
15.1.2019 Sote- ja maakuntapäivä / Ikäihmiset -työpajan keskeisimmät havainnot 

Työpajassa tarkasteltiin järjestämissuunnitelmaa viiden ikäihmisten palveluja koskettavan linjan kautta.  

1. Ennaltaehkäisevät palvelut 

• Vapaaehtoistoiminta tulee myös nähdä ennaltaehkäisevänä toimintana, samoin kulttuuri/liikunta 

• Tilojen edellyttäminen järjestöille hyvä asia ja konkreettinen käytännön ennaltaehkäisevää (ja 

muuta) toimintaa tukeva asia 

• Miten kirjattaisiin jo nyt kunnissa tehtävä järjestöyhteistyö näkyväksi järjestämissuunnitelmaan? 

Miten palvelupolut luodaan yleishyödylliseen toimintaan? 

• Liite 2: tarvitaan enemmän yhteistoimintaa ja sen korostamista 

• Maakunnan huolehdittava, että jatkossa maakunnan, kunnan ja järjestöjen toimijat tapaavat 

• Kuljetukset haaste ikäihmisten kohdalla 

2. Asiakasohjaus 

• Miten voitaisiin kilpailutusten yhteydessä varmistaa ”järjestövuoropuhelu”, vrt. 

markkinavuoropuhelu? 

• Asiakasohjausta tekevien henkilöiden osaaminen ja tietotaito on äärimmäisen oleellista.  

• Asiakassuunnitelmat: voitava sisältää järjestön yleishyödyllistäkin toimintaa/palvelua. 

• Tärkeää yhteistyön korostaminen asiakasohjauksessa, utelias asenne, rakenteet kuntoon (ei 

työntekijä-riippuvaista) 

• Miten taataan asiakasseteli-palveluntuottajat syrjäseuduille? 

3. Toimintakyky ja kuntoutus 

• Käytännön haasteena keskustataajamien ulkopuolella ja jopa niiden sisällä: kuljetukset 

päivätoimintaan 

• Miten asiointikyydit palvelisivat ihmisten monia tarpeita? 

• Järjestämissuunnitelman kohta 30.10.: Mielenterveysjärjestöjen tekemän laajan kuntoutustyön tulisi 

näkyä tässä kohden. 

4. Kotihoito ja omaishoito 

• Mitä tarkoittaa järjestämissuunnitelman määritelmä ”45 min päässä kotoa”? Millä? 

• Miten vapaaehtoiset/järjestöt voisivat linkittyä kotihoitoon? Tässä kehittämistä. Esim. 

tukipalveluiden kautta? Kuntouttavan arviointijakson aikana? 

• Kuntouttavan toiminnan haaste myös järjestöjen hyvän yleishyödyllisen toiminnan kannalta on 

tuottajakentän pirstaloituminen ja laajeneminen. Miten saada aikaan toimiva yhteistyö? 

• Erityisesti kotihoidossa kriteeristöt keskeisiä. 

• Haluaako yhdistys tai sen vapaaehtoinen tehdä vapaaehtoista työtä yrityksen hyväksi? 

5. Palveluasuminen ja laitoshoito 

• Millaiset odotukset tai kriteerit asetetaan tuottajille asiakkaan elämänlaadun osalta?  

• Onko perhehoito tulevaisuutta? Miten järjestöt linkittyvät tähän (vapaaehtoistyö)? 

Keskeisin havaintomme, joka nousi esiin kaikkien osa-alueiden kohdalla, oli selkeä tarve monenlaiseen 

asennemuutokseen. Eniten oppimista on yhdyspinnassa kunta-yritykset, järjestöt-yritykset. Lisäksi totesimme 

palveluntuottajille asetettavien kriteeristöjen olevan avainasemassa siinä millaisia ikäihmisten palvelut ovat 

käytännössä. ”Asenne ja kriteerit mahdollistavat yhteisen työn ja yhteisen hyvän”. 

Liite 2 koettiin erittäin hyväksi ja tarpeelliseksi, ja sen ”tarkkuustaso” oikeansuuntaiseksi. Lisäehdotuksena 

mahdollisten sudenkuoppien havaitsemiseen ehdotettiin SWOT-analyysia järjestämissuunnitelman järjestöihin 

kohdistuvista asioista. 

 


