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Esipuhe 

Mikä on ikäpoliittinen strategia? Ikäpoliittinen strategia on pitkän tähtäimen suunnitelma, joka ilmaisee 

kunnan tavoitteet ja päämäärät vanhustenhuollossa. Strategian tulee olla työkalu virkamiehille ja muille 

kunnan työntekijöillä, joka auttaa kuljettamaan vanhustyötä haluttuun, oikeaan suuntaan. Sen pitää myös 

toimia ohjeena ja oppaana kuntalaisille vanhustyön tulevasta suunnasta sekä konkreettisista toimista ja 

muutoksista. 

 

Strategiaa varten perustetun työryhmän tavoitteet olivat yksimieliset: 

 Aktiivinen ikääntyminen tulee mahdollistaa myös säkyläläisille senioreille 

 Kotona asuminen entistä pidempään tulee olla vanhustyön kantava ajatus 

 

Työryhmä halusi myös uudistaa perinteisen strategian laadinnan ja itse sisällön: 

 Strategia tulee tehdä alusta loppuun yhteistyössä paikallisten senioreiden kanssa 

 Strategiset linjaukset ja kirjatut toimenpiteet tulee olla tarpeeksi konkreettisia, jotta niiden saavut-

taminen ja toteuttaminen eivät jäisi pelkäksi illuusioksi 

 

Strategiatyöryhmässä mukana olivat perusturvajohtaja Kalevi Mäkipää, vanhustyönohjaaja Armi Kreivilä, 

osastonhoitaja Niina Kuisma Säkylän ja Köyliön terveydenhuollon kuntayhtymästä, Kaste – hankkeen pro-

jektisuunnittelija Katja Lehtonen sekä projektitutkija Kari Kankaanranta. Työryhmä kokoontui seitsemän 

kertaa. 

Strategian valmistelua on käsitelty Säkylän perusturvalautakunnassa sekä Säkylän kunnan johtoryhmässä, 

jossa jokaisella hallintokunnalla on edustus. Lisäksi strategia on ollut lausuntokierroksella sosiaali- ja ter-

veydenhuollon ammattilaisilla. 

Myös kuntalaiset ikäihmiset pääsivät mukaan strategia prosessiin Säkylässä järjestetyn kansalaisraadin avul-

la, jossa vapaaehtoiset säkyläläiset vanhukset antoivat muutamista strategian aiheista oman julkilausuman-

sa (liitteenä). 
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1.0 Säkylän kunnan lähtökohtia 

Rakenteellisten tekijöiden hahmottaminen on tärkeää kunnan työntekijöille, jotka suunnittelevat tulevai-

suuden palvelutarjontaa sekä sosiaali- ja terveystoimen tehtäviä. Ne määrittelevät myös suunnan kyseisen 

strategian laadinnalle. Ensimmäisessä luvussa pyritään hahmottamaan Säkylän ikäihmisten väestörakennet-

ta sekä tulevaisuuden kehitystä ikärakenteen, sairastavuuden, yksinäisyyden ja köyhyyden avulla.   

 

1.1 Ikärakenne 

Väestönkehitys tulee olemaan tulevina vuosina todella nopeaa. Se asettaa haasteita niin kunnan vanhus-

tenhuollolle, kuin koko julkiselle sektorille sekä ennen kaikkea sen taloudelle. Ikääntyneiden määrä tulee 

kasvamaan tulevaisuudessa erittäin paljon. Ikääntyneiden määrän kasvaessa myös sosiaali- ja terveyspalve-

luiden tarve kasvaa. Tulee kuitenkin muistaa, että palveluiden tarve ei kasva samassa suhteessa ikääntynei-

den määrän kanssa, koska ikäihmiset ovat nykyisin huomattavasti terveempiä ja toimintakykyisempiä1. Joka 

tapauksessa kuntalaisten ikääntyminen tulee asettamaan todelliset haasteet, sekä vaatimaan muutoksia 

nykyisiin palvelurakenteisiin ja koko vanhustyöhön2.   

3 

65 vuotta täyttäneiden osuus tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä 5,8 % Säkylän kunnan väestöstä. 

Määrällisesti 65 vuotta täyttäneiden osuus tulee kasvamaan 205 henkilöllä vuoteen 2020 mennessä, jolloin 

65 vuotta täyttäneitä olisi tuolloin 1298. Vuonna 2030 65 vuotta täyttäneiden osuus Säkylän väestöstä on jo 

32,3 %. 

                                            
1 VATT-julkaisuja, Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin, Helsinki 2008 
2 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa, Helsinki 2012 
3 SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki sekä Tilastokeskus 
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4 

75 vuotta täyttäneiden määrä tulee kasvamaan vuoteen 2020 mennessä myös suhteellisen paljon. 2,5 % 

kasvu tarkoittaa 86 henkilöä, jolloin 75 vuotiaiden kokonaismäärä on vuonna 2011 523 henkeä. Vuonna 

2030 75 vuotta täyttäneitä on 18,9 % Säkylän väestöstä. 

 

5 

85 vuotta täyttäneitä tulee vuonna 2020 olemaan 2,5 % enemmän kuin vuonna 2011. Ikäryhmän väkiluku 

kasvaa 62 henkilöllä, jolloin vuonna 2020 85 vuotta täyttäneitä on 194 henkeä. 

 

 

                                            
4 ja 5 SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki sekä Tilastokeskus 
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1.2 Sairastavuus 

6 

Sairastavuutta ja pitkäaikaissairauksia kuvataan yllä olevassa kuvassa erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeu-

tettujen prosentuaalisella osuudella vastaavanikäisestä väestöstä. Vertailuna kuvassa on vihreät palkit, 

jotka edustavat koko Suomen suhteellista osuutta. Sairauksien osalta Säkylän tilanne on lähes sama kuin 

koko Suomen. Ainoastaan diabetestä esiintyy enemmän. Huomion arvoista ikäpolitiikan kannalta on myös 

depressiolääkkeisiin oikeutettujen määrä, joka on Säkylässä 10,4 %.  

 

1.3 Yksinäisyys 

Yhteiskuntamme perherakenteiden muuttumisen myötä ikääntyneet kokevat yhä enemmän yksinäisyyttä. 

Lapset muuttavat pois työn ja koulutuksen perässä. Puolison ja ystävien kuolema, sekä oma sairastuminen 

saattavat johtaa sosiaaliseen passivoitumiseen. Ikääntyneiden yksinäisyys on ajankohtainen asia, josta 

ikääntyneiden määrän kasvaessa saattaa tulla aito yhteiskunnallinen ongelma. 7 Yksinäisyys ja elämän tar-

koituksettomuus sekä yksin asuvien vanhuksien turvattomuus voivat myös lisätä ikääntyneiden mielenter-

veys- ja alkoholiongelmia sekä lääkkeiden käyttöä.8 

                                            
6 SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki 
7 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Vanhusten yksinäisyys, 2008 Helsinki 
8 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, Hyvinvointi 2015-ohjelma, Helsinki 2007 
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9 

Yllä olevassa kuvassa on Säkylän tilanne 65 ja 75 vuotta täyttäneiden osalta yhden hengen asuntokunnista. 

Yksinäisyyden voidaan todeta olevan todellinen ongelma. Pitää kuitenkin muistaa, että kaikki yksin asuvat 

iäkkäät ihmiset eivät kärsi yksinäisyydestä. Viimeaikaisissa iäkkäiden ihmisten yksinäisyyttä tarkastelleissa 

suomalaisissa tutkimuksissa aina tai usein yksinäisyyttä tuntevien määrän on havaittu vaihtelevan 5-10 

prosentin välillä. Joskus tai harvoin yksinäisyyttä tuntevia on 20–40 prosenttia.10 

 

1.4 Köyhyys 

Riskitekijäksi hyvälle vanhuudelle saattaa osoittautua taloudellinen tilanne. Ikäihmisten joukossa on run-

saasti henkilöitä, jotka elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella. Vaikka iäkkäiden elämä on Suomessa kes-

kimäärin hyvää, kaikki eivät pääse siitä osalliseksi. Estäviä tekijöitä ovat mm. pienet tulot. 75 vuotta täyttä-

neestä väestöstä noin puolet on yksin asuvia, mikä sinänsä lisää köyhyysriskiä sekä yli 60 % on naisia, joiden 

pienituloisuus on yleisempää kuin ikääntyneiden miesten.11 

                                            
9 SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki 
10 Hanna Uotila, Vanhuus ja yksinäisyys, Tampere 2011 
11 Kunnallisalan kehittämissäätiö, Köyhä byrokratian rattaissa, Sastamala 2011 
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12 

Yllä olevassa kuviossa kuvataan täyden kansaneläkkeen saaneita 65 vuotta täyttäneistä. Säkyläläisten 65 

vuotta täyttäneiden ikäihmisten taloudellinen tilanne näyttäisi olevan hyvä koko Suomeen suhteutettuna. 

Täyden kansaneläkkeen varassa elää ainoastaan 1,9 % 65 vuotta täyttäneistä. 

 

2.0 Lähtökohtia ikäpoliittiselle strategialle 

Suunniteltaessa ikäpolitiikan tulevaisuutta, on tärkeä huomioida niin paikalliset kuin myös koko yhteiskun-

taa koskevat tosiseikat. Tulevaisuuden väestörakenteen muutokset, ennen kaikkea vanhusväestön suuri 

kasvu asettaa strategian laatimiselle tietyt raamit, jonka varassa suunnitelmia tulee laatia. Myös valtion 

taholta tuleva informaatio-ohjaus tulee huomioida paikallisissa suunnitelmissa, kuitenkin kunnioittaen kun-

nan oman väestön tahtotiloja. Kuluvan vuosikymmenen aikana on saatava palvelurakenteet kuntoon, koska 

2020-luvulla hoito- ja hoivapalvelujen tarve nousee väestön ikääntymisen vuoksi täysin uudelle tasolle.13 

Tämä kehitys haastaa erityisesti kuntien johdon tunnistamaan toimintaympäristön muutoksen ja pohti-

maan niitä keinoja, joilla ikääntyneiden palvelut järjestetään laadukkaasti: arvokkaasti ja asiakasta kunnioit-

taen, vaikuttavasti ja taloudellisesti tukevaksi.14 Toisessa luvussa tarkastellaan tämän hetkistä tilannetta, 

sekä mihin suuntaan ikäpolitiikassa ollaan menossa ja mihin tämä johtaa. 

 

 

                                            
12 SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki 
13 Valtiovarainministeriö, Hyvinvointia kestävästi, Helsinki 2010 
14 Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 
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75 vuotta täyttäneiden palvelujen käyttö vuonna 2012 

2.1 Säkylän vanhustyön kustannusten kehitys 

Kustannusten kehityksen tarkastelu on rajattu tärkeimpiin palveluihin: kotihoito, omaishoidontuki, tehos-

tettu palveluasuminen, laitoshoito. Tarkastelu on rajattu myös koskemaan 75 vuotta täyttäneitä. Edellä 

mainittujen avulla saadaan katsottua nykytilaa sekä muodostettua suuntaa antava tulevaisuuden skenaario. 

Vuonna 2012 edellä mainittujen palveluiden prosentuaaliset osuudet palvelujen käytöstä jakaantuivat seu-

raavasti: 

 

 

Jos samat prosentuaaliset osuudet heijastetaan vuosiin 2020 ja 2030,     

palveluiden kustannukset näyttävät vanhusväestön kasvaessa seuraavalta: 

 

 

Palveluiden kustannukset 2011                                           

ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 
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Palvelutarpeen kehityksen heijastaminen vuoteen 2020 tarkoittaisi kulujen olevan yhdeksän vuoden päästä 

700 000€ suuremmat kuin nyt.  

”Tutkimusten mukaan ikääntyneet käyttävät terveys- ja hoivapalveluja keskimäärin enemmän kuin nuoret 

ikäluokat. Koska ikääntyneiden lukumäärä kasvaa, tästä päätellään, että näitä palveluja tarvitaan tulevai-

suudessa enemmän. Edelleen tästä päätellään, että niitä tuotetaan enemmän. Tällä ajatuskululla tehdään 

lähes kaikki tulevaisuuden hoivapalveluarviot, monin teknisin variaatioin.”15  Pitää kuitenkin huomioida, 

että muutkin kuin väestönkehitys vaikuttavat merkittävästi palvelutarpeeseen ja sen mukaan talouskehityk-

seen. 16 Tulevaisuuden vanhusväestö on huomattavasti terveempää kuin tämänhetkiset 75 vuotta täyttä-

neet.17 Jotkut tutkijat jopa uskovat, että väestönrakenteen muutoksella ja terveysmenojen kasvulla ei olisi 

mitään yhteyttä.18  

 

19 

Optimistisimmassa vaihtoehdossa, jossa lisäelinvuodet olisivat terveitä, olisi menojen kasvu edellisen sivun 

kuviota huomattavasti kevyempää. 

                                            
15, 16, 18 Valtioneuvoston kanslia, ikääntymisen taloudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen,  
Helsinki 2007 
 
17 STAKES, Palveluasuntoja ikäihmisille, Helsinki 2007 
 
19 ja 20 Valtiovarainministeriö, Hyvinvointia kestävästi, Helsinki 2010 

Pitkäaikaishoidon ikäkohtainen tarve pysyy 
nykytasollaan. Tällöin terveys olisi huono 

kaikkina lisäelinvuosina, kun elinikä pitenee. 

Hoidon tarve lykkääntyisi 50 % suhteessa 

eliniän pitenemiseen. 

Pitkäaikaishoidossa vietetty elinaika pysyy 
nykytasolla. Lisäelinvuodet ovat terveitä ja 

hoidon ikäkohtainen tarve myöhentyy samaan 
tahtiin kuin ihmisten elinikä pitenee. 

Kuoleman läheisyyteen liittyvät menot 

huomioiva projektio.  

Sosiaali- ja terveysministeriön 
SOME-laskentamallilla on 

tehty ikääntyneiden 
pitkäaikaishoidon kehityksestä 

neljä vaihtoehtoista arviota: 

Pitkäaikaishoidon kehityksen arvio 
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Joka tapauksessa tulevaisuudessa tullaan tarvitsemaan laajoja toimenpiteitä: rakenteiden uudistamista, 

tuottavuutta ja tehokkuutta parantavia toimia ja palvelutarpeiden kasvuun ennaltaehkäisevästi vaikuttavia 

toimenpiteitä.20  

2.2 Palveluiden järjestäminen 

Sivulla 8 esitetty kustannusten kehitys tulee saada huomattavasti kevyemmäksi, jotta kunnan talous kestää 

väestön ikääntymisen. Tarvittavat rakenteelliset muutokset palveluiden järjestämisessä saadaan aikaan 

vähentämällä laitoshoitoa, lisäämällä kotihoitoa ja omaishoitoa sekä lisäämällä voimavaroja ennaltaeh-

käisevien palveluiden tarjonnassa.21 

Nykyinen kolmiportainen ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarjoava järjestelmä on aikanaan perustettu 

hyvin toisenlaiseen ympäristöön, eikä sen rakenteita ole uusittu vastaamaan tämän päivän tarpeita. Esi-

merkiksi laitoshoidonperusta luotiin köyhäinhoidon aikakautena eli järjestelmän juuret ulottuvat aina 60 

vuoden taakse. Nykyinen palvelutarjonta on myös hallinnollisesti ja toiminnallisesti hyvin pirstaleinen sekä 

haasteellinen, sen jakautuen moniin eri portaisiin.22 

Palvelujärjestelmää on tulevaisuudessa kehitettävä siten, että pääpaino on ympärivuorokauden kotona 

asumista mahdollistavissa ja toimintakykyä tukevissa palveluissa. Pitkäaikaishoivan rakenteet tulee uudis-

taa tavoitteena ikäihmisten toiveiden mukaiset kodinomaiset yksiköt, jolloin terveyskeskuksen vuodeosas-

                                            
 
21 Mm: Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 
           Valtiovarainministeriö, Hyvinvointia kestävästi, Helsinki 2010 
           Stakes, Palveluasuntoja ikäihmisille, Helsinki 2007 
           Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 
           Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin, Helsinki 2008     
   
22 Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 

Terveyskeskussairaalan 
osastot 

Wanhala 

Tehostettu 
palveluasuminen 

Tehostettu palveluasuminen, ja sen 
kuvan laajentaminen kohti moder-

nimpaa ja kattavampaa hoi-
van/hoidon konseptia 

Laitoshoito 

Palvelurakenteen kehitys 
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toilla voidaan keskittyä akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. ”Tavoitteena siis on, että sellainen pitkäaikainen 

hoito terveyskeskusten vuodeosastoilla, joka ei ole lääketieteellisesti perusteltua, on korvattava muilla 

vaihtoehdoilla.”23 Laitoshoidon purkamisesta on annettu jo vuonna 2009 raportti Euroopan komissiossa. 

Sen mukaan siirtymä laitoshoidosta asumispalveluihin (mm. tehostettuun palveluasumiseen) perustellaan 

ihmisoikeuksien toteutumisella sekä ihmisten itsemääräämisoikeuden, elämänlaadun ja osallisuuden para-

nemisella. 24 

Palvelurakenteen muutoksen tulee olla kontrolloitua ja suunnitelmallisesti toteutettua. Taloudellisesti ras-

kaista pitkäaikaishoidon laitospaikoista pääsääntöisesti luovutaan ja iäkkäiden ihmisten tarpeita ja toiveita 

vastaavia asumisen ja ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan konsepteja lisätään, kehitetään ja tuotetaan. 

25 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaan Säkylän tämän hetkiset prosentuaaliset jakaumat palvelu-

tarjonnassa ovat kaukana tavoitetasosta. Tästä johtuen sivulla 8 esitetty vertailu vuoteen 2020 näytti kus-

tannusten valossa synkältä. Seuraavassa kuvassa on esitelty Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten (2008) 

mukaiset prosentuaaliset jakaumat palvelutarjonnassa sekä Säkylän tuleva tavoitetaso, joka edustaa mo-

dernimpaa mallia (katso s.10) ja tarjoaa kestävämmän rakenteen niin taloudellisesti kuin vanhusten toimin-

takyvyn ylläpitoa ja hyvän elämän saavuttamista ajatellen.  

 

 

 

 

                                            
23 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 
24 ja 25 Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 
 

Palvelujen käytön rakentuminen tulevaisuudessa 
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Sama heijastus, joka on tehty sivulla 8, näyttää tavoitetason 2020 huomioon ottaen seuraavalta:  

 

Tällöin uudet palvelurakenteet mahdollistavat huomattavasti kevyemmän talouskehityksen kuluvan vuosi-

kymmenen aikana, koska raskas laitoshoito pyritään supistamaan mahdollisimman pieneksi ja lisätään edul-

lisempia ja inhimillisempiä toimintamuotoja. Kyseinen kehitys ei kuitenkaan ole mahdollinen ilman toimia, 

vaan sen tulee tapahtua ennaltaehkäisevien sekä muiden kotonasumista tukevien palvelujen tehostamisel-

la. 26 

 

3.0 Ennaltaehkäisy 

Uuden palvelurakenteen ja tavoiteskenaarion toteutuminen edellyttävät ennaltaehkäisevien toimien vah-

vistamista. Ehkäisevällä ja toimintakykyä ylläpitävällä toiminnalla voidaan sekä ehkäistä että siirtää hoidon 

ja palvelujen tarvetta myöhemmäksi. Kun ikääntyneiden toimintakyvyn ja terveyden heikkenemiseen ja 

sosiaalisiin ongelmiin puututaan mahdollisimman varhain, ehkäistään toimintakyvyn vajausten syntymistä 

ja ongelmien kärjistymistä. Varhainen puuttuminen edellyttää erilaisten ehkäisevien palvelujen käyttöönot-

toa ja lisäämistä.27 Resursseja tuleekin tulevaisuudessa kohdentaa entistä enemmän ehkäiseviin toimiin, 

jotta vältytään kestämätön talouskehitys ja saavutetaan rakennemuutokset palvelutarjonnassa. Tätä kautta 

vanhustyö saa kestävämmän talouden sekä paremman perustan turvata kuntalaisille hyvä vanhuus. 

 

 

                                            
26 Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 
27 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 
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3.1 Ennaltaehkäisy vanhustyön perustaksi  

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti 15.9.2009 työryhmän valmistelemaan ympärivuorokautisen hoivan- ja 

hoitopalvelujen rakenteiden sisällön kehittämistä. Ikähoiva työryhmä on linjannut mm. seuraavasti: 

 

28 

Ennaltaehkäisy on laaja kenttä. Gerontologisten tutkimuksien mukaan sosiaaliset verkostot ja kulttuurihar-

rastukset kehittävät terveyttä ja pidentävät elinikää yhtä tehokkaasti kuin liikunta, tupakoinnin lopettami-

nen tai matalat kolesteroliarvot. Maailman terveysjärjestö WHO:kin on määritellyt terveyden hyvin laajasti. 

Sen mukaan terveydellä tarkoitetaan täydellisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa, ei 

ainoastaan sairauden puuttumista. Terveyden edistämiseen tähtäävät toimet pitää siis nähdä laajemmassa 

merkityksessä. 29 

Kunnan tuleekin lisätä eri hallintokuntien välistä yhteistyötä edistäessään ennaltaehkäiseviä toimia tulevai-

suudessa. Toimia ovat mm. vapaaehtoistoiminnan koordinointi, rahoitus, monipuolisen osaamisen lisäämi-

nen ennaltaehkäisevään toimintaan, kulttuurin tuottamiseen, liikkumiseen, erilaisten viriketoimintojen 

järjestämiseen, muistisairauksien hoitoon jne.30 

 

  

                                            
28   Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 
29   Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin, Helsinki 2008     
30   Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa, Helsinki 2012 

Ennaltaehkäisyn vaikutuksia 
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3.2 Terveydenhuollon menopaineet ja niihin vastaaminen 

Valtioneuvoston kanslia on vuonna 2007 julkaissut teoksen: ”Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitus-

järjestelmän ja ennaltaehkäisyn merkitys”. ”Julkaisun toisessa osassa laaja joukko terveysalan asiantuntijoi-

ta lähinnä kansanterveyslaitoksesta tarkastelee ennaltaehkäisyn lääketieteellisiä mahdollisuuksia ja arvioi 

erimuotoisen ehkäisyn taloudellisia vaikutuksia. Perushavainto on, että ennaltaehkäisyllä on saavutettavis-

sa tuntuvaa terveyden paranemista ja sen välittömästi tuomaa hyvinvoinnin lisäystä. Lisäksi ennaltaehkäisy 

on ratkaisevasti halvempaa kuin syntyneiden terveysongelmien hoito.”31 

Myös SITRA on vuonna 2003 julkaisemassaan teoksessa: ”Seniori Suomi” tarkastellut ikääntyvän väestön 

taloudellisia vaikutuksia. Raportin mukaan hoivasektori voi keventää kustannuspaineen kasvua merkittäväs-

ti investoimalla ikääntyvien toimintakyvyn parantamiseen. Toimintakyvyn parantaminen edellyttää heidän 

mukaansa panostamista uusiin hoitomuotoihin, esimerkiksi ennaltaehkäisevään työhön ja hoitoon.32  

Koska julkisen vallan panostuksilla ennaltaehkäisevään ja väestön toimintakykyä ylläpitävään työhön, on 

mahdollista myöhentää väestön hoivan ja hoidon tarvetta ja ehkäistä kustannusten nousua33, pitää Säkyläs-

sä panostaa tulevaisuudessa myös taloudellisesti terveyttä ylläpitäviin toimenpiteisiin. Toimenpiteitä tar-

kastellaan luvussa viisi.  

                                            
31 Valtioneuvoston kanslia, Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn 
merkitys, Helsinki 2007 
32 SITRA, Seniori-suomi: Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset, Helsinki 2003  
33 STAKES, Hyvinvointivaltion rajat: Hoivan ja hoidon taloudellinen kestävyys, Helsinki 2006 
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4.0 Osallisuus 

Sosiaali- ja terveysministeriön vuonna 2008 julkaisemassa Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa linja-

taan, että kuntalaisille on turvattava mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana ikääntymispoliittisen strategian 

suuntaamisessa ja palvelujen laadun kehittämisessä. Tämä edellyttääkin, että kunnan ikäihmisten erilaiset 

voimavarat otetaan paremmin huomioon paikallisella tasolla. Aktiivinen osallistuminen ja mielekäs tekemi-

nen ovat myös onnistuvan ikääntymisen oleellisia osatekijöitä.34 Yhteistyössä tehtävät suunnitelmat kasvat-

tavat vastuuta omasta kunnasta niin kunnan työntekijöiden kuin myös kuntalaisten ikäihmisten ajatuksissa. 

Näin pystytään rakentamaan entistä kestävämmät rakenteet myös Säkylän vanhustyölle. 

Kuntalain mukaan kuntalaisille on turvattava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa asioiden suunnitteluun ja 

valmisteluun sekä saada tietoa vireillä olevista asioista ja niiden suunnittelusta.35 Myös tulevassa vanhus-

palvelulaissa on huomioitu ikäihmisten osallisuus heitä koskevissa päätöksissä. Lakiluonnoksen mukaan 

vanhuspalvelulain yhtenä tavoitteena on parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta vaikuttaa elinolo-

jaan koskevien päätösten valmisteluun ja ikääntyneelle väestölle tärkeiden palvelujen kehittämiseen kun-

nassa.36  

 

 

 

 

 

 

 Aktiivisten kuntalaisten rakentuminen 

 Päätöksenteon oikeuttaminen 

 Parempien päätösten aikaansaaminen  

 Näkemysten rakentuminen yhteiseen hyvään37 

 Entistä tehokkaammat ja kestävämmät vanhustyön rakenteet 

 

                                            
34 ja 35 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 
 
36 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ohjausryhmän muistio: Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemises-
ta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Helsinki 2012 
37 Kuntaliitto, Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen, Helsinki 2012 
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Ryhmähaastatteluista nousseet teemat 

4.1 Paikalliset seniorit vahvasti mukana strategia prosessissa 

Säkylän ikäpoliittista strategiaa lähdettiin alusta asti rakentamaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten se-

nioreiden kanssa. Keskeisimmät teemat (5. luvussa) ammennettiin BIKVA-mallia käyttäen kolmesta ryhmä-

haastattelusta sekä prosessin lopuksi järjestettiin vielä ikäihmisten kansalaisraati. 

 

4.1.1 BIKVA-malli 

Menetelmäksi ikäpoliittista strategiaa varten valittiin BIKVA-malli, joka tulee tanskan kielen sanoista ”Bru-

gerinddregelse I KVAlitetsvurdering” eli ”asiakkaiden osallisuus laadun varmistajana”. Mallin tavoitteena on 

ottaa asiakkaat mukaan arviointiin ja luoda siten yhteys heidän ongelmien ymmärtämisen ja julkisen inter-

vention välille.38 BIKVA prosessi lähti liikkeelle ryhmähaastatteluista, joita Säkylässä tehtiin kolme (n.10 

hengen ryhmiä ja n. 75 vuotiaita, jotka eivät vielä olleet palveluiden tarpeessa). Tämän jälkeen haastattelu-

jen tulokset vietiin portaittain eteenpäin käsiteltäväksi kunnan työntekijöille, sidosryhmille, ylemmille vir-

kamiehille ja poliittisille päättäjille. BIKVA-mallin mukaiset ryhmähaastattelut sopivat erinomaisesti strate-

gian laadintaan, koska haastattelutilanteessa esitetty kysymys oli asetettu hyvin avoimeksi ja seniorit saivat 

yhdessä keskustella hyvästä vanhuudesta. Haastattelijan rooli oli poimia keskeisimmät teemat ryhmien 

keskusteluista.  

Ryhmähaastatteluissa tärkeimmiksi nousseista teemoista suurin osa voitiin ottaa suoraan viidennen luvun 

”Teemat ja toimenpiteet” – osioon, ja osa hieman muokaten. Tärkeimpiä aiheita hyvälle vanhuudelle olivat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
38 Hanne Kathrine Krogstrup (Stakes, Hyvät käytännöt – menetelmä käsikirja), Asiakaslähtöinen arviointi 
Bikva-malli, Helsinki 2004 
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4.1.2 Ikäihmisten kansalaisraati (Liite 1)  

Strategia työryhmä halusi viedä BIKVA-mallin ryhmähaastatteluilla aloitetun osallistamisen pidemmälle ja 

Säkylässä järjestettiin 4-7.9.2012 Satakunnan ensimmäinen ikäihmisten kansalaisraati. Kansalaisraatilaiset 

saivat kehiteltäväkseen ikäpoliittisen strategian luonnoksen, sekä muutamia tärkeiksi nostettuja teemoja.  

Kansalaisraati perustuu deliberatiiviseen demokratiaan, joka tarkoittaa pohdiskelevaa, keskustelevaa ja 

harkitsevaa työskentelyä. Tapahtuma jaettiin neljälle päivälle, joiden kulku oli seuraava:  

1. Päivä: Tilaisuuden avaaminen ja tutustuminen muihin raatilaisiin  

2. Päivä: Asiantuntijoiden luennot ja heidän kuulustelu 

3. Päivä: Deliberaatio päivä. Keskustelua puheenjohtajien johdolla pienryhmissä ja koko ryhmän (12 

henk.) kesken 

4. Päivä: Julkilausuman laatiminen 

Edellä mainitulla konseptilla pyritään seuraavaan: 

 

39 

Raatilaisten joukko koostui paikallisista 65 vuotta täyttäneistä ikäihmisistä. Kansalaisraatia varten kerättiin 

vapaaehtoisia, joista valittiin ositetulla satunnaisotannalla kansalaisraadin joukko. Edellä mainitulla mene-

                                            
39 Kuntaliitto, Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen, Helsinki 2012 

1. Tietoisuuden 
kasvattaminen 

•Asiantuntijoiden 
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3. Vankan 
kansalaismielipiteen 

synty 

•Julkilausuman 
laatiminen 

Kansalaisraati prosessin eteneminen 
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telmällä pystyttiin muodostamaan tieteellisesti mahdollisimman kattava joukko senioreita, jotka kuvaavat 

säkyläläisiä 65 vuotta täyttäneitä kokonaisuudessaan. 

 

4.1.3 Osallisuuden turvaaminen tulevaisuudessa 

Edellisissä alaluvuissa esitellyt menetelmät ovat hyvä esimerkki siitä, miten myös tulevaisuudessa voidaan 

osallistaa paikallisia ikäihmisiä. Osallisuuden turvaaminen tulevaisuudessa pitää nähdä yhtenä strategian 

teemana muiden luvussa viisi esiteltyjen teemojen kanssa. Menetelmiä kuntalaisten osallistamiseen löytyy 

tänä päivänä monia kymmeniä, joista BIKVA-malli ja kansalaisraati ovat vain pieni osa. Kokemusten perus-

teella kyseiset menetelmät toimivat kuitenkin erinomaisesti, joten niiden käyttöä tulisi Säkylän kunnassa 

näkyä myös tulevaisuudessa. Jos ikälaki julkistetaan luonnoksen mukaisena kappaleena, tulee vanhusten 

osallistamisesta lievästi lakisääteistäkin. Sen ei kuitenkaan pidä yksinomaan ajaa menetelmien käyttöön, 

vaan halu ja tahtotila tehdä erinomaisia suunnitelmia yhdessä pitää tulla paikallisilta ihmisiltä ja kunnan 

päättäjiltä.    

 

5.0 Teemat ja toimenpiteet 

Viidennessä luvussa esitellään teemat ja toimenpiteet, jotka auttavat saavuttamaan tulevaisuudessa luvun 

2.2 mukainen palvelurakenne. Teemoissa on huomioitu ennaltaehkäisevä työ, joka mahdollistaa tavoitteet 

eli palvelurakenteen automaattisen muotoutumisen tulevaisuudessa.   

Teemat muodostuvat ryhmähaastatteluista saaduista elementeistä, ammattitaitoisen ja kokeneen strate-

giatyöryhmän mielipiteistä sekä tutkitusta tiedosta. Teemoihin pureutumisen mahdollistavat toimenpiteet 

pitävät sisällään Säkylän vanhustyön kannalta kotona asumista tukevia ja kestäviä ratkaisuja. Monet toi-

menpiteet on suunniteltu kuntatalouden kannalta sopiviksi sekä toteuttamisen kannalta mahdollisiksi, kos-

ka suurin osa ei aiheuta merkittäviä lisäresursseja. 

On syytä muistaa, että luvun 2.2 mukainen palvelurakenne ei kuitenkaan synny panostamatta taloudellises-

ti ennaltaehkäiseviin toimiin, sekä hyvinvointipoliittisiin ratkaisuihin, joita osa toimenpiteistä pitää sisällään.   

Teemoissa ja toimenpiteissä on haluttu irtautua perinteisestä strategian laadinnasta. Ne on muotoiltu tar-

peeksi konkreettisiksi, jotta niiden toteuttaminen ei jäisi vain illuusioksi. Teemojen määrä on myös haluttu 

pitää pienenä ja rajata vain tärkeimpiin, jotta niiden toteuttaminen olisi realistista. 
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Seuraavia sivuja ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi suunnitelmaksi seuraavalle vajaalle kymmenelle vuodelle, 

vaan hyväksi aluksi, jonka toimenpiteitä toteuttamalla kunnan kehitystyön tulee jatkua ja kasvaa kokoajan. 

Tulevaisuus vaatii kunnalta sosiaali- ja hyvinvointipoliittisia toimia sen vanhustyössä ja ennen kaikkea sen 

ennaltaehkäisevässä työssä, jotta rakenteet muodostuvat kestäviksi, ja tärkeimpänä: väestö onnelliseksi ja 

terveeksi. 

 

Valitut teemat 

 

 
 

5.1 Muistisairaudet 

Väestön ikääntymisen myötä ilmaantuvat sairaudet lisäävät tulevina vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelutarvetta. Kustannuksiltaan merkittävin sairausryhmä on dementiaan johtavat muistisairaudet. Ete-

nevien muistisairauksien suuret kustannukset johtuvat potilaiden korkeasta määrästä ja loppuvaiheen lai-

toshoidon välttämättömyydestä.40 Laitoshoidon supistamisen myötä tehostetun palveluasumisen yksiköt 

tulevat olemaan tulevaisuudessa suurilta osin vaikeaa muistisairautta sairastavien asuinpaikkoja. 

                                            
40 Suomen Lääkärilehti 10/2008, Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa 
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41 

Keskivaikeasta ja vaikeasta muistisairaudesta kärsivien osuus tulee kasvamaan runsaasti seuraavien vuosien 

aikana. Vuonna 2020 keskivaikeaa tai vaikeaa dementiaa sairastavia 65 vuotta täyttäneitä on 18 henkilöä 

enemmän kuin vuonna 2012. 

42 

Muistisairauksien osuus tulee kasvamaan myös nuoremmassa väestössä. 30 vuotta täyttäneistä säkyläläisis-

tä vuonna 2020 218 henkilöä kärsii jonkin asteisesta muistisairaudesta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi toukokuussa 2012 Kansallisen muistiohjelman 2012–2020. Sen mukaan 

etenevät muistisairaudet, kuten Alzheimerin tauti ja aivoverenkiertosairauden muistisairaus, ovat huomat-

tava kansanterveydellinen haaste, johon voidaan varautua entistä paremmin. Muistisairauksien varhaisella 

diagnoosilla ja hoidolla voidaan parantaa sairastuneiden toimintakykyä ja elämän kvaliteettia sekä hillitä 

                                            
38 ja 39  SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki 
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kustannusten kasvua. ”Muistisairauksien ilmaantuvuutta voidaan vähentää ja siksi investointi aivojen ter-

veyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn kannattaa.” 43  

Säkylässä muistisairauksien diagnosointi ja hoitoketju ovat erinomaisesti järjestetty. Kuntayhtymän aikuis-

neuvolan muistihoitaja sekä kotihoidon henkilöstö toimivat tehokkaasti ja ammattitaitoisesti muistisairauk-

sien varhaisen diagnosoinnin kannalta. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää turvata ja jatkaa ammattitaitoista 

työskentelyä ikääntyvän väestön kasvaessa.   

Kansallisen muistiohjelman mukaan aivoterveyden edistäminen ja muistisairauksien ennaltaehkäisy ovat 

tärkeässä asemassa tulevaisuuden muistisairauksiin varautumisessa. Strategisiksi tavoitteiksi asetettiinkin 

toimenpiteitä ennaltaehkäisyssä, sekä ennen kaikkea pyritään saamaan ihmiset tietoisiksi muistisairauksien 

vaaroista ja sen aidosta uhasta kansanterveydellemme. 

Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Edistää aivoterveyttä sekä Muistiluentojen tilaaminen  1-2 krt. Vanhustyönohjaaja Osallis- 

edesauttaa kuntalaisille muistiluotsista   vuodessa nimeää   tuja  

oikeat asenteet aivotervey- 
teen, muistisairauksien  

            määrät 

Järjestää erilaisia tempauksia/ 1-2krt. Vanhustyönohjaaja Osallis- 

hoitoon ja kuntoutukseen infopäiviä teemalla muisti- vuodessa nimeää   tuja  

      sairaudet           määrät 

Tehostaa muistisairauksien Muistihoitajan puhelinaikojen Jatkuva Vanhustyönohjaaja Puhelu 

diagnosointia sekä kasvattaa  järjestäminen         määrät 

kunnan muistihoitajan Muistihoitajan vastaanoton kerran Vanhustyönohjaaja Kävijä 

toimintaa   järjestäminen   kk.     määrät 

Kuntayhtymän muistihoitaja Muistihoitajan vastaanotto Jatkuva KY:n muistihoitaja Kävijä 

tiiviisti mukana rakentamassa aikuisneuvolan vastaanoton       määrät 

entistä muistiystävällisempää yhteydessä           

Säkylää                   

 

5.2 Syrjäytyminen/yhteisöllisyys  

Kuten sivun kuusi kuvasta huomaa, yksin asuvia 75 vuotta täyttäneitä on huomattava määrä. Pitää kuiten-

kin muistaa samassa alaluvussa mainittu kohta, että kaikki yksin asuvat eivät suinkaan koe itseään yksinäi-

seksi tai syrjäytyneeksi. Joka tapauksessa syrjäytyminen ja yhteisöllisyyden puute on todellinen uhka yh-

teiskunnassa ja Säkylän kunnassa.  

                                            
43 Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansallinen muistiohjelma 2012–2020, Helsinki 2012 
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Yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat vakavia uhkia, ja ne johtavat usein moniin fyysisiin oireisiin ja sairauksiin. 

Tutkimuksien mukaan yksinäiset ihmiset suoriutuvat päivittäisistä toimista huomattavasti heikommin, tar-

vitsevat useammin ulkopuolisen apua ja ovat useammin yhteydessä terveydenhuoltoon kuin ne, jotka eivät 

ole yksinäisiä. Toimintakyvyn heikentyminen on myös useissa tutkimuksissa yhdistetty lisääntyneeseen 

yksinäisyyteen.44 

Mielenterveysongelmista masennus on useimmin esillä, kun tarkastellaan yksinäisyyden tunteita. Osa tutki-

joista on raportoinut yksinäisyyden olevan jopa merkittävin riskitekijä depressiivisille oireille. Yksinäisyyden 

on myös tutkittu lisäävän riskiä sairastua muistisairauksiin.45 

Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Vähentää syrjäytymisen uhkaa Kotipalvelu kiinnittää entistä Jatkuva Kotipalvelun henki- Tavoitetut 
      enemmän huomiota ihmisten   löstö   syrjäytyn. 
      psyykkisiin oireisiin ja tarjoaa         

      
mm. seurakunnan 
apua/yhteys-         

      tietoja             

      Vähennetään eriarvoistumista Kolme 
Vanhustyön ohjaa-
ja     

      syrjäkylissä ja pyritään tavoit- kertaa nimeää kunnan   
      tamaan syrjäytyneitä järjestä- vuodessa edustajan   
      mällä tapaamisia kyläyhdistys-         
      ten, vanhustenhuollon, sekä         
      seurakunnan välillä (Etsivää         
      vanhustyötä)           

Lisätään mahdollisuuksia Perustetaan yhteiset ja ilmai- Jatkuva Perusturvajohtaja Käyttäjä 
yhteisöllisyyteen   set kerhotilat kaikille järjes-       määrät 

      töille, eläkeläisryhmille yms.         

Sivistystoimi pyrkii    Aikuisopistossa järjestetään Luku- Aikuisopiston vara- Osallis- 
omalla toiminnallaan lisää- opintosetelirahoituskursseja kaudet rehtori   tuja  
mään ikäihmisten mahdolli- ikäihmisille         määrät 
suuksia yhteisöllisyyteen               

lähes maksutta                 

 

Tavoitteena on tulevina vuosina vähentää syrjäytymisen uhkaa sekä lisätä yhteisöllisyyttä. Strategiatyöryh-

män mukaan mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen löytyy Säkylästä lukuisia eri vaihtoehtoja, mutta niiden si-

joittuminen ja pirstaloituminen eri alueille aiheuttaa senioreille väliin putoamisen vaaran. Tästä johtuen 

selkeät tilat auttavat yhteisöllisyyden rakentumista ja lievittävät syrjäytymisen vaaraa. Syrjäytymisen tor-

                                            
44 ja 45 Hanna Uotila, Vanhuus ja yksinäisyys, Tampere 2011 
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junnasta merkille pantavaa on myös etsivä vanhustyö46, jonka juuret juontuvat etsivään nuorisotyöhön. 

Etsivä vanhustyö on palvelukonseptina vasta kehittelyvaiheessa, joten selkeää mallia toiminnalle ei ole. 

Ideana se on kuitenkin erinomainen, johon myös Säkylässä on ryhdyttävä. Poikkihallinnollisena yhteistyönä 

yhteisöllisyyden parantamisessa on Sivistystoimen aikuisopisto, joka lisää viriketoiminta mahdollisuuksia 

omassa toiminnassaan edulliseen hintaan. 

 

5.3 Aktiivinen ikääntyminen 

Jotta elinvuosien pidentyminen olisi positiivinen asia, on huolehdittava elinvuosien sisällöstä, eli terveydes-

tä, toimintakyvystä ja mahdollisuuksista osallisuuteen. ”Aktiivinen ikääntyminen” on WHO:n mukaan pro-

sessi, jossa ”optimoidaan mahdollisuudet terveyteen, osallistumiseen ja turvallisuuteen, jotta ihmisten 

ikääntyessä myös elämänlaatu paranee”. WHO:n ikääntymisajatteluun kuuluu myös riippumattomuuden 

korostaminen. Aktiiviseen ikääntymiseen viitataan välillä myös passiivisen ikääntymisen vastakohtana. 

Etenkin EU ja OECD painottavat ikääntyneiden ihmisten resurssien suuntaamista aktiivisesti yhteiskuntaa 

hyödyntävällä tavalla. Aktiivisella ikääntymisellä on siis kaksi pääsisältöä. Yhtäältä pohditaan ikääntyneiden 

tai 65 vuotta täyttäneiden taloudellista potentiaali ja resurssia työvoimana, toisaalta pyritään säilyttämään 

tämän kasvavan joukon toimintakyky terveydellisestä näkökulmasta.47  

Tehokkain ja puhutuin aktiivisen ikääntymisen toimintamuoto on ikäihmisten vapaaehtoistyö. ”Sen avulla 

voidaan tuottaa hyvinvointia sekä vapaaehtoistyöntekijöille että avun saajille. Vapaaehtoistyön tekeminen 

myös ylläpitää aktiivisuutta ja terveyttä sekä edistää hyvinvointia.”48 

Tulevaisuus tuo tullessaan yhä enemmän hyväkuntoisia eläkeikäisiä, joiden potentiaalin hyödyntämistä 

heidän itsensä ja kunnan kannalta ei ole Säkylässä huomioitu. Mm. Lapin yliopiston emeritus professori 

Simo Koskinen on puhunut aktiivisen  tuottavan ikääntymisen puolesta. Hänen mukaansa mm. huol-

tosuhde – käsite voidaan saada merkityksettömäksi49, koska ikäihmisten joukossa on niin paljon hyväkun-

toisia ihmisiä ketkä voisivat hyödyntää potentiaaliaan ja irtaantua näin yhteiskunnan käsitteistön määritte-

lemästä ”huollettavan roolista”, jopa huoltoa antavaksi.   

Aktiivinen ikääntyminen on huomioitu myös erittäin vahvasti Euroopan Unionissa. Vuosi 2011 oli vapaaeh-

toistyön teemavuosi, jossa ikäihmiset olivat merkittävässä roolissa ja vuosi 2012 on aktiivisen ikääntymisen 

teemavuosi. Mm. Alueiden komitea ja Euroopan säätiö elämisen ja työolojen kehittämiseen 2011 ovat jul-

kaisseet aiheesta materiaalia, joissa linjataan seuraavaa: 

                                            
46 Helsingin Diakonissalaitos & Hoiva Oy, Etsivän ja osallistavan seniorityön pika-analyysi, Helsinki 2011 
47 ja 48 Valtioneuvoston kanslia, Ikääntyminen voimavarana, Helsinki 2004 
49Gerocenter, Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä, Jyväskylä 2011 
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 Vapaaehtoistyö ei ainoastaan hyödytä yhteiskuntaa, vaan se edistää myös aktiivista ikääntymistä, 

joka ylläpitää hyvää terveyttä, parantaa tuottavuutta sekä auttaa ikäihmistä kietoutumaan yhtei-

söihin välttääkseen syrjäytymisen 

 Vapaaehtoistoiminta, joka pitää vanhukset kaukana syrjäytymiseltä, kehittää sosiaalista yhteisölli-

syyttä ja parantaa elämänlaatua 

 Vapaaehtoistoiminta välittää vanhukselle tunteen hänen tärkeydestään, vahvistaa itseluottamusta, 

kehittää uusia taitoja, antaa tietoisuuden, että voi vaikuttaa asioihin vanhemmallakin iällä ja akti-

voi vanhuksia myös muihin organisaatioihin 

 Vanhusten potentiaali toimia vapaaehtoistyössä tulisi huomata, ja sitä tulisi tukea 

 Paikalliset toimet ja viranomaiset ovat erityisen tärkeässä asemassa käynnistäessä toimia 50 

 

Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Lisätä vanhuksien mahdolli- Kotihoidon resursseista irro- Jatkuva Perusturvajohtaja/ Tulevan 

suuksia aktiiviseen ikääntymi- tetaan ihminen koordinaatto-   vanhustyönohjaaja henkilön 

seen ja vapaaehtoistyöhön rin tehtäviin (mm. aktiivinen-       toimin- 

      ikääntyminen ja vapaaehtois-       nan seu- 

      työ)           ranta 

 

Vapaaehtoistyö ei kuitenkaan käynnisty itsestään, eivätkä sen mahdollisuudet kasvaa isoksi verkostoksi ole 

mahdollisia ilman tehtävään palkattua koordinaattoria.  Mm. kahdeksan eri vanhustyön järjestön (Vanhus- 

ja lähimmäispalvelun liitto ry, Folkhälsans förbund rf, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja läheiset – 

liitto ry, Suomen Senioriasian liitto ry, Suomen Senioriliike ry ja Suomen Setlementtiliitto ry) vuonna 2012 

toteuttaman kampanjan Valtaa Vanhuus -liiteraportissa ”Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa” tode-

taan: ”Vapaaehtoistoiminta edellyttää kuitenkin, että sen koordinoinnista ottaa joku vastuun, esimerkiksi 

kunta.” Samassa raportissa oli myös kyselytutkimuksen tuloksia kuntien vanhustyöstä vastaaville. Näissä 

vapaaehtoistoiminnan lisääminen nousi tuloksissa tärkeäksi kehittämisalueeksi.51  

Koordinaattorin työnkuva ei rajoittuisi pelkästään vapaaehtoistyöhön, vaan osan ajasta hän käyttäisi neu-

vontapalveluun ja koko kunnan ikäihmisten hyvinvointipoliittisten asioiden koordinoimiseen. Tehtävän 

kuva saa jatkoa seuraavassa luvussa. 

                                            
50 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Volunteering by older peo-
ple in the EU, Luxembourg 2011  
Committee of the Regions, How to promote active ageing in Europe, European Commission 2011 
51 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa, Helsinki 2012 
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5.4 Neuvonta 

Neuvonta ja neuvontapalvelut ovat erittäin tärkeä osa kunnan sosiaali- ja terveyssektoria. Neuvontapalve-

lut ovat lakisääteisiä ja ne on myös huomioitu tulevan vanhuspalvelulain luonnoksessa.52 Ilman tehokasta 

koordinointia, ohjausta ja neuvontaa kunnan tuottamat palvelut ja muu toiminta saavuttavat vain murto-

osan tarkoituksestaan. 

Neuvonnasta tuli tärkeä osa strategiaa BIKVA-mallin mukaisten ryhmähaastatteluiden jälkeen. Vanhukset 

olivat kuulleet monenlaisesta toiminnasta ja palveluista, mitä esimerkiksi eri vanhus/eläkeläisjärjestöt ja 

kunnan sosiaali- ja terveystoimi järjestävät mutta näiden saavutettavuus oli vaikeaa ja viimeinen tieto puut-

tui, joka leimasi monet toiminnat turhan vieraiksi vanhukselle. Strategiatyöryhmän mukaan Säkylän kunnan 

tulisikin resursoida ihminen palveluohjaajaksi, joka koordinoisi hyvinvointipoliittista kenttää, ennaltaehkäi-

sevää ja vapaaehtoistyötä sekä auttaisi paikallisia vanhuksia löytämään oikeat sosiaali- ja terveyspalvelut 

sekä virikkeet. Mm. Erja Pietiläisen ja Heikki Seppälän mukaan, jotka ovat tehneet teoksen ”Palveluohjaus 

asiakastyössä ja organisaatiossa”, oma palveluohjaajan toimi sopii parhaiten silloin, kun kunta on pieni ja 

asiakasmäärät pysyvät sellaisissa rajoissa, että asiakaslähtöinen työ on mahdollista. Myös YTM Tiina Notko 

suhtautuu Janus lehden kirjoituksessaan pessimistisesti ajatukseen, että palveluohjaus voisi toteutua ilman 

erityistä resursointia muiden sosiaali- ja terveydenhuollon töiden ohessa. 53 

 

 

 

                                            
52 Kuntaliitto, Sähköinen opas iäkkäiden neuvontapalveluista ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä, 
Helsinki 2011 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Ohjausryhmän muistio: Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta 
ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Helsinki 2012 
53 Janus vol. 14 2006, Kuntoutus- ja palveluohjauksen mahdollisuudet 
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54 

Palvelujärjestelmä on usein monimutkainen asiakkaan näkökulmasta huolimatta siitä, onko kyseessä pieni 

tai suuri kunta. Palvelujärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien käyttäminen asiakkaan hyödyksi on myös 

sitä vaikeampaa, mitä kompleksisempi järjestelmä on. 55 Palveluohjaaja auttaisi kuntaa hyödyntämään kai-

ken mahdollisen sen palvelujärjestelmästä kuntalaisten hyväksi, mikä loppujenlopuksi maksaisi itsensä ta-

kaisin moninkertaisena.  

 

 

 

 

 

                                            
54 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikääntyneiden palveluiden uudet konseptit, Helsinki 2008 
55 Pietiläinen & Seppälä, Palveluohjaus, Kehitysvammaliitto 2003 

Palvelujärjestelmä iäkkään asiakkaan silmin 
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Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Tehostaa ikäihmisten neuvon- Tuotetaan "ensiapupakkaus" Vuosit- Vanhustyönohjaaja Jaetut 

taa, ohjausta ja tiedotusta kaikille 65-vuotiaille senioreil- tain     oppaat 

palveluista, virikkeistä yms. le (kattavat tiedot kaikista pal-         

      veluista, virikkeistä yms.)         

      Perustetaan neuvontapiste Jatkuva Perusturvajohtaja/ Tulevan 

      johon palkataan geronomi   vanhustyönohjaaja henkilön 

      
 

      toimin- 

                  nan seu- 

                  ranta 

Vähentää neuvonnan/tiedon Tehostaa/juurruttaa neuvonta Jatkuva Kunnan koko henki- Itse- 

puutteesta johtuvat ongelmat lähtöistä työotetta kaikille,   löstö sekä sidos- arviointia 

kokonaan pois    jotka työskentelevät ikäihmis-   ryhmät     

      ten kanssa. Ennen kaikkea         

      sosiaali- ja terveyspuolen          

      ammattilaisille           

 

Neuvonnan tehtävänä on varmistaa, että ikääntynyt kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa ja oikea-aikaista 

tukea sekä tarvittaessa opastusta hakeutua muiden palvelujen piiriin tai palvelutarpeen arviointiin. Ne pe-

rustuvat myös tiedon kokoamiseen ja toimintojen koordinointiin.56  

Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäneuvo-työryhmän mukaan neuvontaa annetaan ja tuetaan myös jakamalla 

kirjallista materiaalia, kuten tietopaketteja, esitteitä ja palveluoppaita.57 

 

5.5 Liikunta/kuntoutus 

Liikunta ja kuntoutus ovat tärkeä osa kunnan ikäpoliittista strategiaa, koske ne ovat edullisia ja tehokkaita 

tapoja ylläpitää toimintakykyä mahdollisimman pitkään. Ne näyttelevät myös erittäin tärkeää osaa kunnan 

ennaltaehkäisevien toimien kentässä. Liikunnan avulla pystytään hidastamaan toimintakyvyn heikentymistä 

ja toimintavajauksien kehittymisestä. Kukaan ei ole myöskään liian vanha aloittamaan liikuntaa. On vain 

löydettävä sopiva liikkumisen muoto ja tarvittaessa ohjausta.58  

 

                                            
56 ja 57 Sosiaali- ja terveysministeriö, Neuvonta- ja palveluverkosto, Helsinki 2009 
 
58 Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset, Helsin-
ki 2004 
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Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Lisätä Säkyläläisten ikäihmis- Liikuntasihteeri sitoutuu  Jatkuva Liikuntasihteeri Harrastus 

ten liikunnan harrastamista järjestämään yhteistyössä        määrät 

      kolmannen sektorin kanssa         

      harrastusmahdollisuuksia ikä-         

      ihmisille             

      Kuntosalin perustaminen Jatkuva Perusturvajohtaja/ Käyttäjä 

      ikäihmisille     vanhustyönohjaaja määrät 

      Tehdään oma liikuntaesite ikä- Jatkuva Vanhustyönohjaaja Jaetut 

      ihmisille       nimeää   esitteet 

Kuntayhtymän fysioterapia Apuvälinepalveluiden järjes- Jatkuva Fysioterapian Käynti 

tiiviisti mukana parantamassa täminen terveyskeskuksen   henkilöstö määrät 

Säkyläläisten ikäihmisten  fysioterapiassa (tarpeen          

fyysistä jaksamista   arviointia/lainausta ja          

      neuvontaa)           

      Kuntoneuvolatoiminnan jär- Jatkuva Fysioterapian Käynti 

      jestäminen terveyskeskuksen   henkilöstö määrät 

      fysioterapiassa (ohjausta ja          

    

 

neuvontaa)           

    Kuntohoitajan tai fysio- Tarpeen  Fysioterapian  Käynti 

    terapeutin osallistuminen mukaan henkilöstö määrät 

      EHKO-käynteihin tarpeen         

      mukaan             

 

Vanhusväestön kasvaessa, myös eläköityvien ihmisten määrä kasvaa. Eläkkeelle jääminen on elämän kään-

nekohta: vapaa-ajan lisääntyminen antaa mahdollisuuden lisätä liikkumista. Säkylässä tulisikin kasvattaa ja 

tehostaa urheiluseurojen järjestämiä harrastus/liikunta mahdollisuuksia, jotka osaltaan lisäisivät yhteisölli-

syyttä ja parantaisivat ikäihmisten fyysistä toimintakykyä. Myös kuntosalin perustaminen lisää harrastus-

mahdollisuuksia vanhusväestölle sekä kuntouttavalle toiminnalle, jota myös kotihoidon henkilöstön on 

tulevaisuudessa juurrutettava yhä enemmän työotteeseensa. Esimerkiksi liikkumiskyvyn heikkenemistä on 

perinteisesti pidetty normaalina vanhuuteen liittyvänä ilmiönä. Sen heikkenemistä voidaan kuitenkin nyky-

tiedon mukaan hidastaa ja palauttaa aikaisempaa paremmalle tasolle. Useissa tutkimuksissa on voitu osoit-

taa liikuntaharjoittelulla olevan positiivisia vaikutuksia lihasvoimaan, tasapainoon ja liikkumiskykyyn.59 

Yhden lonkkamurtuman kulut potilasta kohden ensimmäisenä vamman jälkeisenä vuotena ovat lähes 20 

000 euroa.   Liikunnalla ei voida estää vanhenemista, mutta sen avulla on mahdollista vähentää vanhenemi-

                                            
59 ja 60 Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma, Helsinki 2011 
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sen liittyvien käännekohtien voimakkuutta ja seurauksia. Liikunnalla tuetaan ns. onnistuvaa vanhenemis-

ta.60  

 

5.6 Kotihoito 

Kotihoitoa on alettu tutkia vasta viimevuosina uutena ilmiönä. Sitä koskevia tutkimustuloksia on käytössä 

erittäin vähän. Kotihoidon kehittäminen tulee kuitenkin olemaan suuri valtakunnallinen haaste, johon pitäi-

si osata vastata. Asiakkaat ovat jatkuvasti huonokuntoisempia, sairaampia ja tarvitsevat kotona selviytyäk-

seen monenlaista tukea.61 

Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Kotihoidon henkilöstön 
ammattitaidon ja jaksami- 

Järjestää koulutuksia kotihoidon hen-
kilöstölle strategiassa ilmenneitä   Jatkuva Vanhustyönohjaaja Koulutus- 

sen turvaaminen uhkakuvia vastaan (muistisairaudet,       ten mää- 

 
  kuntoutus, neuvonta, syrjäytyminen/       rät 

      psyykkiset ongelmat)         

               
               

Nostetaan kotihoidon 
asiakasmääriä ja tuetaan  

Kotihoidon henkilöstö-
määrän     Jatkuva Perusturvajohtaja Henkil. 

tehokkaammin kotona  tasainen kasvattaminen ja 
  

  
 

  ja asiakas 

asumisen mahdollisuuksia tämän huomioiminen  
  

  
 

  määrät 

 
budjetissa             

Varmistetaan ennaltaeh-

käisevät kotikäynnit myös 

tulevaisuudessa 

Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä jatke- 

taan myös tulevina vuosina 

jatkuva Vanhustyönohjaaja Tehdyt 

kotik. 

 

Organisaatioissa, joissa henkilöstön hyvinvointiin on kiinnitetty huomiota, työntekijät jaksavat tehdä moti-

voituneesti töitä yhteisen määränpään hyväksi. Tutkimuksien mukaan myös työntekijän depressio ja väsy-

minen ovat yhteydessä työyhteisö- ja organisaatiotekijöihin enemmän kuin työn vaativuuteen.62 

Kuten sivulta 11 huomaa, tulee kotihoito kasvamaan tulevaisuudessa melko runsaasti. 1,50 % kasvu van-

husväestön kasvaessa kovaa vauhtia tarkoittaa asiakkaiden määrän lisääntyvän noin 20 henkilöllä seuraa-

                                            
 
61 ja 62 Päivi Sanerma, Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla, Tampere 2009 
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van kahdeksan vuoden aikana. Jotta tulevaisuuden huonokuntoiset vanhukset ja heidän suuri määrä tullaan 

kestämään, tulee kotihoidon resursseja kohdistaa kehitystyöhön. Sisäisen kehityksen tulee olla innovatiivis-

ta ja sen pitää tulla asiakkailta ja työntekijöiltä63, jotta rakenne on joustava sekä kestävä ja se mahdollistaa 

aikaisemmin esitellyn palvelurakenteen. Kotihoidosta on muodostettava vanhustyön kantava voima, jonka 

ympärille muut palvelut rakentuvat.  

Lisäksi tulevaisuudessa on tärkeä turvata ennaltaehkäisevät kotikäynnit, joita Säkylässä tehdään.  

 

5.7 Omaishoito 

Omaishoidon prosentuaalista osuutta 75 vuotta täyttäneiden hoidosta pyritään kasvattamaan seuraavan 

kahdeksan vuoden aikana 1,20 %. Tällöin vuonna 2020 omaishoitoa käyttäisi noin 30 vanhusta. Tavoiteta-

son (4,50 %) saavuttaminen on tärkeä asia palvelurakenne uudistumisen kannalta. Omaishoidon osuuden 

kasvattaminen on taloudellisesti kestävintä kunnalle ja inhimillinen vaihtoehto vanhukselle, koska se tarjo-

aa mahdollisuuden asua omassa kodissa pidempään. Se on myös eettisesti arvokasta työtä omaisilta, joka 

kasvattaa muidenkin kuntalaisten asenteita välittämään läheisistään yhä enemmän. 

Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Omaishoitoa markkinoidaan Teemailtoja omaishoidosta  4 krt. Vanhustyönohjaaja Osallistuj. 

entistä tehokkaammin kiinnostuneille   vuodessa     määrät 

Omaishoitajan psyykkisen Vertaistukiryhmiä yhteistyös- Jatkuva Vanhustyönohjaaja Osallistuj. 

jaksamisen varjelu   sä kolmannen sektorin kanssa       määrät 

 

Strategiatyöryhmän kokemusten mukaan tehokkain tapa Säkylässä lisätä omaishoitajien määrää on mark-

kinoinnin tehostaminen. Viimeisen viiden vuoden aikana on järjestetty kaksi infotilaisuutta omaishoidosta, 

jotka jo pelkästään ovat kasvattaneet hoitajien määrää muutamalla. Kun kokonaistavoite on 30 hoitajaa, 

pitäisi teemailtojen järjestäminen neljä kertaa vuodessa riittää saavuttamaan kyseinen tavoite. Kuntalaisille 

pitää siis tiedottaa tehokkaammin, mitä omaishoito on.  

Omaishoitajien psyykkisen jaksamisen tukeminen on myös erittäin tärkeä osa Säkylän ikäpoliittista strategi-

aa. Toimenpiteeksi onkin linjattu vertaistukiryhmien järjestäminen yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.  

                                            
63 Päivi Sanerma, Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla, Tampere 2009 
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Omaishoitajat ja Läheiset – Liitto ry ovat vuonna 2004 julkaisseet kymmenen omaishoidon teesiä, jonka 

puitteissa Säkylänkin omaishoitoa tulisi kehittää ja rakentaa tulevaisuudessa: 

64 

 

5.8 Asuminen ja ympäristö 

Fyysisen ympäristön ominaisuuksilla on useita ihmisten hyvinvointiin ja kotona selviytymiseen vaikuttavia 

tekijöitä. Ikääntyessä aistit, motoriikka ja kognitiiviset taidot heikentyvät sekä kyky selvitä päivittäisistä toi-

minnoista turvallisesti ja miellyttävästi vaarantuu. Tämän vuoksi ikäpoliittisen strategian merkittäväksi 

osaksi tulee nostaa poikkihallinnollinen yhteistyö. Vanhustyön tulevaisuus pitää olla yhteinen haaste, joka 

rikkoo hallintorajoja ja korostaa yhteisvastuuta. 

Mm. esteetön ympäristö on merkittävä tekijä ikäihmisten elämässä. ”Lainsäädännön vaatimuksien mukaan 

ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyt-

tää. Esteettömän ympäristön vaatimukset perustuvat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 2000) ja asetuksen 

(MRA) yleisissä tavoitteissa mainittuun sosiaalisesti kestävän kehityksen ajatukseen ja liikkumisen tasa-

arvoon, jolla tarkoitetaan kaikille väestöryhmille iästä, sukupuolesta, liikuntakyvystä, taloudellisesta ase-

masta, asuinpaikasta yms. riippumatonta mahdollisuutta liikkua ja turvattua peruspalvelujen saatavuutta.” 

65  

 

 

                                            
64 www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-teesit 
65 Sosiaali- ja terveysministeriö, Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossa-
pidon ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla, Helsinki 2005 
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Strategiset tavoitteet 

Tavoite     Toimenpiteet   Aika Vastuuhenkilö Mittari 

Tekninentoimi pyrkii Tekninentoimi pyrkii tavoit- Jatkuva Tekninenjohtaja Konk- 

toiminnassaan ottamaan huo- teisiin kehittämällä nykyisiä       reettiset 

mioon esteettömän raken- vastuualueitaan, uudisraken-       toimen- 

tamisen, sekä muut ikäihmisiä tamisessa sekä kunnan liiken-       piteet 

tukevat toimenpiteet neväylien ylläpidossa         

Ympäristötoimi jakaa asumi- Avustukset on tarkoitettu Jatkuva Ympäristöpäällikkö Jaetut 

sen rahoitus ja kehittämis- ensisijaisesti niille vanhuksil-       avustuk- 

keskuksen (ARA) korjaus- le, jotka ovat sen tarpeen koti-       set 

avustuksia ikäihmisille oloisso selviytymisen         

      kannalta. Esimerkiksi pesey-         

      tymis ja saniteetti tilojen         

      rakentamiseen           

Ympäristötoimi edesauttaa Ympäristötoimi vapauttaa Jatkuva Ympäristöpäällikkö Vapau- 

ikäihmisten kotonaselviyty- osan haja-asutusalueella asu-       tetut 

misen mahdollisuuksia vista vanhuksista velvolli-       velvol- 

      suudesta rakentaa omaa        lisuudes- 

      jätevedenpuhdistusjärjes-       ta 

      järjestelmää           

Vanhusten huomioiminen Tekninen- ja ympäristötoimi Jatkuva Ympäristö- ja tekni- Itse- 

Teknisen- ja ympäristötoimen palvelevat vanhuksia asiak-   sentoimen henki- arviointia 

jokapäiväisessä työssä kaina kuten muitakin terveys-   löstö     

      valvonnassa, ympäristön suo-         

      jelussa, valvonnassa ja lupa-         

      asioissa sekä teknisenpuolen         

      asioissa              

 

 

6.0 Seuranta ja arviointi  

 ”Strategian tavoitteet saattavat olla epämääräisiä tai epärealistisia toteuttaa annetussa ajassa ja resursseil-

la. Tällöin hyvänkin kehittämistoiminnan toteuttaminen saattaa näyttää tavoitteiden saavuttamisen valossa 

vaatimattomalta. Onkin todettu, että hankkeet lupaavat tyypillisesti huomattavasti enemmän kuin mihin ne 

asetetussa aikaraamissa pystyvät.”66 Vaikka Säkylän ikäpoliittisen strategian päämäärien asettamisessa 

peruslähtökohtana on ollut realististen tavoitteiden asettaminen, on strategian seuranta ja arviointi tärkeä 

osa koko työtä seuraavien vuosien aikana.  

                                            
66 Riitta Seppänen-Järvelä (Stakes), Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin, Helsinki 
2004 
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Strategian logiikka osoittaa kehittämisen interventioiden kohteen, joka on paikalliset vanhukset. Arvioinnis-

sa on tärkeää kiinnittää katse kohderyhmää koskeviin huomioihin: Kohdistuuko interventio juuri sille koh-

deryhmälle, jolle oli tarkoituskin? Kuinka voisimme paremmin tavoittaa oikean kohderyhmän? Kuinka moni 

henkilö kuuluu strategian interventioiden piiriin? Onko interventio heidän kannaltaan tarkoituksenmukai-

nen? Mitä heille tapahtuu, kun he osallistuvat strategiaan? Kuinka he kokevat intervention? 67 

Arvioinnin ja seurannan toteuttaja on kyseisen teeman, toimenpiteen tai muun kehitystapahtuman vastuu-

henkilö. Nykyään pitää kuitenkin muistaa, että arviointi on muuttunut aikaisempaa demokraattisemmaksi, 

koska hyvin usein arvioinneissa otetaan huomioon erilaisten sidosryhmien, yhteistyökumppaneiden, työn-

tekijöiden ja asiakkaiden näkemykset ja mielipiteet.68 Säkylän kunnan työntekijöillä, seurannan ja arvioinnin 

suorittajilla, pitäisikin olla kyky huomioida kaikki verkostot mukaan työskentelyyn, jotka liittyvät seuratta-

vaan kohteeseen. 

Arvioinnin ja seurannan tulee olla myös jatkuva tapahtuma, jos halutaan saavuttaa asetetut tavoitteet ja 

päämäärät. Tätä varten strategia on työkalu virkamiehille ja muille kunnan työntekijöille. Se auttaa vastuu-

tahoja arvioinnissa ja seurannassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
67 Riitta Seppänen-Järvelä (Stakes), Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin, Helsinki 
2004 
68 Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Arviointi työtavaksi, Helsinki 2008  



 

34 | S i v u  
 

Lähteet: 

VATT-julkaisuja, Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin, Helsinki 2008 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa, Helsinki 2012 

SotkaNet, Tilasto- ja indikaattoripankki 

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Vanhusten yksinäisyys, 2008 Helsinki 

Kunnallisalan kehittämissäätiö, Köyhä byrokratian rattaissa, Sastamala 2011 

Hanna Uotila, Vanhuus ja yksinäisyys, Tampere 2011 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, Hyvinvointi 2015-ohjelma, Helsinki 2007 

Valtiovarainministeriö, Hyvinvointia kestävästi, Helsinki 2010 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja, Ikäihmisten palvelujen laatusuositus, Helsinki 2008 

STAKES, Palveluasuntoja ikäihmisille, Helsinki 2007 

Valtioneuvoston kanslia, ikääntymisen taloudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen,  
Helsinki 2007 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö, Hoitoa ja huolenpitoa ympäri vuorokauden, Helsinki 2011 

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Hyvinvointipalveluja entistä tehokkaammin, Helsinki 2008     

Kuntaliitto, Osallistumisen illuusiosta aitoon vaikuttamiseen, Helsinki 2012 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ohjausryhmän muistio: Laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn tukemisesta ja 

iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, Helsinki 2012 

Hanne Kathrine Krogstrup (Stakes, Hyvät käytännöt – menetelmä käsikirja), Asiakaslähtöinen arviointi Bik-

va-malli, Helsinki 2004 

Suomen Lääkärilehti 10/2008, Hyvät hoitokäytännöt etenevien muistisairauksien kaikissa vaiheissa 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansallinen muistiohjelma 2012–2020, Helsinki 2012 

Helsingin Diakonissalaitos & Hoiva Oy, Etsivän ja osallistavan seniorityön pika-analyysi, Helsinki 2011 

Valtioneuvoston kanslia, Ikääntyminen voimavarana, Helsinki 2004 

Gerocenter, Hyvinvointia eläkeikäisille ihmisille laadukkaalla vapaaehtoistyöllä, Jyväskylä 2011 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Volunteering by older people 
in the EU, Luxembourg 2011  
 

Committee of the Regions, How to promote active ageing in Europe, European Commission 2011 



 

35 | S i v u  
 

Janus vol. 14 2006, Kuntoutus- ja palveluohjauksen mahdollisuudet 

Kuntaliitto, Sähköinen opas iäkkäiden neuvontapalveluista ja hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä, Hel-
sinki 2011 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Neuvonta- ja palveluverkosto, Helsinki 2009 

Pietiläinen & Seppälä, Palveluohjaus, Kehitysvammaliitto 2003 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset, Helsinki 

2004 

Päivi Sanerma, Kotihoitotyön kehittäminen tiimityön avulla, Tampere 2009 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma, Helsinki 2011 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Esteettömien julkisten alueiden suunnittelun, rakentamisen ja kunnossapidon 

ohjeistaminen katu-, viher- ja piha-alueilla, Helsinki 2005 

Riitta Seppänen-Järvelä (Stakes), Prosessiarviointi kehittämisprojektissa – Opas käytäntöihin, Helsinki 2004 

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, Arviointi työtavaksi, Helsinki 2008 

Tilastokeskus 

Valtioneuvoston kanslia, Terveydenhuollon menojen hillintä: rahoitusjärjestelmän ja ennaltaehkäisyn mer-

kitys, Helsinki 2007 

SITRA, Seniori-suomi: Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset, Helsinki 2003 

STAKES, Hyvinvointivaltion rajat: Hoivan ja hoidon taloudellinen kestävyys, Helsinki 2006 

Sosiaali- ja terveysministeriö, Ikääntyneiden palveluiden uudet konseptit, Helsinki 2008 

www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-teesit 

www.stm.fi 

www.thl.fi 

www.vatt.fi 

www.valtioneuvosto.fi 

www.muistiliitto.fi 

 

http://www.omaishoitajat.fi/omaishoidon-teesit
http://www.stm.fi/
http://www.thl.fi/
http://www.vatt.fi/
http://www.valtioneuvosto.fi/
http://www.muistiliitto.fi/


 

36 | S i v u  
 

Liitteet: 

Liite 1. 

 



 

37 | S i v u  
 

Perusturvalautakunnan vastaus julkilausumaan: 

Muistisairaudet 

”Muistisairauksien lisääntyessä pitää kiinnittää enemmän huomiota ennaltaehkäiseviin toimiin.” 

Säkylän kunnan ikäpoliittisen strategian linjaukset muistisairauksien osalta nojaavat tukevasti sosiaali- ja 

terveysministeriön keväällä 2012 julkaisemaan Kansalliseen muistiohjelmaan, jonka erityinen periaate on 

ennaltaehkäisevien toimien vahvistaminen. Kaikki ikäpoliittisen strategian strategiset tavoitteet perustuvat 

ennaltaehkäisevien toimien vahvistamiseen nyt ja jatkossa. 

”- Kaikille 70-vuotiaille muistikunnon testaus viiden vuoden välein.” 

Säkylän kunnan ikäpoliittisen strategian mukaan muistisairauksien ennaltaehkäisyn parantamiseksi on ta-

voitteeksi asetettu kunnan muistihoitajan toiminnan tehostaminen. Nykytilanteessa jokainen 65-vuotias 

säkyläläinen kutsutaan tarkastukseen terveyskeskuksen aikuisneuvolaan ja jokaiselle 80 vuotta täyttävälle 

tehdään ennaltaehkäisevä kotikäynti. Edellä mainitut toimenpiteet pitävät sisällään myös muistikunnon 

testauksen. Jotta päästäisiin lähelle julkilausuman asettamaa tavoitetta ja strategian linjausta muistihoita-

jan toiminnan tehostamisesta, tullaan jokainen 73 vuotta täyttänyt henkilö kutsumaan muistikunnon testa-

ukseen kunnan muistihoitajan toimesta.  

”- Fyysinen, psyykkinen ja yhteisöllinen aktivointi muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi.” 

Uuden ikäpoliittisen strategian tavoitteiksi on asetettu aivoterveyden edistäminen sekä edesauttaa kunta-

laisille oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen. Toimenpiteinä tullaan 

tilaamaan avoimia muistiluentoja paikallisille ikäihmisille sekä järjestää erilaisia tempauksia ja infopäiviä 

muistisairauksista. Kansalaisraatilaisten kiinnittämästä huomiosta johtuen kyseisten toimenpiteiden toteu-

tus tullaan nostamaan prioriteetiltaan hyvin korkealle.  

 

 

Omaishoito 

”Omaishoitajia tuettava ja huolehdittava heidän jaksamisesta ja kykenevyydestä.” 

Omaishoitajien jaksamisesta huolehtiminen on erittäin tärkeä asia, joka pitää huomioida kaikissa ikäihmisiä 

koskevissa suunnitelmissa. Strategisiksi tavoitteiksi onkin strategiaan linjattu omaishoitajan psyykkisen 

jaksamisen varjelu, jota tullaan toteuttamaan mm. vertaistukiryhmien järjestämisellä. Kansalaisraadin 

huomiosta johtuen omaishoitajien jaksamisen tukemista tullaan kehittämään tulevaisuudessa entistä te-

hokkaammin, jotta jokaisen säkyläläisen omaishoitajan olisi mahdollista nauttia elämästä. 

”- Omaishoitajaksi ryhtyminen nykyistä helpommaksi.” 

Omaishoitajaksi ryhtyminen on tällä hetkellä Säkylän kunnassa tehty mahdollisimman helpoksi ja se edellyt-

tää ainoastaan yhteydenottoa kunnan viranhaltijaan. Omaishoitajaksi ryhtymisen vaikeudessa onkin 

enemmän kyse ihmisten tiedottomuudesta omaishoitajuutta kohtaan. Ikäpoliittisen strategian tavoitteiksi 

onkin linjattu teemailtojen järjestäminen, jolla pyritään lisäämään kaikkien omaishoidosta kiinnostuneiden 

tietoisuutta ja pienentämään kynnystä ryhtyä omaishoitajaksi. Kansalaisraatilaisten kiinnostuksesta asiaa 
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kohtaan, informaatiota tullaan tulevaisuudessa lisäämään myös muiden kanavien kautta, mm. paikallisleh-

tien. 

”- Maksuttomia kursseja ja tukitoimintaa omaishoitoon.” 

Säkylän kunnan vanhustenhuollosta vastaavat henkilöt pyrkivät tulevaisuudessa selvittämään mahdolli-

suuksia järjestää erilaisia kursseja omaishoitajille. 

 

 

Aktiivinen ikääntyminen 

”Ikäihmisen oman päätösvallan kunnioittaminen on tärkeää. Odotamme kunnalta ennaltaehkäiseviä 

toimia ikääntymisen haittojen lieventämiseksi.” 

Säkylän kunnan ikäpoliittisen strategian kantava ajatus oli koko strategian työstämisen ajan ennaltaehkäi-

sevien toimien vahvistaminen ja vaikka jokaisen teeman tavoitteet sekä toimenpiteet on suunniteltu pää-

asiassa ennaltaehkäisyn kannalta, tullaan tämän lisäksi ennaltaehkäisevien toimien vahvistaminen nosta-

maan tulevinakin vuosina vanhustenhuollon strategisten tavoitteiden pääperiaatteeksi.  

”- Verkostojen ja eri sukupolvien välisen toiminnan koordinointi yhteisöllisyyden tukemiseksi” 

Verkostojen ja erisukupolvien välistä koordinointia tullaan tulevaisuudessa tehostamaan ja vanhustenhuol-

lon parissa työskentelevät henkilöt ohjataan etsimään mahdollisuuksia yhteisöllisyyden tehostamiseksi. 

”- Riittävien toimitilojen turvaaminen koko kunnan alueella” 

Riittävät toimitilat ovat yksi perusedellytyksistä, joita tarvitaan ikäihmisten aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden 

tehostamiseksi. Ikäpoliittisen strategian linjausten mukaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja yhteisöllisyyden 

kasvattamiseksi onkin toimenpiteeksi kirjattu yhteisten ja ilmaisten kerhotilojen perustaminen kaikille jär-

jestöille ja eläkeläisryhmille. Lisäksi kansalaisraatilaisten huomiosta johtuen toimitilojen turvaaminen säky-

läläisille ikäihmisille tullaan pitämään tulevaisuudessakin tärkeänä asiana, ja korostamaan sitä myös poik-

kihallinnollisesti. 

 

 

 

 

Neuvontapalvelut 

”Korostamme ikäihmisten ehdoilla tapahtuvaa neuvontaa ja tiedottamista.” 

Neuvonta ja neuvontapalvelut ovat tärkeä osa kunnan sosiaali- ja terveyssektoria. Ilman tehokasta koor-

dinointia, ohjausta ja neuvontaa kunnan tuottamat palvelut ja muu toiminta saavuttavat vain murto-osan 
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tarkoituksestaan. Tämän vuoksi ikäpoliittisen strategian strategisiksi tavoitteiksi onkin kirjattu ikäihmisten 

neuvonnan, ohjauksen ja tiedotuksen tehostaminen. 

”- Ohjeistus selkokielellä.” 

Kansalaisraatilaisten kiinnittämästä huomiosta johtuen jokaisen Säkylän kunnan henkilöstössä vanhusten 

kanssa toimivan yksikön esimiehen neuvotaan juurruttamaan alaisilleen selkokielellä tapahtuvaa ohjausta 

ja neuvontaa, jotta vältytään tilanteiltä, jossa informaatiota ei ole ymmärretty.  

”- Ikäihmisten neuvontapisteen perustaminen ja aikuisneuvolanpalveluista tiedottaminen.” 

Ikäihmisten neuvontapisteen perustaminen on linjattu yhdeksi ikäpoliittisen strategian toimenpiteeksi ja sen 

toteutus tullaan priorisoimaan erittäin korkealle kansalaisraatilaisten huomiosta johtuen. Aikuisneuvolan-

palveluista tiedottaminen on niin ikään erittäin tärkeä asia, jolla pystytään parantamaan kyseisen yksikön 

tehokkuutta palvella paikallisia ikäihmisiä entistä paremmin. Aikuisneuvolan markkinointia tullaankin tule-

vaisuudessa tehostamaan vanhustenhuollossa toimivan henkilökunnan taholta. 

 

 

Muita ehdotuksia 

”- Toivomme paikallista ikäihmisten turvallisuuspalvelua (hälytyspuhelinnumeroa) vaaratilanteissa.” 

Erilaisten turvallisuuspalveluiden tarve on tänä päivänä kasvava ja se koskee kaikkia ikäryhmiä. Varsinaista 

ikäihmisille kohdistettua yksityistä palvelua on kuitenkin hyvin vaikea toteuttaa, koska se aiheuttaisi tar-

peen myös muilla ikäryhmillä, johon taas eivät resurssit minkään kunnan tasolla riitä.  

”- Luontoavusteisen toiminnan hyödyntäminen luonnonkauniissa Säkylässä.” 

Luontoavusteisen toiminnan mahdollisuuksia tullaan selvittämään vanhustenhuollossa lähitulevaisuudessa. 

”- Ehdotamme kansalaisraadin toimintatavan jatkamista.” 

Koska kokemukset kansalaisraadista ovat erinomaiset, tullaan vastaavanlaista konseptia käyttämään myös 

tulevaisuudessa osana perusturvatoimen päätöksentekoa. 

 

”- Vanhusneuvoston toimintaa on tehostettava.” 

Vanhusneuvoston toimintakäytäntöihin tullaan kiinnittämään tulevaisuudessa entistä enemmän huomiota, 

jotta se pystyisi tuomaan tehokkaammin esille paikallisten ikäihmisten äänen. 

”- Kannatamme Säkylän ikäpoliittisessa strategiassa suunniteltua lisävoimavaraa palveluohjaukseen sekä 

ennaltaehkäisevän työn koordinointiin” 

 Kansalaisraadin kanta tullaan huomioimaan kunnan päätöksenteossa. 
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Seuranta 

”- Kansalaisraadin jäsenet kokoontuvat vuoden kuluessa arvioimaan ikäpoliittisen strategian ja julkilausu-

man etenemistä.” 

Kansalaisraadin jäsenet tullaan kutsumaan kunnan taholta vuoden kuluessa seuranta/arviointi tilaisuuteen, 

jossa tarkastellaan julkilausuman toteutumista käytännössä. 

 

 

 

Liite 2.  

Säkylän tavoitetason 2020 palvelukäyttäjä määrien muutos: 

 Asiakkaita 2011 Asiakkaita 2020 

Säännöllinen kotihoito n. 55 n. 75 

Tehostettu palveluasuminen n. 40 n. 50 

Laitoshoito n. 25 n. 12 

Omaishoito n. 15 n. 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


