
Avaimet ikääntyneiden 
syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
osallisuuden lisäämiseen 

Iäkkäiden osallisuus Varsinais-Suomessa –webinaari 4.6.2021

Sari Vapaavuori, kehittämispäällikkö 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry



Avaimet osallisuuden vahvistamiseen

✓ näkökulmia osallisuuteen

✓ ikäihmisten moninaisuus

✓ osallisuuden lisääminen (ja syrjäytymisen ehkäisy)

✓ hyvä digiarki

✓ yhteistyön voima



Digitaalinen osallisuus:

• Digitaalisen osallisuuden käsite on laaja. Siihen vaikuttaa kuka ja missä 
tarkoituksessa digiosallisuutta määritellään. Käynnissä olevassa VN TEAS-
hankkeessa* määritellään digiosallisuus: 

• ”Digiosallisuus tarkoittaa vapaaehtoista ja arjen sujuvuuden kannalta riittävän 
aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan, jossa hyödynnetään digitaalisia 
välineitä, sovelluksia ja palveluita yksilön/yhteiskunnallisen ryhmän näkökulmasta 
mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla.”

• *Valtioneuvoston kanslian koordinoima VN:n yhteinen selvitys- ja tutkimustoiminta (VN TEAS)



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.

7.6.2021



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.

7.6.2021



Miksi Elämänote-työstä tulee hyvää palautetta?

• Avataan pääsyä yhteisin resursseihin – toivoa antava näkymä

• Tilaisuus kertoa omaa tarinaansa – arvostuksen kokemus

• Mahdollisuus ylläpitää/luoda myönteisiä ihmissuhteita – vastavuoroisuus

• Voi kertoa tarpeistaan – tietoa mistä saa tukea/palveluita, mahdollisuus vaikuttaa

• Osallistumisen esteitä purettu toiminnalta – tänne voin tulla ja kuulua
• 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



Elämänote-ohjelman viestit 
kuntatoimijoille ja päättäjille

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-ohjelman-teesit-kuntavaaleihin/

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-ohjelman-teesit-kuntavaaleihin/


Sippe-projekti
Turun Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry

Uudenlaista 
vapaaehtoistoimintaa 
Turussa ja ympäri 
Suomen.

Löytävä vanhustyö
Fingerroosin säätiö

Autamme ja välitämme,

sukupolvet yhdessä.

Kulttuuria minulle 
Varsinais-Suomen 
Muistiyhdistys ry

Osallistavaa 
kulttuurihyvinvointia
muistiasiakkaiden
arkeen.





Yhteisenä tavoitteena asiakkaan

• Omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen

• Osallisuuden lisääminen

• Yksinäisyyden vähentäminen

• Sosiaalisen verkoston laajentaminen

• Psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen

• Elämän mielekkyyden ja laadun lisääminen

• Tulevaisuuden toivon vahvistaminen



Asiakkaan tarina: 

76-vuotias Kaarlo on masentunut 
jäätyään leskeksi. Hän ei juuri 

poistu kotoaan ja on siksi 
syrjäytymisvaarassa ja 
”osallisuuskatveessa”.



Kulttuuria minulle -hanke,
Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry

• ”Oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin”
(YK:n ihmisoikeuksien julistus)

• Sote sekä taide- ja kulttuurialan moni-
ammatillinen osaaminen. 

• Ryhmiä yhteistyössä kuntien ja museoiden 
kanssa. Myös etänä.

• Vuonna 2020 tavoitettiin 189 ikäihmistä 
läheisineen ja järjestettiin yli 140 
ryhmäkertaa ja 10 museo-opastusta.

• Ryhmätoimintaan pitkäaikaisesti 
osallistuneista (N = 34) 90% kuvasi 
toistuvasti osallisuuden ja hyvinvoinnin 
kokemuksen vahvistuneen.



Sippe-projekti,
Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry

• Hankkeen aikana Sippe-hyvinvointikutsuilla 
1400 osallistujaa, joista 300 nettikutsuilla 

• Mahdollisuus osallistua Sippe-
hyvinvointikutsuille, kyselyjen mukaan (N= 49) 
97 % tunnistivat positiivisia vaikutuksia, mm. 
yhteisöllisyyden lisääntyminen ja mielialan 
kohentuminen

• Sippe-vapaaehtoisuuden myötä omien 
vahvuuksien hyödyntäminen ja oman 
identiteetin vahvistuminen

• Sippe-toiminnan mallin valtakunnallinen 
levittäminen



Löytävä vanhustyö,
Fingerroosin säätiö

• Ammatillista, yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa 
arjen haasteita kohdanneille

• Kotikäynnit ja ryhmätoiminnot, Pilke ja Tarina

• Kohtaaminen ja luottamuksen rakentaminen. 
Elämäntilanteen ja avuntarpeen kartoittaminen. 
Tukitoimien ja palvelujen suunnittelu ja ohjaus 
tarvittavien palvelujen piiriin

• Palaute ”Arvokas lisä ikäihmisten palveluissamme”

• 2019-2020  500 yksilöasiakasta     
1300 kotikäyntiä

• https://www.youtube.com/watch?v=vHqYMe0biTs

• https://www.youtube.com/watch?v=TMgC_7xgxoI

•

https://www.youtube.com/watch?v=vHqYMe0biTs
https://www.youtube.com/watch?v=TMgC_7xgxoI


Yhteistyökumppaneina otamme kopin ja tarjoamme

• Järjestökentän ketteryys ja joustavuus

• Ennaltaehkäisevä työ ja varhainen puuttuminen

• Kustannusvaikutus: raskaiden palveluiden tarpeen vähentyminen

• Laaja toimintakentän tuntemus

• Verkostotyö

• Maksuttomat palvelut

• Ei vaadi lähetettä tai diagnoosia



Järjestöt toimivat 
siellä, missä ihminen 
on eniten yksin.



Sippe-projekti
Turun 
Lähimmäispalvelu-
yhdistys ry

Projektisuunnittelija

Anni Suvitie

044 756 8053
anni.suvitie@kotikunnas.fi

www.sippe.fi

Löytävä vanhustyö
Fingerroosin säätiö

Vanhustyön asiantuntija

Päivi Maisila

044 7374 271
paivi.maisila@fingerroos.net

www.fingerroos.net

Kulttuuria minulle  
Varsinais-Suomen 

Muistiyhdistys ry

Kulttuurihyvinvoinnin 
suunnittelija
Mirva Nurmio-Böse
044 5133 159
mirva.nurmio-
bose@muistiturku.fi

www.muistiturku.fi

mailto:anni.suvitie@kotikunnas.fi
http://www.sippe.fi/
http://www.fingerroos.net/
mailto:mirva.nurmio-bose@muistiturku.fi
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