasuunnitelman laadintaa.
Seuraavalla kaudella ikäihmisten neuvoston tulisi paneutua mm. vanhuspalvelulain
toteutumisen seurantaan, ikäihmisten kotona asumisen pulmiin, kaupungin

ikäihmisten palveluiden saatavuuteen ja yhteistyön tiivistämiseen. Myös ikäihmisten
kuuleminen erityisesti palvelusuunnitelman teossa ja omaishoitajien arjen kysymykset
nähtiin tärkeinä.

Nimi

Vastaaja

Vastanneet

IKÄIHMISTEN NEUVOSTO 2011 - 2012

19

7

Yhteensä

19

Vastausprosentti

36.8

Lopettaneet

36.8

Eivät osallistuneet

63.2

Kesken jättäneet

0

VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
1. Sukupuolenne (7) (EOS: 0)

2. Olen toiminut ikäihmisten
neuvoston jäsenenä yhteensä x
vuotta (5) (EOS: 0)

Jäsenyysaika muodossa v.kk
Keskimäärin: 3.8
Pienin aika:2
Pisin aika: 6

3. Asema neuvostossa (7) (EOS: 0)

Toimin neuvostossa seuraavassa roolissa

7

NEUVOSTON ONNISTUMINEN SILLE KUULUVISSA
TEHTÄVÄKOKONAISUUKSISSA
Ikäihmisten neuvoston toimintasäännössä on lueteltu seuraavat tehtävät. Miten arvioit
ikäihmisten neuvoston onnistuneen kyseisillä alueilla.

1. Ikäihmisten neuvosto pyrkii
edistämään ikäihmisten selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten asumisessa,
sosiaali- ja terveyspalvelujen
saamisessa sekä kulttuuri- ja vapaaajan toiminnoissa. (7) (EOS: 0)

Miten arvioit neuvoston onnistuneen yllä
mainitun tehtäväkokonaisuuden osalta?

2. Ikäihmisten neuvosto seuraa
ikäihmisen näkökulmasta kunnan
päätöksentekoa erityisesti heille
tarkoitettujen palvelujen, tukitoimien
ja muiden etuuksien järjestämiseksi
sekä niiden saatavuuden
parantamiseksi. (7) (EOS: 0)

Miten arvioit neuvoston onnistuneen

yllämainitun tehtäväkokonaisuuden osalta?

3. Ikäihmisten neuvosto vaikuttaa
myös ympäristön suunnitteluun ja

toteutukseen siten, että julkiset tilat
ja liikennejärjestelyt soveltuvat myös
ikäihmisten, vammaisten ja sairaiden
tarpeisiin. (7) (EOS: 0)

Miten arvioit neuvoston onnistuneen
yllämainitun tehtäväkokonaisuuden osalta?

4. Ikäihmisten neuvosto tekee
esityksiä ja aloitteita sekä antaa
lausuntoja kaupungin viranomaisille
ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä
sekä hoitaa muut ikäihmisten
neuvoston toimialaan kuuluvat ja
kaupunginhallituksen määräämät
tehtävät. (7) (EOS: 0)

Miten arvioit neuvoston onnistuneen yllä
mainitun tehtäväkokonaisuuden osalta?

5. Ikäihmisten neuvosto kutsuu
kaupungin alueella toimivien
eläkeläis- ja vanhustyöjärjestöjen
edustajat tarvittaessa yhteistyö- ja
neuvottelutilaisuuteen, jossa
käsitellään ikäihmisiä koskevia asiaja toiminta-aloitteita. (7) (EOS: 0)

Miten arvioit neuvoston onnistuneen yllä
mainitun tehtäväkokonaisuuden osalta?

.

6. Missä asioissa on erityisesti
onnistuttu? (3) (EOS: 0)

Vapaapalautteet

6. Missä asioissa on erityisesti onnistuttu?
- Ikäihmisten järjestötalo,

matkapalvelukeskuksen toiminnasta kriittistä arviota - tod.näk.saa muutoksen aikaan
- Eläkeläistilojen ja matkapalvelukeskuksen järjestelyssä.

- Ikäihmisten tilojen, Pohjolankatu 2,käynnistämiseen liittyvä yhteistyö virkamiesten kanssa
Kyläkierros Matkapalvelukeskusasiassa

NEUVOSTON VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET
Arvioi seuraavassa omia ja koko ikäihmisten neuvoston vaikuttamismahdollisuuksia

kaupungin päätöksenteossa ja neuvostolle kuuluvien tehtäväkokonaisuuksien osalta
kaudella 2011 - 2012.

1. Omat vaikuttamismahdollisuutesi
(7) (EOS: 0)

Millaisiksi arvioit omat
vaikuttamismahdollisuutesi ikäihmisten
neuvoston jäsenenä kuluneella kaudella?

2. Koko neuvoston
vaikuttamismahdollisuudet (7) (EOS:
0)

Millaiseksi arvioit koko neuvoston
vaikuttamismahdollisuuksia kaupungin
päätöksenteossa kuluneella kaudella?

3. Ikäihmisten neuvosto pyrkii
edistämään ikäihmisten selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten asumisessa.
(7) (EOS: 0)

Millaisena pidät ikäihmisten neuvoston

vaikuttamismahdollisuuksia yllä mainitun
tehtäväkokonaisuuden osalta?

4. Ikäihmisten neuvosto pyrkii
edistämään ikäihmisten selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten sosiaali- ja
terveyspalvelujen saamisessa. (7)
(EOS: 0)

Millaisena pidät ikäihmisten neuvoston
vaikuttamismahdollisuuksia yllä mainitun
tehtäväkokonaisuuden osalta?

5. Ikäihmisten neuvosto pyrkii
edistämään ikäihmisten selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten kulttuuri- ja
vapaa-aikapalveluissa. (7) (EOS: 0)
Millaisena pidät ikäihmisten neuvoston

vaikuttamismahdollisuuksia yllä mainitun
tehtäväkokonaisuuden osalta?

6. Ikäihmisten neuvosto pyrkii

.

edistämään ikäihmisten selviytymistä
eri toiminnoissa, kuten
liikuntapalveluissa. (7) (EOS: 0)

Millaisena pidät ikäihmisten neuvoston
vaikuttamismahdollisuuksia yllä mainitun
tehtäväkokonaisuuden osalta?

EDELLYTYKSET LUOTTAMUSTEHTÄVÄN HOITAMISEKSI
Arvioi edellytyksiäsi hoitaa luottamustehtävääsi seuraavien asioiden suhteen.

1. Ajankäyttö neuvoston jäsenen
työhön (7) (EOS: 0)

Minkälaiseksi arvioit edellytyksesi hoitaa
luottamustehtävääsi ajankäytön suhteen?

2. Luottamushenkilöpalkkiot (6)
(EOS: 1)

Minkälaiseksi arvioit edellytyksesi hoitaa
luottamustehtävääsi luottamuspalkkioiden
suhteen?

3. Tiedolliset ja taidolliset valmiudet
neuvoston jäsenen työhön (7) (EOS:
0)

Minkälaiseksi arvioit edellytyksesi hoitaa
luottamustehtävääsi tiedollisten ja
taidollisten valmiuksien suhteen?

4. Ikäihmisten mielipiteiden laajaalainen tuntemus (7) (EOS: 0)

Minkälaiseksi arvioit edellytyksesi hoitaa
luottamustehtävääsi ikäihmisten

mielipiteen tuntemuksen suhteen?

YHTEISTYÖN SUJUMINEN JA TIEDONKULKU ERI TOIMIJOIDEN
VÄLILLÄ
Arvioi yhteistyön sujumista ja tiedonkulkua Rovaniemen kaupungissa eri toimijoiden
välillä.

1. Yhteistyö johtavien
viranhaltijoiden ja ikäihmisten
neuvoston välillä (7) (EOS: 0)

Miten yhteistyö arviosi mukaan sujuu
johtavien viranhaltijoiden ja neuvoston
välillä?

2. Yhteistyö kaupunginhallituksen,
eri lautakuntien ja ikäihmisten
neuvoston välillä (7) (EOS: 0)

Miten yhteistyö arviosi mukaan sujuu
Rovaniemen kaupungissa
kaupunginhallituksen, eri lautakuntien ja
neuvoston välillä?

3. Tiedonkulku
kaupunginhallituksen, eri
lautakuntien edustajien ja
ikäihmisten neuvoston välillä (7)
(EOS: 0)

Miten tieto välittyy kaupunginhallituksen,
eri lautakuntien edustajien ja neuvoston
välillä?

NEUVOSTON VALMISTELU- JA PÄÄTÖKSENTEKOILMAPIIRI
Luonnehdi ikäihmisten neuvoston valmistelu- ja päätöksentekoilmapiiriä.

1. Onko ikäihmisten neuvoston
työskentely mielestäsi avointa,
sisäpiirimäistä vai jotain siltä väliltä?
(7) (EOS: 0)

Luonnehdi neuvoston valmistelu- ja
päätöksentekoilmapiiriä.

2. Onko ikäihmisten neuvoston
työskentely ja päätöksenteko
mielestäsi faktoihin perustuvaa,
mielikuviin perustuvaa vai jotain siltä
väliltä? (7) (EOS: 0)

Luonnehdi neuvoston valmistelu- ja
päätöksentekoilmapiiriä.

3. Onko ikäihmisten neuvoston
työskentely mielestäsi keskustelua
sallivaa, sitä tukahduttavaa vai jotain
siltä väliltä? (7) (EOS: 0)

Luonnehdi neuvoston valmistelu- ja
päätöksentekoilmapiiriä.

4. Onko neuvoston työskentely
mielestäsi suunnitelmallista,
sattumanvaraista vai jotain siltä
väliltä? (7) (EOS: 0)

Luonnehdi neuvoston valmistelu- ja
päätöksentekoilmapiiriä.

5. Onko ikäihmisten neuvoston
päätöksenteko mielestäsi
konsensushenkistä
(=yksituumaisuuteen pyrkivää),
ristiriitaista vai jotain siltä väliltä? (7)
(EOS: 0)

Luonnehdi neuvoston valmistelu- ja
päätöksentekoilmapiiriä.

VALMISTELUN TOTEUTUMINEN NEUVOSTOSSA
Arvioi ikäihmisten neuvoston näkökulmasta seuraavien valmisteluun liittyvien
seikkojen toteutumista.

1. Asioiden valmistelu
(puheenjohtaja, viranhaltijat,
pienryhmät) on avointa ja
läpinäkyvää? (7) (EOS: 0)
Arvioi miten nämä valmisteluun
liittyvät seikat toteutuvat ikäihmisten
neuvostossa.

2. Asioiden valmisteluun on
riittävästi käytettävissä viranhaltijaapua? (7) (EOS: 0)
Arvioi miten nämä valmisteluun
liittyvät seikat toteutuvat ikäihmisten
neuvostossa.

3. Neuvoston viranhaltijajäsenet ovat
yleensä helposti tavoitettavissa? (7)
(EOS: 0)
Arvioi miten nämä valmisteluun
liittyvät seikat toteutuvat ikäihmisten
neuvostossa.

4. Myös ei-eläkeläisjärjestöihin

kuuluvilla ikäihmisillä on ollut
mahdollisuus vaikuttaa
valmisteluvaiheen aikana? (7) (EOS:
0)
Arvioi miten nämä valmisteluun
liittyvät seikat toteutuvat ikäihmisten
neuvostossa

.

NEUVOSTON TYÖSKENTELYTAPOJEN UUSIMINEN
Mitä uusia ikäihmisten neuvostoon liittyviä toimintatapoja Rovaniemen kaupungissa
voitaisiin mielestäsi ottaa käyttöön?

1. Eri viranhaltijoiden kuuleminen
neuvostossa (7) (EOS: 0)

Mitä uusia ikäihmisten neuvostoon liittyviä
toimintatapoja Rovaniemen kaupungissa
voitaisiin mielestäsi ottaa käyttöön?

2. Neuvoston ja
kaupunginhallituksen
teematapaamiset (7) (EOS: 0)

Mitä uusia ikäihmisten neuvostoon liittyviä
toimintatapoja Rovaniemen kaupungissa
voitaisiin mielestäsi ottaa käyttöön?

3. Tutustumismatkat (7) (EOS: 0)

Mitä uusia ikäihmisten neuvostoon liittyviä
toimintatapoja Rovaniemen kaupungissa
voitaisiin mielestäsi ottaa käyttöön?

4. Jokin muu toimintatapa, mikä? (3)
(EOS: 0)

Mitä uusia ikäihmisten neuvostoon liittyviä
toimintatapoja Rovaniemen kaupungissa
voitaisiin mielestäsi ottaa käyttöön?

- Tapaamiset esim. kaupunginhallituksen kanssa,

riittää yksi kerta hallituskauden aikana.

-Pitäisi kehittää jokin tapa, miten lähestyä myös

niitä ikäihmisiä, jotka eivät ole järjestöjen jäseniä yksinäisyyden lievittäminen

- Talousarvioon sidottu toimintasuunnitelma myös

ikäneuvostolle.

Jalkautuminen kaupungin keskustasta kyliin.

- On nykyisellään liian järjestöihin kytkeytyvää

sisäpiirihommaa. Neuvoston on kirkastettava
kunnallisen luottamuselimen rooli.

Luottamushenkilöt ovat ajoittain kuin ilmaa!!

5. Mistä aiheesta
luottamushenkilöille tulisi järjestää
koulutusta? (3) (EOS: 0)

- Ikäihmisten tarpeista, tämän hetkinen tilanne

ikääntyvien palvelutarpeista ja miten niitä tulisi
kehittää. Tiedotus kotipalvelutoiminnasta.

- Kunnallislaista, päätöksenteosta ja toiminnan

suunnittelusta.

- Tietoiskuja ikäihmisten arkeen liittyvistä aiheista.

Tutustumisia palvelukoteihin ym.

Myös väestön ikääntymiseen liittyviä näkökulmia,
jotka olisi huomioitava nyt jo päätöksenteossa

NEUVOSTON KOON MERKITYS PÄÄTÖKSENTEKOON
Arvioi ikäihmisten neuvoston koon merkitystä päätöksentekoon.

1. Neuvoston koko on päätöksenteon
kannalta sopiva? (7) (EOS: 0)

Arvioi ikäihmisten neuvoston koon
merkitystä päätöksentekoon.

2. Neuvostossa kaupunginhallituksen
jäsenet ja eri lautakuntien edustus
on edistänyt ko. toimielinten ja
neuvoston välistä tiedonkulkua? (7)
(EOS: 0)

Arvioi ikäihmisten neuvoston koon
merkitystä päätöksentekoon.

3. Neuvoston kokoukset ovat
sujuneet joustavasti? (7) (EOS: 0)
Arvioi ikäihmisten neuvoston koon
merkitystä päätöksentekoon.

NEUVOSTON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA TULEVAISUUDEN
PAINOPISTEET
Miten ikäihmisten neuvoston toimintaa pitäisi kehittää, mitkä asiat ovat jääneet

keskeneräisiksi ja mihin asioihin tulisi erityisesti paneutua kaudella 2013- 2014?

1. Miten mielestäsi ikäihmisten neuvoston toimintaa ja
sijoittumista kaupunkiorganisaatiossa tulisi kehittää? (3) (EOS: 0)

Kaupunkistrategian mukaan lautakunta- ja johtokuntajärjestelmän kokonaisuudistus

toteutetaan vuoteen 2013 mennessä ja ns. Ikälaki, jossa säädetään vanhusneuvostoista,
tulee voimaan v. 2013.?

- En osaa tässä vaiheessa sanoa, siten ehkä, että sen toiminnan merkitys olisi tärkeää,

arvostus paranisi.

- Ikäneuvostolle itsenäinen asema. Virkamiesesittelijä valmistelemaan asiat kokoukseen.

Päätösten toteutumisen seuranta ja esim. aloitteet.

- Kaupunginhallituksen alaisena edelleen. Järjestöt esittävät omat ehdokkaansa ja

kunnalliset elimet omansa. Toimintasääntö kaipaisi rukkausta, esim. varapuheenjohtajaksi
voitaisiin valita luottamushenkilöjäsen. Korostaisi elimen yhtenäisyyttä, nyt kokonaisuus
liikaa REY:n toimintaa seuraava. Puheenjohtajalta kaipaan objektiivisempaa asennetta!

2. Miten mielestäsi ikäihmisten neuvoston jäsenet tulisi valita? (3)
(EOS: 0)

Neuvoston jäsenmäärä on 9. Neuvostoon valitaan Rovaniemen eläkeläisyhdistysten

yhteistyöjärjestön 5 edustajaa sekä edustajat Rovaniemen kaupunginhallituksesta,

perusturvalautakunnasta, teknisestä lautakunnasta ja kulttuurilautakunnasta. Lisäksi
perusturvalautakunta nimeää 3 viranhaltijaedustajaa asiantuntijajäseniksi.

2. Miten mielestäsi ikäihmisten neuvoston jäsenet tulisi valita?

- Jäsenenä olisi hyvä olla edustus myös ei järjestöihin kuuluvilla ikäihmisillä
- Rovaniemen eläkeläisjärjestöjen yhteisjärjestön

rooli on ylimitoitettu valintaprosessissa. Esitykset neuvoston jäseniksi tehtäisiin

kaupunginhallitukselle joka nimeää puheenjohtajan ja jäsenet.

- Osapuilleen nykyinen malli, viranhaltijoiden nimeämistä kannattaa miettiä. Ikäneuvoston

kokousten valmistelu näyttää olevan pääasiassa Johanna Lohtanderilla. Jos neuvosto alkaisi
toimia monipuolisemmin, voisi kokouksiin kutsua teemaan liittyvän virkamiehen. Ei tarvitsisi
istuttaa turhaan useaa virkamiestä kokouksissa.

3. Mitkä tärkeinä pitämäsi asiat jäävät ikäihmisten neuvostossa kesken
kauden 2011 - 2012 päättyessä? (3) (EOS: 3)
Mainitse 1 - 3 asiaa

Vastaamattomat aloitteet

Toimintasuunnitelmaa ei ole vuodelle 2013 aloitettukaan
Neuvostolle päätösvalta budjettiin varatuista rahoista

4. Mihin asioihin seuraavalla kaudella 2013 - 2014 tulisi ikäihmisten
neuvoston erityisesti paneutua? (2) (EOS: 2)

Mainitse 1 - 3 asiaa.
Vanhuspalvelulaki

Vanhuspalvelulain toteutuminen

Ikäihmisten kotona asumisen pulmat

Ikäihmisten kuuleminen eli miten palvelusuunnitelman teko pelaa
Kaupungin ikäihmisten palveluiden saatavuus
Omaishoitajien arki

Yhteistyön tiivistäminen

Liite 1
Otteita laista ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista sekä laiksi terveydenhuoltolain 20 §:n
kumoamisesta
11 §

Vanhusneuvosto

Sen lisäksi, mitä kuntalain 27 §:ssä säädetään kunnan asukkaiden osallistumis- ja
vaikuttamismahdollisuuksista, kunnan on asetettava ikääntyneen väestön osallistumisja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi vanhusneuvosto ja huolehdittava sen
toimintaedellytyksistä.
Vanhusneuvosto on otettava mukaan 5 §:ssä tarkoitetun suunnitelman valmisteluun ja
6 §:ssä tarkoitettuun arviointiin. Lisäksi neuvostolle on muutoinkin annettava

mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun
ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,

terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä
toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen
kannalta.

5 § Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi.
Suunnittelussa on painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä

toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava osana kunnan strategista suunnittelua.

Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla

olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen
vaikuttavia tekijöitä;
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja

itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien
palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
tahojen kanssa.

Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön
asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65 §:ssä tarkoitettua talousarviota ja suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua raporttia ja
hyvinvointikertomusta.
6 § Palvelujen riittävyyden ja laadun arviointi
Sen lisäksi, mitä 5 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetään, kunnan sosiaalihuollosta
vastaavan toimielimen on vuosittain arvioitava iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien
sosiaalipalvelujen riittävyyttä ja laatua alueellaan.
Palvelujen laadun ja riittävyyden arvioimiseksi kunnan on kerättävä säännöllisesti
palautetta palveluja käyttäviltä, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä kunnan

henkilöstöltä. Lisäksi kunnan on koottava tiedot palveluihin käytetyistä taloudellisista
voimavaroista sekä henkilöstön määrästä ja koulutuksesta. Arvioinnissa on lisäksi

otettava huomioon sosiaaliasiamiehen vuosittaisessa selvityksessä esitetyt havainnot

