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IKÄINSTITUUTIN TOIMINTAKERTOMUS 2019 – yhteenveto   
 Tavoitteet vuodelle 2019:   

1. YHDENVERTAISTEN LIIKKUMISEN JA ULKOILUN MAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN: Toimintakyvyltään heikentyneiden 
iäkkäiden ihmisten liikunnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet Voimaa vanhuuteen -ohjelman yhteistyökunnissa ja -
järjestöissä, kehitetyt hyvät toimintatavat ovat levinneet laajasti ohjelmatyön ja maakunnallisten oppimisverkostojen 
avulla kuntiin ja järjestöihin ja eläkevalmennus tavoittaa eläkkeelle jääneet vähän liikkuvat ihmiset järjestökumppaneiden 
kautta.  

2. MIELEN HYVINVOINNIN TIEDON LEVITTÄMINEN JA SEN VAHVISTAMISEN VÄLINEIDEN JUURTUMINEN: Tieto ja välineet 
mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ovat levinneet laajasti käyttöön virtuaalisen ikäopiston kautta ja alueellinen Ikäopisto 
on tavoittanut paikalliset yhdistykset ja iäkkäät ihmiset sekä rakentanut yhteistyöverkostoja. 

3. ASUIN- JA ELINYMPÄRISTÖJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMINEN: Tieto asumisen yhteisöllisyyden vahvistamisesta, kotona 
asumisen haasteista ja niiden ratkaisuista on vahvistunut. 

4. HYVIEN TOIMINTATAPOJEN JUURTUMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: Mielen hyvinvoinnin, liikunnan ja muiden hyvien 
toimintatapojen soveltamiseen ja vaikutusten arvioimiseen on rakennettu yhteinen malli ja koottu arviointivälineitä, ra-
portoitu Voimaa vanhuuteen -interventiotutkimus sekä aloitettu laadullinen seurantutkimus.  

5. VIESTINTÄ: Iäkkäiden ihmisten voimavaraisuutta korostava viestintä on tavoittanut vähintään yhtä suuren joukon päättä-
jiä, iäkkäitä, järjestöjä ja kuntia kuin edellisenä vuonna.   

  
Tavoitteidensa toteuttamiseksi Ikäinstituutti kehittää, tutkii, kouluttaa, julkaisee, viestii ja vaikuttaa asiantuntijana. 

 Kehittämisohjelmia ja hankkeita olivat: 

1. Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma (kohdennettu avustus, STEA-rahoitus) 

2. Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen -hanke (STEA, Suomi 100 -erillisrahoitus)  

3. Liikkeellä voimaa vuosiin -toimenpideohjelma (OKM) 

4. Mielen voimaa Ikäopistosta (kohdennettu avustus, rahoitus STEA) 

5. Voimaa vanhuuteen – maakunnalliset oppimisverkostot -hanke (TE-rahoitus, THL/STM) 

6. Yhdessä kotikulmilla (STEA, yksinäisyyden vähentämisen ohjelman erillisrahoitus)  

7. Elämänote – ikäihmisten elämänhallinnan tukemisen ohjelman koordinaatio (STEA, erillisrahoitus) 

8. Elämäni eläkevuodet – liikettä ja mielenvoimaa (STEA c-hanke)  

Hankkeita tuettiin tutkimuksen avulla ja jatkettiin Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -hankkeen tulosten sekä Asumisen uudet 

vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -hankkeen (YM) tulosten raportointia. Yhteistyötä tehtiin yli 100 kunnan kanssa. Asiantuntija- ja kou-

lutuspanoksilla osallistuttiin yhteistyökumppaneiden hankkeisiin ja ohjelmiin.  

Liikunnan ja mielen hyvinvoinnin sekä ikäystävällisen ympäristön hyvien toimintatapojen käyttöönottoa edistettiin koulutus-, kehit-

tämis- ja mentorointiprosesseilla. Seminaareja, koulutuspäiviä ja -prosesseja oli n. 70 ja niillä tavoitettiin n. 5 300 osallistujaa.  

Omissa sarjoissa julkaistiin raportteja, hyvien toimintatapojen ja -mallien kuvauksia ja niiden juurruttamista tukevia oppimateriaale-

ja. Lehtiin tarjottiin 18 asiantuntija- ja tutkimusartikkelia. Yhteensä tuotettiin n. 50 printtijulkaisua tai sähköistä julkaisua. Viestin-

nässä painottuivat vanhuuskuvan monipuolistaminen, ikäihmisten voimavarat ja hyvät toimintakäytännöt. Kanavia olivat nettisivut 

(9 sivustoa), uutiskirjeet (4), Voimasanomat, sometilit sekä viestintäkumppaneiden mediat, omat ja kumppaneiden kampanjat, 

kongressit ja messut. Eri mittaisia videoita ladattiin YouTube-tilille 47 ja niiden näyttökerrat olivat yhteensä 25 500.  

 Sisäiseen viestintään on intranet, Outlook, kokoukset ja suunnittelupäivät.  

Ikäinstituutti vaikutti valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Keskeisiä kumppaneita ja verkostoja ovat Voimaa vanhuuteen -

ohjelman ja Liikkeellä Voimaa vuosiin -ohjelman, Ikäopiston ja Elämänote-ohjelman kumppanit ja eri hankkeiden kumppanit, THL, 

yliopistot, Valtaa vanhuus -verkostoon, SOSTEen sekä STEA:n ohjelmiin kuuluvat järjestöt, ministeriöiden työryhmät sekä Eduskun-

nan IKÄ-verkosto. 

Työntekijöitä vuoden aikana oli 35 ja budjetti noin 2,7 miljoonaa euroa.  

Vuoden tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiin. Voimaa vanhuuteen -kuntia oli ennätyksellisen paljon, ennätys tehtiin Vie vanhus 

ulos -kampanjan osallistujissa, näkyvyys oli suurempaa kuin koskaan ennen, vuoden vanhusteko palkinto saatiin taloyhtiöiden 

Kotikulmilla toiminnasta ja sille saatiin myös jatkorahoitus. Mielen hyvinvoinnin työ levisi valtakunnalliseksi kumppanijärjestöjen 

kanssa ja Elämänote -ohjelman koordinaation toimintatavat osoittautuivat tuloksellisiksi.   
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IKÄINSTITUUTIN SÄÄTIÖ     

 

IKÄINSTITUUTIN TOIMINTAKERTOMUS 2019  

1. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA IKÄINSTITUUTTI 

 

Iäkkäiden määrä ja osuus väestöstä jatkoivat kasvuaan. Miesten ja naisten väliset erot keskimääräisessä eliniässä ovat 

kaventuneet ja kaikkiaan toimintakyky on kohentunut ja koulutustaso noussut. Silti iäkkäiden eri ryhmien välillä hyvin-

voinnin ja terveyden eriarvoisuus on suurta. Hoivakulut saataisiin puolitettua, jos toimintakyky olisi koko iäkkäällä 

väestöllä samalla tasolla kuin se on nyt kaikkein parhaiten koulutetuilla (THL 2017).  Iäkkäät rakentavat yksilöllisillä 

valinnoillaan elämäänsä, mutta heidän mahdollisuuksiinsa toimia vaikuttavat monet rakenteelliset ja kulttuuriset asiat 

sekä poliittiset päätökset ja niiden toimeenpano.  

Ikäinstituutti rakentaa yhteistyötä valtakunnallisella, maakunnallisella, kunnallisella ja paikallisella tasolla tavoitteena 

iäkkäiden nykyistä paremmat mahdollisuudet hyvinvointinsa ylläpitämiseen ja edistämiseen. Ikäinstituutti toimii SOS-

TEn järjestöverkostoissa ja omien järjestökumppaneidensa kanssa iäkkäiden hyvinvoinnin edistämisessä sekä järjestö-

jen toimintaedellytysten varmistamisessa. 

Monet poliittiset ohjelmat ja asiakirjat olivat toiminnan kannalta olennaisia:  

 Liikuntapoliittisen selonteon (2018) kirjaukset iäkkäiden liikunnasta heijastuivat valtion liikunnan rahoituksen 

painopisteisiin.  

 Muutosta liikkeellä - Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan strategian toimeenpano sekä Ikäihmisten 

liikunnan kansallinen toimenpideohjelma jatkuivat.   

 Rinteen ja sittemmin Marinin hallituksen ohjelmia tehtäessä Ikäinstituutti välitti puolueille ja ministeriöille 

tietoa iäkkäiden hyvinvoinnin kysymyksistä ja keinoista tukea hyvinvointia erityisesti terveysliikunnan avulla.  

 Sipilän hallituksen terveyden edistämisen ja terveyden eriarvoisuuden kaventamisen kärkihanke Voimaa van-

huuteen tutuksi ja tavaksi päättyi vuoden 2018 lopussa, mutta Ikäinstituutti jatkoi mukana olleiden 109 kun-

nan kanssa yhteistyötä maakunnallisissa oppimisverkostoissa. 

 Mielenterveysstrategian vuoteen 2030 valmistelua tehtiin STM:ssä ja se tulee olemaan pohjana kunkin halli-

tuksen mielenterveyspoliittisille linjauksille.  Ikäinstituutti oli mukana valmisteluissa, mutta iäkkäiden osuus 

strategiassa on harmillisen pieni.  

 Vuoden aikana STM:n johdolla alkanut Ikäohjelman valmistelu sisältää mm. toimintakyvyn edistämisen, va-

paaehtoistoiminnan ja iäkkäiden asumisen teeman ja Ikäinstituutti on ollut valmistelussa mukana.  

 Ympäristöministeriön kanssa tehty yhteistyö ikä- ja muistiystävällisestä asumisesta on tuottanut hyviä tulok-

sia ja Ikäinstituutti laati tukimateriaaleja Ikäohjelman asumista koskevan osuuden toimeenpanolle.        

Yhteistyö THL:n ja Mieli ry:n kanssa on tuonut valtakunnallista näkyvyyttä mielen hyvinvoinnin työlle. Ikäinstituutti 

hakeutui myös järjestöjen Mielellään verkoston jäseneksi. Samoin Ikäinstituutti aloitti yhteistyön MAL (maankäyttö, 

asuminen, liikenne) -verkoston kanssa.   

Kielteinen tai väheksyvä tapa tarkastella vanhuutta voi estää mm. politiikkaohjelmissa esitettyihin tavoitteisiin pääse-

misen. Ikäinstituutin koordinoimissa ohjelmissa, hankkeissa, koulutuksissa ja viestinnässä iäkkäiden voimavaraisuus 

sekä toimivat ratkaisut korostuvat ja tulevat näkyviksi. Ikäinstituutin ja Valli ry:n yhdessä koordinoima STEA:n Elämän-

ote-ohjelma avaa monipuolisen näkymän haasteellisissa tilanteissa elävien iäkkäiden ihmisten arkeen ja siihen miten 

osallisuuden kokemuksia voidaan vahvistaa.      
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Hyvän vanhenemisen edistäminen on Ikäinstituutissa iäkkäiden ihmisten toimintakykyisyyden ja osallisuuden vahvis-

tamista. Toiminta pohjaa vanhuuden erityisyyden arvostukseen, asiantuntijuuteen ja kumppanuuteen sekä yhdenver-

taisuuden tavoitteeseen. Vanhuuden erityisyys tarkoittaa pitkän elämän mukanaan tuoman kokemuksen ja haavoittu-

vuuden yhteen kietoutumista. Ikäinstituutti korostaa iäkkäiden voimavaraisuutta, sen vahvistamista ja hyödyntämistä 

yhteiskunnassa.  Toiminnan ydin on uusien toimintatapojen kehittäminen, levittäminen ja juurruttaminen moniamma-

tillisesti ja yhteiskehittämisen menetelmin. Se voi toteutua vain toimimalla luotettavana kumppanina yhteistyöverkos-

toissa.   

Ikäinstituutin toiminnan menestystekijöitä ovat moniammatillinen ja osaava työyhteisö, tutkimuksen, kehittämisen ja 

koulutuksen tiivis yhteistyö, laaja verkostoituminen, luovuus, joustavuus ja pitkäjänteinen kehittäminen. Näillä keinoin 

varmistetaan toiminnan strategialähtöisyys ja kyky tarttua ennakoiden ikääntymisen ja ikääntyvän yhteiskunnan ky-

symyksiin.   

Ikäinstituutissa tutkimus on sovellettavissa olevan tiedon hankintaa ja tuottamista, jota tutkijat tuottavat kehittämis-

työn ja koulutuksen tueksi. Keskeinen toimintatapa on verkostomainen yhteistyö järjestöjen ja kuntien eri sektoreiden 

kanssa sekä näiden keskinäisen yhteistyön edistäminen.  

 

2. TAVOITTEET JA TOIMINTA 

 

Toimintavuosi 2019 oli uuden strategiakauden ensimmäinen. Terveysliikunta, toimintakyky ja mielen hyvinvointi ja 

toimintatapojen kehittäminen ja juurruttaminen edustavat osaamisen jatkuvuutta. Ympäristön ja asumisen sekä digi-

taalisten välineiden hyödyntäminen ovat uudempia teemoja. Osallisuuden vahvistaminen läpäisee kaiken toiminnan ja 

sen parissa tehty työ on vahvistunut entisestään.  

Tavoite 1. LIIKKUMISEN JA ULKOILUN HYVÄT TOIMINTATAVAT JA NIIDEN JUURTUMINEN:  
Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten liikunnan mahdollisuudet ovat lisääntyneet Voimaa vanhuuteen -
ohjelmakunnissa ja -järjestöissä. Kehitetyt hyvät toimintatavat ovat levinneet laajasti ohjelmatyön ja maakunnallis-
ten oppimisverkostojen avulla kuntiin ja järjestöihin. Eläkevalmennus tavoittaa eläkkeelle jääneet vähän liikkuvat 
ihmiset järjestökumppaneiden kautta.  

 
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelmalla oli uuden kauden kolmas toimintavuosi (STEA, Ak-avustus). 
Kohderyhmä on kotona itsenäisesti asuvat 75+ ikäiset ihmiset, joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. Toiminta-
vuonna jatkettiin yhteistyötä vuonna 2016 ja 2017 ohjelmaan valittujen 30 kunnan ja niissä toimivien järjestöjen kans-
sa liikuntatoimintojen juurruttamiseksi. Vuoden 2018 lopussa valitut 18 uutta kuntaa käynnistivät toimintansa alkukar-
toituksen ja kehittämissuunnitelmansa mukaisesti mentoroinnin tuella.  

Terveysliikunnan hyvien toimintatapojen juurrutus toteutui uusissa Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valituissa kunnis-

sa poikkisektorisena työnä mentoroinnin ja koulutuksen avulla. Tässä työssä kunnissa toimivilla järjestöillä oli keskei-

nen rooli. Mentoroinnin toimintamallin arvioimiseksi ja kehittämiseksi kerättiin säännöllisesti seuranta- ja arviointitie-

toa kuntien ja järjestöjen toimijoilta. Toimintamallia kehitettiin, ja uusia mentoroinnin muotoja ovat esim. etäjumppa-

kokeilut ja maakunnalliset oppimisverkostot (joissa käytössä Moodle-oppimisalusta).  

Maakunnalliset iäkkäiden terveysliikunnan oppimisverkostot pystytettiin vuosina 2017–2018 ja niiden toimintaa pääs-

tiin jatkamaan Terveyden edistämisen määrärahalla (THL, 2019–20). Oppimisverkostojen tapaamisia oli 21 ja niihin 

osallistuttiin 100 kunnasta (yht. 358 osallistujaa). Sote-, liikunta- ja järjestötoimijoiden yhteistyö on tiivistynyt yhteis-

ten kokeilujen avulla (liikuntaneuvonta ja tehoharjoittelu kuntosalilla). Oppimisverkostoista on muodostunut tai muo-

dostumassa alueellinen yhdessä oppimisen foorumi. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmatyötä tukee hanke ”Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen” (2017–2019, STEA: Suomi 
100). Tavoitteena on löytää tapoja toteuttaa etäohjattuja liikuntaryhmiä haja-asutusalueilla asuville iäkkäille järjestö-
jen ja kuntien yhteistyönä sekä tuottaa digitaalisia liikuntamateriaaleja. Edellisenä vuonna neljän kunnan kanssa kehi-
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tettyä iäkkäiden etäjumpan toimintamallia pilotoitiin kevennettynä kolmessa kunnassa ja kehitettiin etäjumppaan 
liittyvää mentorointia. Jatkovuoden 2020 hankehakemus hyväksyttiin, tavoitteena järjestöjen näkökulman ja osaami-
sen vahvistaminen. Kehittämishankkeen rinnalla käynnistyi tutkimus, jossa analysoidaan kunnissa tapahtuvia kulttuu-
risia ja rakenteellisia muutoksia, jotka edistävät digitaalisen toimintamallin käyttöä tai haittaavat sen toteutumista 
(DigiIN -tutkimus, THL koordinaatio, Suomen Akatemia STN rahoitus).   

Elämäni eläkevuodet – liikettä ja mielenvoimaa valmennuskokonaisuus valmistui vuonna 2018 (osa Ikäinstituutin 

koordinoimaa Ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa ’Liikkeellä voimaa vuosiin’, OKM).  Liikuntajärjes-

töjen ja liikuntatoimien kanssa pilotoitu ja arvioitu toiminta jatkui vuonna 2019 uusien kumppaneiden eli Sydänliiton, 

Eläkeläiset ry:n, Eläkkeensaajien keskusliiton ja Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen kanssa (STEA, c-hanke 

2019-2021). Tavoitteena on innostaa kansanterveys- ja eläkeläisjärjestöjä ja niiden paikallisyhdistyksiä perustamaan 

koulutettujen vertaisvalmentajien ohjaamia Elämäni eläkevuodet -valmennusryhmiä. Valmennusryhmiin tavoiteltiin 

erityisesti pienituloisia ja matalammin koulutettuja eläköityneitä henkilöitä. Valmentajakoulutuksia järjestettiin yh-

teensä neljä: Tampereella, Siilinjärvellä, Seinäjoella ja Porvoossa. Koulutuksiin osallistui 43 henkilöä 20 eri yhdistykses-

tä. Paikallisia eläkevalmennusryhmiä käynnistyi seitsemän vuonna 2019. 

Kultaa kouluttajille -hanke ikäihmisten terveysliikunnan kouluttajaverkoston koordinointiin ja täydennyskoulutukseen 

(OKM) käynnistyi ja sen avulla toteutetaan Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelman suosituksia. Hankkeen tavoitteena on 

saada kouluttajaverkostoon uusia kouluttajia sekä vahvistaa liikunnan ammattilaisten ja kokeneiden vertaisohjaajien 

osaamista. Hankkeessa toteutettiin kaksi Kultaa kouluttajille -starttikoulutusta, minkä lisäksi osallistujat (yhteensä 29) 

ilmoittautuivat valitsemaansa kouluttajakoulutukseen (Voitas – ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu, Ulkoiluys-

täväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus). Kultaa kouluttajille -starttikoulutus toteutettiin yhteistyössä SoveLi ry:n kanssa. 

Lisäksi kaikki kouluttajakoulutusten materiaalit siirrettiin Moodle-oppimisympäristöön. Koulutuksiin osallistui myös 

oppilaitosten opettajia, jotka sisällyttävät kouluttajakoulutusten moduuleja osaksi oppilaitosten koulutustarjontaa. 

Ikiliikkuja-toiminnan suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta, kun OKM konkretisoi, miten alkavaa Liikkuva Suomi -

ohjelmaa toteutetaan Marinin hallituskauden aikana. Ikäinstituutti oli asiantuntemuksellaan mukana iäkkäiden liikun-

taa koskevan Ikiliikkuja -osuuden suunnittelussa ja teki OKM:lle hakemuksen toiminnan koordinoinnista.  

Sekä Voimaa vanhuuteen että Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmat ovat osa Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikun-

nan, Tehyli:n Muutosta liikkeellä! -strategian toimeenpanoa. Valtakunnallisten opetus- ja kulttuuriministeriön tukemi-

en terveysliikuntaohjelmien välistä yhteistyötä vahvistettiin ohjausryhmissä, KKI-olosuhderyhmässä sekä kampanjoilla 

ja tiedotuksella.  WHO:n HEPA-verkoston (Health Enhancing Physical Activity) kongressissa esiteltiin iäkkäiden liikun-

nan edistämistä ja jatkettiin alatyöryhmän Active ageing puheenjohtajana. Merkittävin kansainvälinen asiantuntijateh-

tävä oli WHO:n fyysisen aktiivisuuden suositusten päivitystyöhön osallistuminen. Kotimaassa osallistuttiin Rohkeasti 

seniori (Kansalliset seniorit) -hankkeeseen asiantuntijapanoksella.   

Koulutus, materiaalit ja kampanjat 

Hyvien toimintatapojen juurrutusta tuki käytännönläheinen koulutus eri sektoreiden toimijoille. Terveysliikunnasta 

toteutettiin 40 kurssia teemoilla Voima- ja tasapainoharjoittelu, ulkoilu, liikuntaneuvonta, senioritanssi, toimintakykyä 

edistävä kotihoito ja vanhustyö, liikunta ja ravitsemus, liikunnan ohjaus ryhmissä, liikunta ja muistisairaudet sekä kou-

luttajan taidot. Teemoista järjestettiin myös tilauskoulutusta. Yhteistyössä mielitoimialan kanssa järjestettiin koulutus-

ta ikäihmisten ryhmänohjauksesta sekä Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutus. Terveysliikunnan moniammatillisis-

ta ja vapaaehtoisista koostuvaan kouluttajaverkostoon koulutettiin toimintavuonna 160 uutta kouluttajaa. Kouluttaja-

koulutuksiin liittyvän paikalliskoulutuksen tuloksena saatiin noin 600 uutta osaajaa ulkoiluun, voima- ja tasapainohar-

joitteluun, toimintakykyä edistävään kotihoitoon ja vanhustyöhön sekä senioritanssiin. Järjestökumppaneille on tarjol-

la maksuttomia ulkoiluystäväkoulutuksia. Kaikkiaan koulutuksiin ja muihin tilaisuuksiin osallistujia oli noin 3 000. Uutta 

materiaalia valmistui ja kaikki materiaali on ladattavissa verkkosivuilta. 
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Senioritanssin ISDC 2019 -kansainvälinen koulutustapahtuma toteutui kesäkuussa Norjan Lillehammerissa yhteistyössä 

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton ja Finlands Seniordans Förbundin kanssa.  Toimintavuonna järjestettiin 

myös Senioritanssin kehittäjäverkostolle seminaari ajankohtaisista aiheista. 

Ulkoiluun liittyen järjestettiin kouluttajakoulutusta ulkoiluystävätoiminnasta. Vie vanhus ulos -kampanja sai Partioai-

tan ympäristöbonuksen, jonka avulla 41 Voimaa vanhuuteen -kunnassa järjestettiin luontoretki. Kaikkiaan kampanjas-

sa ulkoilutapahtumia toteutettiin 146 paikkakunnalla ja kirjattiin 33 311 ulkoilua iäkkäiden kanssa. Tämä oli kampan-

jan kahdeksanvuotisen historian suurin lukumäärä.  

Tavoite 2. MIELEN HYVINVOINNIN TIEDON LEVITTÄMINEN JA SEN VAHVISTAMISEN VÄLINEIDEN JUURTUMINEN: 
Tieto ja välineet mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ovat levinneet laajasti käyttöön virtuaalisen Ikäopiston kautta 
ja alueellinen Ikäopisto on tavoittanut paikalliset yhdistykset ja iäkkäät ihmiset sekä rakentanut yhteistyöverkosto-
ja.  
 
Mielen voimaa Ikäopistosta (STEA, ak-avustus) kehittämistyön toisena toimintavuonna virtuaalisen Ikäopiston sivusto 

avattiin ja alueellinen yhteistyö mielen hyvinvoinnin työn kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi jatkui Kouvolan alueella. 

Ikäopiston tavoitteena on levittää mielen hyvinvoinnin tietoa ja sen vahvistamisen välineitä valtakunnallisesti ikäihmi-

sille, järjestöille ja muille toimijoille ja tukea niiden juurtumista valmentavan otteen avulla. Päämääränä on, että koto-

na asuvien, terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta haasteellisissa tilanteissa olevien iäkkäiden ihmisten mielen hyvin-

vointi vahvistuu.  

Ikäopiston valtakunnallisista kumppaneista Sydän-, Hengitys-, Muisti- ja Reumaliitto ovat jo aiemmin tehneet mielen 

hyvinvoinnin kysymyksissä yhteistyötä Ikäinstituutin kanssa.  Tällä alueella uusia valtakunnallisia kumppaneita ovat 

Omaishoitajaliitto ja Valli. Järjestöt ovat yhdessä paikallisten ydinkumppaneiden Kouvolan kansalaisopiston, Kouvolan 

seudun Muistin sekä Kymenlaakson Sydänpiirin kanssa antaneet osaamistaan Ikäopiston kehittämiseen sekä verkosto-

jaan mielen hyvinvoinnin viestien välittämiseen ja näin saaneet uusia välineitä ja sisältöjä toimintaansa.  

Virtuaaliseen Ikäopistoon on paketoitu Ikäinstituutissa jo olevia mielen hyvinvoinnin oppaita ja välineitä uudenlaisiksi 

sisällöiksi, kursseiksi ja valmennuskokonaisuuksiksi. Virtuaalista Ikäopistoa kehitettiin yhteiskehittämisen foorumissa, 

johon osallistui ikäihmisiä ja järjestöjä ja he arvioivat, rikastivat ja kehittivät Ikäopiston toimintaa ja sisältöjä. Vuoden 

alussa avatun sivuston käyttöä seurattiin (näkyvyys, käyttäjämäärä, palaute). Sivuston lanseerauksessa käytettiin sitä 

varten suunniteltua Vahvuudet värssyiksi -korttia (2 000 kpl). Tavoitteena oli myös pelillistää ensimmäinen mielen 

hyvinvoinnin valmennusohjelma ja tuoda se Ikäopiston kautta käyttöön, mutta tämä siirrettiin vuodelle 2020.  

Alueellinen pilotti jatkui Kouvolassa tiiviinä yhteistyönä Kouvolan kansalaisopiston, Kouvolan seudun Muistin sekä 

Kymenlaakson Sydänpiirin kanssa.  Alueen järjestö- ja kuntatoimijoiden yhteistyöverkostoja vahvistettiin neljillä 

kumppanikahveilla, joissa viritettiin vuoropuhelua ja yhteistyötä ikäihmisten mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Ta-

voitteena oli toimijoiden määrän lisääminen ja kiinnostus ikäihmisten mielen hyvinvoinnin työn vahvistamiseen omas-

sa toiminnassa ja yhteisenä verkostona. Alueen yhdistyksille ja kansalaisopistolle tarjottiin voimaantumista vahvista-

van ohjauksen koulutusta/valmennusta, jossa he tutustuivat valmentavaan otteeseen ja ratkaisukeskeiseen lähesty-

mistapaan. Järjestöjen vapaaehtoisille järjestettiin kaksi mielen hyvinvoinnin vertaisohjaajavalmennusta sekä ammat-

tilaisille kaksi mielen hyvinvoinnin valmentajakoulutusta.  Vuoden aikana seurattiin keskusteluryhmien käynnistymistä 

alueella ja valmennettujen tietotaidon soveltamista. Ydintoimijoiden piiriin koulutettavien mielen hyvinvoinnin val-

mentajien ja vapaaehtoisten osaaminen varmistaa teeman ja toiminnan juurtumisen niiden toimintaan alueellisen 

Ikäopistokauden jälkeen.  

Alkuvuodesta jatkui kansalaisopistossa v. 2018 käynnistynyt mielen hyvinvoinnin luentosarja. Uusi neljän luennon 

sarja käynnistettiin syksyllä 2019 kiinnostuksen vuoksi. Toimintaa on esitelty monissa yleisötapahtumissa sekä kump-

paneiden tilaisuuksissa. Alueellisen Ikäopiston myötä ikäihmisten osallistuminen ja osallisuuden mahdollisuudet kohe-

nevat. Myös järjestötoimijoiden ja muiden iäkkäitä kohtaavien tahojen toiminta monipuolistuu ja yleinen ikääntymis-

kuva valottuu myönteisellä tavalla.   
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Mielen hyvinvoinnin verkoston uutiskirje Mieliposti ilmestyy osana Ikäopistoa (lukijamäärä n. 800). Julkaistut kolme 

uutiskirjettä kertoivat mielen hyvinvoinnin teemoista, vinkeistä ja välineistä sen vahvistamiseksi sekä alueellisesta 

toiminnasta. Ikäopisto-käyttäjille luotiin oma uutiskirje sivuston markkinoimiseksi (tilaajamäärä n. 400). 

Mielen hyvinvointi voimaksi elämänhaasteisiin -hankkeessa (2017–2018, TE määräraha) jatkettiin vielä tammi- ja hel-

mikuun aikana mielen hyvinvoinnin tietotaidon levittämistä ja juurruttamista kumppanijärjestöihin. Toteutettiin video 

vertaisohjauksesta yhdessä hankekumppaneiden kanssa. Hanke toimi tärkeänä siltana Ikäopistotoiminnalle.  

Liikettä ja mielenvoimaa – Elämäni eläkevuodet -hankkeessa (STEA) tehtiin tiivistä yhteistyötä Ikäinstituutin toimialo-

jen kesken. Eläkevalmennuksessa mielen hyvinvoinnin teemat ovat keskeisiä ja valmentava ote kantava toimintatapa. 

Näiden osaaminen kiinnittyy Mielen hyvinvointi ja osallisuus -toimialalle. (Tarkempi kuvaus Tavoite 1).   

Elämänote-ohjelman koordinaatio (STEA) toteutetaan osana mielen hyvinvoinnin toimialan työtä sekä osana Ikäinsti-

tuutin tutkimus- ja viestintätiimejä. Koordinaatiossa kumppanina on Valli. Mielen hyvinvoinnin ja osallisuuden teemat 

ja keinovalikoimat ovat olennaisia koordinaation toteutuksessa ja vahvasti esillä kaikissa toiminnoissa. (Kuvaus ks. 

Tavoite 3). 

Yhteiskunnallista keskustelua ikäihmisten mielenterveydestä seurattiin ja tähän keskusteluun tuotiin mielen hyvin-

voinnin näkökulmaa ja voimavaralähtöistä lähestymistapaa.  

Valmennukset, koulutukset ja materiaalit 

Keväällä järjestettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa neljäs aihepiiriin liittyvä seminaari, johon oli mahdol-

lista osallistua myös etäyhteyksin. Näin saatiin aiempaa laajempaa näkyvyyttä niin aiheelle kuin Ikäinstituutin asian-

tuntijuudelle. Osallistuttiin aihepiiriä käsitteleviin tapahtumiin (mm. Mielenterveysmessut), kirjoitettiin artikkeleita 

aiheeseen liittyen sekä pidettiin teemaa näkyvillä haastattelujen ja mielipidekirjoitusten kautta. Kansallista ja kansain-

välistä yhteistyötä järjestöjen, palvelujen kehittäjien ja tarjoajien sekä tutkijoiden kesken rakennettiin iäkkäiden mie-

len hyvinvoinnin osaamisen ja menetelmien edelleen kehittämiseksi ja levittämiseksi. Yhteistyö Itä-Suomen yliopiston 

ja Karoliinisen instituutin kanssa jatkui muistisairaiden ihmisten kokemuksiin, oikeusturvaan ja psykososiaalisen kun-

toutuksen tarpeisiin liittyvässä hankkeessa, missä pureudutaan muistioireisen tai muistisairaan ihmisen työssä jatka-

misen edellytyksiin ja mahdollisuuksiin. Yhteistyö kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa mahdollisti tuotetun 

tiedon ja kehitettyjen menetelmien levittämisen sekä syvensi omaa asiantuntijuutta. 

Yksittäisiä koulutuspäiviä toteutettiin mielen hyvinvoinnin välineiden käyttöön ja ryhmäkeskusteluprosessien ohjaami-

seen liittyen. Erityisosaamisena tuotiin esiin voimaantumista vahvistavaa ohjausta ja ratkaisukeskeistä lähestymista-

paa. Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuvien määrä oli arviolta 1 500–2 000, mutta kaiken kaikkiaan tavoitettiin sel-

västi tätä suurempi määrä. Materiaalia levitettiin tilaisuuksissa ja verkostojen kautta ja se on ladattavissa kotisivuilta.  

 
Tavoite 3.  FYYSISTEN JA PSYKOSOSIAALISTEN ASUINYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN JA TUTKIMUS: Tieto asumisen 
muisti- ja ikäystävällisyydestä, yhteisöllisyyden vahvistamisesta, kotona asumisen haasteista ja niiden ratkaisuista 
on vahvistunut 
 
Yhdessä Kotikulmilla -hankkeessa (STEA, C-hanke) oli kolmas toimintavuosi.  Hankkeen tavoitteena oli lisääntynyt, 

toimintakykyä ja vuorovaikutusta edistävä yhdessäolo taloyhtiöissä erityisesti yksinäisyyttä kokevien iäkkäiden ja mui-

den asukkaiden kesken, joiden elämänpiiri on paljolti kotona ja kotiympäristössä. Päätuotoksena oli mahdollisimman 

laajasti sovellettavan toimintamallin kehittäminen. Yhteistyökumppaneina olivat taloyhtiöt sekä asuinalueiden paikal-

liset järjestöt ja muut toimijat Kotkassa ja Helsingissä.  Vuoden päätavoitteina olivat toiminnan juurruttaminen Helsin-

gissä ja Kotkassa, toiminnan kokonaisarviointi (kokemukset, volyymi, juurtumisen eteneminen) ja Yhdessä kotikulmilla 

-toimintamallin luominen. Nämä tavoitteet saavutettiin. Toimintamallin levittämiseksi sitä esiteltiin useissa yhteistyö-

verkostojen tilaisuuksissa sekä seminaareissa (esim. Stadin ikäohjelman verkostotilaisuus, THL:n Terve kunta -

verkostopäivä, Etsivän ja löytävän vanhustyön seminaari). Toimintamallia käytiin esittelemässä Lieksassa, Lahdessa ja 
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Riihimäellä sekä pohjustettiin yhteistyötä tekemällä aiesopimuksia näiden alueiden toimijoiden kanssa. Myös Vantaal-

ta kerättiin aiesopimuksia yhteistyön pohjaksi. Julkaistiin taloyhtiöille ja TaloTsemppareille toiminnan käynnistämisen 

tueksi opas Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan.  Tietoa toiminnasta levitettiin artikkeleiden ja lehtijuttujen 

avulla. Kotikulmilla-toiminnassa on koko hankkeen aikana ollut mukana 28 taloyhtiötä, noin 300 asukasta ja yhteensä 

on koulutettu 117 vapaaehtoista TaloTsempparia.  Hanke yhdistää Ikäinstituutin osaamisen ja se sai vuoden vanhuste-

ko palkinnon Vanhustyön keskusliitolta Sodankylässä vanhustenviikon päätapahtumassa. Hanke teki yhdessä taloyhti-

öiden asukkaiden kanssa esityksen Helsingin osallistavan budjetin kokeiluun ja esitys menestyi äänestyksessä ja sen 

myötä taloyhtiöihin saadaan nykyistä enemmän ohjattua liikuntaa vuonna 2020. Vuoden aikana tehtiin STEA:lle ha-

kemus toiminnan laajentamisesta neljään uuteen kaupunkiin ja vakiinnuttamisesta Helsingissä ja Kotkassa ja saatiin 

sille kolmen vuoden kohdennettu avustus (2020-2022). Helsingin kaupungin sote-lautakunta myönsi hankkeelle pie-

nen avustuksen Helsingin alueella Kotikulmilla-toimintaan. 

STEA:n Elämänote-ohjelman koordinaatio alkoi loppuvuonna 2018 Ikäinstituutissa yhteistyössä Valli ry:n kanssa. Oh-

jelma tukee ikäihmisten kotona asumista ja lisää osallisuutta löytämällä tavoitteita tukevia toimintatapoja ja levittä-

mällä niitä. Erityisesti etsitään avun tai tuen tarpeessa olevia ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet mukana järjestö-

toiminnassa tai jotka ovat jääneet tavoittamatta. Hankkeiden keskinäisen yhteistyön tavoitteena on lisätä hankkeiden 

tuloksellisuutta ja kohderyhmien saaman avun ja tuen vaikuttavuutta.  

Elämänote-ohjelmassa on 20 järjestöhanketta, joista osa on valtakunnallisia, osa alueellisia ja osa paikallisia. Koordi-

naatio perustuu verkostoyhteistyöhön, mentorointiin, valmennuksiin ja koulutuksiin, viestinnän tukemiseen sekä arvi-

ointiin ja tutkimukseen.  Kaksi järjestömentoria tuki hankkeita paikallisen yhteistyön rakentamiseksi, jotta tavoitettiin 

iäkkäiden kohderyhmä ja lisättiin vuoropuhelua hankkeen ja sidosryhmien välillä. Mentorointi tapahtui pääasiassa 

puhelimitse tai etäkokouksina (Zumpit), joihin osallistuivat samoista teemoista/toimintatavoista kiinnostuneet ohjel-

man hankkeet. Hankkeet ehdottivat tapaamisten sisällöt. Hankekoordinaattori ja mentorit vierailivat hankkeissa ke-

väällä/kesällä. Tavoitteen mukaisesti tavattiin myös paikallisia ja valtakunnallisia päättäjiä ja vaikuttajia. Koulutusten 

pääteema oli osallisuus sekä vapaaehtoistoiminta. Keväällä ja syksyllä järjestettiin 1,5 päivän lähikoulutukset koko 

hankeverkostolle (osallisuuden vahvistaminen, valmentava ote, omien vahvuuksien tunnistaminen ja keskinäinen 

oppiminen, keskinäinen yhteistyö sekä arviointi- ja seurantakyselyiden tulokset).  Valtakunnallinen verkostoituminen 

toteutuu ohjausryhmän (2 kokousta), iäkkäiden raadin (2 kokousta) sekä Ikäinstituutin ja Vallin verkostojen ja viestin-

nän kautta. Koulutuksissa oli osallistujia yhteensä 150-200. Koordinaatio tukee hankkeiden viestintää ja ohjelma sai 

noin 400 mediaosumaa mediaseurannassa. Lisäksi julkaistiin 12 blogia Ikäinstituutin Iästä ja elämästä blogi-sarjassa. 

Laadulliseen seurantatutkimukseen koulutettiin haastattelijoita ja ensimmäisten tulosten pohjalta voidaan arvioida 

koulutuksen olleen riittävää ja haastattelun myönteinen kokemus vertaishaastattelijoille (ks. tarkemmin Tavoite 4). 

Koordinaatiota tuki osallistuminen COST-tutkijaverkostoon Reducing old age social exclusion, jossa välittyi tietoa ajan-

kohtaisesta tutkimuksesta.   

Hyvinvointia edistävien asuinympäristöjen kehittämiseksi tehtiin kansallista yhteistyötä Ympäristöministeriön, Viher-

ympäristöliiton ja MAL-verkoston kanssa painopisteenä vaikuttaminen yhdyskunta- ja asuinaluesuunnitteluun päättä-

jävaikuttamisen ja suunnittelijoiden tietotaidon lisäämisen kautta. Ympäristöministeriön tilauksesta aloitettiin loppu-

vuodesta selvitys, joka tukee kuntia toteuttamaan Marinin hallitusohjelmassa mainittua ikäystävällisten asuinalueiden 

kehittämistä.  Yhteistyössä Oulun yliopiston liikuntakaavoitus.fi tuotettiin Arkiliikuntaa tukeva kerrostalopiha -

Ideakortti 21.  

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelmassa (Liikkeellä voimaa vuosiin) sekä viherympäristöihin liittyvässä asiantunti-

jatyössä välitettiin tietoa ja hyviä käytäntöjä ikäihmisten ulkoiluympäristöistä. Voimaa vanhuuteen -ohjelman liikunta-

raadeissa kerättiin ikäihmisten toiveita sisä- ja ulkoiluympäristöön liittyen. Luonnon ja lähiviherympäristöjen merkitys-

tä ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin tukena viestittiin tutkimusjulkaisuissa, ammattilehdissä ja koulutuksissa.   

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA) -selvitysraportti valtioneuvoston kanslialle (johtaja Tampereen 

yliopisto) valmistui vuonna 2017, mutta tulosten raportointia jatkettiin laatimalla artikkeli teoreettisesta viitekehyk-

sestä, jonka avulla ikäystävällisyyden kehittämisen myötä- ja vastoinkäymisiä asuinalueilla ja yksittäisissä asumispalve-
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luratkaisuissa voidaan paremmin ymmärtää (STEA-rahoitus).  Ympäristöministeriön rahoituksella vuoden 2018 lopussa 

julkaistua Muisti- ja ikäystävällisyyttä asuinympäristöihin opasta, pikaopasta ja videota levitettiin koulutuksissa ja 

viestinnän kautta. Yhteistyökumppanin kanssa tehty tutkimushakemus viherympäristöistä ja fyysisestä aktiivisuudesta 

ei saanut rahoitusta.  

Harvaan asutuilla alueilla elävien iäkkäiden ihmisten tilanteeseen ja teknologian käytön mahdollisuuksiin perehdyttiin 

Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen -hankkeessa (ks. Tavoite 1) sekä yhteistyössä Elämänote-hankkeiden kanssa. 

Osallistuttiin myös ohjausryhmiin Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -hanke (Aalto yliopisto, Suomen Akate-

mia, strateginen tutkimus) ja Muistiystävällinen Etelä-Pohjanmaa (Etelä-Pohjanmaan Muisti ry).     

Ikäinstituutin ja yhteistyökumppaneiden tarjoamissa asuin- ja elinympäristöön liittyvissä koulutuksissa tarkasteltiin 

ympäristön merkitystä itsemääräämiselle, toiminnalle, osallisuudelle, liikkumiselle ja mielen hyvinvoinnille.  Näihin 

osallistui yhteensä 300 eri alojen ammattilaista sekä opiskelijoita. Ympäristöön liittyviä tutkimus- ja kehittämishanke-

hakemuksia valmisteltiin yhteistyökumppaneiden kanssa ja toimittiin asiantuntijoina toiminnan ja toimintaympäristö-

jen kehittämisessä. Tutkimusjulkaisuihin tehtiin 6 lausuntoa ja 1 dosentuurin hakuun liittyvä lausunto.  

Tavoite 4. HYVIEN TOIMINTATAPOJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI: Mielen hyvinvoinnin, liikunnan ja muiden hyvien 

toimintatapojen soveltamiseen ja vaikutusten arvioimiseen on rakennettu yhteinen kehys ja koottu arviointivälinei-

tä, raportoitu Voimaa vanhuuteen -interventiotutkimus sekä aloitettu laadullinen seurantatutkimus. 

Ikäinstituutin toiminnan pääkohderyhmä ovat yli 75-vuotiaat, joilla on alkavia toimintakyvyn pulmia ja/tai pitkäaikais-

sairauksia tai pienituloisuutta, kokemuksia yksinäisyydestä tai tavanomaista sitovampi perhetilanne. Toiminnan myön-

teiset vaikutukset näkyvät seuraavina muutoksina: 

 hankkeisiin osallistuneiden ikäihmisten voimaantumisena, parempana fyysisenä toimintakykynä ja mielen hy-
vinvoinnin vahvistumisena 

 liikuntaneuvonnan kehittymisenä, uusien liikuntaryhmien muodostumisena ja lisääntyneenä osallistumisena 
liikuntaryhmiin ja liikuntatoiminnan kehittämiseen hankepaikkakunnilla  

 Ikäinstituutin kehittämien terveysliikunnan ja mielen hyvinvoinnin sekä osallisuuden vahvistamisen toiminta-
tapojen hyödyntämisenä järjestöissä, kunnissa, vanhus- ja seniorityön yrityksissä sekä oppilaitoksissa 

 sidosryhmien lisääntyneenä yhteistyöhalukkuutena 

 Ikäinstituutin vaikuttamistyön ja tunnettuuden vahvistumisena.  

Vuoden päätavoitteena oli rakentaa Ikäinstituutin kehittämistyölle kehys, jonka avulla hanke - ja ohjelmatyössä koot-

tua arviointitietoa pystytään yhdistämään. Toinen päätavoite on lisätä ymmärrystä toiminnan vaikutusketjuista. To-

dettiin, että koko talon toimintaa yhdistävä tavoite on kohderyhmän tavoittaminen olipa kyse verkostoyhteistyöstä, 

paikallisesta kehittämistyöstä, viestinnästä tai vaikuttamisesta. Samalla todettiin vaikutusketjujen hahmottamisen ja 

niiden mukaisesti toimimisen olevan toinen yhdistävä tekijä. Ensimmäinen luonnos yhteisiksi arviointikysymyksiksi 

valmistui vuoden lopulla.  

Vuoden puolivälissä tehtiin koko henkilöstön yhteistyönä väliarviointi tavoitteiden saavuttamisesta. Valtaosin oli saa-

vutettu puolivuotisen jakson tavoitteet. Arviointia varten kerättiin seurantatietoja koulutustoiminnasta, asiantuntija-

työstä, julkaisuista, sidosryhmätyöstä ja viestinnästä sekä taloudesta. Tietoja käytettiin koko Ikäinstituutin, kahden 

toimialan sekä eri ohjelmien ja hankkeiden oma-arvioinnin tukena. Arvioinnin tulokset raportoitiin sidosryhmille. Pro-

jektiryhmät ja johtoryhmä seurasivat toiminnan etenemistä ja hallitukselle raportoitiin etenemisestä säännöllisesti.  

Ohjelmien ja hankkeiden arviointien pääkohdat 

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeessa (päättyi vuoden 2018 lopussa) raportoitiin STM:lle seuranta-

tiedot hyvien toimintatapojen käyttöönoton edellytyksistä ja etenemisestä erilaisissa lähtötilanteissa olevissa 109 

kunnassa. Osaamisen ja hyvien toimintatapojen käytön lisääntymistä oli tapahtunut lähes kaikissa kunnissa.  
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman arviointiaineistot ohjelman eri vaiheista koottiin yhteen ja todettiin tarve keventää 

arviointityötä. Vuosien 2018 aineistot raportoitiin ja vuoden 2019 arviointitiedot koottiin kunnista ja raportoitiin. To-

teutettiin kolmatta vuotta mukana olevissa kunnissa kysely liikuntaryhmiin osallistuneille, jossa hyödynnettiin aikai-

semmin tehtyä lomaketta.  Voimaa vanhuuteen -ohjelman seuranta- ja arviointitietoa raportoitiin valtakunnallisesti 

sekä ohjelmassa mukana olevissa kunnissa paikallisesti päättäjille. Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemisestä (I- ja 

II-vaiheet) kirjoitettiin kansainvälinen tutkimusartikkeli, jota tarjottiin julkaistavaksi.  

Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa, Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen -hankkeessa sekä Mielen hyvinvointi voi-

maksi elämänhaasteisiin -hankkeessa koottiin seurantietoa, joiden analysointi tuki näiden hyvien toimintatapojen 

kehittämiseen ja juurruttamiseen tähtäävien hankkeiden eteenpäin vientiä. Tulokset raportoitiin osana hankerapor-

tointia (asiantuntija-artikkelit ja -esitykset).  

Elämänote-ohjelman seuranta- ja arviointitietoa koottiin hankkeilta kyselyillä ja tulokset raportoitiin ohjelman puoli-

vuosittaisissa verkostotapaamisissa. STEA toteutti ohjelman koordinaation arviointia koskevan kyselyn hankkeille ja 

tulokset olivat hyvin kiittävät. Laadullisen seurantatutkimuksen tavoite oli vuoden aikana saada kanssatutkijuuden 

toimintamalli pilotoitua. Haastattelijoiden seitsemän hengen pilottiryhmä saatiin rekrytoitua Elämänote-hankkeiden ja 

eläkejärjestöjen kautta. Koulutus käynnistyi tammikuussa Helsingissä ja haastattelijat saivat tehtyä alkuhaastattelun 

sekä kahden viikon seurantahaastattelun seitsemälle henkilölle, jotka olivat eri tavoin osallistuneet hankkeiden toi-

mintaan. Loppuvuodesta pilotin viisi haastattelijaa tekivät kolmannet, seurantahaastattelut. Koulutus eli perehdytys ja 

reflektiotapaamiset osoittautuivat onnistuneiksi ja haastattelujen sisältöteemat toimiviksi. Käytäntöihin tehtiin pilotin 

jälkeen vain pieniä muutoksia. Koulutuksia jatkettiin Tampereella, Joensuussa, Oulussa ja Joensuussa, ja yhteensä 

koulutettiin 26 vapaaehtoista kanssatutkijaa haastattelijoiksi. Haastateltavia oli mukana 33. Menetelmää esiteltiin 

kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimuskongresseissa.    

Tavoite 5. Ikäinstituutin tunnettuuden säilyttäminen ja sisäisen viestinnän parantaminen 

Ikäinstituutin viestinnän pääkohderyhmänä ovat valtakunnalliset järjestö- ja kuntakumppanit, päättäjät sekä eläkeikäi-

set ihmiset ja heidän läheisensä. Viestintä painottui verkkoviestintään. Ikäinstituutti ylläpiti yhdeksää verkkosivua 

(ikainstituutti.fi, vapaaehtoiseksi.fi, voimaavanhuuteen.fi, voitas.fi, vievanhusulos.fi, varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi 

ja ikaopisto.fi), joista liikkeellavoimaavuosiin.fi sivu suljettiin ja eläkevalmennus siirrettiin sivulta Ikäinstituutin verk-

kosivuille. Ilmanikarajaa.fi suljettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi vuoden vaihteessa. Sulkemispäätöksiin vaikutti 

myös ylläpitokustannuksia nostavat saavutettavuusdirektiivin päivitystyöt. Lisäksi päivitimme kuutta Facebook-

sivua/ryhmää, Twitter- ja Youtube-tilejä sekä Vie vanhus ulos -kampanjan Instagram-tiliä. Perustimme Ikäinstituutille 

Wikipedia-sivun ja LinkedIn-tilin. Julkaisimme neljää sähköistä uutiskirjettä: neljä Voimameiliä, kolme Mielipostia, 

kolme Tiitu – tiiviisti tutkimuksesta -uutiskirjettä sekä 11 Elämänote-uutiskirjettä. Iästä ja elämästä -blogissa julkaistiin 

24 asiantuntija-artikkelia. Lisäksi maaliskuussa julkaistiin painettu Voimasanomat-lehti, ja kehittämisohjelmat tuottivat 

hyvistä käytännöistä oppaita, esitteitä ja videoita pitkin vuotta. Eduskunnan IKÄ-verkoston sihteerinä julkaisimme 

kaksi sähköistä tietopakettia ja järjestimme kolme keskustelutilaisuutta.  

Uuden ikaopisto.fi -verkkopalvelun lanseeraus sekä syksyn Vie vanhus ulos -kampanja olivat suurimmat yksittäiset 

media-aktivoinnit. Valituille lehtien toimittajille tarjottiin juttuvinkkejä eri teemoista. Ikäinstituutin asiantuntijat kir-

joittivat mielipidekirjoituksia ja artikkeleita Ikäinstituutin järjestökumppaneiden medioihin sekä tiedelehtiin (yhteensä 

24). Asiantuntijat antoivat vuonna 2019 yhteensä 28 mediahaastattelua. 

Vuoden aikana saatiin sessioita ja puheenvuoroja sekä toimittiin näytteilleasettajina Ikäinstituutin teemojen kannalta 

keskeisissä kongresseissa ja messuilla (mm. KKI-päivät, TERVE-SOS-tapahtuma, Kunnon laiva, Sosiaalityön tutkimuksen 

päivät, Liikuntatieteen päivät, Mielenterveysmessut, Vanhusneuvostopäivät, Eduskunnan Vanhusten oikeudet -

seminaari, ESA-kongressi, HEPA-kongressi, ROSEnet-kongressi). 

Ikäinstituutin asiantuntijat vaikuttivat valtakunnalliseen päätöksentekoon mm. olemalla Eduskunnassa kuultavana 

valtion menoarvioista, julkisen talouden suunnitelmasta, tasa-arvovaltuutetun raportista eduskunnalle sekä liikunta-

poliittisesta selonteosta ja kommentoimalla Finanssivalvonnalle muutosta pankkitunnisteiden käytössä.  Asiantuntijat 
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olivat jäseninä ministeriöiden työryhmissä (STM: ETENE, Ikäohjelman valmistelu, Iäkkäiden palveluiden laatusuosituk-

sen uudistaminen;  OKM: soveltavan liikunnan koulutus ja tutkimustyöryhmä & soveltavan liikunnan neuvottelukunta; 

SM: Turvallinen elämä ikääntyneille -ohjausryhmä), tekivät muuta yhteistyötä ministeriöiden ja sektoritutkimuslaitos-

ten kanssa (YM: ikäystävällinen asuminen; MMM: viherympäristöjen käyttö; THL: mielen hyvinvointi, liikunnan edis-

täminen ja ikäystävälliset ympäristöt, Toimija-verkosto; VM: vanhusneuvostopäivä), toimivat eduskunnan Ikäihmisten 

hyvinvoinnin työryhmän asiantuntijasihteerinä ja KKI-ohjelman liikunnan olosuhdetyöryhmässä. Valtaa vanhuus -

verkosto, Liikkujan polku -verkosto sekä yhteistyö SOSTE:n jäsenjärjestöjen ja Psykologiliiton kanssa ovat olennainen 

osa vaikuttamistyötä.   

Kansainvälistä päättäjä- ja asiantuntijaviestintää tehtiin WHO:n liikuntasuosituksia valmistelevassa ryhmässä, WHO:n 

Health Enhancing Physical Activities -verkostossa ja Reducing Old-Age Social Exclusion: Collaborations in Research and 

Policy (ROSEnet) COST-verkostossa (mukana 37 maata sekä mm. Age Platform ja Help Age).   

Ikäinstituutin henkilöstön kasvun myötä viestintä- ja materiaalituotannon prosesseja tarkennettiin, some-päivittäjille 

järjestettiin some-koulutus ja työntekijöille videoiden kuvaus- ja editointikoulutus.  Lisäksi kilpailutettiin mediaseuran-

ta, päivitettiin eri hankkeiden kriisiviestintäohjeet, kehitettiin Voimasanomat-lehteä (lukijakysely ja työpajat), uudis-

tettiin diapohja ja perustettiin talon sisäinen vaikuttamistyöryhmä. 

Viestinnän tunnusluvut 2019 2018 

Verkkosivukävijät 135 000 114 500 

YouTube-videoiden näyttökerrat 25 500 16 000 

Some-seuraajat 9 885 8 700 

Materiaalien PDF-lataukset 8 708 11 800 

Uutiskirjetilaajat 3 071 2 824 

Verkkokaupan tilaukset 418 151 

Ikäinstituutin mediaosumat 414 330 
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3. HALLITUS, ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT 

 

Ikäinstituutin ylin päättävä elin eli säätiön hallitus kokoontui 4 kertaa. Hallituksen puheenjohtaja oli emeritusprofesso-

ri Jyrki Jyrkämä, varapuheenjohtaja yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma THL ja hallituksen jäseniä olivat johtaja Viveca 

Hagmark Folkhälsan, johtaja Seija Meripaasi Helsingin kaupunki, toiminnanjohtaja Hanna-Leena Ojalainen Valli ry, 

apulaisprofessori Ilkka Pietilä Helsingin yliopisto, professori Marjaana Seppänen KaVa ry, tutkija Annele Urtamo So-

cietas Gerontologica Fennica, emeritusprofessori Ilkka Vuori sekä johtaja Päivi Topo, sihteerinä Seija Repo, esittelijöinä 

toimialapäälliköt Katja Borodulin/Elina Karvinen ja Sirkkaliisa Heimonen. Hallituksen työvaliokunta (pj, vpj, jäsen V 

Hagmark) sekä johtoryhmä valmistelivat päätösesitykset ja hallitus tarvittaessa delegoi niille päätösvaltaa. Johtoryhmä 

vastasi strategian toimeenpanosta, henkilöstöjohtamisesta ja taloudesta.  

Ikäinstituutin muutostarpeet arvioitiin alkuvuodesta suhteessa strategiakauden tavoitteisiin ja johtosääntöä uudistet-

tiin ja päätettiin pitää Ikäinstituutin rakenne ennallaan, vaikka toiminnan laajentuminen ja teemoittaisen yhteistyön 

tiivistäminen on tuonut esimiehille lisää tehtäviä ja luonut uusia toimintatapoja.  

Toimintaa toteutettiin kahdella toimialalla (Liikkuen voimaa vanhuuteen sekä Mielen hyvinvointi ja osallisuus), Elä-

mänote-koordinaatioryhmässä sekä tutkimus-, viestintä- ja hallintotiimeissä. Johtoryhmän kokouksia oli 10, koko hen-

kilöstön kehittämisseminaareja kaksi ja yhteiskokouksia kuukausittain. Johtoryhmä vastasi rahoituksen hankinnasta 

yhteistyössä henkilöstön kanssa. Johtaja vastasi koko talon toiminnasta, viestinnästä, tutkimuksesta ja Elämänote -

koordinaatioryhmästä, josta kehittämistyöstä vastaavat työntekijät siirtyivät vuoden lopulla osaksi Mielen hyvinvointi 

ja osallisuus -toimialaa, sekä viestijä ja tutkija viestintä- ja tutkimustiimeihin. Talouspäällikkö vastasi henkilöstöhallin-

nosta, talouden suunnittelusta ja seurannasta. Toimialapäälliköt vastaavat toimialansa toiminnan strategianmukai-

suudesta, henkilöstöjohtamisesta sekä taloudesta. Toimialojen työkokouksia oli 8-10/toimiala, lisäksi oli suunnittelu-

päiviä.      

HENKILÖSTÖ: Ikäinstituutissa työskenteli 35 henkilöä. Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimialalla työskenteli 16 henki-

löä, Mielen hyvinvointi ja osallisuus -toimialalla 6 henkilöä, Elämänote-koordinaatiossa 5, tutkimus- ja viestintätiimeis-

sä 4 ja hallintotiimissä 4 henkilöä. Keskeisin muutos oli Liikunnan toimialaa alusta asti luotsanneen toimialapäällikkö 

Elina Karvisen siirtyminen eläkkeelle ja hänen tilallaan aloittanut Katja Borodulin. Työntekijöiden osaamista vahvistet-

tiin sisäisillä koulutuksilla, projekteihin liittyvällä koulutuksella sekä ulkopuolisilla koulutustilaisuuksilla. Kehityskeskus-

telut käytiin työntekijöiden kanssa. Työhyvinvointia seurattiin työterveyshuollon kanssa ja käytössä on liikunta-, kult-

tuuri- ja lounassetelit. Tyhy-toimintaa järjestettiin kahdesti. 

TYÖTILAT ovat toimisto 468 m2, Jämsänkatu 2. Tilan vuokrasopimus on voimassa 31.12.2021 asti ja siitä eteenpäin 

toistaiseksi.  Lisäksi vuokrattiin kokoushuone koko vuodeksi samasta osoitteesta.  

RAHOITUS: Säätiön toiminnan rahoitusperustan muodostivat STEA:n avustukset, joita olivat seuraavat:  

 Toiminnan yleisavustusta 846 974 euroa  

 Ak-avustusta Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle 364 444 euroa sekä Mielen voimaa Ikäopistosta 

196 000 euroa 

 Yhdessä kotikulmilla C-hankkeelle 134 000 euroa   

 Virtuaalisin keinoin voimaa vanhuuteen -hankkeelle (C) 80 000 euroa 

 Valli ry:n kanssa toteutettavalle Elämänote-ohjelman koordinaatiolle 420 000 euroa 

 Elämäni eläkevuodet -hanke (C) 180 000 euroa 

Lisäksi THL/STM myönsi terveyden edistämisen määrärahoista Voimaa vanhuuteen maakunnallisille oppimisverkos-

toille  170 000 euroa vuosille 2019-2020.  OKM:ltä haettiin Voimaa vanhuuteen ja Liikunnan toimenpideohjelmalle  

(Kultaa kouluttajille -hanke) yhteensä 220 000 euroa.  Lisäksi saatiin pieniä avustuksia YM:stä, Suomen Akatemian 
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strategisesta neuvostosta ja Helsingin kaupungilta. Avustusten lisäksi toimintaa rahoitetaan asiantuntijatyön laskutuk-

sella ja koulutustoiminnan tuotoilla sekä materiaalimyynnillä. 

 

4. OLENNAISET TAPAHTUMAT, RISKIT JA ARVIO TULEVASTA KEHITYKSESTÄ 

 

Vuoden kokonaisuuden kannalta on syytä nostaa esiin neljä keskeistä seikkaa. 1. Liikunnan edistämiseksi tehty yhteis-

työ kuntien ja järjestöjen kanssa jatkui lähes yhtä laajana kuin edellisenä vuonna, jolloin päättyi Sipilän hallituksen 

kärkihanke iäkkäiden liikunnan edistämiseksi. 2. Mielen hyvinvoinnin edistämiseksi avattiin yhteiskehittämisen ja pit-

kän asiantuntijatyön tuloksena verkkosivusto ja samaan aikaan alueellisen kasvokkaisen toiminnan tavat saatiin luotua 

kumppaneiden kanssa. 3. Asuinympäristöä koskeva asiantuntijuus ja sen valtakunnallinen merkitys kasvoivat. 4. Toi-

minnan tunnettuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus lisääntyivät. 

Ikäinstituutin tulos oli 17 918,02 euroa ylijäämäinen, kokonaisvaihto 2 657 554,63 euroa ja taseen loppusumma 597 

504,35 euroa. Ylijäämä on oman toiminnan tuottoa koulutus-,  julkaisu - ja materiaalimyynnistä kokonaiskulujen jäl-

keen. 

Luottamustoimesta hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita yhteensä 1 335,00 euroa vuonna 2019. 

Säätiö ei ole antanut säätiölain 1. luvun 8§:n mukaiselle lähipiirille avustuksia tai muita osittain tai kokonaan vastik-

keettomia taloudellisia etuja.  Säätiö ei myöskään ole antanut lähipiiriin kuuluville rahalainoja tai muita vas-

tuusitoumuksia. 

Riskit ja niiden hallinta 

 Keskeisin riski on rahoituksen painottuminen Veikkauksen voittovaroihin sekä STEA- että OKM-rahoituksen kautta. 

Taustalla on myös se, että omaa koulutustuottoa ja materiaalimyyntiä on vähennetty ja lisätty vapaasti saatavissa 

olevaa materiaalia, jotta olemme päässeet jakamaan osaamistamme tehokkaammin. Toinen riski on asiantuntijoiden 

siirtyminen muiden työnantajien palvelukseen, sillä ikäosaamiselle on kasvava kysyntä. Jatkuvuuden turvaamiseksi 

rahoituspohjaan haetaan koko ajan uusia vaihtoehtoja.    

Arvio tulevasta kehityksestä 

Väestökehitys kasvattaa yhteiskunnallista tilausta Ikäinstituutin toiminnalle. Olennaista on se, että kykenemme jatkos-

sakin toimimaan luotettavina, osaavina ja innovatiivisina kumppaneina kunnille ja järjestöille.  Viime vuosina tiivistynyt 

yhteistyö yli teema-alojen antaa siihen hyvän mahdollisuuden, kun samalla pidämme huolen kunkin asiantuntijan 

oman osaamisen kehittymisestä ja hyvistä työskentelyolosuhteista. Tähän on hyvät edellytykset työyhteisössä.   On 

oletettavaa, että Ikäinstituutin toiminta pysyy tulevina vuosina vuoden 2019 laajuisena.   


