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luoppaan avulla. Opinnäytetyöni tuotos on Tervolan kunnalle tehty ikäihmisten 

palveluopas. 

Hyvinvointi tarkoittaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvää oloa. Tällainen 

kokonaisvaltainen hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, 

elinympäristönsä ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan 

tuloksena. Toimijuus puolestaan rakentuu kykenemisen, täytymisen, voimisen, 

tuntemisen, haluamisen ja osaamisen keskinäisestä kokonaisdynamiikasta. Sekä 

hyvinvoinnissa että toimijuudessa tiedon saannilla on merkittävä rooli. Palve-

luopas on oivallinen keino jakaa tietoa suurille väestömäärille. 

Suunnittelin ikäihmisten palveluoppaan yhdessä Tervolan vanhusneuvoston 
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palveluoppaasta. Perehdyin muiden kuntien ikäihmisten palveluoppaisiin ja käy-

tin niitä pohjana suunnitellessani Tervolan palveluoppaan runkoa. Lopputulokse-

na syntyi 36-sivuinen A5-kokoinen vihko — Tervolan kunnan palveluopas ikäih-

misille. 

Laadukkaan, kattavan ja ajantasaisen ikäihmisten palveluoppaan avulla kunnat 

voivat muun muassa parantaa palvelujen saavutettavuutta, kohentaa kuvaansa 

vanhusmyönteisenä kuntana sekä edistää palveluntarjoajien ja palveluntarvitsi-

joiden kohtaamista. Ikäihmisille palveluopas tuo turvaa, kun he tietävät kenen 

puoleen kääntyä palvelutarpeen lisääntyessä. 
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Purpose of my thesis is to enhance the well-being and agency of elderly Tervola 

people by increasing their awareness of available services. The product of the 

thesis is a service guidebook for Tervola elderly people. 

Well-being can be defined as feeling good physically, mentally and socially. Such 

a comprehensive well-being is reached by actions of the individual him/herself 

and his/her close ones in their living environment and is affected by socio-

politics and the way the service system works. Agency is build on comprehensive 

dynamics of being physically able to, needing to, having the means to, being 

appreciated, willing to and knowing how to act. Receiving information has an 

important role in both well-being and agency. Service guidebook is an excellent 

way of giving information to a big population. 

I designed the service guidebook together with Tervola council of elderly people. 

I collected the information from the Internet and from the guidebook for new 

Tervola residents. I also studied guidebooks of other communities and used 

them as a basis when designing the structure of the guidebook. The final product 

is a 36-page A5 size leaflet - Tervola Service Guidebook for the Elderly People. 

With a good quality, comprehensive and up-to-date service guidebook communi-

ties can improve the accessibility of their services and improve their image as a 

community with a positive approach to the elderly. To the service producers it 

provides a means of informing the users of their services. To the elderly the 

guidebook offers security as they know whom to turn to when they need further 

assistance.  
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1 JOHDANTO 

 

Suomi ikääntyy lähivuosina ennätysvauhtia. Väestön vanheneminen ja sen aiheut-

tamat yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelujen tar-

peeseen, kysyntään ja kustannuksiin. Ikäihmisten määrän lisääntyessä on tehostet-

tava ja lisättävä toimia, joilla edistetään väestön hyvinvointia ja terveyttä. (Ikäih-

misten palvelujen laatusuositus 2008, 13.) Sosiaali- ja terveysministeriön ikäänty-

mispoliittisessa strategiassa tavoitellaan sosiaalisesti kestävää yhteiskuntaa. Sosi-

aalisesti kestävässä Suomessa annetaan kaikille mahdollisuus hyvinvointiin. Ikäih-

misten itsenäistä elämää, toimintakykyä ja osallisuutta tuetaan heidän omassa 

elinpiirissään. Tavoitteena ovat kaikkien saavutettavissa olevat, yhdenvertaiset, 

vaikuttavat ja asiakaslähtöiset palvelut. (Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020, 10-22.)  

 

Kunnilla on useiden lakien asettama velvollisuus huolehtia asukkaistaan. Kunnan on 

pyrittävä edistämään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan 

(Kuntalaki 365/1995 1:1 §). Kunnilla on myös velvoite pitää huolta kansanterveys-

työstä (Kansanterveyslaki 66/1972 1:5 §). Kansanterveystyö tarkoittaa yksilöön, 

väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sekä sairauksien ja 

tapaturmien ehkäisyä ja yksilön sairaanhoitoa (Kansanterveyslaki 66/1972 1:1 §). 

Kunnan on myös järjestettävä alueellaan asuville vanhuuseläkettä saaville henkilöil-

le hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä neuvontapalveluja. Neuvonta-

palveluihin sisältyy terveellisten elintapojen edistämistä sekä sairauksien ja tapa-

turmien ehkäisyyn tähtäävää neuvontaa. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2:20 §.) 

Kuntien on lisäksi huolehdittava sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan etuuksia ja 

niiden hyväksikäyttämistä koskevan ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä sekä 

tiedottamisesta (Sosiaalihuoltolaki 710/1982 3:13 §). 

 

Jokaisella kunnalla tulisi olla kunnanvaltuuston hyväksymä ajantasainen ikäänty-

mispoliittinen strategia. Ikääntymispoliittinen strategia perustuu olemassa olevien 

palvelujen ja hyvinvoinnin kattavaan analyysiin sekä toimintaympäristön muutosten 

ennakointiin. Laaja-alaisessa ikääntymispoliittisessa strategiassa ikääntynyt väestö 

otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa, kuten yhdyskuntasuunnittelussa, 

liikenne- ja asuntopolitiikassa, kulttuuri- ja harrastustoiminnassa, oppimisen ja 

osallistumisen mahdollistamisessa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä 

palveluissa. Ikääntyneiden on tärkeä tietää mitä palveluja kunnassa on tarjolla ja 

miten niitä voi saada. (Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2008, 16.) 
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Palveluista tiedottaminen vaikuttaa merkittävästi niiden saavutettavuuteen. Kunnat 

laativat ikäihmisille suunnattuja palveluoppaita helpottaakseen palvelujen löytymis-

tä. Lapin maakunnassa sijaitsevassa Tervolan kunnassa ei vielä ennen opinnäyte-

työni alkua ollut käytössä ikäihmisten palveluopasta. Opinnäytetyöni tarkoituksena 

oli edistää tervolalaisten ikäihmisten hyvinvointia ja toimijuutta. Tavoitteenani oli 

kehittää Tervolan kunnan ikääntyneitä koskevista palveluista tiedottamista luomalla 

kuntaan helposti päivitettävä ja kompakti ikäihmisten palveluopas. 
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2 PALVELUOPPAAN TEKEMISEN LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Lähtökohdat ja taustatekijät 

 

Tarvittavan palvelun löytäminen voi joskus olla hankalaa. Yksityisiä palveluntarjo-

ajia syntyy jatkuvasti lisää ja entisiä poistuu markkinoilta. Olen havainnut myös, 

että kunnallisten palvelujen organisaatioita järjestellään tarvittaessa uudella tavalla 

ja sen seurauksena yhteystiedot muuttuvat. Helpottaakseen palvelujen löytämistä 

kunnat voivat laatia palveluoppaita ikääntyneitä kuntalaisiaan varten. Tarkastele-

malla internetistä löytyviä ikäihmisten palveluoppaita voi huomata, että oppaiden 

nimet vaihtelevat jonkin verran. Yleisimmin oppaista käytetään nimitystä ikäihmis-

ten palveluopas, mutta joukosta löytyy myös seniorin, vanhusten, ikääntyneiden ja 

ikääntyvien palveluoppaita. Myös palveluoppaiden sisältö vaihtelee. Minimissään 

oppaan sisältö keskittyy pelkästään kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen esit-

telyyn, kun taas laajimmillaan opas sisältää tiedot kaikista ikäihmisiä koskevista 

palveluista kunnan alueella. Kunnat tekevät myös yhteistyötä palveluoppaiden laa-

dinnassa. Näin on tilanne esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla Kauhavan kaupungin sekä 

Evijärven ja Lappajärven kunnissa, joissa palveluopas on tehty yhteistyössä kaikille 

kyseisten kuntien ikäihmisille (Aijjoos-palveluopas 2012).  

 

Yksi kunnista, joissa ei vielä ole ikäihmisille tarkoitettua palveluopasta, on Tervola. 

Tervola on pieni noin 3400 asukkaan maaseutumainen kunta Lapin maakunnassa 

(Väestötietojärjestelmä 2012). Sen naapurikuntia ovat Rovaniemi, Ranua, Kemin-

maa, Tornio ja Ylitornio. Lähin kaupunki on Kemi, jonne matkaa on noin 46 km. 

Vuonna 2011 Tervolan väestöstä 27 prosenttia oli täyttänyt 65 vuotta ja huoltosuh-

de oli 75 (Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2012). Huoltosuhteella tarkoite-

taan alle 15-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaiden määrällistä suhdetta 100 aktiivi-ikäistä 

kohden. Vuonna 2030 Tervolan huoltosuhteen ennustetaan olevan yli sata eli aktii-

vi-ikäinen väestö jää vähemmistöksi. Tervolan kunnanjohtaja Mika Simoskan mie-

lestä tällaisessa tilanteessa nykyisen kaltaista palvelujärjestelmää ei voida säilyttää, 

vaan palveluita on jatkossa tuotettava enemmän kuntien välisenä yhteistyönä. Sa-

malla myös ennaltaehkäisevään toimintaan on panostettava enemmän, jotta pa-

rempikuntoiset vanhukset pärjäisivät kotona pitempään ja vähemmillä palveluilla. 

(YLE Uutiset 23.8.2010.) 
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Ikäihmisten palvelujen kehittämistyössä saadaan paras tulos aikaiseksi, kun ikäih-

miset itse voivat osallistua mukaan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 

Useissa kunnissa on jo olemassa eläkeläis- tai vanhusneuvosto, jonka jäsenistöllä 

on paljon hiljaista tietoa ja asiantuntijuutta. (Palomäki & Teeri 2011, 51-52.) Tervo-

laan vanhusneuvosto on perustettu vuonna 2010. Kahdeksanjäseninen vanhusneu-

vosto on kunnan viranomaisten ja kunnan alueella toimivien eläkeläis-, vanhustyö- 

ja veteraanijärjestöjen ja seurakunnan puolueeton yhteistyöelin. Neljä jäsenistä 

edustaa eläkeläis-, vanhustyö- ja veteraanijärjestöjä, kaksi edustaa viranhaltijoita, 

yksi jäsen seurakuntaa ja yksi kunnanhallitusta. Vanhusneuvoston tarkoituksena on 

toimia koko kunnan vanhusväestön parhaaksi. Se seuraa ikäihmisten olojen ja tar-

peiden kehitystä kunnan alueella tavoitteenaan ikäihmisten elämän laadun paran-

taminen kielteisiä asioita vähentämällä ja myönteisiä asioita lisäämällä. Vanhus-

neuvosto tekee myös aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja ja suosituksia 

kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä. (Tervolan kunnan van-

husneuvoston toimintasääntö 2010.) 

 

Vanhusneuvoston asiantuntijuus näyttäytyy omimmillaan neuvonantajan ja tarkkai-

lijan roolissa (Palomäki & Teeri 2011, 51-52). Tervolassa vanhusneuvosto toimi 

tarkkailijana havaitessaan ikäihmisten palveluoppaan tarpeen. Kunnassa oli jonkin 

asteisessa käytössä palveluopas uusille asukkaille, mutta ikäihmisille suunnattua 

palveluopasta siellä ei ollut. Puutteen havaittuaan vanhusneuvosto esitti sihteerinsä 

välityksellä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan toimiyksi-

kölle ehdotuksen ikääntyneiden palveluoppaan tekemisestä opiskelijatyönä. Itsellä-

ni oli aiemmin ollut alustava suunnitelma tehdä opinnäytetyö koskien Länsi-Pohjan 

kuntien palveluohjausta. Kun lehtori kertoi mahdollisuudesta tehdä projektimuotoi-

nen opinnäytetyö palveluoppaan muodossa, innostuin aiheesta sen käytännönlähei-

syyden takia. Koen konkreettisen palveluoppaan tekemisen mielekkäänä ja opetta-

vaisena projektina.  

 

 

2.2 Tarkoitus ja tavoitteet 

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on edistää tervolalaisten ikäihmisten hyvinvointia ja 

toimijuutta. Tavoitteenani on lisätä heidän tietouttaan saatavilla olevista palveluista 

Tervolan kunnassa. Osa tervolalaisille suunnatuista palveluista, kuten esimerkiksi 

lääkärien ilta- ja viikonloppupäivystys, tuotetaan tosin Kemissä. Lisäksi tavoitteena 
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on tiedottaa palveluista siten, että tieto saavuttaa myös sellaiset henkilöt, jotka 

eivät käytä tietokonetta eivätkä etsi tietoa internetistä. Tiedon pitää myös olla tii-

viissä ja selkeässä muodossa esitettyä. 

 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen projektityyppinen opinnäytetyö. Toiminnalliset 

opinnäytetyöt käsittelevät käytännön toiminnan ohjeistamista, opastamista, toi-

minnan järjestämistä tai järkeistämistä. Tällöin tavoitteena on esimerkiksi luoda 

ammatilliseen käyttöön suunnattu ohje, ohjeistus tai opastus tai toteuttaa tapah-

tuma. Toteutustapana voi olla kohderyhmän mukaan kirja, kansio, vihko, opas, cd-

rom, kotisivut tai johonkin tilaan järjestetty tapahtuma. (Vilkka & Airaksinen 2003, 

9.) Opinnäytetyön produktista käytän nimitystä tuotos. Samoin käytän tässä opin-

näytetyöraportissa palveluopas ja opas nimityksiä rinnakkain. Projektityyppisyys 

näkyy opinnäytetyössäni muun muassa siten, että työni on kertaluonteinen, sillä on 

yksi hallitseva ja erityinen tarkoitus ja sillä on selkeä alku ja loppu (Karlsson & 

Marttala 2002, 14). Työelämässä vastaavanlainen projekti olisi toimitusprojekti, 

jonka yritys tekee toimeksiannosta tietylle asiakkaalle. Toimitusprojekti alkaa sopi-

muksen teolla ja päättyy tuotoksen luovuttamiseen asiakkaalle. (Pelin 1999, 42.) 

Projektin päätteeksi projektipäällikkö laatii loppuraportin, jonka perusteella johto-

ryhmä tarkistaa projektin tuloksen ja tavoitteiden toteutumisen (Pelin 1999, 384). 

 

 

2.3 Rajaus, liittymät ja organisaatio 

 

Projektien tuloksiin liittyy yleensä rajauksia, jotka koskevat tuotoksen laatua, aika-

taulutusta sekä käytettävissä olevia resursseja. Resurssit voidaan jakaa raha-, hen-

kilö- ja laiteresursseihin. (Pelin 1999, 40.) Olen rajannut opinnäytetyöni siten, että 

tuotoksena syntyvän palveluoppaan sisältämä tieto koskettaa jollakin tapaa tervola-

laisia ikäihmisiä. Kohderyhmäni koostuu siis kaikista ikäihmisten palveluista kiin-

nostuneista tervolalaisista, kuten ikäihmisistä itsestään, heidän omaisistaan ja lä-

heisistään. Ikäihmisillä tarkoitan tässä opinnäytetyössä henkilöitä, jotka voisivat 

kuulua ikänsä puolesta vanhustenpalveluiden piiriin. Palveluoppaaseen keräämäni 

tieto julkaistaan opasvihkosen lisäksi myös IkäEhyt-hankkeessa tuotettavassa Ikä-

Tupa-internetsovelluksessa. Opinnäytetyöni on kuitenkin rajattu koskemaan vain 

Tervolan kunnalle lähetettävää palveluopastiedostoa. Aikataulullisesti opinnäyte-

työni valmistuminen on sidottu ryhmämme opinnäytetöiden esitysseminaariin mar-
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raskuun loppuun 2012. Laiteresursseina tässä projektissa ovat olleet auto, tietoko-

ne ja puhelin. 

 

Opinnäytetyöni sopi aiheeltaan ikäihmisten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin tuke-

miseen tähtäävään IkäEhyt- hankkeeseen ja se liitettiin hankkeeseen hankesopi-

muksella (Liite 1). IkäEhyt- hanke käynnistyi huhtikuussa 2011 ja se kestää vuoden 

2013 elokuun loppuun. Hankkeen tarkoituksena on kehittää lappilaisille ikäihmisille 

suunnattuja hyvinvointia tukevia palvelumalleja ja -menetelmiä. Sen tavoitteena on 

edistää ikäihmisten elämänlaadun kokemusta ja itsenäistä arjessa selviytymistä. 

Hankkeen tavoitteena on myös edistää ikäihmisille suunnattujen palvelujen oikeaa 

ja tasa-arvoista kohdentumista. (IkäEhyt-hankkeen toimintasuunnitelma 2011.) 

Hankkeen toteuttajina ja toimijoina ovat Lapin korkeakoulukonserni, 14 Lapin kun-

taa, ikäihmiset, henkilöstö, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus sekä hy-

vinvointialan yrittäjät ja yhdistykset. (IkäEhyt- blogi 2012.) IkäEhyt-hankkeesta 

yhteyshenkilöni on hankkeen projektipäällikkö.  

 

Pienissä projekteissa projektipäällikkö on samalla projektin pääasiallinen resurssi. 

Projektipäällikön nimeämisen, projektin keskeiset päätökset ja tavoitteiden määrit-

tämisen tekee projektin valvoja, joka pienissä projekteissa muodostaa myös johto-

ryhmän. (Pelin 1999, 83.) Toimin tässä opinnäytetyöprojektissa projektipäällikkönä. 

Projektin valvojina toimivat opinnäytetyöni kaksi ohjaajaa, joilla on valta päättää 

opinnäytteeni muodosta ja lopullisesta hyväksynnästä. He myös hyväksyivät opin-

näytetyösuunnitelmani ja antoivat luvan aloittaa projektin. Projektiorganisaatioon 

kuuluu usein myös asiantuntijoita (Pelin 1999, 85). Tässä projektissa olen tarvinnut 

atk-asiantuntijan apua ja oppilaitoksemme atk-opettajalta olen saanut sitä. Projek-

tissa on tavallisesti mukana usean eri tahon resursseja, jolloin projektiorganisaatio 

on summa useasta osaprojektista (Pelin 1999, 84). Tässä opinnäytetyöprojektissa 

tilaaja on Tervolan kunta ja sen vanhusneuvosto muodostaa kunnan puolelta 

eräänlaisen projektiryhmän. Vanhusneuvoston sihteeri toimi kunnan puolelta pro-

jektipäällikkönä.  
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3 PALVELUOPPAAN TUOMA HYÖTY 

 

 

3.1 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelyn mukaan hyvinvointi tarkoittaa ih-

misen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvää oloa. Tällainen kokonaisvaltainen 

hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, elinympäristönsä ja palvelu-

järjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Hyvinvointi koostuu 

terveyden ja toimintakyvyn ohella ihmissuhteista, mielekkäästä tekemisestä, asu-

misesta ja muusta elinympäristöstä sekä toimeentulosta ja turvallisuudesta. Hyvin-

vointia mitattaessa voidaan seurata sekä objektiivisia asioita, kuten henkilön labo-

ratoriotuloksia, että subjektiivisia asioita kuten arvostuksia ja kokemuksia. (THL 

2012a.) Myös seksuaalinen aktiivisuus, seksielämän laatu ja kiinnostus seksiin liit-

tyvät ikä-ihmisten hyvinvointiin. Miehet kuitenkin menettävät aktiivisia seksivuosia 

naisia enemmän huonomman terveytensä takia. (Lindau & Gavrilova 2010, 1).  

 

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa toimintaa, joka 

pyrkii turvaamaan onnistuvan ikääntymisen, tukee osallisuutta sekä ylläpitää sosi-

aalisia verkostoja. Sillä tarkoitetaan myös liikunnan, oppimisen, kulttuuritoiminnan 

ja muun mielekkään tekemisen mahdollisuuksien turvaamista, hyvinvointia edistä-

vää neuvontaa, ohjausta ja sosiaalista tukea sekä myönteisten ja ikäihmisiä arvos-

tavien asenteiden edistämistä yhteiskunnassa. (Ikäihmisten palvelujen laatusuosi-

tus 2008, 13.) 

 

Sosiaali- ja terveysministeriön edustaman kannan mukaan yksilöt voivat vaikuttaa 

terveytensä vahvistumiseen tai heikkenemiseen myös omilla valinnoillaan ja omien 

lähiyhteisöjensä toiminnan seurauksena (STM 2006b, 15). Ministeriön tavoitteena 

on edistää kansalaisten terveyttä antamalla yksilöille entistä paremmat mahdolli-

suudet hallita terveyttään ja siihen vaikuttavia taustatekijöitä. Yksi tapa pyrkiä tuo-

hon tavoitteeseen on tuottaa hyvinvointiin liittyvää tietoa kansalaisten ulottuville. 

(STM 2007, 2.) Kansanterveyteen pyritään vaikuttamaan esimerkiksi luomalla hy-

vinvointia edistäviä instituutioita kuten neuvoloita ja tukemalla niiden toimintaa 

(STM 2006b, 16). Parasta olisi, kun ihmiset voisivat käydä seniorineuvoloissa ter-

veystarkastuksissa jo ennen eläkkeelle siirtymistä. Esimerkiksi miesten lujan puris-
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tusotteen keski-iässä yhdistettynä terveellisiin elintapoihin on tutkittu ennustavan 

parhaiten pitkää elinikää (Rantanen & Masaki & He & Ross & Willcox & White 2012, 

569).  

 

 

3.2 Toimijuuden edistäminen 

 

Toimijuudella tarkoitetaan heuristista eli kokeilevaa näkökulmaa, viitekehystä tai 

ajattelutapaa, jonka avulla on mahdollista ymmärtää ja analysoida ikäihmisiä hei-

dän arkitilanteissaan. Myös itse palvelujärjestelmän ymmärtäminen ja analysointi 

mahdollistuu toimijuuden kautta. Toimijuuden modaliteeteiksi eli ulottuvuuksiksi 

mielletään kuusi toisistaan erillään pidettävää, mutta toisiinsa kytkeytyvää seikkaa 

(Kuvio 1). Toimijuus rakentuu kykenemisen, täytymisen, voimisen, tuntemisen, 

haluamisen ja osaamisen keskinäisestä kokonaisdynamiikasta. (Jyrkämä 2008, 

195). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Toimijuuden modaliteetit (Jyrkämä 2008, 195) 

 

Palveluopas voi tukea toimijuutta monella tavalla. Esimerkiksi leskeksi jäänyt 

ikäihminen haluaisi käydä kyläilemässä kuntakeskuksessa kerran viikossa. Hän 

asuu syrjäkylällä linja-autoyhteyksien ulottumattomissa.  Aiemmin puoliso on kul-

jettanut häntä autolla, mutta puolison kuoltua sitä mahdollisuutta ei enää ole ollut. 

Ikäihmisten palveluoppaasta hän saa selville asiointikuljetusten tilausnumeron, jo-

ten hän voi kyläillä kuntakeskuksessa jälleen. Kun ikäihmiselle on annettu tietoa 

saatavilla olevista mahdollisuuksista ja palveluista, hän voi tehdä itsenäisesti valin-

KYETÄ 

TÄYTYÄ 

VOIDA 

TUNTEA 

HALUTA 

OSATA 

Ruumiilliset kykenemiset 

Pakot, välttämättömyydet, 
esteet, rajoitteet 

Mahdollisuudet, 
vaihtoehdot 

Tunteet, arviot, arvostukset 

Tavoitteet, 
päämäärät, 
motivaatiot 

Taidot, tiedot 
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toja. Omasta elämästä päättäminen, hyväksyen tai hyläten eteen tulevia mahdolli-

suuksia, antaa tunteen elämänhallinnasta ja lisää hyvinvointia.  

 

 

3.3 Palveluopas osana kunnan hyvinvointipolitiikkaa  

 

Vanhussosiaalityöstä tai vanhustenhuollon sosiaalityöstä käytetään myös ilmausta 

gerontologinen sosiaalityö. Sen työorientaatiota on nykyisin kehitetty kuntouttavan 

ja rakenteellisen sosiaalityön, yhteistyön, ennaltaehkäisyn sekä varhaisen puuttu-

misen suuntaan. Palveluohjaus kuuluu osana gerontologiseen sosiaalityöhön ja pal-

veluneuvonta on toimintaa sen ennaltaehkäisevällä yhteiskuntatasolla. (Hänninen 

2008, 199). Palveluopas puolestaan on yksi palveluneuvonnan työkalu. Kuntastra-

tegisella tasolla palveluohjaus on yksi tärkeä osa kunnan hyvinvointipolitiikan to-

teuttamista (Kuvio 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Kunnan tai kuntien ikääntymispoliittinen strategia. (Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositus 2008, 19) 

Kuntastrategia 

Kunnan hyvinvointipolitiikka 

Ikääntymispoliittinen strategia 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Arvot 

Visio - yhteinen tahtotila 

Asuminen ja ympä-
ristö 

Liikenne- ja viestin-
täyhteydet 

Oppiminen, kult-
tuuri, harrastukset 

Osallisuus, vaikut-
taminen 

Palvelurakenteen 
kehittämisen linja-
ukset 
Ehkäisevät  
palvelut 
Kotihoito 
Omaishoito 
Kuntoutus- 
palvelut 
Päivätoiminta 
Palveluasuminen 
Laitoshoito 
Dementiaoireisten 
palvelut 
Muiden erityisryh-
mien tarvitsemat 
palvelut 

 

 

Henkilöstöön liitty-
vät linjaukset 

Määrä 

Osaaminen  

Johtaminen 

Asumis- ja hoito-
ympäristöihin liitty-
vät linjaukset 

Esteettömyys 

Turvallisuus 

Viihtyisyys 

Palvelujen tuotta-
miseen ja saata-
vuuteen liittyvät 
linjaukset 

Strategian toimeenpano, Strategian seuranta ja toteutumisen arviointi 
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Palveluohjaus on sanana kattokäsite. Se pitää sisällään eritasoiset palveluohjauksen 

työotteet ja -mallit. Palveluohjaus nähdään kolmitasoisena neuvonta- ja palveluoh-

jausmallina. Tasot muodostuvat ohjauksesta ja neuvonnasta, palveluohjauksellises-

ta työotteesta sekä yksilöllisestä palveluohjauksesta (Kuvio 3). Palveluohjaus on 

asiakaslähtöistä ja sen tavoitteena on auttaa asiakasta ottamaan omat voimavarat 

käyttöönsä ja selviämään itsenäisesti arjessa. (Hänninen 2007, 3-5.) Palveluohja-

uksen tavoitteena on myös saada palvelujen tuottajat, auttajatahot ja kolmas sek-

tori verkottumaan (Hänninen 2008, 204.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Kolmitasoinen neuvonta- ja palveluohjausmalli (Hänninen 2007, 17). 

 

Palvelujen saavutettavuus kuvaa missä määrin palvelut ovat asukkaiden saatavilla 

ja saavutettavissa. Saavutettavuus voi ilmetä fyysisenä, taloudellisena, tiedollisena, 

kommunikatiivisena tai sosiaalisena saavutettavuutena. Eniten kehittämistä tarvit-

sisi tiedon jakaminen palveluista ja etuuksista. (Kananoja & Niiranen & Jokiranta 

2008, 165.) Palveluneuvonta voidaan järjestää puhelin- ja tekstiviestipalveluna, 

verkkotiedotuksena ja verkkopalveluna, liikkuvana palveluna sekä matalan kynnyk-

sen palveluna palvelupisteessä. Iäkkäille, heidän omaisilleen ja ammattilaisille tar-

koitettujen neuvontapalvelujen tavoitteina on parantaa iäkkäiden toimintakykyä ja 

sen omaehtoista ylläpitämistä sekä tukea iäkkäiden ihmisten kotona asumista. 

Ikääntyneille kerrotaan myös soveltuvista mahdollisuuksista osallistua liikuntaan, 

sosiaaliseen kanssakäymiseen, harrastus-, kulttuuri- ja koulutustoimintaan tai 

muuhun iäkkäiden itsensä näkökulmasta mielekkääseen toimintaan. (THL 2012a). 

 

HYVINVOINTIASEMA 
Neuvonta 

Julkiset, yksityiset ja 
3:n sektorin tuottamat 
palvelut 

Palveluohjauksel-

linen työote 

Yksilökohtainen 

palveluohjaus 

Sosiaalisen hyvin-

voinnin edistäminen 

Sosiaalihuolto 

Sosiaalihuollon 

erityispalvelut 

Erikoissairaanhoito 

Perusterveydenhuolto 

Terveyden edistäminen 

TERVEYDENHUOLTO 

MUUT 

SOSIAALIHUOLTO 
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Palveluohjauksen tarkoituksena on tukea omannäköisen vanhuuden elämänvaiheen 

toteutumista sekä löytää ne tukea tarvitsevat henkilöt, joilla on keskimääräistä 

suurempi riski syrjäytyä tuen ja palvelujen ulkopuolelle. Samalla varmistetaan, että 

iäkäs kuntalainen saa tarvitsemaansa tietoa, neuvontaa ja ohjausta, jotta hän osaa 

hakeutua muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tai palvelutarpeen arviointiin. (THL 

2012b.) Ikäihmisten mahdollisuus saada henkilökohtaista neuvontaa on tärkeää, 

vaikka he käyttäisivätkin internetiä omaehtoisesti tiedonlähteenään (Ikäihmisten 

palvelujen laatusuositus 2008, 23). 

 

Harmittavan usein lähdekirjallisuudessa käytetään sekaisin sanoja palveluohjaus ja 

palveluneuvonta. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan palveluohjaus tar-

koittaa erityistä sosiaalityön työmenetelmää, mutta myös laajemmin palveluiden 

yhteensovittamista. Palveluohjaus määritellään asiakkaan ja ohjaajan aktiiviseksi ja 

tavoitteelliseksi toiminnaksi. Käsitettä ohjaus käytetään rinnakkain esimerkiksi tie-

don antamisen, neuvonnan ja opetuksen käsitteiden kanssa. Ohjauksen ja neuvon-

nan ero on siinä, että ohjauksessa pidättäydytään suorien neuvojen antamisesta. 

(THL 2012b.) Hännisen mukaan palveluohjaus on kolmitasoinen neuvonta- ja ohja-

usmalli, jonka yksi taso on neuvonta. Tällöin asiakkaalla on yksinkertainen palvelu-

tarve ja tällöin neuvonta toimii palveluohjauksen työotteena. (Hänninen 2007, 17.) 

THL:n julkaisun ”Hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa käytännössä” mu-

kaan palveluneuvonta puolestaan on tämä kolmitasoinen malli ja palveluohjausta 

annetaan vain ennaltaehkäisyn yksilötasolla (Seppänen & Heinola & Andersson 

2009). Termien käytön sekavuus oletettavasti loppuu, kun palveluohjaus tulee ylei-

semmin käyttöön kunnissa.  
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4 PALVELUOPAS TERVOLAN KUNNAN IKÄIHMISILLE 

 

 

4.1 Suunnittelu  

 

Vanhusneuvostoon kuuluvat jäsenjärjestöt olivat ennen opinnäytetyöprojektin alkua 

kysyneet jäsenistöiltään mielipiteitä ikäihmisten palveluoppaan tarpeesta. Vastauk-

sissa toivottiin tarpeeksi kattavaa ja selkeästi esitettyä tietopakettia ikäihmistä kos-

kevista palveluista. Palveluoppaan toivottiin olevan nimenomaan painettu opas. 

Nämä toiveet kirjasin myös laatimaani opinnäytetyösuunnitelmaan. Projekti- tai 

tässä tapauksessa opinnäytetyösuunnitelma tehdään projektin alussa. Siihen kirja-

taan projektille asetetut tavoitteet ja miten ne aiotaan saavuttaa. Projektisuunni-

telma antaa johtoryhmälle perusteet päätettäessä projektin toteutuksesta ja mah-

dollistaa sen arvioinnin ja ohjauksen. Johtoryhmä hyväksyy projektisuunnitelman, 

joka on samalla projektiryhmän toimeksianto. (Pelin 1999, 101).  

 

Sain vanhusneuvoston sihteeriltä ennen ensimmäistä vanhusneuvoston kanssa pi-

tämääni suunnittelupalaveria Tervolan palveluoppaan uusille asukkaille sekä kopion 

Posion ikäihmisten palveluoppaasta. Vanhusneuvostossa oli pidetty Posion opasta 

hyvänä ja sitä suositeltiin minulle lähtökohdaksi. Tutustuin näihin oppaisiin samalla, 

kun tein kartoitusta internetissä julkaistuista palveluoppaista.   

 

Ensimmäisessä suunnittelupalaverissa toukokuussa vanhusneuvoston kokouksessa 

keskustelimme siitä, millainen palveluopas palvelisi ikäihmistä parhaiten. Oppaan 

toivottiin olevan mahdollisimman pienkokoinen ja ilman kuvitusta. Hätänumerot 

haluttiin helposti näkyvään paikkaan joko kanteen tai ensimmäiselle sivulle. Palve-

luoppaan haluttiin olevan myös helppo päivittää samalla kertaa, kun kunnan uusien 

asukkaiden palveluopas päivitetään. Tämä tarkoitti sitä, että tietojen haluttiin ole-

van pääosin samoja kuin uusien asukkaiden oppaassa. Sovimme, että lähetän en-

simmäisen A5-kokoisen version oppaasta vanhuspalveluiden ohjaajalle ennen kesä-

kuun kokousta.  

 

Tutustuin Internetissä palveluoppaisiin ja pidin Sodankylän ikäihmisten palve-

luopasta omasta mielestäni parhaana. Se oli kuvitukseltaan ja yleisilmeeltään laa-
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dukas ja värikäs kertoen kattavasti Sodankylän alueella tuotettavista palveluista 

(Sodankylän palveluopas ikäihmisille 2011). Yleensä ottaen palveluoppaiden jäsen-

tely oli vaihtelevaa. Joissakin oppaissa palvelut oli lueteltu suoraan aakkosjärjes-

tyksessä apteekista alkaen (Pieksämäen kaupungin ikäihmisten palveluopas 2011), 

toisissa ne oli ryhmitelty aiheen mukaan (Mikkelin kaupungin ikäihmisten palve-

luopas 2012).  

 

 

4.2 Toteutus 

 

Aloitin tietojen keräämisen tekstinkäsittelyohjelmalla A4-kokoon. Valitsin Word-

ohjelman sen yleisyyden takia ja koska se on minulle tutuin tekstinkäsittelyohjel-

ma. Tekstin kooksi valitsin 18 ja tyyliksi Lucida Sans-fontin sen selkeyden ja help-

polukuisuuden takia. Koulumaailmassa suosittua Times New Roman-fonttia pide-

tään vaikealukuisena (Tietoa kaikille 2012, 10). Oppaan kansilehdelle sijoitin mai-

semakuvan Tervolasta sekä kunnan vaakunan. Keräsin Tervolan uusien asukkaiden 

palveluoppaasta sekä kunnan kotisivuilta kaikki ikäihmisiä koskevat palvelut yh-

teystietoineen ja muokkasin ne ikäihmisten palveluoppaaseen sopiviksi. Tarkistin 

puhelinnumerojen paikkansapitävyyden hakupalvelusta. Tutustuessani muiden kun-

tien ikäihmisten palveluoppaisiin löysin muutamia lisättäviä palveluita myös Tervo-

lan oppaaseen. Paikallisten toimijoiden yhteystiedot löysin internetistä. 

 

Oppaan ensimmäiseksi luvuksi valitsin ”Yleiset palvelunumerot”. Sen alle keräsin 

hätänumeron, aivoverenkiertohäiriön oireiden tunnistamisluettelon, yleisen vaara-

merkin hälytysäänen tunnistamisohjeen sekä myrkytystietokeskuksen, rikosuhri-

päivystyksen, Suvanto-linjan, valtakunnallisen kriisipuhelimen sekä sähkönjakelu-

häiriön palvelunumerot. Laitoin aivoverenkiertohäiriön oireiden tunnistusluettelon 

oppaaseen, koska aivoverenkiertohäiriöt ovat yleisiä, kuolleisuus sairastuneilla on 

suuri, kuntoutus on kallista ja pitkäaikaista. Nopealla hoitoon hakeutumisella sai-

rastunut itse tai hänen seurassaan oleva henkilö voi parantaa huomattavasti kun-

toutumisennustetta. Ollessani IP Erasmus harjoitteluvaihdossa Tšekissä maalis-

kuussa 2012 kuulin brittiläisiltä opiskelijoilta, että heillä on ollut mediassa laaja ai-

voverenkiertohäiriön ensioireisiin perehdyttänyt tiedotuskampanja. Kampanjan jäl-

keen on monia ihmisiä pelastunut ympärillä olevien ihmisten nopean reagoinnin 

ansiosta. 
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Palveluoppaan toiseksi luvuksi laitoin ”Kotona asumista tukevat palvelut”. Tässä 

luvussa kuvasin kotipalvelua ja tukipalveluita. Kolmas luku sai nimen ”Asumispalve-

lut”, jonka alle tulivat vuokra-asunnot, korjausavustukset, vanhusten palvelukeskus 

Kotikullero, vanhainkoti sekä tehostettu palveluasuminen. Neljäs luku käsitteli sosi-

aalipalveluja ja viides luku terveydenhuoltopalveluja, jotka luettelin aakkosjärjes-

tyksessä. Kuudenteen lukuun nimeltään ”Muut palvelut” sisältyivät aakkosjärjestyk-

sessä apteekista alkaen kaikki muiden otsikoiden alle sopimattomat palvelut. Kelan 

palveluissa kerroin erikseen eläkkeensaajan asumistuesta ja hoitotuesta, eurooppa-

laisesta sairaanhoitokortista, Kelan kuntoutuksesta, sairausajan tuista sekä lääke- 

ja matkakatosta (Kela 2012a-g). Seitsemännessä eli viimeisessä luvussa ”Järjestöt 

ja yhdistykset” käsittelin tuki- ja veteraanijärjestöjä sekä eläkeläisyhdistyksiä.  

 

Suunniteltu vanhusneuvoston kokous peruuntui, joten sovimme vanhuspalveluiden 

ohjaajan kanssa palveluoppaan ensimmäisen version lähettämisestä sähköpostilla 

vanhusneuvostolle kesän aikana arvioitavaksi.  Liitin palveluoppaan mukaan saate-

kirjeen, jossa esitin kommentteja ja kysymyksiä vanhusneuvoston mietittäväksi. 

Kesän lopulla sain palveluoppaan korjausehdotuksia ja niiden perusteella muun 

muassa poistin kunnan työntekijöiden yhteystiedoista erisnimet ja jätin ainoastaan 

työnimikkeen ja puhelinnumeron. Palveluoppaan käyttöikä piteni tällä toimenpiteel-

lä.  

 

Syyskuun vanhusneuvoston kokousta varten tulostin oppaan A5-kokoon ja vein sen 

vanhusneuvoston kokoukseen tarkastettavaksi. Vanhusneuvostossa käydyn keskus-

telun perusteella palveluoppaan sisältöön ja tietojen järjestykseen tuli paljon muu-

toksia. Aakkosjärjestys haluttiin vaihtaa käyttötarvejärjestykseksi eli tiedot, jotka 

olivat tärkeimpiä tai käytetyimpiä tulivat ensin. Tietoja haluttiin myös selkeyden 

vuoksi ryhmitellä, kuten esimerkiksi kunnalliset palvelut erotettuna muiden tuotta-

mista palveluista. Oppaan tekstin kokoon ja fonttiin oltiin tyytyväisiä eikä kuvia 

haluttu lisätä. Otsikko ”Yleiset palvelunumerot” päätettiin muuttaa muotoon ”Yleiset 

hätä- ja palvelunumerot”. Aivoverenkiertohäiriöiden oireiden tunnistusluettelo ja 

yleinen vaaramerkki-hälytysäänen tunnistamisohje haluttiin poistaa oppaasta. Kun-

nassa on hälytyssireenejä ainoastaan keskustassa eli suurin osa kuntalaisista on 

hälytysäänen kuulumattomissa. Oppaan päivittämistarvetta haluttiin vähentää pois-

tamalla järjestöjen ja yhdistysten vuosittain vaihtuvat puheenjohtajien yhteystie-

dot.  
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5 PALVELUOPAS JA SEN ARVIOINTI 

 

  

5.1 Valmis palveluopas 

 

Projektin tuotoksena syntyi 36-sivuinen A5-kokoinen ikäihmisten palveluopas (Liite 

2). Opas on nidottavissa vihkon muotoon. Oppaassa on seitsemän lukua ja jokaisel-

le luvulle on annettu oma väri. Sama värikoodi toistuu sivunumeroissa selailun hel-

pottamiseksi. Oppaan liitteessä on ohjeet asiointikuljetusten tilaamiseen sekä asi-

ointitaksien kulkemat reitit. Opas on sähköisessä muodossa, joten siitä on helppo 

ottaa lisää kopioita tai tulostaa vain tarvittavat sivut. Kirjoitin oppaan mahdollisim-

man selkeällä kielellä ja turhaa sanojen tavutusta välttäen.  Tekstin fontti on suuri 

ja helppolukuinen. Erityistä huomiota vaativat asiat sekä puhelinnumerot ovat liha-

voidulla tekstillä. Mielestäni palveluopas on onnistunut suunnitelmien mukaisesti. 

Siihen ei ole kirjoitettu alkusanoja, joten se kannattaa jakaa joko käteen annettuna 

pienen selityksen kera tai sitten saatekirjeen mukana suoraan kotiin. Vanhusneu-

voston sihteerin mukaan kunnan suunnitelmissa on ikäihmisten palveluoppaan pai-

nattaminen ja julkaiseminen yhtä aikaa kunnan palveluoppaan päivityksen yhtey-

dessä. 

 

Palveluoppaan tekoprosessi sujui nopeasti, mutta vihkoksi tulostaminen tuotti on-

gelmia. Vaikka tulostus onnistui omalla tulostimellani vihkoksi, se ei onnistunut ti-

laajan tulostimella. Lähetin vanhusneuvoston palautteen jälkeen tehdyn version 

oppaasta kuntaan. Sen arvioi muutama säännöllisen kotipalvelun asiakas sekä van-

husneuvosto.  Vanhusneuvoston sihteeri on kirjannut ja lähettänyt arvioinnin tulok-

set minulle. Opasta kiiteltiin selkeäksi ja värilliset sivunumerot koettiin hyvinä. Si-

sällysluetteloon oltiin tyytyväisiä, eikä aakkosellista sisällysluetteloa katsottu tar-

peelliseksi lisätä oppaan loppuun. Sivuasettelua haluttiin selventää siten, että otsi-

kon alla olevan teksti mahtuisi kokonaan samalle sivulle. Yhteystiedoissa, joissa oli 

mainittu useampi puhelinnumero, numeroiden haluttiin olevan allekkain. Palveluop-

paan kannen kuvaksi toivottiin honkaa, joka kuvaisi ikäihmisen elämänkokemusta. 

Kannen tekstin haluttiin olevan suuremmalla ja tummemmalla fontilla. Kokonaisuu-

tena lopputuloksen katsottiin olevan juuri ikäihmisten tarpeisiin vastaava. Vanhus-

neuvostossa pohdittiin myös palveluoppaan jakelua ja painatusta. Oppaan valmis-

tumisesta aiotaan tiedottaa palveluoppaan jakamisen helpottamiseksi. 
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5.2 Oma oppiminen 

 

Ennen opinnäytetyön alkua minulla oli epämääräinen kuva vanhusneuvoston toi-

minnasta, mutta yhteistyömme aikana kuva selkiintyi. Yhteistyö vanhusneuvoston 

kanssa sujui hyvin. Vaikka heillä olikin päätäntävalta oppaan sisällön suhteen, mie-

lipiteeni ja ehdotukseni otettiin huomioon. Vanhusneuvoston kokousten alkuun si-

joitetuissa kahdessa suunnittelupalaverissa kehittelin opasta tasavertaisena varsi-

naisten jäsenten kanssa.  

 

Projektisuunnitteluun kuuluu mahdollisten riskien ja potentiaalisten ongelmien sel-

vittäminen. Projektin riskejä ovat muun muassa tekniset ja aikataululliset riskit, 

taloudelliset ja asiakkaaseen liittyvät riskit sekä organisaatioon, henkilöihin ja tie-

donkulkuun liittyvät riskit. (Pelin 1999, 234.) Tässä projektissa tiedonkulkuun tuli 

katkos ammattikorkeakoulun kesällä 2012 tehtyjen tietoteknisten muutosten yh-

teydessä. Olin kesäkuussa lähettänyt vanhusneuvostolle ensimmäisen version pal-

veluoppaasta kommentoitavaksi. Kahden jäsenen kommentteja en saanut, tosin 

toinen lähetti ne myöhemmin uudelleen. Tässä tapauksessa tilanteesta selvittiin 

hyvin, mutta suuremmassa projektissa sähköpostien häviäminen voisi tuottaa iso-

jakin ongelmia. 

 

Tekstinkäsittelytaitoni parantui tämän projektin myötä. Muotoillessani palveluopas-

ta jouduin käyttämään toimintoja, joita en ollut aiemmin käyttänyt tai olin ehtinyt 

jo unohtaa. Palveluoppaan tulostaminen vihkon muotoiseksi tuotti hankaluuksia, 

mutta koulussamme tietojenkäsittelyä opettava lehtori auttoi löytämään siihenkin 

ratkaisun. Kirjoitin oppaantekoprosessin aikana projektipäiväkirjaa tekstitiedoston 

muotoon. Tallensin sinne käymäni sähköpostikeskustelut sekä muistiinpanoja pro-

jektin kulusta. Päiväkirjasta oli hyötyä varsinkin opinnäytetyöraportin kirjoitusvai-

heessa.  

 

Projektin aikana arvostukseni itse palveluopasta kohtaan kasvoi. Näen sen nyt suu-

remmassa mittakaavassa kuin vain pelkkänä luettelona paikallisista palveluista. 

Sillä on eettisiä ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Siinä on mielestäni myös paljon 

käyttöönottamattomia mahdollisuuksia jakaa tietoa.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Palveluoppaan sisältämää tietoa tarvitaan monella taholla. Kuntalaisista vanhene-

minen tuntuu turvallisemmalta, kun tietää mistä apua tarvittaessa saa. Vanhusten 

kanssa työtään tekevät voivat hyödyntää palveluoppaan tietoja työssään. Esimer-

kiksi kodinhoitaja voi etsiä näkönsä menettäneelle asiakkaalleen oppaasta sii-

vousyrittäjän yhteystiedot. Omaishoitaja voi puolestaan opasta selatessaan löytää 

hoitokodin, joka hoitaa omaishoidettavia lyhytaikaisesti, ja saada näin aikaa asioi-

densa hoitoon. 

 

Internetissä sähköisessä muodossa olevalla palveluoppaalla on mahdollisuus olla 

pitkäikäisempi kuin painettuna julkaistulla palveluoppaalla. Yksityisten ja kunnallis-

ten toimijoiden yhteystiedot muuttuvat ja organisaatiot vaihtuvat. Palveluntarjoajia 

tulee lisää ja entisiä poistuu markkinoilta. Painettu opas vanhenee vääjäämättä, 

kun taas kunnan kotisivuilla julkaistua opasta voi päivittää tarvittaessa. Ellei säh-

köistä palveluopasta päivitetä säännöllisesti, ajantasaisuuden etu menetetään. 

Kunnissa kannattaisikin nimetä palveluoppaan päivittämiseen vastuuhenkilöt, joille 

voisi ilmoittaa muuttuneista tiedoista. Tutustuessani kuntien palveluoppaisiin inter-

netissä huomasin, että joitakin oppaita päivitetään puolen vuoden välein ja jotkut 

olivat jopa neljän vuoden takaisia.  

 

Painettu palveluopas on hyvä väline tiedottamaan pysyvämmistä palveluista, joita 

ovat esimerkiksi kunnalliset palvelut. Tällaisen oppaan kunta voisi jakaa jokaiseen 

talouteen. Internetissä kunta voisi julkaista oppaan, johon sisältyisi nopeammin 

vanhenevaa tietoa kuten kulttuuri- ja liikuntatapahtumien esittelyitä sekä yksityis-

ten palveluntarjoajien ja yhdistysten yhteystietoja. Internet-oppaasta tiedon tarvit-

sija voisi tulostaa itse tai käydä Tervolan kunnan tapauksessa virastotalon info-

pisteessä tulostuttamassa haluamansa sivut. 

 

Ikäihmisten palveluopas voi olla paljon enemmän kuin pelkkä luettelo paikallisista 

palveluista. Aktiivinen laadukkaan ja ajantasaisen ikäihmisten palveluoppaan käyttö 

luo vaikutelman ikäihmisistä ja heidän hyvinvoinnistaan huolehtivasta kunnasta. 

Tällainen ikääntymismyönteinen imago on tarpeen sekä suhteessa ikäihmisiin että 

muihin kuntalaisiin. Usein myös asioiden näkyväksi tekeminen auttaa kehittämään 

organisaatiota. Kunnassa saattavat olla vanhustenhuollon palvelut hajallaan ja ko-
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konaiskuvaa voi olla vaikea nähdä. Kattavasti tehty ikäihmisten palveluopas auttaa 

osaltaan havaitsemaan vanhustenhuollon puutteet, epäkohdat ja -loogisuudet. 

 

Suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle ja vanhustyön työpaikkoja vapautuu 

kasvavassa määrin. Väestön ikääntymisen myötä sosiaali- ja terveysalan työpaik-

koja tarvittaisiin jopa lisää. Tulevaisuudessa opiskelijoista käydään oppilaitosten 

kesken kovaa kilpailua. (Vallimies-Patomäki 2012). Vanhustyön eriasteiset koulu-

tukset eivät ole tähän asti olleet kovin vetovoimaisia ja siksi ala tarvitseekin arvon-

kohotusta. Kuntien julkaisemat laadukkaat palveluoppaat tekevät mielestäni osal-

taan tätä työtä. Oppaan laadintaan kannattaisikin perustaa työryhmä, jonka jäse-

nistöön kuuluisi vanhustyön ammattilaisten lisäksi yksi viestinnän asiantuntija. Tällä 

hetkellä kuntien ikäihmisten palveluoppaiden kirjo on vaihteleva. Joukossa on tur-

han paljon huolimattoman oloisesti tehtyjä luetteloita saatavilla olevista palveluista.  
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7 POHDINTA 

 

Opinnäytetyöprosessini onnistui mielestäni kaikin puolin riittävän hyvin. Projekti-

suunnitelman mukaisessa aikataulussa en pysynyt, koska minulla oli puutteita itse-

ni johtamisessa. Tuotos valmistui kuitenkin aikataulun mukaisesti ja opinnäytetyö-

raportin palautin ajallaan. Seuraavissa projekteissa käytän aikatauluriskin mini-

moimiseen syy-seuraus analyysiä. Tässä analyysissä selvitetään ensin riskien syyt 

ja kehitetään sitten syiden suhteen ehkäisevä toimenpide. Vakavampien riskien 

varalle mietitään lisäksi toimintasuunnitelmaa riskin jo toteuduttua. Analyysin lo-

puksi tehdään päätös toteutettavista toimenpiteistä. (Pelin 1999, 242.)  

 

Palveluoppaan ulkonäköön olen tyytyväinen. Jos olisin suunnitellut oppaan itsenäi-

sesti, olisin lisännyt siihen kuvia raikastamaan ilmettä. Olen kuitenkin tyytyväinen 

tähän oppaaseen ja iloinen siitä, että valitsin tämän aiheen. Työmenetelmänä ollut 

tiedonhaku internetistä oli mielenkiintoista. Palveluoppaan arviointitilanteessa tein 

virheen, kun unohdin pyytää opinnäytetyöhöni liittyvän IkäEhyt-hankkeen projekti-

päälliköltä arviota tuotoksestani. Samoin tilaajalta unohdin pyytää arviointia pro-

sessin kulusta. 

 

Olen toiminut opinnäytetyötä tehdessäni eettisesti. Tein opinnäytetyöni itse plagi-

oimatta tekstiä muilta. Olen osoittanut tekstiviitteillä ne kohdat, joissa olen käyttä-

nyt lähteenä muiden tuottamaa tekstiä. Projektin aikana olen ottanut tasapuolisesti 

huomioon kaikkien palveluoppaan suunnitteluun osallistuneiden mielipiteet. Projek-

tin tuotoksen arviointiin on osallistunut myös palveluoppaan käyttäjien edustajia eli 

tervolalaisia ikäihmisiä. Keskeisiä ihmisarvoisen vanhuuden turvaavia eettisiä peri-

aatteita, jotka toteutuvat opinnäytetyössäni, ovat: itsemääräämisoikeus, oikeu-

denmukaisuus, osallisuus ja turvallisuus.  Jotta ikäihminen voisi päättää asioistaan, 

hänen on saatava tietoa päätöstensä tueksi. Yleisesti jaossa oleva tieto lisää oikeu-

denmukaisuutta, kun ikäihminen ei jää palveluista osattomaksi tiedonpuutteen ta-

kia. Ikäihmisen osallisuus helpottuu, kun tietää paikallisista osallistumismahdolli-

suuksista. Tieto siitä, kenen puoleen kääntyä avuntarpeen lisäännyttyä, luo turvalli-

suuden tunnetta sekä ikäihmiselle että hänen omaisilleen. (Ikäihmisten palvelujen 

laatusuositus 2008, 12). 

 

Tämän opinnäytetyön tuotoksena syntynyt palveluopas tukee ikäihmisten hyvin-

vointia antamalla heille tietoa oman kunnan alueella saatavista palveluista. Ikäih-
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misten palveluoppaalla itsessäänkin voi olla hyvinvointia lisäävä vaikutus. Kunnan 

julkaisemana ja jakamana palveluopas voi antaa ikäihmiselle tunteen, että häntä 

arvostetaan ja häneen kannattaa panostaa. 

 

Projektin aikana mieleeni tuli monia kehittämisen mahdollisuuksia palveluoppaan 

käyttöön liittyen. Yksityisten palveluntarjoajien ja kolmannen sektorin kannalta pal-

veluopas on yksi markkinoinnin väline. Alalle tullut uusi yrittäjä saa yritystään esille 

taholla, jonka kohteena juuri hänen asiakasryhmänsä. Yritystoiminnan käyntiin 

pääseminen voi nopeutua, sillä yleensä ihmiset luottavat kunnan tuottamaan pai-

nettuun oppaaseen enemmän kuin mainoksiin. Yhdistykset ja järjestöt voivat hank-

kia lisää jäseniä kertomalla toiminnastaan palveluoppaassa. Piristynyt yritystoimin-

ta ja aktiivinen yhdistystoiminta vaikuttaisivat myönteisesti koko yhteiskuntaan.  

 

Ikäihmisillä on usein elämän varrella opittuja tietoja ja taitoja, joita he haluaisivat 

käyttää muiden hyödyksi. Palveluoppaan avulla he voisivat tarjota tietotaitoaan 

avuntarvitsijoille. Tarjottu apu voisi olla vapaaehtoista tai maksua vastaan tehtyä 

työtä. Ikäihmiset voisivat näin osallistua aktiivisesti elinympäristönsä toimintaan ja 

kokea olevansa yhteiskunnan täysivaltaisia jäseniä. Samalla voisi vähetä ikäihmis-

ten ulkopuolisen avun tarve, kun he ikään kuin auttaisivat toinen toisiaan. 

 

Monia tukia ja etuuksia voi hakea nykyisin myös sähköisesti. Kelan toimistoissa 

autetaan henkilökohtaisesti hakemusten täytössä, mutta palvelun jonottajia on 

usein paljon. Ikäihmisille voisi kehittää palveluoppaan, jossa kerrottaisiin sähköi-

sesti haettavista palveluista. Lisäksi oppaassa opastettaisiin hakemusten täytössä 

selkokielellä. Tällainen opas palvelisi ikäihmisten ohella myös muita tukien- ja 

etuuksienhakijoita. 

 

Palveluopas voisi tiedon jakamisen lisäksi myös vastaanottaa tietoa. Painetun op-

paan lopussa voisi olla lomake oppaan arviointia varten. Lomakkeen voisi jättää 

kuoreen suljettuna kenelle tahansa kunnan työntekijälle, joka lähettäisi sen eteen-

päin keskitetylle vastaustenkäsittelijälle. Näin ikäihmiset voisivat aktiivisesti vaikut-

taa siihen tietoon, mikä palveluoppaaseen laitetaan. 
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