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JOHDANTO 1/2
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi on
lakisääteinen (vanhuspalvelulaki 5 §). Suunnitelmalla ohjataan,
johdetaan ja kehitetään ikääntyneiden hyvinvointia laaja-alaisesti
monialaisessa yhteistyössä kunnassa. Se ohjaa kunnan kaikkia
toimijoita kehittämään ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia
edistävää ja ylläpitävää toimintaa pitkäjänteisesti ja
tavoitteellisesti yhteistyössä järjestöjen ja kolmannen sektorin
toimijoiden kanssa. Suunnitelma sisältää tavoitteet vuosille 20212025 ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden,
turvallisuuden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen
tukemiseksi. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemien palvelujen järjestämistä ja kehittämistä.
Suunnitelmassa on huomioitu Pirkkalan yhteistoiminta-alueen
ikääntyneille järjestettyjen palvelujen osuus niiltä osin, kun liittyvät
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisvastuuseen.
Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin edistämiseksi
sisältää sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi myös muut
toimenpiteet hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Suunnitelma on osa kunnan hyvinvointi- ja
turvallisuussuunnitelmaa ja on laadittu osana kunnan strategista
suunnittelua. Sen hyväksyy valtuusto ja se tarkistetaan
valtuustokausittain.

Suunnitelman laatimiseen on osallistunut Pirkkalan ja Vesilahden
vanhusneuvostot sekä yhteistoiminta-alueella toimiva
seniorifoorumi.

Suunnitelma rakentuu
- Kansalliseen ikäohjelmaan vuoteen 2030 (STM,2020)
- Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamisesta ja
palvelujen parantamisesta 2020-2030 (STM, Kuntaliitto, 2020)
- Suunnitelmaan ikäihmisten yhteensovitetusta
palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa ( STM
hyväksymä 2018).
- Pirkkalan kuntastrategiaan

IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ
vanhuuseläkkeeseen
oikeutetussa iässä oleva
väestö

IÄKÄS HENKILÖ
Henkilö, jonka fyysinen,
kognitiivinen, psyykkinen
tai sosiaalinen
toimintakyky on
heikentynyt korkean iän
myötä alkaneiden,
lisääntyneiden tai
pahentuneiden sairauksien
tai vammojen vuoksi taikka
korkeaan ikään liittyvän
rappeutumisen vuoksi.

JOHDANTO 2/2
Väestön ikääntymisessä ei ole ainoastaan kyse iäkkäiden määrän
kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen muutoksesta.
Ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien tuleminen
vanhuusikään sekä samaan aikaan syntyvyyden ja kuolevuuden
aleneminen. Ennusteiden mukaan erityisesti vanhimmissa
iäkkäiden ikäryhmissä tapahtuu kasvua samalla kun lasten ja
työikäisten määrä vähenee.
Väestön ikääntymistä seuraavat haasteet ovat monimutkaisia ja
toisistaan riippuvaisia. Ei ole yhtä yksittäistä tahoa, jolle tähän
ilmiöön liittyvien haasteiden ratkaiseminen kuuluu. Tarvitaan
yhteistä näkemystä, koordinaatiota ja yhteistyötä eri toimialojen,
järjestöjen ja yritysten kesken. Väestön ikääntymiseen liittyvien
kysymysten ratkaiseminen vaatii kansallista ja alueellista
pitkäjänteistä ja poikkihallinnollista sitoutumista ja kehittämistä.

Ikä sinällään ei tuo ihmiselle toimintakyvyn rajoitteita mutta
monet ikääntymisen myötä lisääntyvät sairaudet lisäävät niitä,
erityisesti muistisairaudet.
Ikääntyneet ihmiset ovat hyvin heterogeeninen joukko, joka pitää
sisällään niin elämäntavoiltaan kuin toimintakyvyltään erilaisia
ryhmiä. Kaikki ihmiset, myös ikääntyneet, haluavat kokea
elämänsä merkitykselliseksi. He sitoutuvat asioihin ja tavoitteisiin,
jotka ovat heille tärkeitä ja merkittäviä. Osallisuus ja aktiivinen
kansalaisuus luovat hyvinvointia, avoimuutta ja turvallisuutta.

Vanhuspalvelulakia uudistettiin vuonna 2020. Siinä painotetaan
erityisesti huomion kiinnittämistä ennakointiin, ennaltaehkäisyyn,
riittävien ja osaavien resurssien kohdentamiseen, palvelutarpeiden
arviointiin ja iäkkäiden hoidon laatuun liittyviin tekijöihin.

Käytännössä nämä tarkoittavat ikääntyneelle väestölle riittävää
määrää edullisia vuokra-asuntoja, tavallista palveluasumista sekä
erilaisten välimuotoisten asumisratkaisujen (esim. yhteisöasuminen)
eri muotojen kehittämistä, ennaltaehkäisevien matalan kynnyksen
palvelujen, geriatrisen arvioinnin ja kuntoutusmahdollisuuksien
lisäämistä, turvaamista ja kehittämistä, kotihoidon kattavuuden ja
säännöllisen yöhoidon turvaamista sekä omaishoidon ja perhehoidon
palvelujen laajentamista.
Tietojohtamismallin kehittämisessä tulee huomioida ikääntyneiden
palvelutarpeiden ennakointi ja arviointi. Kansallisesti seurattavat
vaikuttavuuden mittarit ovat vielä puutteelliset mutta niiden
kehittyessä, mittarit otetaan käyttöön suunnitelmakaudella.
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TAUSTA 1/3 : KANSALLINEN IKÄOHJELMA TOIMII
SUUNNITELMAN POHJANA
Toimintaympäristö on muutoksessa

Vaikuttavuustavoitteet

väestön ikääntyminen

Ikääntyvien työikäisten työkyky on parantunut ja työurat pidentyneet

ikääntyvän väestön hyvinvointi

Iäkkäät ovat toimintakykyisiä pidempään

kaupungistuminen

Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa

ilmastonmuutos, pandemiat

Digitalisaatio ja uudet teknologiat ovat lisänneet hyvinvointia

rahoitus ja varautuminen

Asuminen ja asuinympäristöt ovat ikäystävällisiä

teknologinen murros

Palvelut toteutetaan sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla

osallisuuden muutos

Vaikuttavuustavoitteiden toteutuminen edellyttää, että ennaltaehkäiseviä
ja toimintakykyä edistäviä toimia kohdennetaan iäkkäälle väestölle ja
riskiryhmille. Lisäksi toteutumisen edellytyksenä on toimia ikääntyvien
työikäisten toimintakykyä edistävällä ja ylläpitämällä tavalla.

uudistuvat sote- rakenteet

Tutustu Kansalliseen Ikäohjelmaan Valtioneuvoston verkkosivuilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162462

TAUSTA 2/3 : LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN
TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020- 2030 (STM ja Suomen Kuntaliitto, 2020)
on tarkoitettu väestön ikääntymiseen varautumiseen ja
iäkkäiden palvelujen kehittämisen, arvioinnin ja toimeenpanon
tueksi kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille ja johdolle
sekä valvonnan tueksi.

Laatusuosituksen keskeinen sisältö
iäkkäiden toimintakyvyn edistäminen
vapaaehtoistyön lisääminen
digitalisaation ja teknologian hyödyntäminen

asumisen ja asumisympäristöjen kehittäminen
palvelujen tuottaminen ja järjestäminen
asiakas- ja palveluohjaus
osaava ja hyvinvoiva henkilöstö
laadun varmistaminen

Tutustu Laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455

TAUSTA 3/3 : PIRKANMAAN SUUNNITELMA
IKÄIHMISTEN YHTEENSOVITETUSTA
PALVELUKOKONAISUUDESTA
Suunnitelmassa ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa (2018) tavoitteena on toimivalla
palvelujärjestelmällä turvata toimiva ja hyvä arki ikääntyneille. Suunnitelman visiona on, että Pirkanmaa on hyvä paikka ikääntyneille elää
ja asua sekä olla tasavertaisia toimijoita muiden ikäryhmien rinnalla.

Tutustu Ikäihmisten palvelujen suunnitelmaan Pirkanmaalla: Ikäihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa.pdf.pdf (stm.fi)
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VÄESTÖENNUSTEET JA PALVELURAKENNE 1/4:
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VÄESTÖENNUSTEET JA PALVELURAKENNE 2/4:
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VÄESTÖENNUSTEET JA PALVELURAKENNE 3/4
PIRKKALA

valtakunnallinen
suositus

2015

2016

2017

2018

2019

18 913

19 163

19 238

19 368

19 623

5,9 %

6,9 %

6,6 %

6,9 %

7,3 %

91-92 %

92,9 %

93,5 %

92,7 %

92,5 %

92,8 %

13-14 %

11,1 %

11,8 %

10,5 %

11,5 %

11,4 %

6-7 %

3,5 %

2,5 %

2,7 %

3,9 %

3,8 %

6-7 %

4,9 %

4,7 %

5,1 %

5,7 %

5,8 %

2-3 %

2,0 %

1,8 %

2,1 %

1,8 %

1,5 %

8-10%

6,9 %

6,5 %

7,2 %

7,5 %

7,2 %

Koko väestö
75 vuotta
täyttäneiden
kuntalaisten osuus
kunnan koko
väestöstä
Kotona asuvia
Säännöllisen
kotihoidon piirissä
Omaishoidon tuen
saajia
Tehostetussa
palveluasumisessa
Pitkäaikaisessa
laitoshoidossa
Ympärivuorokautinen
hoito yhteensä

VÄESTÖENNUSTEET JA PALVELURAKENNE 4/4
VESILAHTI

valtakunnallinen
suositus

Koko väestö
75 vuotta täyttäneiden
kuntalaisten osuus kunnan koko
väestöstä

2015

2016

2017

2018

2019

4 489

4 462

4 460

4 393

4 355

8,0 %

7,8 %

7,8 %

7,8 %

7,7 %

Kotona asuvia

91-92 %

89,2 %

90,3 %

89,7 %

89,8 %

90,2 %

Säännöllisen kotihoidon piirissä

13-14 %

13,0 %

14,6 %

16,0 %

17,4 %

19,6 %

Omaishoidon tuen saajia

6-7 %

3,0 %

2,0 %

4,2 %

6,1 %

5,6 %

Tehostetussa palveluasumisessa 6-7 %

6,6 %

6,0 %

6,3 %

6,4 %

6,8 %

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Ympärivuorokautinen hoito
yhteensä

2-3 %

4,1 %

3,7 %

3,7 %

3,8 %

3,3 %

8-10%

10,7 %

9,7 %

10,0 %

10,2 %

9,8 %
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HYVINVOINNIN MITTARIT
Mittarit, Pirkkala

Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä

2017

2018

Pirkanmaa,
2019 vuosi 2019

58,2*

58,4*

-

58,6*

1,1

1,1

1,1

1,5

60,9

60,9

61,3

62

Erityiskorvattaviin lääkkeisiin Alzheimerin taudin vuoksi oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä

3,3

3

2,5

2,1

Kotona asuvat eli tehostetun palveluasumisen ja laitoshoidon ulkopuolella olevat, % kunnan 75 vuotta täyttäneistä

92,7

92,5

92,8

-

75 vuotta täyttäneiden yhdenhengen asuntokunnat, % vastaavan ikäisten asuntokunnista

50,5

49,3

49,3

57,7

Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitojaksot 65 vuotta täyttäneillä / 10 000 vastaavan ikäisistä

174,2

361,9

222,1

375,0

0,6

0,7

0,8

0,7

Dementiaindeksi, ikävakioitu

99,7**

-

-

93,4 **

Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA) ikääntyneiden palveluissa, pistemäärä

86***

-

-

77***

Joukkoliikenteen pysäkkien saavutettavuus, enintään 1km etäisyydellä linja-autopysäkeistä asuvat, %

97,7**

-

-

-

68,5

63,3

69,5

-

Täyttä kansaneläkettä saaneet 65 vuotta täyttäneet, % vastaavan ikäisestä väestöstä
Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettuja 65 vuotta täyttäneitä, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Lonkkamurtumat 65 vuotta täyttäneillä, % vastaavan ikäisestä väestöstä

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus, ikääntyneet %
*Tieto vuodelta 2018
**Tieto vuodelta 2015
***Tieto vuodelta 2014
Metadata - Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
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HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 1/7:
IKÄÄNTYVIEN TYÖIKÄISTEN TYÖKYKY ON PARANTUNUT
JA TYÖURAT PIDENTYNEET
Ikääntymiseen varautuminen aloitetaan jo keski-iässä ja sitä jatketaan eläkkeelle siirtyessä

Hyödynnetään erilaisia yksilöllisiä ratkaisuja ja työelämän joustoja, joilla varmistetaan pidemmät työurat ja ehkäistään ikäsyrjintää
työelämässä
Ikääntyneiden palveluissa työskentelevän henkilöstön osaamista, jaksamista ja alan vetovoimaa parannetaan

Keinot

Vastuu

Tiedottamisen, neuvonnan ja ohjauksen tehostaminen omaehtoisessa
varautumisessa ikääntymiseen (mm. Etusivu - Vanheneminen.fi)

Viestintä ja asiointi, hyvinvointia edistävät palvelut, ikääntyneiden
palvelut

Mahdollistetaan ja tuetaan ikääntyvien työntekijöiden työssä
jaksamista

Henkilöstöhallinto, kaikki toimialat, yritykset, järjestöt

Hyödynnetään Hyvä Veto – hankkeessa (2020-2023, THL,TTL) syntyvän
toimintamallin käytäntöjä Henkilöstön saatavuuden ja alan
vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) Työterveyslaitos (ttl.fi)

Henkilöstöhallinto, ikääntyneiden palvelut

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 2/7:
IÄKKÄÄT OVAT TOIMINTAKYKYISIÄ PIDEMPÄÄN
Iäkkäiden toimintakyky on parantunut niin, että aktiivisten ja toimintakykyisten vuosien määrä kasvaa ja keskimääräinen
intensiivistä hoitoa ja huolenpitoa vaativa aika on lyhentynyt
Innovatiiviset tavat tukevat ja motivoivat ikääntyneitä kuntalaisia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä : ravitsemuksen
parantaminen, liikunnan lisääminen, mielenterveyden edistäminen ja osallisuuden vahvistaminen

Panostamalla riskiryhmiin kuuluvien ikääntyneiden varahaista tunnistamista, kohdentamalla heille ehkäiseviä toimia, vähennetään
toimintakyvyn laskua, sairastavuutta ja erityisesti muistisairauksia
Keinot

Vastuu

Elintapaohjauksen kehittäminen FINGER – mallin (THL) mukaisesti
(muistisairauksien ehkäisy ja varhainen tunnistaminen)
FINGER-toimintamalli - THL

Terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut, hyvinvointia edistävät
palvelut

Liikkumisen palvelut ja kävely-ympäristöt suunnitellaan ja
hoidetaan niin, että liikkuminen on mahdollisimman esteetöntä ja
turvallista

Yhdyskuntapalvelut, hyvinvointia edistävät palvelut

Tutkittuun tietoon perustuvien hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja ehkäisevien toimenpiteiden
suunnittelussa (2020–2023 Laatusuositus hyvän ikääntymisen
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023
(valtioneuvosto.fi)

Hyvinvointia edistävät palvelut, terveyspalvelut, ikääntyneiden
palvelut, järjestöt

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 3/7:
VAPAAEHTOISTYÖLLÄ ON VAKIINTUNUT ASEMA
IKÄÄNTYVÄSSÄ YHTEISKUNNASSA
Kunnan palveluissa tunnistetaan ja mahdollistetaan vapaaehtoistatoiminta kuntaa ja vapaaehtoisia hyödyttävällä tavalla

Eläkeikäiset osallistuvat yhä enemmän vapaaehtoistyöhön
Läheisapuun ja vapaaehtoistyöhön osallistuminen on lisännyt ikääntyvien osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia
Keinot

Vastuu

Kuntalaistiedotus vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista
järjestöissä ja julkisen palvelutoiminnan lisätukena

Viestintä, järjestöt, hyvinvointia edistävät palvelut, ikääntyneiden
palvelut

Yhteistyön tiivistäminen järjestöjen, seurakunnan ja muiden
toimijoiden kanssa iäkkäiden hyvinvointia tukevalle
vapaaehtoistoiminnalle

Hyvinvointia edistävät palvelut, ikääntyneiden palvelut,
vanhusneuvosto, järjestöt

Hyödynnetään hyviä käytäntöjä lisätä säännöllistä palvelua
saavien iäkkäiden asiakkaiden mahdollisuutta saada erityisesti
sosiaalista toimintakykyä edistävää kanssakäymistä
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020–2023 (valtioneuvosto.fi)

Ikääntyneiden palvelut, järjestöt

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 4/7:
DIGITALISAATIO JA UUDET TEKNOLOGIAT OVAT
LISÄNNEET HYVINVOINTIA
Itsenäistä suoriutumista tukevat teknologiat ovat parantaneet ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvointia
Teknologian, tekoälyn ja robotiikan hyödyntäminen ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ja
hoidon tukena on lisääntynyt

Tietoperusteisuus ja tietomassojen hyödyntäminen tietojohtamisessa on parantanut toiminnan kustannusvaikuttavuutta

Keinot

Vastuu

Ikääntyville tarjotaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tietoa
tietoturvallisista digitaalisista palveluista, teknologista ratkaisuista,
apuvälineistä

Viestintä, kaikki toimialat

Varmistetaan ikääntyvien henkilöiden kanssa työskentelevien
työntekijöiden osaaminen digitaalisten palvelujen ja
teknologioiden käytössä ja niiden ohjauksessa

Henkilöstöhallinto, terveyspalvelut, ikääntyneiden palvelut,
hyvinvointia edistävät palvelut

Hyödynnetään hyviä käytäntöjä, miten teknologia saadaan osaksi
muuta palvelutoimintaa ennaltaehkäisevissä ja säännöllisissä
palveluissa Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2020–2023 (valtioneuvosto.fi)

Kaikki toimialat, järjestöt

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 5/7:
ASUMINEN JA ASUINYMPÄRISTÖT OVAT
IKÄYSTÄVÄLLISIÄ
Ikääntyneille soveltuvia esteettömiä ja muunneltavissa olevia asuntoja on kehitetty, korjattu ja rakennettu
Asuinympäristöjen suunnittelussa ja kehittämisessä on huomioitu ikääntyvien ja iäkkäiden tarpeet

Ihmiset itse ennakoivat ja varautuvat ikääntymisen mukanaan tuomiin asumisen ja siihen liittyvien palvelujen haasteisiin

Keinot

Vastuu

Vahvistetaan poikkitoiminnallista yhteistyötä ikääntyvien
asumiseen liittyvissä ratkaisuissa

Konsernihallinto, kaavoitus, maankäyttö, rakentaminen
vanhusneuvosto

Edistetään ja ennakoidaan ikääntyneille sopivien
asumisratkaisujen toteuttamista (mm.
välimuotoinen/yhteisöllinen asuminen)

Konsernihallinto, kaavoitus, maankäyttö, tilapalvelu,
ikääntyneiden palvelut, vanhusneuvosto

Varmistetaan iäkkäiden tarpeet ja ikäystävällisyys asuinalueiden
kehittämisessä ja olemassa olevien asuinympäristöjen
kehittämisessä

Konsernihallinto, kaavoitus, maankäyttö, rakentaminen,
vanhusneuvosto, ikääntyneiden palvelut

Sisällytetään asuinolojen arviointi osaksi toimintakyvyn ja
palvelutarpeen arviointia

Ikääntyneiden palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 6/7:
PALVELUT TOTEUTETAAN SOSIAALISESTI JA
TALOUDELLISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA
Iäkkäiden palveluja uudistamalla varmistetaan heille tarpeen mukainen hyvinvointi ja terveyttä edistävä laadukas hoito ja huolenpito
Asiakas- ja palveluohjaus on varmistanut palveluintegraation ja kustannusvaikuttavien palvelujen järjestämisen

Kotiin vietävissä palveluissa on käytössä akuuttihoidon, kuntoutuksen ja omais-/perhehoidon toimintamallit, palveluita
ympärivuorokauden ja toiminnanohjausjärjestelmät, jotka tukevat henkilöstön joustavaa kohdentamista asiakkaiden palvelutarpeen
mukaan
Turvallinen kotona asuminen on lisääntynyt eri toimialojen ja palveluntuottajien yhteistyönä (mm. liikunta, liikenne, koulutus, kulttuuri,
ruokapalvelut)
Keinot
Vastuu
Iäkkäille henkilöille järjestettävä palvelu toteutetaan tarpeisiin
perustuen. Iäkäs henkilö on aidosti osallinen ja hänen mielipiteensä
huomioidaan palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa

Ikääntyneiden palvelut, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut

Iäkkäille asiakkaille laaditaan tavoitteellinen ja pitkäjänteinen palveluja kuntoutussuunnitelma laaja-alaisella yhteistyöllä ja sen
toteutumista seurataan systemaattisesti. Asiakkaita kannustetaan
hoitotahdon ja edunvalvontavaltuutuksen tekemiseen.

Ikääntyneiden palvelut, terveyspalvelut, hyvinvointia edistävät
palvelut

Iäkkäiden asiakkaiden hoito ja palvelu on toimintakykyä ja
kuntoutumista edistävää ja ylläpitävää kaikissa palvelumuodoissa (ml.
sairaalahoito)

Ikääntyneiden palvelut, terveyspalvelut, hyvinvointia edistävät
palvelut

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN 7/7:
PALVELUT TOTEUTETAAN SOSIAALISESTI JA
TALOUDELLISESTI KESTÄVÄLLÄ TAVALLA
Keinot

Vastuu

Palvelujen järjestäjä ja tuottaja vastaavat, että iäkkäillä asiakkailla on
saatavilla tarvittava osaaminen laaja-alaiseen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseen (geriatria, gerontologinen hoitotyö
sosiaalityö, monialainen kuntoutus, oppiminen, päihde- ja
mielenterveys, saattohoito, suun terveys, lääkehoito)

Hyvinvointitoimiala, yksityiset palvelutuottajat, järjestöt

Hyödynnetään teknologiaa ja etäyhteyksiä kuntoutuksen, hoivan,
konsultoinnin ja omaisyhteistyön toteuttamisessa

Hyvinvointitoimiala, ict- palvelut

Palvelurakennetta ja sisältöä uudistetaan asiakastarpeiden ja
paikallisten olosuhteiden mukaisesti

Hyvinvointitoimiala, taloushallinto

Palvelujen hankinnassa ja kilpailutuksissa kiinnitetään erityinen
huomioi palvelujen laatuun. Hankintasopimukset laaditaan niin, että
valvonnassa voidaan puuttua huonoon laatuun.

Ikääntyneiden palvelut, sosiaalipalvelut, terveyspalvelut,
taloushallinto, hankintayhtiöt, maakunnallinen valvontayksikkö
(valmistelussa v. 2021)

TOTEUTTAMINEN
JA SEURANTA
TAUSTA
VÄESTÖENNUSTE JA
PALVELURAKENNE

HYVINVOINNIN TILA

HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN
TOTEUTUS JA
SEURANTA

TAUSTAMATERIAALI

TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA
Suunnitelma otetaan huomioon

valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja iäkkäiden
henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan
päätöksentekoa

kaikkien toimialojen talouden suunnittelussa, tavoitteissa ja
toteutumisen arvioinnissa

hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmassa ja sen
raportoinnissa (osa hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmaa)

Pirkkalan kunnan hyvinvointiryhmä seuraa ja arvio suunnitelman
tavoitteiden toteutumista osana hyvinvointikertomusta. Suunnitelman
toteutumisen kokonaisuus raportoidaan valtuustokausittain.

TAUSTAMATERIAALI
TAUSTA
VÄESTÖENNUSTE JA
PALVELURAKENNE

HYVINVOINNIN TILA

HYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN
TOTEUTUS JA
SEURANTA

TAUSTAMATERIAALI

TAUSTAMATERIAALI
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn…
980/2012 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®
Pirkkalan kuntastrategia 2018-2022 pirkkalan_kuntastrategia_160919_internet.pdf
Pirkkalan kunnan hyvinvointi –ja turvallisuussuunnitelma 2018-2022 hyvinvointi-_ja_turvallisuussuunnitelma_29_8_2018.pdf (pirkkala.fi)
Pirkkalan kunnan osallisuussuunnitelma 2020-2024, Suunnitelma ikäihmisten yhteen sovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa
(2018) Osallisuussuunnitelma 2020-2024 (office.com)
Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030 (valtioneuvosto.fi)
Suunnitelma ikäihmisten yhteensovitetusta palvelukokonaisuudesta Pirkanmaan maakunnassa
Ikäihmisten_palvelujen_suunnitelma+Pirkanmaa.pdf.pdf (stm.fi)
Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020–2023 (valtioneuvosto.fi)
Ikääntyneiden asumistarpeisiin varautuminen kunnissa (ympäristöministeriö 2017) YMra_4_2017.pdf (valtioneuvosto.fi)
Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa 2018 Prosenttiperiaatteen kärkihankeesite.pdf (valtioneuvosto.fi)
Liikuntasuositus 65 vuotta täyttäneille Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille - UKK-instituutti
Ikääntyneiden ruokasuositukset 2020 Vireyttä seniorivuosiin – ikääntyneiden ruokasuositus (julkari.fi)

Tilasto ja indikaattoripankki Etusivu - Tilasto- ja indikaattoripankki Sotkanet.fi
”Uusin silmin”– vanhuuteen varautuminen, tulevaisuuden suunnittelu ja elämänmuutokset – tutkimusraportti 2020 : https://www.vanheneminen.fi/wpcontent/uploads/sites/3/2021/01/Tutkimusraportti2021_vanhustyon_keskusliitto_A4_web.pdf

