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Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 

 
Kunnalla on velvoite tehdä (Vanhuspalvelulaki 980/2012, §5) suunnitelma 
toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja 
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien 
palveluiden ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on osa 
kuntastrategiaa ja kunnan muuta strategista johtamista. Suunnittelussa painotetaan 
kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelman hyväksyy 
kunnanvaltuusto ja se on tarkistettava valtuustokausittain. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden siirtyessä vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle kunnan 
tehtäväksi jää huolehtia ikääntyneen väestön hyvinvointia tukevista palveluista ja 
esteettömästä ympäristöstä. 
 
Suunnitelman tarkoitus 

• Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja 
itsenäistä suoriutumista 

• Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujensa 
kehittämiseen kunnassa 

• Parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja 
terveyspalveluja sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön 
yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen 
heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää 

• Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien 
sosiaali- ja terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan 
päättää niitä koskevista valinnoista 

 
Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 1.10.2020 laatusuosituksen, jonka 
tarkoituksena on: 

• Turvata hyvä ikääntyminen ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille 
henkilöille. Ehdotetut toimet luovat pohjaa ikäystävälliselle yhteiskunnalle.  

• Laatusuositus on tarkoitettu ensisijaisesti  väestön ikääntymiseen 
varautumisen ja iäkkäiden palveluiden kehittämisen, arvioinnin ja 
toimeenpanon tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle 
sekä valvonnan tueksi. Lisäksi sitä voivat hyödyntää oman toimintansa 
suunnittelussa ja arvioinnissa mm. sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajat, 
alan ammattilaiset ja kolmannen sektorin toimijat sekä ikäihmisten 
palveluiden asiakkaat omaisineen. 
 

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt on otettu Hankasalmen ikäihmisten hyvinvoinnin 
tukemisen suunnitelman tavoitteiksi ja toimenpide-ehdotukseksi. 
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Suunnitelman laatimisessa on osallistettu hankasalmelaisia ikäihmisiä. Hankasalmen 
kunta toteutti seniorikyselyn iäkkäille hankasalmelaisille kesällä 2020. Kyselyä oli 
laatimassa Hankasalmen vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet. Kyselyyn pystyi 
vastaamaan kunnan internet-sivuilla, lisäksi paperisia kyselylomakkeita oli kirjastossa. 
Kyselyyn kerättiin vastauksia myös puhelinkyselyllä.  
 
Kyselyyn vastasi 79 henkilöä, joista 32% oli miehiä ja 68% naisia.   
Vastaajista 49 henkilöä asui kirkonkylällä, muilta kyliltä vastanneita oli 1-8 henkilön 
välillä/kylä.  
 
Yli puolet vastaajista olivat iältään 65-74- vuotiaita, neljännes vastanneista oli iältään 
75-80-vuotiaita. Ikäluokissa 55-64 vuotiaat sekä 81-89 vuotiaat vastaajia oli n. 10 % 
kummassakin.  
 
Perheen koko oli 1 hlö 37% vastaajista, 2 hlöä 58% vastaajista. 5% vastaajista perhekoko 
oli 3 hlöä tai enemmän 
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Hankasalmen kunnan ikäihmisten palveluiden visio, arvot ja toiminta-ajatus 

 

TOIMINTA-AJATUS 
 
Oikein kohdennetulla, asiakaslähtöisellä ja asiakkaan yksityisyyttä kunnioittavalla palvelulla tuetaan 
kuntalaisen turvallista vanhuutta esteettömässä ympäristössä sekä yhteyttä omaan sosiaaliseen 
verkostoon ja yhteisöön hankasalmelaisena. 
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Väestörakenne 

 
Väestöennuste ikäryhmittäin 

 

• Hankasalmella väestön määrä vähenee vuosittain, sillä syntyneitä on 
vähemmän kuin kuolleita. Sama väestön kehitys on suurimmassa osassa 
maata.  

 

VISIO 
 
Omaan pärjäämiseensä luottava ikääntyvä kuntalainen elää itsenäistä ja omannäköistä elämää omassa 
kodissaan. 

 

ARVOT  
 
Itsemääräämisoikeus 

• Toteutuminen edellyttää, että ikääntynyt ihminen pystyy tekemään tietoisia valintoja ja että hän 
saa päätöksentekoaan varten riittävästi tietoa ja muuta tukea 

Oikeudenmukaisuus 

• Palvelujen oikeudenmukainen kohdentaminen edellyttää ikäihmisten yhdenvertaisuuden 
turvaavaa palvelutarpeen arviointia ja palvelujen yhtenäisiä myöntämisperusteita 

Osallisuus 

• Mahdollisuus vaikuttaa oman elinympäristön ja kunnan kehittämiseen. Edellyttää sosiaalisen 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja vahvistamista sekä sosiaalisen yhteenkuuluvuuden turvaamista 

Yksilöllisyys sekä yksityisyyden kunnioittaminen 

• Ikäihminen nähdään ainutlaatuisena, yksilöllisenä persoonallisuutena. Palvelupäätöksiä tehdessä 
arvioidaan, miten päätökset vaikuttavat iäkkään henkilön kykyyn kokea itsensä arvokkaaksi 
yksilöksi ja tuntea elämänsä mielekkääksi 

Turvallisuus 

• Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen turvallisuuden luominen turvaamalla sosiaalisen tuen ja 
palvelujen saatavuus ja laatu, sekä huolehtimalla asuin- ja hoitoympäristön palo- ja 
muusta turvallisuudesta 
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Huoltosuhde 

 

• Huoltosuhde kasvaa työikäisten määrän pienentyessä, mikä on koko Suomen 
suuri ongelma. Hankasalmi ei sen suhteen ole Keski-Suomen tai Suomen 
heikoimpien kuntien joukossa, mutta asia on huomioitava. 
Huoltosuhdeluku vuonna 2019 oli koko maassa 61,4, Keski-Suomessa 64,0 ja 
Hankasalmen vastaava lukema oli 82,9. 

• Taloudellinen huoltosuhde eli elatussuhde ilmaisee kuinka monta työvoiman 
ulkopuolella olevaa ja työtöntä on sataa työllistä kohti. Työttömiin ja 
työvoiman ulkopuolisiin lukeutuu koko ei-työllinen väestö, eli työttömät, 
eläkeläiset, lapset ja omaa kotitaloutta hoitavat. Hankasalmen huoltosuhde 
kehittyy negatiiviseen suuntaan seuraavan 20 vuoden ajan.  

 
 
 
 
 
 
 

Väestöennusteet – iäkkäiden määrän kehitys  

 
Väestön rakennetta koskevissa ennusteissa Hankasalmella huomionarvoista on se, 
että yli 80- vuotiaiden määrä ei kunnassa kasva lähitulevaisuudessa huolestuttavan 
voimakkaasti. Vasta vuoden 2025 jälkeen määrässä on kasvua. 

 
Vanhusväestön määrän kehitys on ollut hyvin aiemmin ennustetun mukaista eikä  
vanhusväestön määrä ole suuresti muuttumassa lähivuosina. 
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Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Hankasalmen kunnan yli 65 vuotta täyttäneiden 
osuus kasvaa jonkin verran vuoteen 2030 saakka, jonka jälkeen yli 65-vuotiaiden 
määrä kokonaisuutena lähtee hienoiseen laskuun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tarkemman väestöennusteen mukaan 65- 74 vuotta täyttäneiden osuus iäkkäistä 
lähtee laskuun vuoden 2020 jälkeen, kun taas 75-85-vuotiaiden osuus lähtee 
vastaavasti nousemaan. 85-94- vuotiaiden osuus pysyy ennallaan vuoteen 2030 
saakka, jonka jälkeen heidän osuutensa lähtee kasvuun. Yli 95 vuotta täyttäneiden 
osuus pysyy lähes ennallaan ennusteen mukaan 2030-luvun alkuun saakka, jonka 
jälkeen 95-vuotiaiden osuus lähtee hienoiseen nousuun. Naisten osuus on hieman 
miehiä suurempi yli 65 vuotta täyttäneiden keskuudessa. 
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Ikäänty-

neen väestön 

hyvinvoinnin tila 

 
Mitä hyvinvointi on?  

Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu yksilön fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta 
toimintakyvystä, jossa ihminen on myönteisessä vuorovaikutuksessa 
elinympäristönsä kanssa. Hyvinvoinnin kokemus on yksilöllistä ja riippuu kunkin 
yksilön voimavaroista, vahvuuksista ja elämäntilanteesta. Yksilön hyvinvointi 
vaikuttaa koko ympäröivän yhteisön hyvinvointiin. Kaikkien toimijoiden yhteinen työ 
hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin. Jokaisella ihmisellä 
on vastuu myös omasta hyvinvoinnista. 
 
Hankasalmen haasteena on väestön suuri sairastavuus ja iäkkäiden suuri osuus 
väestöstä, sekä kunnan jakautuminen kolmeen taajamaan ja sivukyliin. Hankasalmen 
väestön ikääntyessä, palveluntarve tulee lisääntymään ja huoltosuhde tulee 
kehittymään negatiivisesti seuraavien vuosikymmenten ajan. 
 

Väestön terveys 

Kelan sairastavuusindeksi ilmaisee jokaiselle Suomen kunnalle lasketun indeksin 
avulla miten tervettä tai sairasta väestö on suhteessa koko maan väestön keskiarvoon 
(=100). Hankasalmen vuoden 2018 indeksilukema oli 120,0. Lukema on kasvanut 
vuoteen 2014 verrattuna (117,8). (Kela, terveyspuntarin sairastavuusindeksi 2018) 
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Vuonna 2019 perusterveydenhuollon avohoidon lääkärikäyntejä  tilastoitiin yli 65 
vuotta täyttäneillä hankasalmelaisilla 2337 / 1000 vastaavanikäistä kohden 
(sotkanet). 
 
Pienituloisuus 

Pienituloisella tarkoitetaan henkilöä, jonka tulot jäävät alle 60 % alueen 
mediaanitulosta. Hankasalmen yleinen pienituloisuusaste vuonna 2018 oli 16,7%. 
Pienituloisuusaste pieneni Hankasalmella hieman vuoden 2017 tasosta, joka oli 17,7 % 
(sotkanet). 
 
Vuonna 2019 eläkkeensaajien asumistukea Hankasalmella sai 9,5% asuntokunnista. 
Täyttä kansaneläkettä sai vuonna 2019 2,7% ja toimeentulotukea 2,6% 65 vuotta 
täyttäneistä (sotkanet). 
 
Osallisuus  

Osallisuus on mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja näkemyksiään, vaikuttaa 
päätöksentekoon ja saada aikaan muutosta. Mahdollisuus vaikuttaa omaa elämää 
koskeviin asioihin on olennainen osa yhteiskunnallista osallistumista ja kiinnittymistä 
yhteisöön. Osallisuuden kokeminen ja sosiaaliset verkostot voivat toimia iäkkään 
suojaavana tekijänä myös silloin, kun elämässä on hyvinvointia uhkaavia tekijöitä. Kun 
iäkkäiden osallistuminen on omaehtoista ja omannäköistä, sillä on parhaat 
mahdollisuudet toteuttaa yksilöllisesti hyvää vanhuutta. Hankasalmen kunta pyrkii 
osallistamaan iäkkäitä yhteistyössä omaisten, eri toimijoiden  ja järjestöjen kanssa 
sekä kuulemaan ja toteuttamaan iäkkäiden toiveita arvokkaan ikääntymisen suhteen. 
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Iäkkäiden asuminen 

 
Palvelurakenne 

 
Valtakunnallisen palvelurakennesuosituksen mukaisesti 75 -vuotiaista  
 
• 91 - 92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin  
• 13 – 14 % saa säännöllistä kotihoitoa  
• 5 – 6 % saa omaishoidon tukea  
• 5 – 6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä  
• 3 % on vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa terveyskeskuksen 
vuodeosastolla  
• Ympärivuorokautinen hoiva yht. 8-9%  
 
Hankasalmella 75 -vuotiaista Sotkanetistä saatavien tilastotietojen mukaan  
• 89,8% (2018) asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin 
perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen turvin  
• 15,9% (2018) saa säännöllistä kotihoitoa  
• 3,5% (2019) saa omaishoidon tukea  
• Ympärivuorokautinen hoiva (tehostetun palveluasumisen piirissä) 9,9% (2019)  
 
Suhteutettuna Hankasalmen kunnan väestörakenteeseen luvut ovat linjassa 
suosituksiin. Koko maassa 75 vuotta täyttäneiden osuus vuonna 2019 oli 9,5% 
Hankasalmella vastaava luku oli 14,1%. 
 
Valtakunnallisena tavoitteena on ollut jo pitkään keventää ikäihmisten 
palvelurakennetta. Turvallinen asuminen omassa kodissa on monen iäkkään toive, ja 
arjen sujuessa palveluja sekä palveluasumista ja laitoshoitoa tarvitaan vähemmän. 
Tämän vuoksi myös kunnan kannalta on merkityksellistä, että ikääntyneen väestön 
asumisolot ovat hyvät.  
 

ELÄMÄN MIELEKKYYS TÄLLÄ HETKELLÄ  
Kysymykseen elämän mielekkyydestä ja merkitykselllisyydestä vastasi 77 iäkästä henkilöä. (1, täysin 
eri mieltä- 5, täysin samaa mieltä). Vastaukset jakaantuivat 1% täysin eri mieltä, 3% melkein eri 
mieltä, 14% ei osaa sanoa, 30 % melkein samaa mieltä ja 55% täysin samaa mieltä. Keskiarvoksi tuli 
näin ollen 4,3.  
Elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä lisäsivät mm. lapset ja lapsenlapset, ystävät, terveys ja 
liikuntakyky, harrastukset ja sosiaaliset verkostot, huumori ja elämänasenne, taloudellinen varmuus, 
itsemääräämisoikeus ja elämä itsessään. Elämänlaatua laskevana tekijänä korona-aika nousi selkeästi 
esille. Sen mukanaan tuomat rajoitukset iäkkäille koettiin raskaina, eikä omaisia ole voinut nähdä 
kuten ennen. Lisäksi iän mukanaan tuomat kolotukset ja jomotukset, suruaika ja taloudellinen tilanne 
laskivat elämänlaatua. 
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Hankasalmen kunnan alue on maantieteellisesti laaja ja ikäihmisiä asuu kolmen 
taajaman lisäksi myös haja-asutusalueilla pitkien välimatkojen päässä kaukana 
naapureista huonojen teiden varsilla. Laajat vesistöjen rikkomat haja-asutusalueet ja 
kolme taajamaa ovat haaste palvelujen järjestämiselle. Hankasalmen pinta-ala on 690 
km², josta vettä on 115 km². Asukastiheys on 8 as/km².  
 
Ikäihmisten asuminen perustuu pitkälti omistusasumiseen  ja kylien autioituminen voi 
lisätä ikäihmisten yksinäisyyttä. Yksinasuvien määrä Hankasalmella on melko suuri: 
vuonna 2019 75 vuotta täyttäneitä yhden hengen asuntokuntia vastaavanikäisestä 
asuntokunnista oli 56,9%. Iäkkäiden henkilöiden määrä suhteessa muuhun väestöön 
lisääntyy ja muistisairauksien esiintyvyys lisääntyy väestön ikääntyessä. 
  

Ikäihmisten vuokra-asuminen 

 
Muita kuin palveluasunnoiksi lukeutuvia, ikäihmisille suunnattuja vuokra-asuntoja on 
kirkonkylällä 63 kpl, asemalla 20 kpl ja Niemisjärvellä 9 kpl. Asunnot omistaa 
Hankasalmen vanhaintukiyhdistys ry. Lisäksi vuokra-asumista tarjoaa Kiinteistö Oy 
Hankasalmen Haka, jolla on asuntoja kolmessa eri taajamissa. 
 
Korjausavustukset iäkkäiden asuntojen korjaamiseen  

 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää korjausavustuksia iäkkäiden tai 
vammaisten henkilöiden asuntojen korjaamiseen. Korjausavustusta voidaan myöntää 
sosiaalisin perustein omakotitalon omistajalle tai osakkeenomistajalle huoneiston 
sisäisten korjausten kustannuksiin. Avustuksen määrä on enintään  50 % hyväksytyistä 
kustannuksista, erityisestä syystä enintään 70%. Ainakin yhden ruokakunnan jäsenistä 
tulee olla vähintään 65-vuotias tai vammainen henkilö. Avustusten myöntämisen 
perusteena on, että korjaustöitä ei ole aloitettu ennen avustuspäätöstä tai 
ennakkoaloituslupaa.  
 
Vanhustyön keskusliiton korjausneuvojat antavat neuvontaa korjausavustusten 
hakemisessa ja korjaamisen toteuttamisessa, esim. muutostöiden suunnittelussa ja 
urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvonta on suunnattu 65-vuotiaille henkilöille. 
Yleisimpiä ikääntyneiden asuntoihin tarvittavia korjauksia ovat pesutilojen muutokset 
sekä erilaiset esteettömyyttä parantavat muutostyöt.  
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orjausavustus iäkkäiden ja  vamm aisten henkilöiden asuntojen korjaami seen 

Arjen tuen palvelut 

 
Arjen tuen palveluiden tarkoituksena on tukea ja auttaa asiakasta selviytymään 
mahdollisimman pitkään tutussa kotiympäristössä. Ikäihmisille järjestetään erilaisia 
ennaltaehkäiseviä palveluita. Hyvinvointia tukevia kotikäyntejä tehdään tarvittaessa 
vuosittain kalenterivuonna 80 vuotta täyttäville henkilöille. Arjen tuen palveluina 
voidaan myöntää kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, omaishoidon tukea ja 
perhehoitoa. Arjen tuen palveluiden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 
vuoden 2023 alusta alkaen. Palvelut on kuvattu tämän hetkisen tilanteen mukaisesti. 
 
Keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus KAAPO  

Arjen tuen palveluita koskevat neuvonta-, ohjaus- ja palvelutiedustelut ohjataan 
neuvonta- ja palveluohjaukseen, KAAPO:on. KAAPO sisältää matalan kynnyksen 
neuvontaa ja ohjausta ja asiakas saa ajantasaista tietoa ja tukea oikea-aikaisesti ja 
ratkaisukeskeisesti. Neuvonta- ja ohjausvaiheessa voidaan tehdä alustava 
palvelutarpeenarviointi. Asiakas ohjataan tarvittaessa laajempaan moniammatilliseen 
palvelutarpeeen selvittämiseen ja toimintakyvyn arviointiin. Asiakkaalle järjestetään 
räätälöidyt palvelut, tukea arjessa selviytymisen ja toimintakyvyn ylläpitämisen tueksi. 
Palvelujen tavoitteena on vahvistaa asikkaan toimintakykyä ja terveyttä sekä 
myöhäistää ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalvelujen tarvetta. 
 
 

 

Asiakasohjaaja  

ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ 
76% Kyselyyn vastanneista asui omakotitalossa ja 20 % rivitalossa. 67% kyselyyn vastanneista arvioi 
asuvansa nykyisessä kodissaan nykyisessä terveydentilassaan lopun elämäänsä. Loput vastaajista 
arvelivat tarvitsevansa uuden asuinpaikan 5-10 vuoden sisällä. Kysyttäessä miksi nykyinen 
asumismuotosi on sinulle hyvä, vastaajista 77% koki selviytyvänsä hyvin päivittäisistä askareistaan 
nykyisessä asumismuodossaan. 60% piti asumiskustannuksiaan kohtuullisina ja 34% asuntoaan 
sopivan kokoisena. Puolet vastaajista kokivat palveluiden olevan lähellä. Vain 5% vastaajista mielestä 
kyläyhdistystoiminta oli vireää. Avoimissa vastauksissa  nykyisen asumismuodon hyviä 
ominaisuuksia olivat mm. luonnon ja metsän läheisyys sekä piha- ja puutarhatyöt, hyvät naapurit, 
oma rauha, lapsuudenkoti tai itse rakennettu koti sekä palveluiden lähellä olo. 70% vastaajista koki, 
ettei kotona asumisessa ole tällä hetkellä vaikeuksia. 16% vastaajista koki palveluiden olevan 
kaukana ja 14 % vastanneista mielestä liikenneyhteydet olivat huonot. Lisäksi 8% vastaajista koki 
itsensä yksinäiseksi nykyisessä kodissaan, ja 4% koki, ettei koti ole esteetön. Avoimissa vastauksissa 
useampi vastaaja nosti esille vaikeuttavana seikkana kotona asumisessa olevan oman auton ja 
ajokortin välttämättömyyden sekä talon huoltotyöt. Pari vastaajaa mainitsi kotona asumista 
vaikeuttavana tekijänä olevan koronakriisin aiheuttaman yksinäisyyden. 

 



13 
 

 

Asiakasohjaajan tehtäviin kuuluu ikäihmisten palvelutarpeen ja etuuksien 
selvittäminen ja oikeanlaisten palveluiden äärelle ohjaaminen. Asiakasohjaaja ohjaa ja 
tukee ikäihmisiä arjen asioiden hoidossa. 
 
 
Muistikoordinaattori  

Muistikoordinaattorin tehtävänä on muistisairausdiagnoosin jälkeinen säännöllinen 
tilanteen seuranta ja yhteistyöasiakkaan ja omaisten kanssa. Muistikoordinaattori 
tukee kotona asumista sairauden eri vaiheissa sekä auttaa kartoittamaan palveluita ja 
räätälöityjä tukitoimia. Lisäksi muistikoordinaattori on apuna ongelmatilanteiden  
ennakoinnissa, tunnistamisessa ja ratkaisujen koordinoinnissa. Muistikoordinaattori 
antaa myös konsultaatioapua muistisairaiden kanssa työskenteleville ja osallistuu 
koulutuspäivien suunnitteluun ja toteutukseen (muistipäivät/omaishoitajien 
koulutukset) yhdessä sosiaalitoimen kanssa. 
 
Fysioterapeutti  

Fysioterapeutti osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin, edistämiseen ja 
tukemiseen hänen omassa elinympäristössään. Fysioterapeutti tekee yhteistyötä 
kotihoidon sekä arjen tuen palveluiden muun henkilöstön kanssa. Fysioterapeutti on 
ohjaamassa seniorikeskuksen ryhmiä sekä osallistuu muuhun iäkkäiden hyvinvointia 
tukevaan toimintaan. 
 
Toimintaterapeutti  

Toimintaterapeutti osallistuu asiakkaan toimintakyvyn arviointiin, edistämiseen ja 
tukemiseen lyhytaikaista palveluasumista ja kuntoutumista tukevassa yksikössä sekä 
asiakkaan kotiympäristössä. Toimintaterapeutti koordinoi ja ohjaa Seniorikeskuksen 
ryhmiä. Toimintaterapeutti toimii tiiviissä yhteistyössä arjen tuen palveluiden muun 
henkilöstön kanssa. 
 
MATTI-Ryhmä  

MATTI-ryhmä on moniammatillinen työryhmä, jonka toiminta-ajatuksena on ohjata 
asiakkaat avun tarpeen ilmetessä mahdollisimman joustavasti oikean avun piiriin. Eri 
ammattiryhmien edustajat toimivat yhteistyössä tehokkaasti niin, että asiakas 
saadaan oikea-aikaisesti palvelujen piiriin. MATTI-ryhmän tehtävänä on luoda linjat 
asiakkaiden tarkoituksenmukaisen hoidon ja palvelun järjestämisessä, suunnitella 
tulevaisuutta pidemmällä aikavälillä ja edustaa eri yksiköitä. Ryhmä kokoontuu 
säännöllisesti kerran viikossa. Moniammatillinen työryhmä tuo kunnan 
luottamushenkilöille ajankohtaisen ja myös tulevaisuuden tarpeita kuvailevan tiedon 
vanhusten asumisen ja palvelujen tarpeista. Työryhmä on kantaa ottava ja vaikuttava,  
ja toimintaa ohjaavat kuntalaisten tarpeet ja arvot. Toiminta pohjautuu valtuuston 
hyväksymään kuntastrategiaan ja  suunnitelmaan ikääntyneen väestön tukemiseksi. 
 
Yhteistyöryhmällä on yhteiset kriteerit toiminnalle ja päätöksenteossa käytetään 
STM:n hyväksymää toimintakykymittaria. Sijoituspäätökset tehdään 
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kiireellisyysjärjestyksessä. Työskentelyssä huomioidaan lääketieteellinen, hoidollinen 
ja sosiaalinen näkökulma. 
 
Kotihoito  

Kotihoidon palvelujen myöntämisen perusteet on laadittu turvaamaan asiakkaiden 
yhdenmukainen kohtelu ja tukemaan päätöksentekoa. Päätöksenteossa huomioidaan 
yksilöllinen avun tarve. Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan kotona asumista tukevia 
kotiin järjestettäviä sosiaali- ja terveyspalveluja. Ne sisältävät asiakkaan yksilöllisten 
tarpeiden mukaisesti apua, hoivaa ja hoitoa, toimintakyvyn ylläpitämistä ja 
edistämistä sekä ohjausta. Kotihoidon palvelujen tavoitteena on tukea 
moniammatillisesti asiakkaan omia voimavaroja ja toimintakykyä. Kotihoidon palvelut 
järjestetään yhdenvertaisesti koko kunnan alueella, palvelutarpeisiin vastataan 
yksilöllisesti räätälöidyillä oikea-aikaisilla palveluilla ja palvelukokonaisuuksilla niin, 
että niillä voidaan vahvistaa asiakkaiden toimintakykyä ja terveyttä sekä myöhentää 
ja vähentää ympärivuorokautisten asumispalveluiden tarvetta. Kotihoidon palvelut 
myönnetään asiakasohjauksen tekemään palvelutarpeen arviointiin perustuen ja ne 
on tarkoitettu henkilöille, joilla on toimintakyky korkean iän, sairauden, vamman tai 
jonkun muun syyn vuoksi alentunut.  
 
Kotihoidon tukipalvelut ovat ennaltaehkäisevää, terveyttä edistävää, toimintakykyä 
ylläpitävää ja asiakkaan omia voimavaroja tukevaa toimintaa, sisältäen neuvontaa ja 
ohjausta, sekä kotiin annettavia tukipalveluja, kuten ateriapalvelua ja turvapalvelua.  
 
Kotihoidon kuntouttavan arviointijakson aikana arvioidaan moniammatillisena 
yhteistyönä asiakkaan palvelutarvetta sekä selvitetään kuntoutustarvetta ja tuetaan 
asiakkaan omia voimavaroja. Toimintakyvyn tukeminen ja kohentaminen fyysisen, 
psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen kuntoutuksen keinoin on ensisijaista. 
Kuntouttavan arviointijakson tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen tai  
palautuminen ja palvelutarpeen vähentäminen, asiakkaan itsenäinen pärjääminen tai 
kokonaan palvelutarpeen päättyminen.  
 
Tilapäinen kotihoito on määräaikaiseen tarpeeseen perustuvaa (enintään noin 4 
viikkoa) toimintakykyä tukevaa hoitoa ja toimintaa, jolla tuetaan asiakkaan sen 
hetkistä toimintakykyä ja hyvinvointia.  
 
Säännöllinen kotihoito on säännöllistä, toistuvaa, asiakkaan tarpeiden mukaista 
toimintakykyä parantavaa tai ylläpitävää ja kuntoutumista tukevaa hoito- ja 
palvelusuunnitelman mukaista toimintaa. Säännöllisen kotihoidon palvelujen 
myöntämistä edeltää kuntouttava arviointijakso (enintään 4 vko). 
 
Tehostettu kotikuntoutusjakso voidaan järjestää säännöllisen kotihoidon asiakkaalle, 
jos toimintakyky heikkenee tai uhkaa heiketä. 
 
 
 

Omaishoito  
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Omaishoidolla tarkoitetaan ikäihmisen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen 
henkilön avulla. Omaishoidontuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu 
hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajille myönnettävästä 
hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. 
 
Perhehoito  

Ikäihmisten ja vammaisten henkilöiden perhehoidolla tarkoitetaan hoidon ja 
huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. 
Perhehoidon tavoitteena on antaa perhehoidossa olevalle henkilölle mahdollisuus 
perheenomaiseen ja tarpeenmukaiseen hoitoon sekä läheisiin ihmissuhteisiin 
perheenjäsenenä. Perhehoitaja on ennen perhehoitajaksi ryhtymistään käynyt 
lakisääteisen ennakkovalmennuksen. Perhehoitaja ei ole yksityisyrittäjä, eikä hän ole 
työsuhteessa kuntaan. Perhehoito voi olla pitkäaikaista, lyhytaikaista tai 
osavuorokautista perustuen yksilölliseen asiakassuunnitelmaan. Toimeksianto- 
sopimuksessa määritellään perhehoidon muoto ja sen kesto. 
 
Senioritoiminta 

Senioritoiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea ikäihmisten hyvinvointia sekä 
selviytymistä kotona itsenäisesti mahdollisimman pitkään. Tavoitteena on tarjota 
monenlaista tekemistä, jotta senioriväestön toimintakyky ja sosiaalinen elämä olisi 
monipuolista. Senioriryhmien järjestämiseen osallistuu arjen tuen henkilöstön lisäksi 
vapaaehtoisia henkilöitä, järjestöjä ja seurakuntia. Senioritoimintaan kuuluu myös 
kansalaisopiston maksullisia piirejä. Kansalaisopiston kanssa on kehitetty senioripassia 
korvaamaan vähävaraisten vanhusten osallistuminen kansalaisopiston piireihin, 
senioripassia haetaan erillisellä hakulomakkeella. Senioritoimintaa järjestetään 
terveysaseman kanssa samassa rakennuksessa olevassa Seniorituvassa sekä mm. 
kylätaloilla. 
 

Palveluasuminen (tuettu senioriasuminen)  

Sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaisesti palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka 
tarvitsevat soveltuvan asunnon sekä hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella 
tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palveluja. Palveluihin 
sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja 
edistävä toiminta, sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 
hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti.  
 
Tehostettu palveluasuminen  

Tehostetulla palveluasumisella tarkoitetaan sosiaalihuoltolain 21 §:n mukaista 
vuokrasopimukseen perustuvaa asumispalvelua, jossa asukas saa 
ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa sekä jatkuvaa apua päivittäisiin 
toimintoihin. Ympärivuorokautinen palveluasuminen on yhteisöllistä asumista,     
yhdenhengen huoneissa. Pariskunnille turvataan mahdollisuus asua halutessaan 
yhdessä. Palveluihin sisältyvät asukkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, 
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toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, sekä tukipalvelut, (ateriapalvelu, siivous, 
pyykkihuolto ym. kodinhoidolliset työt, turvapalvelut). Omaisten osallistuminen 
hoidon toteutukseen parantaa asukkaan elämän laatua. Kuntouttavan hoivan 
lähtökohtana ovat asukkaan yksilölliset tarpeet, jotka kirjataan asukkaan hoito- ja 
palvelusuunnitelmaan. Asukasta rohkaistaan toimimaan mahdollisimman pitkälle 
itsenäisesti. Asukkailla on säännöllinen mahdollisuus ulkoiluun. Seurustelu ja 
virkistäytyminen toteutuvat osana hoitoa. Lääkehoidon tulee olla ammattilaisten 
vastuulla.  
 
Tehostettua palveluasumista järjestetään kunnan omissa yksiköissä Metsätähdessä ja 
Kotirannassa ja ostopalveluna yksityiseltä palveluntuottajalta tai palvelusetelillä. 
 
Metsätähti 

• Metsätähti on ollut vuodesta 2015 saakka tehostetun palveluasumisen 
yksikkö, asukaspaikkoja on tällä hetkellä 16  

 
Kotiranta 

• Ara-rahoitteinen Kotirannan palvelutalo valmistui vuonna 2015. 
Asukaspaikkoja on 20. 
 

Attendo Kuuhanka 

• Attendo Kuuhanka on helmikuussa 2021 auennut 47-paikkainen tehostetun 
palveluasumisen yksikkö, jonka alakerrassa on 9 kpl senioriasuntoja.  

 

Lyhytaikainen palveluasuminen 

 
Tähtelä 
Lyhytaikaisen palveluasumisen hoitojaksolla tuetaan asiakkaan kotona pärjäämisen 
edellytyksiä tavoitteellisesti ja kuntoutumista edistävästi. Jakson pituuteen vaikuttaa 
asiakkaan yksilöllinen tarve ja ne ovat yleensä noin 1-2 viikon pituisia. 
Lyhytaikaishoitona voidaan toteuttaa arviointijaksoja, kuntouttavia 
lyhytaikaishoitojaksoja/ intervallihoitoa, omaishoitajan vapaan aikaista hoitoa. 
Palvelulla voidaan vastata myös akuutteihin kriisitilanteisiin, jolloin ratkaisua etsitään 
välittömästi seuraavana arkipäivänä. Säännöllisissä jaksoissa toteutettavan 
lyhytaikaishoidon, hoivan ja kuntoutuksen tavoite määritellään yhdessä asiakkaan, 
omaisten ja/tai muiden hoitavien tahojen kanssa. Jakson tavoite tähtää toimintakyvyn 
ylläpitoon, vahvistamiseen tai säilyttämiseen. Ensimmäisellä jaksolla asiakkaalle 
tehdään toimintakykyarvio, jonka kehitystä seurataan säännöllisesti  
vähintään kaksi kertaa vuodessa. Asiakkaalle nimetään yksikössä omahoitaja. 
Lyhytaikaista hoitoa järjestetään Hankasalmella Tähtelän lyhytaikaisen 
palveluasumisen yksikössä. Jaksolle tullaan keskitetyn asiakasohjauksen kautta.  
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Terveyspalvelut 

 
Hankasalmen perusterveydenhuollon palvelut järjestää Jyväskylän kaupunki. 
Hankasalmella on terveysasema, hammashoitola, laboratorio, röntgen ja 
kuntoutuksen palvelut. 
 
Ikäihmisten akuuttien ja pitkäaikaissairauksien hoito  

Terveyskeskussairaala tasoinen akuutti- ja pitkäaikaishoito toteutetaan Jyväskylän 
Kaupunginsairaalan osastoilla Kyllössä ja Novassa. 
 

Hyvinvointipalvelut iäkkäille 

 
Hankasalmen kunnassa vapaa-ajan palvelut muutettiin hyvinvointipalveluiksi vuoden 
2019 alusta. Muutoksen taustalla oli varautuminen tulevaisuuden haasteisiin, kuten 
ikääntymiseen. Hyvinvointipalvelut toimivat linkkinä arjen tuen  ja sosiaalipalveluihin. 
Palveluita suunnitellaan yhteistyössä jokaisen tahon ammattitaitoa hyödyntäen ja 
hyvinvointipalveluiden avustuksilla tuetaan yhdistyksiä ja yksityisiä toimijoita 
senioripainotteiseen toimintaan.  
 

Kirjasto  

Hankasalmella on 3 kirjastoa asukkaiden käytössä, Kirkonkylällä, Asemalla ja 
Niemisjärvellä. Kaikista niissä on käytettävissä kirjallisuutta, av-aineistoa, lehtiä, 
sähköisiä aineistoja sekä uutena palveluna kirjakassipalvelu. Lisäksi kirjastoista löytyy 
tietokoneet internetin käyttöä varten, ja tämä mahdollistaa internetin käytön myös 
niille iäkkäille, jotka eivät omaa tietokonetta tai älylaitetta omista. Kirjastoista saa 
myös tarvittaessa kopioita ja tulosteita. 
 
 
Kansalaisopisto 

Hankasalmen kansalaisopiston toimialueena on Hankasalmen ja Konneveden kunnat 
ja toiminnan tarkoituksena on järjestää iäkkäiden toimintakykyä kokonaisvaltaisesti 
kohentavaa toimintaa. 70 vuotta täyttäneet kuntalaiset saavat 50% alennuksen 
Liikuntakortista sekä sotaveteraanit voivat osallistua kaikille kursseille maksutta. 
Kansalaisopisto saa vuosittain opintoseteliavustusta opetushallitukselta, ja 
opintosetelien avulla voidaan järjestää maksuttomia tai alennushintaisia kursseja 
tietyille tukea tarvitseville  kohderyhmille, kuten senioreille. Hankasalmen 
kansalaisopisto toimii yhteistoimintaopistona Jyväskylän ikääntyvien yliopistossa. Ikis-
luentoja järjestetään yhteistyössä Hankasalmen seurakunnan kanssa ja luentotarjonta 
on koottu asiakastoiveiden mukaan. Lisäksi kansalaisopiston kurssitarjonnassa on 
monipuolisesti erilaisia iäkkäille kohdennettuja liikunta-, hyvinvointi-, musiikki-, 
kulttuuri-, tietotekniikka- ja kädentaitokursseja. Lisäksi tarjolla on englannin kielen 
kursseja 2-3 kertaa vuodessa, ja kansalaisopistolla on myös mahdollisuus kielen 
yksilöopetukseen. Kansalaisopiston on myös mahdollista räätälöidä uusia kursseja 



18 
 

 

iäkkäiden toiveiden ja tarpeiden mukaan. Kansalaisopistolla ja seurakunnalla on 
useampia kuoroja, jotka koostuvat paikallisista senioreista. Nämä ryhmät esiintyvät 
aktiivisesti senioritapahtumissa ja arjen tuessa, joten kysymyksessä on moniportaista 
seniorien aktivointia.  
 
Liikuntapalvelut 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on luoda edellytykset kuntalaisten aktiiviselle ja 
monipuoliselle liikunnan harrastamiselle. Kunta rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja 
sekä tukee seurojen järjestämää liikuntatoimintaa. Liikuntapalvelut ylläpitävät 
ikäihmisten suosimia liikuntakohteita, kuten latuja, pururatoja, kuntosalia yms.  
Kunnan liikuntaa koskevat investoinnit ovat nousussa, ja esim. kuntoiluportaat ja 
ulkokuntosaleja on suunnitteilla ja Keskisenlammen kehittämissuunnitelma odottaa 
päätöstä. Toteutuessaan se parantaisi merkittävästi luonto- ja ulkoilumahdollisuuksia 
esteettömyyden näkökulmasta. Liikuntainvestointien tarkoituksena on parantaa 
iäkkäiden viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Jatkossa pyritään suunnittelemaan myös 
erilaisia liikunta- ja ulkoilupäiviä senioreille.  
 
Kulttuuripalvelut  

Hankasalmen kunnan kulttuuripalvelut tekee yhdessä eri toimijoiden kanssa kulttuuri- 
ja vapaa-ajan palveluita hankasalmelaisille. Eri toimijoiden yhdessä järjestämistä 
tapahtumista esimerkkejä ovat mm. Torilla tavataan, Rantatapahtuma sekä eri 
juhlapyhien (esim. veteraani- ja itsenäisyyspäivä ja joulunaika) tapahtumat. Vuosittain 
järjestetään senioripainotteisia konsertteja, missä ikäihmisiä on runsaasti yleisön 
lisäksi myös tekijöinä. Vakiintunutta toimintaa on myös vanhuspalveluyksiköihin 
tarjottavat musiikki- ja virkistyshetket, jota on laajennettu myös muun tuetun 
asumisen piiriin. Kansalaisopisto osallistuu erilaisten päiväretkien järjestämiseen 
erilaisille messuille yhteistyössä eläkeläisjärjestöjen kanssa. Myös päiväretkiä 
konsertteihin ja muihin tapahtumiin on mahdollista järjestää tulevaisuudessa, jos niille 
kysyntää on. 
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LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET 
57% vastaajista halusi osallistua ohjattuun liikunnalliseen toimintaan. Toiveissa toiminnaksi olivat eritoten 
kuntosali, vesijumppa ja uimahalliretket, seniorijumppa, kansalaisopiston liikuntaryhmät, kuntoliikunta, 
Voimapesän ryhmät, jooga ja pilates. 40% vastaajista ei halunnut osallistua liikunnalliseen harrastukseen. 
4% vastaajista halusi toimia vapaaehtoisena liikuttajana, esim. ryhmäkävelyn tai tuolijumpan parissa. 80% 
vastaajista koki, että hänen ikäryhmälleen oli riittävästi tarjolla liikuntaa.  20% mielestä liikuntaa ei ollut 
tarpeeksi tarjolla. Kolmannes  vastaajista toivoi lisäpenkkejä kuntopolkujen varteen.  Neljännes vastaajista 
toivoi itselleen liikunta-/harrastus-/juttukaveria ja  21% vastaajista toivoi Hankasalmelle liikuntapuistoa. 
Lisäksi 12-18% vastaajista toivoi yhteistä ulkoilua ryhmänä, yhteisiä kokoontumispaikkoja ulkona sekä 
erilaisia liikuntavälineitä yhteisöön käyttöön ulkotiloihin.  Avoimissa vastauksissa toivottiin esim. lyhyitä 
vaellusreittejä ja ulkona olevia kuntoiluvälineitä (esim. kuntoiluportaat) sekä liikunnallisia teemapäiviä. 
 

 

KULTTUURI- JA MUU TOIMINTA 
Muuta toivottua toimintaa oli 46% mielestä kulttuuritapahtumat, 21% mielestä kädentaitoryhmät ja 16% 
toiveissa oli hengellinen toiminta. Neljännes vastaajista ei halunnut osallistua mihinkään toimintaan. 32% 
vastaajista toivoi avoimissa vastauksissa mm. tapahtumia, kuorolaulua, englannin kielen ja atk:n kursseja, 
erilaisia päiväretkiä messuille ja konsertteihin ja kädentaitoryhmiä kuten ompelupiiriä tai askartelukerhoa. 

 

ÄLYLAITTEET 
Vastaajista 71% oli tietokone, 67% älypuhelin ja 28% padi tai vastaava käytössään. 18% ei ollut käytössä 
älylaitteita, 3% halusi sellaisen hankkia.  
38% vastanneista osasi käyttää älylaitteita sujuvasti ja 41 % jossain määrin. 13 % koki tarvitsevansa 
opastusta. 4% vastaajista voisi auttaa muita älylaitteiden käytössä. 
Yli 80% vastaajista kertoi käyttävänsä älylaitetta pankkiasiointiin, lehden lukuun ja uutisten seurantaan. Yli 
puolet käytti älylaitetta myös ajanvarausten tekoon ja omien terveystietojen katseluun. Kolmannes varasi 
lippuja älylaitteen avulla. Avoimissa vastauksissa vastaajat kertoivat käyttävänsä mm. sosiaalista mediaa, 
sähköpostia, videoyhteyksiä, verkkokauppoja, internetiä tiedonhankintaan ja pelaamiseen jne.  
Yli puolet vastaajista koki, ettei älylaitteiden käytössä  ollut rajotteita. 12% vastaajista ei niitä osannut 
käyttää.  Vajaa kolmannes vastaajista kertoi avoimissa vastauksissa, että heitä ei kiinnostanut älylaitteiden 
käyttö ja kokivat olevansa vanhanaikaisia niiden käyttöön.  58% vastaajista ei tarvitse ohjausta älylaitteiden 
käyttöön, viidennes vastaajista koki taritsevansa apua sekä älypuhelimen että tietokoneen käyttöön. Vajaa 
neljännes vastanneista kertoi perheen ja sukulaisten auttavan älylaitteiden käytössä. 
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TAVOITTEET, TOIMENPIDE-EHDOTUKSET, VASTUUTAHOT JA ARVIOINTI 

 
 
Iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta: Iäkkäiden kokonaisvaltainen hyvinvointi ja toimintakyky. 
Toimenpide-ehdotukset: 

1) Sopivia levähdyspaikkoja taajamiin ja pururadalle helpottamaan omatoimista 
liikkumista. 

2) Senioriliikuntapaikkojen suunnittelu ja rakentaminen eri taajamiin. 
3) Monipuolisten harrastemahdollisuuksien tarjoaminen kansalaisopiston ja 

senioritoiminnan kautta. 
Vastuutaho: Yhteistyössä hyvinvointipalvelut, arjen tuki ja ympäristötoimi 
Arviointi: Harrasteryhmät/vuosi, esteettömät liikuntapaikat 
 

Vapaaehtoistyön lisääminen  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta:  Aktiivisten ikäihmisten osallistaminen, mielekkään 
tekemisen tarjoaminen eläkkeelle siirryttäessä. Omaiset, kyläläiset, yhdistykset, 
seurakunnat tukena ikääntyneiden arjessa. 
Toimenpide-ehdotukset 

1) Kunnan roolin vahvistaminen: toimijoita yhteentuova, tietoa jakava, 
koordinoiva  ja tukea tarjoava taho. 

2) Vertaisohjaajat mm. liikunta- ja digiasioissa. 
3) Ystävätoiminnan ja naapuriavun tarjoaminen lähialueen ikäihmisille (mm. 

kyyti/kauppa-apu). 
 
Vastuutaho: hyvinvointipalvelut 
Arviointi: toimijatapaamiset/vuosi, avustukset/vuosi, 
vertaisohjaajakoulutukset/vuosi 
 
Digitalisaation ja teknologioiden  hyödyntäminen  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta: Teknologian hyödyntäminen arjen tukena. 
Toimenpide-ehdotukset:  
 

1) Sähköisten infotaulujen hankinta ja hyödyntäminen viestinnässä eri puolilla 
kuntaa. 

2) Asumisen tukeminen eri teknologian keinoin. 
3) Digitaitojen ja -valmiuksien opettelua yhdessä eri hankkeiden, 

vertaisohjaajien ja kansalaisopiston avulla. 
 

Vastuutaho: hyvinvointipalvelut, arjen tuki 
Arviointi:  teknologiaa hyödyntävät asuinkohteet, infotaulujen määrä, 
digiopetusmäärät, taidon oppiminen (osaamistodistukset) 
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Asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen sekä palveluiden 
tuottaminen ja järjestäminen  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta: Monipuolista asumisen suunnittelua ja toteutusta 
kunnassa olemassa oleviin kiinteistöihin. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 
 

1) Asuntojen ja pihojen esteettömyys, myös valaistuksen osalta. 
2) Tarvittava tuki asumiseen (teknologian hyödyntäminen, kotiin annettavat 

palvelut) 
3) Kunnan alueella olemassa olevien kiinteistöjen kartoittaminen ja suunnittelu 

yhteisölliseksi senioriasumiseksi ja piha-alueen hyödyntäminen hyvinvoinnin 
tukemisessa.  
 

Vastuutaho: ympäristoimi, vanhaintukiyhdistys, arjen tuki 
Arviointi:  Esteettömäksi saneeratut kohteet/vuosi 
 

Asiakas- ja palveluohjaus  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta:  Yhden numeron muistaminen riittää ikäihmisten 
palveluiden osalta.  
Toimenpide-ehdotukset: 

1) Digitalisaation hyödyntäminen palveluohjauksessa (esim.chat). 
2) Tiedon löytyminen ilman henkilökohtaista yhteydenottoa palveluohjaukseen. 
3) Tunnettavuuden lisääminen (monikanavainen viestintä). 

 
Vastuutaho: arjen tuki 
Arviointi: eri viestintäkanavat, yhteydenottomäärät eri kanavien kautta 
 

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö  

Lyhyt kuvaus tavoitteesta: Pidetään huoli henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista. 
Tuetaan oppimista ja kannustetaan työnkiertoon. 
 
Toimenpide-ehdotukset: 

1) Huolehditaan riittävistä henkilöstöresursseista. 
2) Mahdollistetaan kouluttautuminen oman työn ohella. 
3) Tuetaan hyvinvointia osallistamalla henkilökuntaa työn suunnitteluun.  

 
Vastuutaho: arjen tuki 
Arviointi: Henkilöstömäärät/asiakkaat, koulutukset/työyhteisö 
 

Laadun varmistaminen 

Lyhyt kuvaus tavoitteesta: Palvelutarpeisiin vastaavat ja riittävät palvelut. 
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Toimenpide-ehdotukset: 
1) RAI:n käyttöönotto vuosina 2021/2022. 
2) Asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään kerran vuodessa kaikissa palveluissa. 
3) Omavalvontasuunnitelmat ja RAI:sta saatava datan hyödyntäminen 

palveluiden järjestämisessä tarpeita vastaavaksi. 
 

Vastuutaho: arjen tuki, hyvinvointialue 
Arviointi: Asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset, Rain raportit 
 
 
 
 


