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Iäkkäiden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn 

vahvistaminen kuluvalla hallituskaudella

• Poikkihallinnollinen ikäohjelma vuoteen 2030  

• Iäkkäiden palvelujen laatusuositus 2020-2023 

• Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –ohjelma

• Osana Tulevaisuuden sotekeskus-ohjelman hankekokonaisuutta 

toteutetaan Tulevaisuuden kotona asumista tukevat palvelut 

iäkkäille -hanke
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Kansallinen 
ikäohjelma
Väestön ikääntymisestä seuraavaan 
yhteiskunnalliseen muutokseen 
varautuminen
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Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteet vuoteen 2030 ja 

toimenpiteet vuoteen 2023 • Henkilöstön saatavuuden ja alan 
vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden 
palveluissa Hyvä Veto –hanke (THL,TTL)

• Työvoimatarpeiden ennakoinnin 
toimintamallin kehittäminen (TEM)

• Elintapaohjauksen kehittäminen, 
erit. muistisairauksien ehkäisyyn, 
FINGER –toimintamallin 
hyödyntäminen (Tulevaisuuden 
sote-keskus -ohj.) 

• Muistisairauksien varhaisen 
toteamisen kansallinen mallin 
kehittäminen Tulevaisuuden sote-
keskuksiin (THL)

• Ikääntyneiden ruokasuositukset 
käytäntöön (VRN)

• Hyvinvointia kulttuurista ikäihmisille 
(TAIKE)

• Liikkuminen ja digitaidot, selvitykset 
ikäihmisten sivistyksellisten 
oikeuksien toteutumisesta ja 
koronapandemiaan liittyvä selvitys 
ikäihmisten digitaidoista ja 
medialukutaidosta (OKM)

• Luodaan toimintamalleja 
ikäystävällisyyden lisäämiseksi 
joukkoliikenteessä (LVM)

Vapaa! –Fri! –hanke 
vapaaehtoistyön edistämiseksi 
ikääntyvässä yhteiskunnassa 
(OM)

• Kotona asumisen teknologiat ikäihmisillä  
KATI –ohjelma (THL, VTT) 

• Kehitetään ennustemallia monialaisen 
palvelutarpeen arvioimiseksi tekoälyn avulla 
(THL, VTT) 

• Kehitetään iäkkäiden kotona asuvien 
palveluiden käytön tueksi keskustelevaa 
tekoälyä (chatbot) (VTT)

• Asiakas- ja palveluohjauksen, 
kotihoidon ja omaishoidon 
kehittäminen (Tulevaisuuden 
sote-keskus -ohj.)

• Joustavan palvelun asumismalli 
iäkkäille (JOPA) -hanke (STM)

• Omavalvonnan kehittäminen 
(STM)

• Sijaishenkilöstön kehittäminen

Toteutetaan ikääntyneiden 
asumisen toimenpideohjelma 
2020-2022 (YM)
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Ikäohjelman valtioneuvoston 

periaatepäätöksen valmistelu

• Tavoitteiden saavuttaminen ja onnistunut toimeenpano edellyttävät 

• toimia ja yhteistyötä kaikilla hallinnonaloilla

• pitkäjänteistä työskentelyä yli hallituskausien

➢ sen vuoksi linjaus on tärkeä hyväksyä valtioneuvoston periaatepäätöksenä

• Valmisteltavan periaatepäätöksen lähtökohtana on, että toimet väestön 

ikääntymiseen varautumiseksi edelleen tähtäisivät asetettujen 

vaikuttavuustavoitteiden toteuttamiseen. 

• Periaatepäätöksen valmistelun tueksi on järjestetty yhdeksän 

vaikuttavuustavoitteiden teemoihin liittyvää työpajaa. (mm. mielen 

hyvinvoinnin työpaja)
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Valtioneuvoston periaatepäätöksen valmistelu

Läpileikkaavat teemat (luonnoksessa):

1. Iäkkäiden henkilöiden osallisuuden, itsemääräämisoikeuden ja voimavarojen vahvistaminen yhteiskunnan 
kaikilla osa-alueilla

2. Iäkkäiden henkilöiden yksilöllisten ominaisuuksien ja tarpeiden sekä iäkkään väestön moninaisuuden 
parempi huomioiminen yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla 

3. Ikääntymiseen liittyviin asenteisiin vaikuttaminen ja sukupolvien välisen suhteiden syventäminen

4. Kerättävän tiedon luotettavuuden ja vertailukelpoisuuden parantaminen, toimintakäytänteiden 
vaikuttavuuden arvioinnin kehittäminen ja indikaattoreiden määrittely toiminnan laadun varmistamiseksi

5. Väestön ikääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien tunnistaminen ja hyödyntäminen

Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteet, tavoitteet ja toimeenpanosuunnitelma ovat linjassa 

1. Euroopan komission vuonna 2021 laatimaan Vihreään kirjaan väestön ikääntymisestä 

2. WHO:n Decade of Healthy Ageing Plan of Action (2021-2030) sekä 

3. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi



Laatusuositus hyvän 

ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja 

palvelujen parantamiseksi 2020–2023

• Laatusuositus tukee ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista, 

ikäohjelman toimeenpanoa sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista annetun lain (nk. vanhuspalvelulaki 980/2012) 

toimeenpanoa ja siihen tehtyjä uudistuksia sekä hallitusohjelman 

linjauksia. 

• Tarkoitettu väestön ikääntymiseen varautumisen ja iäkkäiden 

palvelujen kehittämisen, arvioinnin ja toimeenpanon tueksi kuntien 

ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle sekä valvonnan 

tueksi.
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Laatusuosituksen 2020 – 2023 keskeinen sisältö

• Iäkkäät ovat toimintakykyisempiä pidempään

• Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä 

yhteiskunnassa

• Digitalisaation ja teknologioiden hyödyntäminen

• Asumisen ja asuinympäristöjen kehittäminen

• Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla

• Asiakas- ja palveluohjaus

• Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 

• Palvelujen laadun varmistaminen

Jokaisessa kohdassa on suosituksia, näyttöön perustuvia hyviä 

käytäntöjä ja suositusten toimeenpanon seurantaindikattoreita12.5.2022 10



Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla

• Asiakaslähtöisyys lähtökohtana

• Asiakkaiden tarpeet ohjaavat palvelujen tuottamista ja 

järjestämistä

• Iäkkäälle henkilölle annettava palvelu toteutetaan hänen 

itsemääräämisoikeuttansa kunnioittaen ja hänet kohdataan 

tasavertaisena toimijana

• Palvelutarpeiden mukaisia palveluja tulee olla saatavilla ja 

asiakkaiden palvelut muodostavat toimivan kokonaisuuden12.5.2022 11



Palveluiden tuottaminen ja järjestäminen sosiaalisesti ja 

taloudellisesti kestävällä tavalla

Asiakas- ja palveluohjaus

Suosituksia:

• Matala kynnys, yksi kontakti käynnistää prosessin

• Sähköisen asioinnin mahdollisuus

• Asiakas- ja palveluohjauksen tarkoituksena on helpottaa tukien ja 

palveluiden hakemista ja koordinoida ja sujuvoittaa palveluiden 

kohdentumista asiakkaiden arvioidun palvelutarpeen mukaan

• Hyvinvointia ja terveyttä edistävä neuvontatyö

• Palvelujen myöntämisperusteet ja myönnettyjen palvelujen 

toteutumisen seuranta
12.5.2022 12



Laatusuosituksen 2024 – 2027 valmistelu ja 

alustavia sisältöjä
• Tulevaisuuden sote-keskusohjelman 

toimintamallit esim. 

elintapaohjauksen toteuttaminen, 

asiakasohjuksen toteuttaminen

• Tulevaisuuden kotiin annettavien 

palvelujen toimintamallit  

• Omavalvonnan hyvät käytännöt

• Hyödynnetään ikäohjelman ja 

laatusuosituksen yhteisiä työpajoja 

liittyen mm: osallisuuteen, 

demokratiaan, henkilöstön 

hyvinvointiin ja urapolkuihin, mielen 

hyvinvointiin, kultturihyvinvointiin, 

ikääntyneiden toimintakykyyn, 

asumiseen…

12.5.2022

• Valmisteluryhmän 

asettamispäätös 3/2022

• Huomioidaan 

hallitusohjelman linjaukset

• Huomioidaan Ikäohjelman 

linjaukset

• Huomioidaan Ikäohjelman 

hankkeiden tulokset
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Miten mielenhyvinvoinnin näkökulma voisi toteutua iäkkäiden 

palveluissa? Ikäohjelman ja laatusuosituksen työpajatuotos 

(STM, Ikäinstituutti)

• Oppilaitosten opetuksessa huomioiminen

• Iäkkäiden mielenhyvinvoinnin näkökulma johtamisessa ja 

esihenkilötyössä

• Työpaikan ajatusmaailma sellaiseksi, että mielen hyvinvoinnin 

huomioiminen on kiinteä osa työpaikan toimintatapaa 

• Ajattelutavan muutos ei auta, tarvitaan konkreettisia keinoja.
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Miten mielen hyvinvoinnin näkökulma voisi toteutua iäkkäiden 

palveluissa? Ikäohjelman ja laatusuosituksen työpajatuotos

• Iäkkäiden mielenhyvinvointi ja sen tukeminen läpileikkaavana 

teemana palveluissa

• Mielen hyvinvoinnin viestintä

• Mielen hyvinvointi osana kuntien HYTE-toimintaa

• Kolmannen sektorin rooli mielenhyvinvoinnin tukemisessa
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Vanhusneuvostoille lähetetyn kyselyn tuloksia (1/2022)

Mitkä ovat hyviä esimerkkejä siitä, että kunnassanne edistetään 

iäkkäiden psyykkistä toimintakykyä?

12.5.2022

Seurakunnan toiminta
" Seurakunta käy kotona esim. omaisen 
kuoleman jälkeen keskustelemassa puolison 
kanssa

SPR:n ja muiden järjestöjen ja 
yhteisöjen  toiminta

" SPR henkisen tuen ryhmä

" Paikallisten eläkeläisjärjestöjen järjestämät 
monipuoliset tilaisuudet, joissa tapaa 
vertaisiaan

Yhteistyö eri toimijoiden välillä
" Vapaaehtoisjärjestö tukee kunnan toimintaa 
tässä

" Kaupunki tukee tila- ja toiminta-avustuksin 
yhdistyksiä, jotka järjestävät hyvin paljon 
viriketoimintaa kaikenikäisiille

Harrastus- liikunta- ja 
kulttuuritoiminta

" Harrastus, liikunta. kulttuuri, 
järjestötoiminta ym. tukevat psyykkistä 
toimintakykyä kokonaisuudessaan

" Liikuntaryhmät, yhdessä toimiminen

Mielenterveyden palvelut
" Sosiaalitoimistossa toimii 
mielenterveystyöryhmä

" Ikäihmisillä on mahdollisuus tavata 
terveyskeskuspsykologia tai psykiatrista 
sairaanhoitajaa

Kriisiapu
" Tarjotaan palveluja aktiivisesti, iäkkäitä 
tuetaan kriisitilanteissa ja surussa paljon
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MIELEN HYVINVOINTI IÄKKÄIDEN PALVELUISSA
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Iäkkäiden mielen hyvinvointi vanhuspalvelujen käytännöissä

(tulevaisuusnäkökulma)  

Johtamis-

ja 

esihlötyö

IKÄIHMINEN 

ViestintäPalvelu-

tarpeen

arviointi & 

neuvonta-/

palveluohjaus

”Palvelu-

paikat” 
[ennakointi, 

tilannekuva, 

seuranta]  

Työkalut 

ja teknologiat

Valmennus,

koulutus 

Palvelutuotanto & rahoitus 



Kiitos 

mielenkiinnostanne!

seija.viljamaa@gov.fi

stm.fi › 

@STM_Uutiset › 
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