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HYVÄ LUKIJA
Käsissänne on Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelma, joka on kaupunkitasoinen suunnitelma keravalaisten ikäihmisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Koska ikääntyneiden hyvinvoinnin edistäminen on kuntatasolla
kaikkien toimijoiden vastuulla, on ohjelma laadittu yhteistyössä kaupungin
eri toimialojen viranhaltijoiden, vanhus- ja vammaisneuvoston edustajien
sekä kuntapäättäjiä edustavien luottamushenkilöiden kanssa. Ohjelma on
rakennettu Keravan kaupungin omien strategisten suuntaviivojen mukaisesti ja kuntalaisten kuulemiseen perustuen. Lisäksi ohjelmatyössä on tarkasteltu ja hyödynnetty valtakunnallisia toimenpideohjelmia.
Yhden näkökulman ohjelman valmisteluun toi myös kaikkien keravalaisten
valtuustoryhmien yhteinen aloite yhteisöllisen asumisen mahdollistamisesta Keravalla.
Keravan kaupungin edellinen vanhuspoliittinen ohjelma päättyi vuoteen
2020. Tästä syystä Keravan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta esitti
20.5.2020 kokouksessaan edelleen esitettäväksi kaupunginhallitukselle,
että uuden vanhuspoliittisen strategian valmistelu käynnistettäisiin nimellä
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelma ja sille nimettäisiin ohjausryhmä. Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 20.10.2020 ohjelmalle
nimettiin ohjausryhmä sekä ohjausryhmän sihteeri. Lisäksi kaupunginhallitus oikeutti ohjausryhmän kutsumaan mukaan ohjausryhmän työskentelyyn tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa eri asiantuntijoita.
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Ohjausryhmän jäsenet:
• Kauko Passi, puheenjohtaja (sosiaali- ja terveyslautakunta)
• Tuija Husari (vapaa-aika- ja hyvinvointilautakunta)
• Liisa Hyttinen (kaupunkikehitysjaosto, 1.1.2021 alkaen myös sosiaali- ja
terveyslautakunnan edustajana)
• Erja Johansson (vammaisneuvosto)
• Anne Karhusaari (tekninen lautakunta)
• Marja-Terttu Nieminen (vanhusneuvosto)
• Sari Pesu (31.12.2020 asti, sosiaali- ja terveyslautakunta)
• Iiro Silvander (kaupunginhallitus)
• Sini Syrjäläinen (kasvatus- ja opetuslautakunta)
• Raija Hietikko, ohjausryhmän sihteeri
• Satu Kiuru, valmistelija ja projektiryhmän sihteeri
• Mikko Männikkö, valmistelija ja projektiryhmien sihteeri
Keravalaiset ikäihmiset ja ikääntyvien asioista kiinnostuneet kuntalaiset
ovat tärkeässä roolissa, kun suunnitellaan palveluita ja erilaisia kuntalaisten hyvinvointia sekä toimintakykyä lisääviä toimintoja. Heidän näkemyksiään palveluiden toimivuudesta, kehittämisehdotuksiaan toimivuuden lisäämiseksi ja ajatuksiaan ikäystävällisestä kaupungista kuultiin myös tämän
ohjelman laatimisen yhteydessä mm. kuntalaiskyselyiden sekä webinaarin
muodossa. Kyselyiden tavoitteena oli selvittää kaupunkilaisilta heidän näkemyksensä kehittämiskohteista ja sen myötä luoda ensimmäinen toimenpideohjelma, jolla kuntalaisten hyvää ikääntymistä ja elämää tuetaan Hyvä
ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelman aikana.
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Hyvän elämän kaupunkina Keravan tavoitteena on tuottaa kaupunkilaisille
hyvinvointia ja laadukkaita palveluita. Kaiken toiminnan lähtökohtana ovat
tyytyväiset keravalaiset, joilla on mahdollisuus elää hyvää ja oman näköistä
elämää vehreässä sekä ympäristöltään ikäystävällisessä kaupungissa.
Itseään tulee voida toteuttaa erilaisin liikkumisen, elinikäisen oppimisen ja
kulttuurin keinoin. Omasta hyvinvoinnista tulee voida huolehtia tasapuolisesti, kotona asumisen tulee olla turvallista ja tarjolla tulee olla laadukkaita
ja tarvelähtöisiä palveluita niitä tarvitseville.
On tärkeää, että ikäihmiset ovat osaltaan vaikuttamassa ja osallisena kaupunkimme toimintaan. Keravalla toimiikin aktiivisia senioriverkostoja niin
järjestötoiminnassa kuin vapaaehtoistyössäkin. Yksi ohjelman tavoitteista
keskittyy osallisuuden ja vaikuttamisen lisäämiseen sekä viestintään ja tavoitettavuuteen panostamiseen Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelman aikana.
Ohjelman linjauksissa on otettu vahvasti huomioon toimintaympäristön
ennustetut muutokset ja niihin varautuminen ennakoivalla toimintaotteella. Ohjelman visio, ”hyvä ikääntyä Keravalla”, voidaan saavuttaa suuntaamalla toiminnot ja palvelut kohti asetettuja tavoitteita yhteistyössä kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.
Konkreettisia toimenpiteitä toteutetaan, seurataan ja arvioidaan toimenpideohjelmien mukaisesti Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelman
aikana.
COVID-19-pandemia toi muutoksia ohjelman valmistelutyöhön. Lisäksi ohjelman valmistelun aikana käynnistyi tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskustoiminnan valmistelu sekä yhteistyöhanke Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen perustamiseksi. Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelman
toimenpideohjelma sekä tavoitteet tulee tarkistaa vuoden 2024 alussa, jos
tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskustoiminta ja sen myötä hyvinvointialue toteutuvat.
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TOIMINTAYMPÄRISTÖ MUUTOKSESSA
Yhteiskuntamme ikääntyy kiihtyvällä vauhdilla. Erityisesti kuluva vuosikymmen on väestön ikärakenteen kannalta hyvin merkittävä. Suuret ikäluokat
saavuttavat vanhuusiän, syntyvyys on laskussa ja lasten sekä työikäisten
määrä suhteessa ikäihmisiin laskee. Kuluva vuosikymmen muuttaa väestöllistä huoltosuhdetta. Tästäkin syystä hyvinvointia edistäviä ja ikääntyvien
toimintakykyä ylläpitäviä toimenpiteitä on kehitettävä. Tarjolla olevien palveluiden sekä ympäristön tuomien mahdollisuuksien tulee tukea hyvää ja
toimintakykyistä elämää.

palvelutarpeen kasvu jatkuu tämän jälkeen yli 85- vuotiaiden osuuden kasvaessa. Yli 85-vuotiaiden osuus on esitetty kaaviossa palkkien tummasävyisissä yläosissa.
Keravalla ikääntyvien kasvava määrä ohjaa ympäristön ja palveluiden kehittämisen suunnan kohti ikäystävällisempää kaupunkia, jossa ennaltaehkäisyn keinot ja palvelut ovat tarjolla kuntalaisille silloin, kun niitä tarvitaan. Tavoitteen mukaisesti Kerava on hyvän ikääntymisen kaupunki kaikenikäisille kuntalaisille. Keravan kaupunki on sitoutunut ikäystävällisiin tekoihin mm. liittymällä vuonna 2020 maailman terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkostoon (Age friendly city). Verkostossa jaetaan
maailmanlaajuisesti hyviä kokemuksia, ikäystävällisiä tekoja ja asiantuntijaosaamista. 2
Kevyempien ikäihmisille suunnattujen palveluiden lisäksi tarjolla tulee olla
myös laadukkaita raskaampia palveluita niitä tarvitseville. Palveluiden piiriin tulee päästä oikea-aikaisesti, joustavasti ja myöntämisperusteiden mukaisesti. Lisäksi palveluiden saatavuutta tulee arvioida säännöllisesti. On
kehitettävä uudenlaisia ratkaisuja ikääntyvän väestön hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn turvaamisen varmistamiseksi. Yksi tärkeimmistä ennaltaehkäisyn menetelmistä onkin tukea ja ohjata ikääntyvää väestöä ylläpitämään ja hoitamaan terveyttään.

Kuvan 1 palkkien vaaleasävyiset alaosat esittävät yli 75-vuotiaiden määrän kasvua, joka jatkuu voimakkaasti koko 2020-luvun ajan. Huomioitavaa
on, että ikäihmisten kokonaismäärän kasvu hidastuu 2030-luvulla, mutta
1
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Keravan kaupunki, Tilastokeskus, Nordic Healthcare Group
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Puhuttaessa ikääntyvistä ja heidän kasvavasta määrästään on tärkeä muistaa, että kyseessä on monimuotoinen ja yksilöistä koostuva joukko. Eläkkeelle jäädään nykyään hyväkuntoisempina ja uuteen elämänvaiheeseen
varautuneempina, kuin aikaisemmin. Eläkeläisten joukossa on monella eri
vuosikymmenellä syntyneitä ja mahdollisesti kulttuuritaustaltaan erilaisia
ihmisiä. On siis kyse hyvin laajasta joukosta eri-ikäisiä, terveydeltään, toimintakyvyltään, toimeentuloltaan ja mielenkiinnon kohteiltaan erilaisista
ihmisistä. Tämä tulee huomioida, kun suunnitellaan mm. kaupungin palveluita, vapaa-ajan ja kulttuurin tarjontaa sekä ympäristöön ja asumiseen
tehtäviä muutoksia.
2

WHO:n ikäystävällisten kaupunkien verkosto, Keravan sivu
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Eläkkeellä voidaan olla vuosikymmeniä ja siitä syystä ei ole yhdentekevää,
millaisia hyvinvointia edistäviä sekä toimintakykyä ylläpitäviä toimintoja ja
palveluita eläkkeelle siirtyvälle sekä elämänsä viimeisiä arvokkaita vuosia
elävälle on tarjolla. On tärkeää, että sekä palveluita että ympäristöä suunniteltaessa myös ikäihmiset itse voivat olla mukana suunnittelussa. Tämä
on otettu huomioon sekä Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman
valmistelussa, että toimenpideohjelmien seurannassa.
Valtakunnallisena tavoitteena on, että iäkkäät saavat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään ja kotona pärjäämistä tuetaan tarvittaessa
erilaisilla kotiin annettavilla palveluilla.

Jotta tämä kasvava joukko ikäihmisiä pärjää arjessaan myös jatkossa, on
palveluita ja kehittämistoimenpiteitä suunniteltaessa otettava huomioon
toimintakyvyn edistämisen ja ylläpitämisen lisäksi myös ohjauksen ja neuvonnan tärkeys sekä ympäristöön ja asumiseen liittyvät mahdollisuudet.
Eläkeläiset ovat yhteiskunnan vaikuttajina aktiivisia ja yhä suurempi voimavara niin taloudellisesti kuin aineettoman panoksensa antajina. Osallistuminen vapaaehtoistyöhön, oman alansa asiantuntijana toimiminen ja
oman lähipiirin auttaminen ovat hyviä esimerkkejä merkityksellisestä tavasta osallistua ja vaikuttaa. Mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti ja
mahdollisimman pitkään omien asioiden hoitoon sekä yhteiskunnan toimintaan pitävät yllä toimintakykyä ja kokemusta hyvästä elämänlaadusta.
Tämä edellyttää sitä, että ympäristö on ikäystävällinen, esteetön ja turvallinen. Osallisuuden lisääminen ja vaikuttamisen mahdollisuudet ovatkin keskiössä Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelussa ja
toimenpideohjelmien toteutumisen seurannassa.
Ikääntyneet voivat olla eläkkeellä hyvinkin toimintakykyisiä ja aktiivisia,
eikä ikä suoraan lisää toimintakyvyn rajoitteita. Ikääntyminen lisää kuitenkin mahdollisuutta sairastua erilaisiin toimintakykyä rajoittaviin sairauksiin.
Erityisesti kiihtyvällä tahdilla lisääntyvät muistisairaudet ovat toimintakykyä heikentäviä, eteneviä ja arjen sujuvuutta hankaloittavia sairauksia.
Suomessa arvioidaan olevan noin 200 000 muistisairautta sairastavaa henkilöä ja muistisairauteen arvioidaan sairastuvan vuosittain noin 14 500 ihmistä. Muistisairauksien määrän arvioidaan kaksinkertaistuvan joka 20:s
vuosi. 4

Kuvassa 2 esitetään palveluiden piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden
keravalaisten osuus ikäryhmästä. Siitä nähdään, että kotona asuvien määrä
on korkea ja ympärivuorokautisen hoidon kohdalla painopiste on siirtynyt
kodinomaiseen tehostettuun palveluasumiseen ja laitoshoidon määrä on
merkittävästi vähentynyt.
3
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Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
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Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut vuosille 2017–2025 toimintasuunnitelman, jonka tarkoitus on ohjata maailmanlaajuisesti muistisairauksia vastaan tehtävää työtä. Toimintasuunnitelmassa korostuvat ennaltaehkäisyn keinot ja varautuminen 5. Tällä hetkellä muistisairaudet ovat yksi
tärkeimpiä sosiaali- ja terveyspalveluita määrittäviä tekijöitä ja niihin varautuminen tulee vahvasti huomioida palveluita suunniteltaessa ja toteutettaessa. Muistisairauksien varhainen tutkiminen, diagnosointi sekä hoidon varhainen aloittaminen voivat tuoda sairastuneelle lisää toimintakykyisiä sekä hyvinvoinnin kannalta tärkeitä vuosia. Hyvä ikääntyä Keravalla
vuoteen 2030 -ohjelman valmistelussa on otettu muistisairautta sairastavat henkilöt huomioon erityisesti ympäristön ja sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelun osalta.

OHJELMAN PERUSTA
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman tavoitteet pohjautuvat
voimassa olevaan hallitusohjelmaan ja siihen sisältyvään kansalliseen ikäohjelmaan vuoteen 2030 6 ja sen toimikauden aikana luotuun valtakunnalliseen laatusuositukseen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen
parantamiseksi 2020–2023 7. Lisäksi ohjelman perustana ovat toimineet Keravan kaupungin strategia, Hyvän elämän kaupunki (2025), 8 keravalaisten
ikäihmisten näkemykset ja tarpeet sekä Keravan ikäihmisten palveluita
koskeva selvitys vuodelta 2020.
Kansallisen ikäohjelman vuoteen 2030, STM:n valtakunnallisen laatusuosituksen hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palveluiden parantamiseksi
sekä Keravan ikäihmisten palveluita koskevan selvityksen tulevaisuuskuva
ja ennusteet ovat hyvin samansuuntaiset. Asiakirjoihin voi perehtyä tarkemmin sivun alareunasta löytyvistä linkistä.

5
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WHO:n maailmanlaajuinen toimintasuunnitelman muistisairauksia vastaan vuosille 2017-2025
Kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030
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Tulevan vuosikymmenen osalta ympäristön ja väestörakenteen ennakoidut
muutokset ovat entistä voimakkaammin esillä. Pääministeri Sanna Marinin
hallitus on linjannut hallitusohjelmassaan, että muutoksiin on varauduttava poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Yhteistyössä ministeriöiden, kuntien,
kolmannen sektorin ja muiden toimijoiden kanssa laadittiin kansallinen ikäohjelma vuoteen 2030. Uusi ikäohjelma vuoteen 2030 rakentui soveltuvin
osin edeltäjänsä tavoitteiden jatkumoksi täydentäen niitä. Ikäohjelma vuoteen 2030 toimii suuntaviivana seuraavan vuosikymmenen ikäihmisten palveluiden tarkastelulle ja suunnittelulle valtakunnallisesti. Ohjelman tavoitteena on ikäkyvykäs Suomi. Tavoitetta lähestytään kuuden vaikuttavuustavoitteen kautta. Osana kansallista ikäohjelmaa laadittiin valtakunnallinen
laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosille 2020–2023.

TASAPAINOINEN TALOUS
Keravan kaupungin strategian mukainen hyvän elämän kaupunki rakennetaan tasapainoisen talouden ja innostuneen henkilöstön varaan. Tavoitteena on selkeä kokonaistaloudellisesti järkevä kunnan ja omarahoitteisten
palveluiden kokonaisuus. On pyrittävä monipuolistamaan kotona asumisen
tukea sekä hyödyntämään tulevaisuudessa uusia palvelumuotoja ja rahoitusratkaisuja, kuten palvelusetelin käyttöä tai henkilökohtaista budjettia.
Tulee panostaa työurien pidentämiseen ja työikäisten toimintakyvyn tukemiseen, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa.
Ennustettujen muutosten sekä kaupungin tilaaman ulkopuolisen konsulttityön pohjalta on nähtävissä samansuuntaisia haasteita. Keravalle ennustetaan muodostuvan haasteita erityisesti julkisen talouden kestävyysvajeesta
ja hoiva-alalta pois pyrkivän hoitohenkilöstön osalta. Haasteisiin tulee vastata jatkamalla vastuullista ja tasapainoista talouspolitiikkaa ja kiinnittää
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Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023
Keravan kaupungin strategia, hyvän elämän kaupunki 2020 -2025
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huomiota erityisesti sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden työhyvinvointiin. Näin Keravalla pysyvät ja Keravalle työllistyvät työhönsä tyytyväiset ja
hyvinvoivat sosiaali- ja terveysalan työntekijät.
Nykyisen veroasteen arvioidaan olevan riittämätön kattamaan väestön ikärakenteen tuomia muutoksia, kuten lisääntyviä eläke- terveydenhuolto- ja
hoivamenoja 9. Talouden näkökulmasta yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa toimiva julkinen hallinto on edellytys sen kestävyydelle, palveluiden
yhdenvertaiselle saatavuudelle ja yritysten tasapuolisille toimintaedellytyksille. Tämä nostetaan esille myös valtiovarainministeriön vuoden 2018 tulevaisuuskatsauksessa.
Väestönennusteiden mukaan ainoana kasvavana ikäluokkana pysyvät yli
75-vuotiaat ja tämä ikäluokka tuo suurimmat menopaineet sosiaali- ja terveyspalveluille jatkossakin. Tulee kuitenkin muistaa, että eläkeläiset ovat
myös kuluttajia. Silver Economy eli niin kutsuttu hopeatalousajattelu korostaa, että ikäihmiset osallistuvat sekä palveluiden kehittämiseen ja tuottamiseen että ennen kaikkea käyttämiseen.

HYVINVOINTI JA OSALLISUUS
Ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tulee panostaa erityisesti osallisuuden näkökulmasta. Ikääntyvät ovat tottuneet hoitamaan
omat asiansa itsenäisesti. 10 On siis tärkeää mahdollistaa, tukea ja ohjata
ikääntyvät panostamaan jatkossakin ennaltaehkäisevästi oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen, mutta myös osallistumaan palveluiden kehittämiseen,
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Ikääntyvien toivotaan ottavan jatkossa
enemmän osaa yhteiskunnan toimintaan. Oikeusministeriön tulevaisuuskatsauksessa nostetaan esille, kuinka demokratian arvostus on Suomessa
vahvaa ja kuinka vapaa kansalaisyhteiskunta lisää sosiaalista hyvinvointia ja
auttaa pitämään kaikki mukana yhteiskunnassa. 11

Työ, hyvinvointi ja tulevaisuus – Valtiovarainministeriön tulevaisuuskatsaus.
Valtioneuvoston julkaisusarja
9
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Toimivan ja avoimen demokratian kannalta on tärkeää, että järjestö- ja
kansalaistoiminta on jatkossakin autonomista eikä sitä mielletä osaksi palveluita. Jotta osallistuminen olisi mahdollista, tulee luoda yhdessä sellaisia
tapoja, joista jokainen löytää itselleen sopivia keinoja vaikuttaa ja olla mukana yhteiskunnan toiminnassa. Tulee panostaa viestintään ja saavutettavuuteen sekä löytää uudenlaisia ratkaisuja tavoittaa heidät, jotka eivät ole
vielä mukana vaikuttamassa. Yksi osallisuuden ja vaikuttamisen keinoista
on vapaaehtoistyö.
Vapaaehtoistyötä Keravalla koordinoivat kolmannen sektorin toimijat kehittävät toimintaansa ja pyrkivät luomaan uudenlaisia tapoja toteuttaa vapaaehtoistyötä. Uusia vapaehtoisia koulutetaan ja vapaaehtoistyön koulutusta kehitetään yhteistyönä kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan
sekä Keravan kaupungin kesken. Yhteistyötä tulee kehittää jatkossakin ja
tästä syystä yksi Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman tavoitteista kohdistuu osallisuuden ja vapaaehtoistyön lisäämiseen.
Tulevaisuudessa vapaaehtoistyötä voidaan lisätä digitaalisessa muodossa
erilaisten ryhmien ja toimintojen kautta. Vapaaehtoistyö on yksi tärkeä tekijä myös löytävässä vanhustyössä. Löytävällä vanhustyöllä tavoitellaan
heitä, jotka eivät ole vielä mukana erilaisissa tarjolla olevissa toiminnoissa
tai palveluissa, mutta jotka kuitenkin tarvitsevat uusia sosiaalisia kontakteja tai apua arjessa selviytymiseen. Keravalla toimii yhteistyössä kaupungin, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kesken löytävän
vanhustyöntyöryhmä, jonka toimintaa kehitetään jatkossakin.
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Heinonen & al. Luova tulevaisuustila ja tulevaisuuden osaamisen ennakointi.
Toimiva oikeusvaltio ja vakaa demokratia. Oikeusministeriön tulevaisuuskatsaus.
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UUDISTUVAT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva uudistus koostuu niin sisällöllisestä kuin rakenteellisestakin uudistuksesta. Siinä siirretään painopistettä peruspalveluihin sekä varhaiseen ongelmien ehkäisyyn. Näillä painopistesuunnilla tavoitellaan varhaista hoitoon pääsyä ja palveluiden parantumista. 12
Uudistuksen toteutuessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä vastaavat kuntia suuremmat itsehallinnolliset hyvinvointialueet.
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelutyön aikana on
käynnissä myös tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman valmistelu, jossa Keravan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyisi
uudelle Vantaa-Kerava-hyvinvointialueelle. Kunnat vastaavat kuitenkin
edelleen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

VARAUTUMINEN POIKKEUSTILANTEISIIN JA
ILMASTONMUUTOKSEEN
Marinin hallitus on yksilöinyt yhdeksi suurimmaksi ihmiskunnan uhaksi ilmastonmuutoksen. 13 Vaikutukset koskettavat osaltaan ikääntyneitä erityisesti pitkittyneiden helleaaltojen vuoksi, koska nestevajauksen riski nousee
ikääntyneillä kehon lämmönsäätelyn heikentyessä. Tämä tarkoittaa palveluiden tuottamisen näkökulmasta sitä, että tulee varautua uudenlaisiin
avun tarpeisiin ja avuntarvitsijoihin. Toimenpiteitä ilmastonmuutoksen
suhteen on tehty ja niihin on sitouduttu Keravalla. Suunniteltujen toimenpiteiden yhteydessä on varmistettava, ettei ketään jätetä yhteiskunnan ulkopuolelle.

tunnistettiin hengenvaaralliseksi erityisesti iäkkäille sekä riskiryhmään kuuluville, ja tästä syystä pandemia ja sen aiheuttamat välttämättömät turvatoimet pysäyttivät niin kutsutun normaalin elämän.
Hallitus totesi yhdessä presidentti Sauli Niinistön kanssa Suomeen poikkeusolot keväällä 2020. Eduskunnan päätöksellä Suomessa otettiin käyttöön valmiuslaki, osittaisin toimivaltuuksin. Lailla pyrittiin hidastamaan
taudin leviäminen ja turvaamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kantokyky.
Valmiuslain nojalla rajoitettiin myös kansalaisten oikeuksia ja elämää siltä
osin, kuin se oli välttämätöntä. Rajoitukset kohdistuivat erityisesti ikäihmisten arkeen ja sosiaalisiin kontakteihin. Keravan kaupungilla pandemiatilanteesta seuranneet vaikutukset, kuten yksinäisyyden lisääntyminen ja arjen
sujuvuuden hankaloituminen ohjasivat kuntalaiset tilanteeseen, jossa oli
otettava käyttöön uudenlaisia tapoja arjessa toimimiseen. Erityisesti digitaalisten palveluiden käyttö ja etänä toimiminen korostuivat.
Varautuminen tulevaisuuden odottamattomiin ilmiöihin on keskeisessä
asemassa myös Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman tavoitteissa yli toimialarajojen tehtävän yhteistyön merkeissä. Covid-19-pandemia opetti, että saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä on mahdollista
lyhyelläkin varoitusajalla ja sillä tuetaan kaupunkilaisten terveyttä ja hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla.

Hyvällä suunnittelulla ja varautumisella pyritään palveluiden laadukkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen toteutukseen myös poikkeusaikoina, kuten
vuoden 2019 joulukuussa alkaneen Covid-19-pandemian kohdalla. Virus
12
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KERAVALAISTEN NÄKEMYKSIÄ HYVÄSTÄ
IKÄÄNTYMISESTÄ
Edellisen kerran keravalaisia kuultiin ikäihmisten palveluiden näkökulmista
vuonna 2018. Kuntalaiskysely liittyi silloin voimassa olevan vanhuspoliittisen ohjelman seurantaan ja se oli suunnattu suoraan ikäihmisille. Kyselyn
tarkoituksena oli kartoittaa meneillään olevan tilanteen lisäksi tulevaisuutta keravalaisten ikäihmisten koetun hyvinvoinnin, palveluiden tilan ja
palvelutarpeen kautta. Kyselyä jaettiin ahkerasti erilaisissa yhteyksissä. Kyselyyn saatiin yhteensä 509 vastausta.
Vastaajien mielestä tärkeimmät kaupunkiympäristöä ja rakentamista
koskevat asiat ikäihmisille (2018):
• taloissa tulee olla hissit
• ulkona tulee olla turvallista liikkua
• kulkuväylien kunnossapitoa tulee ylläpitää talvella
Lisäksi avoimissa vastauksissa korostuivat asuntojen esteettömyys sekä
keskeinen sijainti lähellä palveluita.
Vastaajien mielestä tärkeimmät asiat vapaa-ajan ja hyvinvoinnin
palveluissa (2018):
• kulttuuritilaisuudet, kuten konsertit ja taidenäyttelyt
• tietotekninen käyttöopastus
Lisäksi avoimissa vastauksissa toivottiin tilaisuuksia ympäri kaupunkia.
Vastaajien mielestä tärkeimmät asiat liikuntapalveluissa (2018):
• edulliset tai maksuttomat liikuntavuorot
• uimahallin palvelut
• ikäihmisille suunnatut omat liikuntaryhmät
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Lisäksi avoimissa vastauksissa nousivat esille tarve liikuntarajoitteisille
suunnatuille ryhmille sekä apu ulkoiluun.
Tärkeimmät sosiaali- ja terveyspalveluita koskevat asiat vastaajien
mielestä (2018):
• terveyskeskuksen vastaanotolle pääsyn vaivattomuus
• ennaltaehkäisevä toiminta ja
• ikäihmisten terveystarkastukset
Avoimissa vastauksissa korostuivat ihmisten aito kohtaaminen sekä
omaishoitajien tukeminen.
Koetun hyvinvoinnin osalta vastaajista 53 % koki voivansa erinomaisesti tai
suhteellisen hyvin ja 17 % koki terveydentilansa heikoksi tai melko heikoksi. Vastaajista 18 % koki olevansa jatkuvasti yksinäinen tai usein yksinäinen ja 15 % koki jatkuvasti olevansa alakuloinen tai aika usein.
Vuonna 2018 toteutetun kyselyn vastaukset ovat olleet omalta osaltaan
vaikuttamassa palveluiden kehittämiseen ja tulevaisuuden näkökulmiin
myös Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelussa. Valmistelun yhteydessä kuntalaisille toteutettiin kaksi kyselyä, jotka kartoittivat kehittämisen näkökulmien lisäksi myös eri ikäisten keravalaisten näkemyksiä ja koettua hyvinvointia. Seuraavissa kappaleissa käymme läpi Hyvä
ikääntyä Keravalla vuoteen 2030-ohjelman valmistelutyön yhteydessä toteutetut kyselyt ja niiden näkökulmat ensimmäisessä toimenpideohjelmassa. Kyselyiden tarkemmat yhteenvedot löytyvät liitteestä 1.

HYVÄ IKÄÄNTYÄ KERAVALLA VUOTEEN 2030 -OHJELMAN
KYSELYT JA WEBINAARI
Koska ikääntyminen koskee kaikkia, on erityisen tärkeää saada kuuluviin
kaikenikäisten kuntalaisten näkemys ikäihmisten palveluiden toimivuudesta ja niiden kehittämistarpeista. Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen
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2030 -ohjelman valmistelutyön ohessa toteutettiin kuntalaiskysely kaikenikäisille kuntalaisille sekä lapsille ja nuorille kohdistettu erillinen kysely. Kyselyiden lisäksi kuntalaisia kuultiin webinaarin yhteydessä. Webinaarissa
kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa omalta osaltaan ohjelman valmisteluun kommentoimalla ohjelmaa ja esittämällä kysymyksiä sen
sisällöstä ja etenemisestä.
Kaikenikäisille keravalaisille suunnatun kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa
keravalaisten näkemyksiä tarjolla olevista palveluista, kokemusta heidän
kotona pärjäämisestään, yksinäisyyden tunteen mahdollisista syistä,
omaishoitajien ja muiden läheisiään arjessa auttavien jaksamisesta sekä
ympäristön haasteista kehittämismielessä. Kyselyn taustalla oleva visio
”Hyvä ikääntyä Keravalla” koostuu useista elämän eri osa-alueista, jotka oli
huomioitu myös kysymysten sisällössä ja kyselyn tavoitteissa.
Kysely oli vastattavana kaupungin verkkosivuilla ja paperista versiota tarjottiin palveluiden piirissä oleville sekä yhteistyökumppaneiden kautta jaettavaksi. Paperinen kysely oli tarjolla myös Sampolan asiointipisteellä sekä
terveyskeskuksen laboratorioaulan infossa. Lisäksi kyselyä jaettiin vanhusneuvoston kautta eläkeläisjärjestöille ja muille halukkaille. Kyselyyn saatiin
yhteensä 518 vastausta. Vastaajista 456 tavoitettiin verkkokyselyllä ja 62
paperisten kyselykaavakkeiden kautta.
Kyselyn pohjana toimivat Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman
projektiryhmien työstämät ja edelleen löytämät kehittämiskohteet sekä
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman tavoitteet. Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä Keravan palvelutarjonnasta, asumisesta ja ympäristöstä. Kyselyn vastausten kautta ohjelman valmisteluryhmä pyrki ymmärtämään kaupunkilaisten tarpeita ja sen myötä luotiin ensimmäisen toimenpideohjelman tavoitteet ja kehittämiskohteet.

KYSELYN POHJALTA NOUSSEET KEHITTÄMISKOHTEET
80 % vastaajista koki tarvitsevansa ulkopuolista apua raskaissa kotitöissä ja
57 % vastasi tarvitsevansa apua ulkopuolisten asioiden hoidossa sekä ruokaostosten tekemisessä. Lisäksi 45 % vastaajista nosti esille tarvitsevansa
apua ruuan laittamisessa. Vastaajien vastauksista nousivat esille tukipalveluiden kehittämisen tarve, joka on huomioitu ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
Kaupunkiympäristöä koskevassa kysymyksessä vastaajat nostivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi liikkumisen turvallisuuden. Taloissa tulee olla hissit ja tarjolla tulee olla erilaisia asumisen ratkaisuja. Yhdessä asumista suosivista vastaajista 60 % halusi asua oman puolisonsa kanssa, kun taas 34 %
asuisi mielellään yhteisöasumisessa. Lisäksi vastaajat kokivat tarpeelliseksi
ulkoilu- ja viheralueiden riittävän määrän. Nämä kehittämisen kohteet on
otettu huomioon ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
Kulttuurin ja vapaa-ajan palveluiden kehittämisen kohteita kartoittavassa
kysymyksessä vastaajien mielestä tärkeimmät asiat ovat kulttuuritilaisuudet esim. musiikkikonsertit ja taidenäyttelyt, kirjaston palvelut sekä mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön. Lisäksi vastauksissa nousi esille,
että oma ryhmätoiminta kodin ulkopuolella sekä digitaalisten palveluiden
koulutukset ja käyttöopastukset ovat tärkeitä.
11 % vastaajista kertoi, että ei käytä digitaalisia palveluita tai välineitä. Vastauksissa tulee ottaa huomioon, että suurin osa kyselyyn vastaajista (526
henkilöä) vastasi verkon kautta digitaalisia välineitä käyttäen. Kuten vastauksissa käy ilmi, vielä on henkilöitä, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita lainkaan, ja heidät tulee ottaa palveluita suunniteltaessa huomioon.
Nämä kehittämisen kohteet on otettu huomioon ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
Liikuntapalveluiden kehittämisen kohteita kartoittavassa kysymyksessä
vastaajien mielestä tärkeimpiä ovat ikäihmisille suunnatut liikuntaryhmät,
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edulliset tai maksuttomat liikuntavuorot sekä uimahallin palvelut. Lisäksi
vastauksissa nousi esille viihtyisien ulkoiluympäristöjen tärkeys. Ensimmäisessä toimenpideohjelmassa on huomioitu liikuntapalveluiden tarjonnan
kehittäminen.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen kohteita kartoittavassa kysymyksessä vastaajat nostivat tärkeimmäksi asiaksi omalääkärin ja omahoitajan vastaanotolle pääsyn vaivattomuuden. Kotona asumista tulee tukea soveltuvilla palveluilla, ja laadukas ympärivuorokautinen hoiva tulee olla tarjolla sitä tarvitseville. Ensimmäisessä toimenpideohjelmassa huomioidaan
sosiaali-ja terveyspalveluiden osalta saavutettavuuden näkökulmat, kotona
asumista tukevat soveltuvat palvelut sekä laadukkaan ympärivuorokautisen hoivan kehittäminen ja lisääminen Keravalla.
Vastaajilta kysyttiin myös, miten he toivovat ohjauksen ja neuvonnan
tapahtuvan. Vastaajista 61 % toivoi ohjausta ja neuvontaa kasvotusten,
18 % kokee sähköisessä muodossa olevan ohjauksen ja neuvonnan hyväksi,
kun taas 15 % vastaajista valitsisi puhelimitse tapahtuvan ohjauksen ja
neuvonnan. Ohjauksen ja neuvonnan osalta tulee kehittää saavutettavuutta ja palveluiden oikea-aikaisuutta. Nämä seikat on otettu huomioon
ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
Omaishoitajilta sekä arjessa läheisiään auttavilta henkilöiltä kysyttiin
heidän arjessa jaksamisestaan sekä tuen tarpeista ja keinoista. Vastausten
pohjalta ilmeni tarve omaishoitajille suunnatulle lisäkyselylle. Kyselyssä
tulee selvittää tarkemmin omaishoitajien kokemuksia ja näkemyksiä sekä
ennen kaikkea heidän ajatuksiaan tukikeinojen toteutuksesta, jotta heitä
voitaisiin tukea tärkeässä auttamistehtävässään. Myös nämä tarpeet ovat
huomioitu ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
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LASTEN- JA NUORTEN NÄKEMYKSIÄ
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelu sisälsi myös
lapsille ja nuorille kohdennetun kyselyn. Kyselyä jaettiin yhdelle keravalaiselle alakoululuokalle ja yhdelle yläkoululuokalle. Kyselyyn vastattiin oppilaiden oppitunnin aikana. Kyselyn tarkoituksena oli nostattaa lasten ja
nuorten keskuudessa keskustelua ikääntymisestä ja ikäystävällisen kaupungin tarjonnan mahdollisuuksista. Tavoitteena oli ymmärtää lasten ja nuorten näkemyksiä ja toiveita ikäystävällisen kaupungin tarjonnan tilasta ja tulevaisuuden kehittämiskohteista.
Lapset ja nuoret nostivat avoimissa vastauksissaan vahvasti esille huolensa
ja toiveensa viheralueiden riittävyydestä sekä erilaisten yhteisöllisten puistojen tarpeellisuudesta. Puistoissa olisi mahdollista viettää aikaa vastaajille
tärkeiden ikäihmisten kanssa. Lasten ja nuorten esille nostamat näkemykset viheralueiden riittävästä määrästä sekä yhteisöllisistä puistoistoista,
jossa olisi huomioitu eri ikäiset käyttäjät, on otettu huomioon ensimmäisessä toimenpideohjelmassa.
Eräs vastaaja kuvasi hyvää ikääntymistä seuraavasti:
”saa apua, kun tarvitsee, yksinäisyys on harvinainen tunne,
ympäristö joka on helppo ja viihtyisä ja ottaa huomioon ihmiset
joilla on liikuntarajoitteita”.
Osana kuntalaisten kuulemista avattiin kuntalaisille mahdollisuus jakaa
omia kokemuksiaan hyvästä ikääntymisestä Keravalla. Mielenkiintoisia kokemuksia ja näkemyksiä hyvästä ikääntymisestä jaettiin tarinoiden muodossa. Jaettuja tarinoita tullaan julkaisemaan kuntalaisille Hyvä ikääntyä
Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman toimikauden aikana. Kaikenikäisille keravalaisille suunnatun sekä lasten ja nuorten kyselyiden tarkemmat yhteenvedot löytyvät liitteestä 1.
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OHJELMAN VISIO JA TAVOITE
Keravan uuden vanhuspoliittisen ohjelman visio on nimensä mukaisesti
hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030. Ohjelman päätavoitteet ohjaavat,
mihin suuntaan ikääntyneen väestön palveluita sekä ympäristöä tulee kehittää Keravalla. Päätavoitteiden taustalla ovat Keravan asukkaiden, vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston näkemykset, kaupungin tilaaman konsulttien tuottaman selvitystyön tulokset sekä kaupungin eri toimijoiden käsitykset siitä, mitä on hyvä elämä Keravalla ja miten palveluita tulisi kehittää taloudellisesti kestävällä tavalla.
Tavoitteena on, että Keravan kaupunki palveluineen elää kaupunkilaistensa
rinnalla elämän eri vaiheissa. Jokaisella keravalaisella tulee olla mahdollisuus yksilölliseen, onnelliseen ja arvokkaaseen ikääntymiseen. Tärkeitä lähtökohtia yksilöllisessä ikääntymisessä on tunnistaa kaupunkilaisten omat
voimavarat ja kannustaa heitä käyttämään niitä sekä tukea kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten asemaa ja arjessa selviytymistä.
Sosiaalista hyvinvointia voidaan lisätä tukemalla osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on lisätä vapaaehtoistyön mahdollisuuksia ja tehdä työ
näkyvämmäksi Keravalla. Kaupungissa toimivat kolmannen sektorin toimijat ovat tärkeässä roolissa tukemassa osallisuutta ja lisäämässä hyvinvointia Keravalla. Keravan kaupunki haluaa olla uusien ajatusten kärkikaupunkina mahdollistamassa erilaisia vaikuttamisen ja osallisuuden menetelmiä.
Tiedottamiseen tulee panostaa erilaisten viestintäkeinojen kautta, ja viestinnän tulee olla ajankohtaista sekä oikea-aikaista. Tavoitteena on, ettei
ketään jätetä tiedonsaannin ulkopuolelle. Digitalisaatio vaikuttaa myös
viestintään, ja sitä digitaalisia viestintäkanavia tulee käyttää jatkossakin
muiden keinojen rinnalla. Kaupungin tarjoamien palveluiden tulee olla niitä
tarvitsevien kaupunkilaisten tiedossa ja saavutettavissa.
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Keravalla tulee olla tarjolla laadukkaita palveluita niitä tarvitseville. Tarkoituksena on selventää ja päivittää palveluiden myöntämisperusteet sekä lisätä entisestään palvelutarjontaa yhteistyössä muiden palveluntarjoajien
kanssa. Tarjolla tulee olla kattavampi määrä erilaisia palveluita kevyemmistä tukipalveluista raskaampiin ympärivuorokautisiin palveluihin. Erityisesti ympärivuorokautisen hoivan palveluita tulee Keravalla lisätä lähivuosien vuosien aikana, jotta niillä pystytään vastaamaan kasvaviin palvelutarpeisiin.
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HYVÄ IKÄÄNTYÄ KERAVALLA VUOTEEN 2030
-OHJELMAN PÄÄTAVOITTEET
Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 ohjelman seitsemän
päätavoitetta ovat:
1. Omassa kodissa on hyvä ikääntyä
2. Ympäristö ja asuinratkaisut ovat ikäystävällisiä
3. Koettu hyvinvointivointi ja toimintakyky lisääntyvät
4. Ikääntyneet osallistuvat ja vaikuttavat
5. Asiakasohjaus ja neuvonta on oikea-aikaista
6. Ikäihmisten parissa työskentelee hyvinvoivaa ja innostunutta henkilökuntaa
7. Palvelut ovat oikea-aikaisia, tarvelähtöisiä ja laadukkaita
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Päätavoitteet on asetettu Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman
toimikauden ajaksi ja ne ohjaavat ohjelman strategisen suunnan. Päätavoitteiden taustalla ovat valtakunnalliset linjaukset sekä ennustukset tulevaisuuden muutoksista. Lisäksi päätavoitteissa on huomioitu budjetoinnin
tuomat raamit sekä keravalaisten näkemykset palveluiden toimivuudesta
ja kehittämistarpeista.
Päätavoitteita tavoitellaan ohjelman toimikauden aikana toimenpideohjelmien sisältämien konkreettisten, lyhyenajan tavoitteiden kautta. Tavoitteiden toteutumista seurataan säännöllisesti toimenpideohjelmakauden viimeisen vuoden keväällä ja arvioidaan syksyllä. Arvioinnin pohjalta asetetaan uudet tavoitteet seuraavalle toimenpideohjelmalle.
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OMASSA KODISSA ON HYVÄ IKÄÄNTYÄ
Omassa kodissa on hyvä ikääntyä -päätavoite tavoittelee omannäköistä,
mielekästä ja turvallista arkea elämän nivelkohdat huomioon ottaen. Yhteistyö kolmannen sektorin, yksityisten palveluntuottajien ja kaupungin
palveluiden välillä tiivistyy, jolloin palveluita on tarjolla monipuolisesti eri
elämänvaiheisiin. Kotona asumista tuetaan oikea-aikaisesti erilaisilla tarvelähtöisillä tukikeinoilla ja palveluilla.
Asiakkaan palvelutarpeen lisääntyessä arvioidaan tuen tarve aina yksilöllisesti. Asiakkaalle tarjotaan ratkaisuja hyvään ja turvalliseen arkeen ohjauksen ja neuvonnan keinoin sekä tarvittaessa palveluita niiden myöntämisperusteiden mukaisesti. Kotona asumista tuetaan esimerkiksi omaishoidon
tukipalveluja kehittämällä ja kotihoidon palveluja monipuolistamalla. Palvelut voivat tarvittaessa koostua eri palveluntuottajien tuottamista erilaisiin tarpeisiin vastaavista kokonaisuuksista.

Tulevaisuuden painopiste on kevyempien palveluiden ja palvelurakenteen
monipuolistamisessa. Kotona asumisen turvaamisen keinoja lisätään ja kehitetään edelleen. Keskiössä ovat uudenlaiset muodot turvata oikeanlaiset
tukipalvelut, sosiaalisten tarpeiden huomioiminen sekä läheisten läsnäolo.
Tarjolla tulee olla perinteisimpien tukipalveluiden lisäksi yhteisöllisempää
asumista virikkeineen, monipuolista palveluasumista sekä laadukasta tehostettua palveluasumista keravalaisille heidän niitä tarvitessa.

YMPÄRISTÖ JA ASUINRATKAISUT OVAT IKÄYSTÄVÄLLISIÄ
Hyvän ikääntymisen kulmakivenä on ympäristön ja asuinratkaisujen ikäystävällisyys. Ympäristön tulee mahdollistaa turvallinen liikkuminen ja päivittäinen arki kodin ulkopuolella. Mielekäs ja virikkeellinen kaupunkiympäristö houkuttelee liikkeelle ja ihastelemaan sitä. Kuten Keravan kaupungin
strategiassa vuosille 2020–2025 on linjattu, viher- ja luontoalueet ovat jokaisen keravalaisen hyvänolon paikkoja. Konkreettinen lupaus tästä on,
että jokaisella keravalaisella on enintään 300 metriä lähimmälle viheralueelle. Viheralueilla tulee sijaita levähdyspaikkoja ja ympäristössä kulkemisen tulee olla mahdollista kaikille. Ympäristön osalta tulee panostaa myös
teiden kunnossapitoon ympärivuotisesti. Tarjolla tulee olla asuinympäristön sekä taajama-alueen turvallisuutta lisääviä elementtejä, kuten valoja.
Lähitulevaisuudessa Keravalla tarvitaan lisää turvallisia ja mielekkäitä asumisen ratkaisuja. Suuntana on monipuolistaa tarjontaa ja löytää uusia kevyempiä asumisen ratkaisuja, kuten hybridi- tai korttelimuotoinen asuminen. Kaavoituksessa pyritään edistämään monimuotoisen asumisen kehittämistä yhdessä eri toimijoiden kanssa.
Vaikka asumisen ratkaisuja monipuolistetaan ja uusia monimuotoisia malleja kehitetään, tarvitaan Keravalla lisää tehostetun palveluasumisen kapasiteettia erityisesti kuluvan vuosikymmenen aikana. Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman valmistelutyön aikana on suunnitteilla uusi
kaupungin oma tehostettu palveluasumisen yksikkö Savion kaupunginosaan, jonka tarkoituksena on tarjota 42–45 keravalaiselle laadukas koti
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elämän viimeisille vuosille. Yksikköön on suunnitteilla myös kevyempiä tuetun asumisen paikkoja. Lisäksi valmistelussa on säätiöperusteisen toimijan
rakennushanke, ns. Veteraanipuiston asuinyksikkö, joka tarjoaa yhteisöllistä asumista ja senioriasumista ikäihmisille.

KOETTU HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY LISÄÄNTYVÄT

Omaan hyvinvointiin vaikuttaminen on tärkeässä roolissa hyvinvointia ja
toimintakykyä lisättäessä. Keskeisessä asemassa ovat kunnan palveluiden
lisäksi myös muiden toimijoiden tarjoamat palvelut, joista tulisi tiedottaa
kuntalaisia mahdollisimman hyvin. Tiedottamalla mahdollisuuksista
voimme taata, että kuntalainen on tietoinen tarjolla olevista palveluista ja
vaikuttamassa siihen, mistä hän haluaa palvelunsa hankkia.

Koetun hyvinvoinnin lisäämisen tärkeimpiä peruspilareita on löytää tasapaino elämän eri osa-alueilla. Palveluiden suunnittelussa panostetaan ennaltaehkäiseviin palveluihin, jotka tavoittavat ikäihmiset oikea-aikaisesti.
Huomiota tulee kiinnittää erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikäihmisten arjessa selviytymisen vahvistamiseen sekä löytää keinoja
yksinäisyyden tunteen vähentämiseen.
Tärkeä lähtökohta kehittämiselle on myös palvelupolkujen sisällä kehitettävä yhteistyö eri toimijoiden välillä. Kuntalaista ajatellen tavoitteena on
sujuvampi siirtyminen palveluiden sisällä.

Hyvinvoinnin lisäämistä varten tulee jatkossakin kehittää erilaisia kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita ikäihmisten monimuotoisia ominaispiirteitä silmällä pitäen. Kaikilla tulee olla oikeus yhdenvertaisesti osallistua erilaisiin
tapahtumiin ja elämyksiin sekä nauttia kulttuurista kaupungissamme. Keravalla onkin hyviä kokemuksia kulttuurielämysten toteuttamisesta palveluiden piirissä olevien arjessa sekä juhlassa. Erilaisia kulttuurin myötä hyvinvointia lisääviä toimia tulee olla tarjolla niin kaupungin omien kuin muidenkin toimijoiden palveluissa.
14
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Verkossa digitaalisesti toteutettavia kulttuurielämyksiä sekä harrastusmahdollisuuksia tulee kehittää. Teknologian lisääntyessä myös koulutusta digitaalisten ympäristöjen käyttöön tulisi olla tarjolla. Yhteisöllisyyttä lisäämään tulisi tarjota erilaisia tiloja yhteisöjen ja kolmannen sektorin toimijoiden käyttöön, jotta osallistumismahdollisuudet eri puolilla kaupunkia vahvistuisivat.

Avoimia tiloja ja kohtaamispaikkoja tulee lisätä. Viestintään tulee panostaa, jotta se tavoittaa mahdollisimman suuren joukon keravalaisia eikä kukaan jäisi tarvitsemaansa tietoa vaille.

IKÄIHMISET OSALLISTUVAT AKTIIVISESTI JA OVAT
MUKANA VAIKUTTAMASSA
Ikäihmisillä tulee olla mahdollisuus osallistua yhdenvertaisesti yhteiskunnan toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Jotta yhdenvertainen osallistuminen ja vaikuttaminen olisi saavutettavissa, tulee Keravan kaupungin kehittää erilaisia vaikuttamisen mahdollisuuksia Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman aikana.

Keravalaisia ikäihmisiä tulee tiedottaa ja ohjata osallistumaan erilaisiin
tapahtumiin sekä harrastusmahdollisuuksiin. Erityisesti vapaaehtoistyön
mahdollisuuksista tulee tiedottaa sekä kannustaa osallistumaan niihin.
Kaupungin tulee lisätä vapaaehtoistyön koordinointia ja yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin rooli on ennen kaikkea
tarjota puitteet toiminnalle esimerkiksi tarjoamalla tiloja muiden toimijoiden käyttöön.
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Ennaltaehkäisyn menetelmiä ja palveluita tulee tarjota erilaisissa yhteyksissä, jotta ne tavoittavat kuntalaiset paremmin. Löytävään vanhustyöhön
tulee panostaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, kuten kolmannen
sektorin ja seurakunnan kanssa.

ASIAKASOHJAUS JA NEUVONTA ON OIKEA-AIKAISTA
Arjessa saattaa tulla vastaan tilanteita, jolloin on tarvetta ohjaukselle ja
neuvonnalle: kenties arjen sujuvuudessa ja kotona pärjäämisessä on haasteita, on herännyt huoli omasta tai muiden terveydentilasta, tai ehkäpä arkeen kaivataan muuten tukea tai uutta aktiivista toimintaa. Tällöin on tärkeää hakea ohjausta ja neuvontaa. Koska ohjauksen ja neuvonnan tulee
tarvittaessa tavoittaa myös ne keravalaiset ikäihmiset, jotka eivät ole aktiivisesti palveluiden piirissä taikka järjestö- tai harrastustoimintojen parissa,
on kehitettävä ohjauksen ja neuvonnan saavutettavuutta.
Tavoitteena on kehittää matalan kynnyksen -neuvontapiste, joka tavoittaisi
ohjauksen ja neuvonnan tarpeessa olevat kuntalaiset oikea-aikaisesti niin
kasvotusten, yhden puhelinnumeron kuin muidenkin yhteydenottokanavien kautta. Tarkoituksena on, että neuvontapisteen kautta kuntalainen
saisi tietoa, löytäisi mahdollisesti ratkaisun tilanteeseensa, tai yhteistyössä
neuvojien kanssa aloitettaisiin juuri hänen avuntarvettaan koskeva palveluprosessi yhdellä yhteydenotolla.
Ohjausta on myös mahdollista tarjota kohdennetusti erilaisten tukiryhmien
ja yksilöllisemmän toimintamallin kautta. Tulevaisuuden tavoitteena onkin
hyödyntää asiakasohjauksen myötä laajemmin tarjolla olevia monimuotoisia toimintoja. Tavoitteena on, että Keravan kaupunki tarjoaa tiiviimmin
yhdessä kolmannen sektorin, seurakunnan ja yksityisten toimijoiden
kanssa ohjausta ja neuvontaa elämän eri tilanteisiin.
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IKÄIHMISTEN PALVELUISSA TYÖSKENTELEE HYVINVOIVAA
JA INNOSTUNUTTA HENKILÖKUNTAA
Laadukkaiden palveluiden, aidon läsnäolon ja hyvän palvelukokemuksen
taustalla on hyvinvoiva ja innostunut henkilöstö. Jotta henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta, tulee työympäristön olla innovatiivinen. Haluamme olla houkutteleva työympäristö ja panostaa henkilöstön jaksamiseen sekä työtyytyväisyyteen jatkossakin ponnekkaasti.
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Työnkuvien sisältöä tullaan kehittämään yhteistyössä henkilöstön kanssa,
ja johtamista kehitetään entisestään. Tarjolle tulee uusia teknologiaratkaisuja, jolloin työn tehokkuus, mielekkyys ja sujuvuus lisääntyvät. Myös mielikuvaa ikäihmisten parissa tehtävästä arvokkaasta työstä markkinoidaan
houkuttelevammin yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa. Tarkoitus on
tuoda tärkeä ja mielekäs työ näkyväksi.
Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus syventää osaamistaan koulutusten
kautta ja omaa ammatillista osaamista kannustetaankin päivittämään
säännöllisesti. Työn tueksi tulee olla tarjolla säännöllisesti työhyvinvointia
lisääviä toimia, kuten työhyvinvointitempauksia tai työhyvinvointipäiviä.
Työyhteisön yhteisöllisyyttä kannustetaan pitämään yllä ja lisäämään myös
itseohjautuvasti. Tarvittaessa työssä jaksamista tuetaan työnohjauksella ja
tiiviillä yhteistyöllä työterveyden kanssa. Esimiehet seuraavat työn toteutusta ja antavat työntekijöille ammatillisen tuen. Esimiestyötä tuetaan soveltuvin koulutuksin ja menetelmin. Lisäksi esimiehet saavat työhönsä ohjausta säännöllisesti.

PALVELUT TOTEUTETAAN TARVELÄHTÖISESTI JA LAADUKKAASTI
Palveluiden laadukkaan toteutuksen takana ovat selkeä ja suunnitelmallisesti toteutettu palveluprosessi ja palveluiden kokonaisuus, jonka toimivuutta arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti. Palveluiden kokonaisuus rakentuu yli sektorirajojen mahdollisesti jopa useiden toimijoiden tarjoamien
palveluiden yhdistelmästä, jonka keskiössä ovat kuntalaisten tarpeet ja
mieltymykset.
Kaupungin rahoittamien ja kuntalaisten itse hankkimien palveluiden kokonaisuuden tulee linkittyä sujuvasti yhteen ja täydentää sopivassa suhteessa
toisiaan. Rahoitusmahdollisuuksia kuten palvelusetelin käyttöä tulee kehittää. Uudenlaiset rahoitusmahdollisuudet parhaassa tapauksessa lisäävät
asiakkaan valinnanvapautta ja innovatiivisempaa palveluiden käyttöä.
Toimiva asiakas- ja palveluohjaus on edellytys tasavertaisille sekä oikea-aikaisille palveluille, joilla voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta ja
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havaita riskitekijöitä ajoissa. Kun palvelutarvetta tarkastellaan laajasta näkökulmasta, voidaan selvittää ikääntyneiden arjessa selviytymisen haasteita elämän eri osa-alueilla.
Palveluita suunniteltaessa tulee huomioida niin kotona asuvat ikäihmiset
kuin palveluasumisen piirissäkin olevat asukkaat sekä heidän ominaispiirteensä. Ympäristön vaikutukset arjen sujuvuuteen ovat keskeisessä asemassa kotona asuvien ikäihmisten kohdalla. Haasteet kodin esteettömyydessä, ulkona liikkumisen turvallisuus ja mahdolliset liikkumista vaikeuttavat seikat kuten teiden kunnossapito ovat asioita, joiden kehittämiseen tulee panostaa.
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TOIMENPIDEOHJELMA SEURANTAKAUSILLE
Voimassa olevan toimenpideohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan toimikauden aikana. Toteutumista raportoidaan vuosittain sosiaali- ja
terveyslautakunnalle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Toimenpiteiden
arviointi tapahtuu toimenpideohjelman viimeisen voimassaolovuoden keväällä ennalta sovittuja mittareita ja mahdollisia kuntalaisten kuulemisia
hyödyntäen. Arvioinnin perusteella ja uudet toimintaympäristön haasteet
huomioiden asetetaan seuraaville vuosille uusi toimenpideohjelma tavoitteineen. Voimassa oleva toimenpideohjelma on luettavissa kaupungin
verkkosivuilta ikäihmisten palveluiden alta.
Ensimmäinen toimenpideohjelma on asetettu vuosille 2021–2024. Toimenpideohjelman konkreettiset kehittämistavoitteet ovat nousseet ohjelman
päätavoitteiden, toimialojen asiantuntijoiden toteamien kehittämiskohteiden sekä kuntalaisten kyselyvastauksissa ja webinaarissa esille tuomien asioiden pohjalta. Päätavoitteiden ydinajatuksena on, että palvelut toteutetaan tarvelähtöisesti ja laadukkaasti läpi toimenpideohjelman.
Toimenpideohjelma sisältää 14 tavoitetta, joita seurataan toimenpideohjelmakauden aikana. Vuoden 2024 keväällä toteutetaan mm. laadullinen
kuntalaiskysely, jossa selvitetään kehittämistyön etenemistä sekä kuntalaisten kokemusta palveluiden tilasta. Kuntalaisten näkemysten sekä ennalta sovittujen mittareiden pohjalta saatujen tulosten mukaisesti arvioidaan toimenpiteiden toteutumista sekä asetetaan seuraavalle toimenpidekaudelle tavoitteet ja toimenpiteet. Toimenpideohjelma löytyy Hyvä ikääntyä Keravalla vuoteen 2030 -ohjelman raportin liitteestä 2.
Seuraavat toimenpideohjelmat toteutetaan vuosina 2025–2027 ja 2028–
2030. Ohjelmat sekä edelliset ohjelman yhteydessä toteutetut kuntalaiskyselyt löytyvät liitteistä 3 ja 4.
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LIITTEET
LIITE 1. HYVÄ IKÄÄNTYÄ KERAVALLA OHJELMAN VALMISTELUTYÖN
YHTEYDESSÄ TOTEUTETUT KUNTALAISKYSELYT
KYSELY KAIKENIKÄISILLE KUNTALAISILLE
Taustatiedoissa vastaajilta kartoitettiin heidän suhdettaan ikäihmisiin:
ovatko vastaajat itse ikäihmisiä ja vastaavatko itseään koskien, vastaavatko
ajatellen omia tarpeitaan tulevaisuudessa vai ovatko muuten kiinnostuneita ajamaan ikäihmisten asioita. Jos vastaaja oli itse ikäihminen, ohjasi
kysely hänet lisäkysymyksiin, jotka kartoittivat ikäihmisen omaa näkemystä
arjessa selviytymisestään, yleisestä terveystilastaan ja mahdollisista yksinäisyyden ja alakulon tunteista.

45 % vastaajista oli itse ikäihmisiä ja vastasi itseään koskien. 32 % vastaajista vastasi ajatellen omia tarpeitaan tulevaisuudessa, ja 23 % vastaajista
oli muuten kiinnostunut ajamaan ikäihmisten asioita.
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Lisäksi vastaajan taustatietoja selvitettiin kysymällä heidän ikäänsä, sukupuoltaan, siviilisäätyään, elämäntilannettaan, asuinaluettaan sekä asumismuotoaan. Henkilöiltä, jotka vastasivat asuvansa kerrostalossa, kysyttiin lisäkysymyksellä, onko heidän talossaan hissiä.
Vastaajista 46–64-vuotiaita oli 25 %, 65–75-vuotiaita 45 %, 76–85-vuotiaita 17 % ja yli 86-vuotiaita 5%. Suurin osa (76 %) vastaajista oli naisia ja
76 % eläkkeellä olevia henkilöitä. Lähes puolet vastaajista (49 %) vastasi
asuvansa postinumeroalueella 04200 ja 23 % postinumeroalueella 04230.
Vastaajista 55 % asuu kerrostalossa, ja näistä taloista 25 %:ssa ei ole hissiä.
KOETTU ELÄMÄNLAATU, TERVEYS JA ARKIELÄMÄN SUJUVUUS
Ikäihmisiltä kysyttiin heidän koettua elämänlaatua, terveyttä ja arkielämän
asioita kartoittavia kysymyksiä. Heitä pyydettiin arvioimaan kokemustaan
asettamalla numeroiden 1 ja 5 välille omaa tilannettaan parhaiten kuvaava
numero. Numerot 1 ja 5 kuvasivat vastauksissa ääripäitä. Vastaajista
56,6 % koki terveydentilansa hyväksi tai erinomaiseksi. Vastaajista 47,4 %
kokee selviävänsä arkiaskareista itsenäisesti. Vastaajista 42,1 % kokee,
ettei tunne itseään lainkaan yksinäiseksi, kun taas 13,3 % vastaajista kokee
olevansa jatkuvasti tai lähes jatkuvasti yksinäinen.

Vastaajilta, jotka vastasivat arkiaskareita kartoittavaan kysymykseen
numeron 1, 2 tai 3, kysyttiin lisäkysymys, jossa selvitettiin millaisissa
asioissa vastaajat tarvitsivat tai kokivat tarvitsevansa ulkopuolista apua.
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Vastaajista 80 % vastasi tarvitsevansa ulkopuolista apua raskaissa
kotitöissä. 57 % vastaajista vastasi tarvitsevansa apua kodin ulkopuolisten
asioiden hoidossa sekä ruokaostosten tekemisessä. 45 % vastasi
tarvitsevansa apua ruuan laittamisessa.

Vastaajilta kysyttiin asumiseen liittyen, uskovatko he pystynsä asumaan nykyisessä asunnossaan vielä viiden vuoden päästä. 18 % vastaajista ei usko
pystyvänsä. 72 % vastaajista nosti syyksi terveydelliset syyt ja 14 % kodin
esteellisyyden.

Vastaajat, jotka vastasivat yksinäisyyttä kartoittavaa kysymykseen
numeron 1,2 tai 3, kysyttiin lisäksi mistä he uskovat yksinäisyyden tunteen
johtuvan. 40 % vastaajista kokee koronapandemian tuomien haasteiden
olleen yksinäisyyden tunteen takana, kun taas 21 % vastaajista nosti yksin
asumisen olevan syy yksinäisyyden tunteeseen.
KAUPUNKIYMPÄRISTÖ JA RAKENTAMINEN
Kaupunkiympäristöä ja rakentamista koskevassa kysymyksessä vastaajilta
kysyttiin, mitkä kolme asiaa ovat heidän mielestään tärkeimpiä kehittämiskohteita. Vastaajat nostivat esimmäiseksi vaihtoehdon ulkona liikkumisen
turvallisuus, toiseksi taloissa tulee olla hissit ja kolmanneksi tarjolla tulee
olla erilaisia asumisen ratkaisuja.
Lisäksi vastausten perusteella tärkeitä ovat ulkoilu- ja viheralueiden riittävä
määrä sekä kulkuväylien kunnossapito. Osa vastaajista koki useamman
kuin kolme kohtaa tärkeäksi.

Asumiseen liittyen vastaajilta kysyttiin, mikä olisi heille sopiva asumismuoto, mikäli yhdessä asuminen olisi heidän mielestään heille sopiva
vaihtoehto. Vastaajista 60 % asuisi puolisonsa kanssa ja 34 % yhteisöasumisessa.
Vastaajilta kysyttiin, tekevätkö he asiontimatkansa esim. pankkiin tai
kauppaan itsenäisesti. Vastaajista 11 % vastasi, että eivät tee.
Lisäkysymyksenä heiltä kysyttiin mahdollista syytä ja estettä itsenäiselle
asiointimatkalle. 76 % vastaajista kertoi syyksi, että matka on liian raskas.
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VAPAA-AJAN JA KULTTUURIN PALVELUT
Vapaa-ajan ja kulttuurin osalta vastaajilta kysyttiin, mitkä kolme asiaa he
kokevat tärkeimmiksi kehittämisen kannalta. Vastaajien mielestä tärkeimmät asiat ovat kulttuuritilaisuudet (esim. musiikkikonsertit ja taidenäyttelyt), kirjaston palvelut sekä mahdollisuus vaikuttaa palveluiden sisältöön.
Lisäksi vastauksissa nousi esille, että oma ryhmätoiminta kodin ulkopuolella sekä digitaalisten palveluiden koulutukset ja käyttöopastukset ovat
tärkeitä.

Vastaajilta kysyttiin kehittämismielessä, millaisia liikuntapalveluita he
toivovat olevan tarjolla. Vastaajien mielestä tärkeimpiä ovat ikäihmisille
suunnatut liikuntaryhmät, edulliset tai maksuttomat liikuntavuorot sekä uimahallin palvelut. Lisäksi vastauksissa nousi esille viihtyisien ulkoiluympäristöjen tärkeys.
Kysyttäessä vastaajilta heidän harrastuksistaan vastasi 62 % harrastavansa
päivittäin, 22 % viikoittain ja 12 % satunnaisesti. Vastaajista 4 % ei harrasta
mitään. Jatkokysymyksenä vastaajilta tiedusteltiin, minkälaisesta harrastamisesta on kyse. Vastaajista 39 % vastasi harrastavansa ulkoilua, 25 % liikuntaa ja 20 % muuta vastaajalle tärkeää tekemistä.
DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTTÖ JA SAAVUTETTAVUUS
Kysyttäessä vastaajilta, mihin he käyttävät digitaalisia palveluita tai välineitä, 84 % kertoi käyttävänsä niitä yhteydenpitoon, 82 % tiedonhakuun ja
82 % asiointiin. 11 % vastaajista vastasi, että ei käytä digitaalisia palveluita
tai välineitä. Vastauksissa tulee ottaa huomioon, että suurin osa kyselyyn
vastaajista vastasi verkon kautta. Kuten vastauksista käy ilmi, on vielä henkilöitä, jotka eivät käytä digitaalisia palveluita lainkaan, ja heidät tulee ottaa palveluita suunniteltaessa huomioon.
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Vastaajilta kysyttiin, miten kaupungin tiedotteet tavoittavat heidät parhaiten. 39 % koki saavansa tiedotteet parhaiten verkkosivujen kautta, 25 %
sanomalehtien ja 25 % sosiaalisen median kautta. Digitaaliset infotaulut
saivat vähiten vastauksia (alle 2 %). Kysyttäessä vastaajilta, miten he antavat kaupungille mieluiten palautetta, vastasi 38 % antavansa palautetta
mieluiten sähköpostin kautta ja 30 % kaupungin verkkosivujen palautekanavan kautta.
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT
Vastaajilta kysyttiin, mitkä kolme asiaa ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden
kehittämisen kannalta tärkeimpiä. Tärkeimmiksi nousivat omalääkärin ja
omahoitajan vastaanotolle pääsyn vaivattomuus, kotona asumisen tukeminen soveltuvilla palveluilla, ja laadukkaan ympärivuorokautisen saatavuus
sitä tarvitseville. Vastaajilta selvitettiin lisäksi, missä he toivovat ohjauksen
ja neuvonnan tapahtuvan. Vastaajista 61 % toivoi ohjausta ja neuvontaa
kasvotusten, 18 % kokee sähköisessä muodossa olevan ohjauksen ja
neuvonnan hyväksi, kun taas 15 % vastaajista valitsisi puhelimitse
tapahtuvan ohjauksen ja neuvonnan.

OMAISHOITAJIEN JA LÄHEISTÄÄN ARJESSA AVUSTAVIEN JAKSAMINEN
Omaishoitajilta ja henkilöiltä, jotka auttavat läheisiään arjessa, kysyttiin
onko heillä virallinen omaishoitoa koskeva sopimus kaupungin kanssa.
Vastaajista 93 %:lla ei ole sopimusta kaupungin kanssa, mutta he auttavat
läheistään muuten arjessa. Vastaajista 7 %:lla on virallinen omaishoitoa
koskeva sopimus Keravan kaupungin kanssa.
Virallisilta omaishoitajilta kartoitettiin heidän arjessa jaksamistaan,
vertaistukeen liittyviä asioita, lakisääteisten vapaiden käyttöä, hoidollisten
tehtävien haasteellisuutta sekä kaupungin tarjoamaa tukea. Vastauksissa
esiintyi laajasti hajontaa vastausten välillä: 41,2 % kokee jaksavansa arjessa
hyvin, kun taas 29,4 % kokee arjen liian raskaaksi. 29 % tietää mistä
vertaistukea löytyy. Erityistä huomiota herättävät vastaukset kohdistuivat
lakisääteisten vapaiden pitämiseen. 47,1 % vastasi, ettei pidä lakisääteisiä
vapaitaan. 35 % kokee, että kaupunki on tarjonnut tukea tarpeeksi, kun
taas 29,4 % kokee, että ei ole saanut tarpeeksi tukea.
Henkilöiltä, jotka auttavat läheistään arjessa, mutta joilla ei ole virallista
omaishoitoa koskevaa sopimusta Keravan kaupungin kanssa, kysyttiin arjessa selviytymisestä, vertaistuesta, auttamistehtävän sitovuudesta, itsenäisestä tiedon hausta sekä kaupungin tarjoamasta tiedosta virallisesta
omaishoitajuudesta. Vastaajista 25,8 % jaksaa arjessaan oikein hyvin ja
26,5 % kokee, että heillä on runsaasti vapaata auttamistehtävästään. Vastaavasti 58,6 % kertoo, ettei ole hakenut tietoa virallisena omaishoitajana
toimimisesta ja 37,3 % kokee, ettei tietoa ole tarjottu kaupungin toimesta
riittävästi.
Kysyttäessä, mikä auttaisi vastaajia jaksamaan auttamistehtävässään
paremmin, 40 % vastaajista ei löytänyt vaihtoehdoista itselleen sopivaa, ja
26 % vastasi tilapäisen hoitoavun. Omaishoitajia koskevien kyselyiden
perusteella on nähtävissä tarve erilliselle omaishoitajille suunnatulle
kyselylle, jossa selvitetään uudenlaisia auttamisen keinoja heidän tärkeän
työnsä tueksi.
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KYSELY LAPSILLE JA NUORILLE
Lapsille ja nuorille suunnattu kysely vuonna 2021 kartoitti ala- ja yläasteikäisiltä, kuinka usein he viettävät aikaa itselleen tärkeän ikäihmisen
kanssa, mitä he mieluiten tekevät yhdessä ja millaisia asioita heidän mielestään pitäisi olla kaikenikäisille sopivassa kaupungissa. Kyselyyn vastasi
kaikkiaan 41 oppilasta.
Vastaajista 95 % kertoi, että heidän lähipiirissään on ikäihmisiä. Kysyttäessä, kuinka usein he viettävät aikaa heille tärkeän ikäihmisen kanssa, valitsi 32 % vaihtoehdon ”joka kuukausi”, 27 % ”joka viikko” ja 24 % ”välillä”.
97 % vastaajista kertoi mieluiten syövänsä yhdessä, ja 62 % kävisi mieluiten
jäätelöllä. 62 % vastaajista haluaisi myöskin ulkoilla ja 44 % pelata erilaisia
pelejä.
Suuressa osassa avoimista vastauksista vastaajat nostivat tärkeäksi, että
kaikenikäisille sopivassa kaupungissa tulisi olla hyvät ulkoilualueet ja erilaisia ulkoilupaikkoja, jossa voisi viettää aikaa ikäihmisten kanssa. Yksi vastaajista kuvasi tilannetta seuraavanlaisesti:
”mielestäni Keravalla on tarpeeksi kaikkea mutta Keravalle
voisi tulla enemmän ruohoalueita”.
Yksi vastaajista kuvasi seuraavanlaisesti huoltaan siitä, että luonnon tilalle
tulee liikaa rakennuksia:
”paikkoja, jotka on tarkoitettu iäkkäille ihmisille, jonne voi
mennä viettämään aikaa (iäkkäät ihmiset ovat tosi yksinäisiä).
On kivaa että Keravalla on kaksi palvelukotia. Iäkkäät tykkää
ulkoilla ja Kerava ei ole ehkä viihtyisin paikka koska kaiken
luonnon tilalle tulee kerrostaloja ja muita.”
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Toinen vastaajista kaipasi rauhallista paikkaa, jossa viettää aikaa
seuraavanlaisesti:
”Haluaisin keravalle jonkin mukavan rauhallisen paikan missä
voi viettää aikaa ikäihmisten kanssa. Ne on tärkeitä!”
Vastaajilta kysyttiin lisäksi mitä heidän mielestään tarkoittaa hyvä ikääntyminen ja millaisia ikäihmisiä heistä mahdollisesti tulee. Viimeisenä kysymyksenä vastaajilta kysyttiin, minkä ikäisenä heistä heidän mielestään tulee ikäihmisiä. Hyvää ikääntymistä vastaajat kuvasivat mm. seuraavanlaisesti:
”Miten voisi olla huono ikääntyminen. Kaikkihan ikääntyy
samalla tavalla”
”Hyvä ikääntyminen tarkoittaa sitä, että voi nauttia jokaisesta
elämänvaiheesta. ”
”saa apua, kun tarvitsee, yksinäisyys on harvinainen tunne,
ympäristö joka on helppo ja viihtyisä ja ottaa huomioon ihmiset
joilla on liikuntarajoitteita”
Kun oppilailta kysyttiin, millaisia ikäihmisiä heistä mahdollisesti itsestään
tulee ja minkä ikäisenä, vastasi 57 % ”yli 60-vuotiaana”, 32 % ”yli 70-vuotiaana” ja 22 % ”yli 50-vuotiaana”. Vastaajat kuvasivat, millaisia ikäihmisiä
heistä tulee mm. seuraavanlaisesti:
”otan kantaa asioihin joita pitää kehittää jotka liittyvät
iäkkäisiin ihmisiin”
”asun jossain maalla, teen asioita jotka pitää minut iloisena
(hoidan pihaa, olen kissojen kanssa, syön, luen ja katson leffoja)
haluan asua jossain kuvassa luonnon keskellä, ei kauhean
meluissa paikassa.”
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Seuraavat liitteet löytyvät verkkoversiosta voimassaoloajan alettua Keravan kaupungin verkkosivuilta, ikäihmisten palveluiden alta: oman verkkolinkin takaa.

Liite 2 Toimenpideohjelma ja arviointi vuosille 2021–2024.
Liite 3 Toimenpideohjelma ja arviointi vuosille 2025–2027
Liite 4 Toimenpideohjelma ja arviointi vuosille 2028–2030
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