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Ennakoivat avaimet osallisuuden vahvistamiseen

• Elämäntilanteen kokonaisuuden tunnistaminen

• Yhteisöllisyys ja vaikuttamismahdollisuudet 

• Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys

• Mahdollisuuksien tasa-arvo 

• Järjestöjen tuki, vertaisuuden merkitys

• Yhdenvertainen pääsy palveluihin

• Ennakkoluulojen purkaminen
• Myönteinen ja voimavaralähtöinen kuva ikääntymisestä ja ikäihmisistä 



Mielen hyvinvoinnin merkitys

➢Mielen hyvinvointi kuuluu kaikille ja välineitä sen vahvistamiseen tulee olla 
helposti saatavilla. 

➢Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen 
- Vahvuudet, selviytymiskyvykkyys, elämän merkityksellisyys

- Arjen voimanlähteet 

- Ihmissuhteet ja kohtaaminen 

- Elämänkokemus ja elämäntaidot 

➢Kyvykkyys, autonomia & yhteisöllisyys



Miksi Elämänote-työstä tulee hyvää palautetta?

• Toivoa antava näkymä - avataan pääsyä yhteisin resursseihin 

• Arvostuksen kokemus - tilaisuus kertoa omaa tarinaansa

• Vastavuoroisuus - mahdollisuus ylläpitää/luoda myönteisiä ihmissuhteita 

• Mahdollisuus vaikuttaa & saada tietoa - voi kertoa tarpeistaan

• ’Tänne voin tulla ja kuulua’ - osallistumisen esteitä purettu toiminnalta 
• Esteettömät tilat, joihin pääsee kotoa helposti
• Maksuttomuus
• Ei osaamisen esteitä, syrjimätön ilmapiiri
• Henkilökohtainen kutsu, tunnistetuksi tuleminen

• Kunnioittava kohtaaminen on konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden, 
erilaisuuden ymmärtämisen ja hyväksymisen puolesta.



Lea Stenberg, koordinaattori, Ikäinstituutti



Elämänote-ohjelman hankkeet tukevat iäkkäiden hyvää arkea, 
elämänhallintaa ja osallisuutta



Elämänote-ohjelman päätavoitteet ja teemat 

• Tukea haasteellisessa tilanteessa olevien 
ikäihmisten kotona asumista sekä lisätä 
osallisuutta.

• Löytää tuen tarpeessa olevia ihmisiä, 
jotka aiemmin ovat jääneet tavoittamatta.

• Kehittää ja ottaa käyttöön uusia 
toimintatapoja.

• Levittää hyväksi havaittuja 
toimintamalleja.

• Lisätä yleistä tietoisuutta ohjelman 
teemoista ja järjestöjen tarjoamasta 
tuesta iäkkäille.

Lähitoiminta

Omaishoitajat

Vapaaehtoisuus
Etsivä työ

Yhteisöllisyys
Kaltoinkohtelu

Hyvinvointi

Ravitsemus ja liikunta

Muistisairaat

Kulttuuri



Koordinoitu ohjelma on

• Mahdollistanut uusia verkostoja ja tehokkaampaa verkostoitumista.

• Tarjonnut puitteet keskinäiseen oppimiseen ja yhteiskehittämiseen.

• Tuonut järjestöhankkeille lisäarvoa, mm näkyvyyttä ja mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen.

• Kehittänyt osallistavan tutkimusmenetelmän ohjelman vaikutusten arvioimiseksi.

• Nostanut iäkkäiden ihmisten näkemyksiä esille.

• Ohjelman koordinaatiosta vastaavat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto VALLI ry.



Työn tuloksena 40 000 kohtaamista (2019-2020)

Hankkeet ovat kehittäneet helposti sovellettavia toimintamalleja

• Löydetyksi tuleminen (etsivä ja löytävä työ)

• Erilaisia jalkautuvan työn menetelmiä, pop-up tapahtumia, verkostotyön malleja.

• Helppo osallistua (matala kynnys)

• Toiminta lähellä, kohtaamisen taito.

• Eväitä arkeen (tiedon ja taidon lisääminen)

• Tietoa ja taitoa, kirjeitä ja etätoimintaa.

• Osallistujasta tekijäksi (tekijänä toimiminen)

• Vapaaehtoisten kuukausikahvit, vertaisohjaajavalmennusta, SIPPE-toiminta.



Osallisuustutkimus

Tutkimuksen tavoitteet

• Luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen 
edellytyksiä.

• Selvittää hankkeisiin osallistumisen merkitystä.

• Antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja 
osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin.

Tutkimuksen toteutus

• Aineisto on koottu iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla (84 
haastattelua 33 ikäihmisen kanssa; 26 iäkästä 
valmennettua kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta).

• Tulosraportti osa 1/2 julkaistu syksyllä 2020, osa 2/2 
julkaistaan kesällä 2021. Ladattavissa Ikäinstituutin 
verkkosivuilta.
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Osallisuustutkimuksen tuloksia
• Esteetön, viihtyisä ja sosiaalisuutta tukeva asuinympäristö on lähtökohta toimivalle 

arjelle. 

• Elämänote-hankkeet tarjoavat paikkoja ja tilaisuuksia tulla kohdatuksi. 
• Yhdessä tehden arjen mielekkyys lisääntyy.

• Opitaan uutta ja saadaan tukea arkeen.

• Vahvistusta sosiaaliselle elämälle.

• Merkityksellistä sisältöä ja rytmiä elämään.

• Osallistumisen kynnystä madaltavat:
• Toiminnan maksuttomuus, kutsuva ilmapiiri, helppo saavutettavuus ja mielekkäät sisällöt.

• Henkilökohtainen pyytäminen ja hakeminen mukaan toimintaan on tärkeää

• Järjestöillä on tärkeä rooli ja ainakin toistaiseksi mahdollisuus ja resursseja kohdata 
ihmisiä yksilöinä, rohkaista, houkutella ja saatella heitä mukaan erilaisiin 
hyvinvointia ja osallisuutta tukeviin toimintoihin.

4.6.2021



Elämänote-ohjelman viestit 
kuntatoimijoille ja päättäjille



Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille 
hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä

• Järjestöillä on erityisosaamista ja edullista 

toimintaa, joka täydentää kuntien ja 

paikallisten yritysten palvelutarjontaa 

iäkkäille. 

• Yhteistyö järjestöjen kanssa on kunnille 

kustannustehokas tapa edistää 

ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä.

Kunnat voivat järjestöjen kanssa yhteistyössä vastata lain ja sote-uudistuksen tuomiin 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteisiin. Järjestöt voivat toimia kunnan 
kumppanina tarjoten tukea ja toimintaa kotona asuville iäkkäille. Tutustu Elämänote-
ohjelman hankkeisiin.

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-hankkeet/


Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat 
yhteiskunnan voimavara

• Iäkkäät tulisi nähdä aktiivisina toimijoina, 
yksilöinä ja yhteiskunnan voimavarana sen 
sijaan, että heidät nähdään yhtenäisenä, 
pelkkiä kustannuksia tuottavana joukkona.

• Lähiyhteisöllisyyden lisäksi iäkkäiden 
digiosaamista on tuettava osallisuuden 
vahvistamiseksi – puutteet digiosaamisessa 
eivät saa syrjäyttää.

Järjestöt ovat merkittävä vapaaehtoistoiminnan areena. Pelkästään sote-järjestökentän 
vapaaehtoisten määrä on noin puoli miljoonaa. Suuri osa vapaaehtoisista on iäkkäitä. 
On tärkeää turvata vapaaehtoistyön edellytykset tarjoamalla järjestöjen toimintaa 
tukevia palveluita.



Yhteisölliset kohtaamispaikat ja kuljetukset ovat
välttämättömiä syrjäytymisen ehkäisemiseksi

• Kuntien tulee aktiivisesti kartoittaa vapaita 
tiloja ja tarjota niitä järjestöjen käyttöön 
matalan kynnyksen kohtaamispaikoiksi.

• Järjestöjen toiminnan saavutettavuus 
edellyttää riittävien kuljetusten järjestämistä, 
erityisesti haja-asutusalueilla. Järjestöillä 
itsellään on hyvin harvoin resursseja 
kuljetusten järjestämiseksi.

Kunnat voivat järjestöjen kanssa yhteistyössä vastata lain tuomiin velvoitteisiin ja 
laajentaa iäkkäiden saatavilla olevaa palvelutarjontaa. Hankkeiden toiminnan piiriin ovat 
tervetulleita kaikki, myös kaikkein vaikeimmassa elämäntilanteessa olevat ihmiset.



▪ Asuu yksin pienessä mökissä metsän keskellä.

▪ Juomavesi on haettava kilometrien päästä.

▪ Tauno on kätevä käsistään ja kulkenut ikänsä 

ahkerasti metsästämässä.

Hyvvee ruokoo, seuroo
ja oekeeta asijoo

Tauno 83 v, Muuruvesi
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Pohjois-Savon Kylien hanke, Ikäihmiset kiinni 
lähiyhteisöön, tuo kylille virkistyspäiviä. 
Päivien sisältö koostuu yhdessä suunnitellusta 
tekemisestä, ruuasta, seurustelusta ja 
hyvinvointia lisäävästä tiedosta.

Virkistyspäevissä tapasin Keijon, ja kuulemma aekoo minua 
kyyvitä kaappaan, jos ajokortin vievät. Se on hyvä homma se. 
Minähän en kottoo mihinkään muuta.


