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HYVINVOIVA KARSTUNEN 

1. Ohjelman lähtökohdat 

Hyvinvoinnin ylläpito on Suomen julkisensektorin palvelukokonaisuudessa kunnan tehtävä. Kunnat 

vastaavat niin kansalaisten koulutus-, terveydenhoito- sosiaali- ja vapaa-ajanpalveluiden järjestä-

misestä kuin yhteiskunnan toimivuuden kannalta merkittävästä osasta infrastruktuuriakin. Talou-

den globalisaatio aiheuttaa nopeitakin muutoksia myös julkisissa talouksissa. Tällöin hyvinvointi-

palveluiden järjestäminen saattaa vaikeutua. Tämä haastaa erityisesti suunnittelemaan palvelura-

kenteet niin, että ne kestävät satunnaisia vaihteluita. Hyvinvointi syntyy varsin monien tekijöiden 

vaikutuksesta.  Tärkeimmät hyvinvoinnin tekijät ovat henkinen ja fyysinen terveys, sosiaaliset suh-

teet ja henkilökohtaisen talouden tila. Pohjimmiltaan hyvinvointi on yksilöllinen tunne siitä, että 

elämä on tasapainossa.  

Karstulan kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2011 hyväksynyt hyvinvointipalvelustrategian. 

Se pohjautuu aiemmin, 6.6.2011 hyväksyttyyn Karstulastrategiaan.  Karstulastrategiassa  todetaan 

kunnan perustehtäväksi: Tarjoamme työn tekemiseen ja yrittämiseen kannustavan sekä asumiseen 

ja vapaa-aikaan viihtyisän maaseutumaisen toimintaympäristön. Valituista toimintalinjoista lähes 

kaikki liittyvät jollakin tavoin kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.  Tällaisia toimintalinjoja ovat  

monipuolistamme asumisen ja vapaa-ajan mahdollisuuksia, edistämme kuntalasten omaehtoisten 

hyvinvointipalvelujen tarjontaa, kehitämme paikallisia perus- ja 2. asteen koulutuspalveluja, huo-

lehdimme paikallisista sosiaali- ja terveyspalveluista. Kuntalain 1§:n mukaan kunta pyrkii edistä-

mään asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. 

Vuonna 2011 voimaan tullut uusi terveydenhuoltolaki velvoittaa kunnat asettamaan strategisessa 

suunnittelussaan paikalliset olosuhteet huomioiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoit-

teet. Kunnalla on myös seurantavelvoite: kansalaisten hyvinvoinnin kehitystä seurataan kerran 

valtuustokaudessa laadittavan hyvinvointikertomuksen avulla. Tätä täydentävät vuosittaiset kat-

saukset. Hyvinvointikertomuksessa kertomuksessa seurataan keskeisten indikaattorien kehittymis-

tä.  Lakiin liittyy myös eri toimijoiden yhteistyövelvoite. Vanhuspalvelulaissa on määritelty valta-

kunnalliset periaatteet ja vähimmäistaso vanhustenhoidolle. 

Merkittävänä lähtökohtana ohjelmalle on näkemys siitä, että kansalaisten fyysiseen ja henkiseen 

terveyteen voidaan vaikuttaa erilaisten toimintojen kautta.  Ihmisten eliniän ennuste nousee lää-

ketieteellisen tietämyksen myötä edelleen.  Toisaalta kehittyneissä länsimaissa syntyvyys pysynee 

alhaisella tasolla. Väestön iäkkäiden kansalaisten suhteellinen osuus nousee.  Suomessa kuolemaa 

edeltävä laitoshoidon tarve on yli kaksi vuotta. Panostamalla hyvinvoinnin edistämiseen ja kehit-

tämällä uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja tätä aikaa todennäköisesti voidaan lyhentää, ja tätä 

kautta myös kustannusten nousua voidaan hillitä.   

Heinäkuun 2013 alussa voimaan tullut vanhuspalvelulaki määrittelee vanhusten hoitoon liittyviä 

määrällisiä ja laadullisia tekijöitä. Näiden perusteella myös Karstulassa on vanhustyö arvioitava 

kokonaisuudessaan uudelleen. Saarikka on määritellyt kotihoidon painopisteeksi vanhustyössä. 



2 
 

Tehostettu palveluasuminen ja laitoshoito tulevat kysymykseen, kun vanhus tarvitsee ympärivuo-

rokautista hoitoa.  

Hyvinvointi rakentuu läpi koko ihmisiän. Tämän vuoksi on tärkeää, että hyvinvointipalveluja suun-

niteltaessa otetaan huomioon eri ikäkausille ominaiset tekijät. Monet lapsena opitut tavat ja tot-

tumukset ohjaavat ihmisen valintoja kaikissa elämänvaiheissa. Tämän vuoksi on kiinnitettävä riit-

tävästi huomiota lapsuus- ja nuoruusiän hyvinvointipalveluihin. Tässä vaiheessa kaikki lapsen ja 

nuoren kanssa toimivat tahot – perhe, päivähoito, koulu, seurakunnat ja yhdistykset – on hyvä 

saada toimimaan samaan suuntaan. 

2. Mitä on karstunen hyvinvointi 

Karstulan hyvinvointistrategia pohjautuu laajaan hyvinvointikäsitteeseen. Sen nähdään syntyvän 

materiaalisista olosuhteista (esim. asuminen, työ, tulotaso), henkisestä ja fyysisestä terveydestä 

sekä ihmisen kokemasta yleisestä elämisen laadusta.  Tähän elämisen laatuun voidaan katsoa kuu-

luviksi sellaisten asioiden kuin sosiaaliset suhteet, tyytyväisyyden kokemus, mahdollisuus kehittää 

ja toteuttaa itseään.  

Karstusesta näkökulmasta tämä tarkoittaa aktiivista, itsestään huolehtivaa ja myös lähimmäises-

tään vastuuta tuntevaa kansalaista.  Jotta kansalainen voisi olla aktiivinen, hän tarvitsee tilaisuuk-

sia toteuttaa itseään. Hänellä on myös oltava mahdollisuus saada neuvoa, opastusta ja hoitoa sil-

loin, kun siihen on tarvetta.  On myös tilanteita, jolloin ihminen ei kykene itse hakemaan hyvin-

vointiinsa oleellisesti liittyviä palveluja. Tällöin tarvitaan palvelujen tuottajien aloitteellisuutta.  

Monia hyvinvointiin oleellisesti liittyviä asioita voidaan toteuttaa ihmisten välisenä yhteistoiminta-

na. Tällainen toiminta luo sosiaalista pääomaa, mikä sitten realisoituu muun muassa yhteisenä 

vastuuna jokapäiväisessä elämässä.  

Koska hyvinvointi rakentuu eri henkilöiden ja henkilöryhmien näkökulmasta eri tavalla, jatkuva 

vuoropuhelu kansalaisten ja palvelujen tuottajien välillä on välttämätöntä. Asiakaslähtöisyys onkin 

hyvinvoiva karstunen –ohjelman keskeinen periaate.  Tähän periaatteeseen liittyy myös palveluista 

tiedottaminen. Palvelun tuottajan on huolehdittava, että kohderyhmä saa vaivattomasti tiedon 

käytettävissä olevaista palveluistaan. 

Kunnan rooli hyvinvoiva karstunen –ohjelman toteuttamisessa on olla koordinaattorina, tiedotta-

jana ja  edellytysten luojana.  Palveluiden tuottamisesta vastaa verkosto, jossa on niin julkisia kuin 

yksityisiäkin palveluntuottajia.  

3. Hyvinvoiva karstunen –ohjelman rakenne 

Hyvinvointipalvelustrategia konkretisoituu käytännön toiminnaksi toimenpidekokonaisuudella, 

jonka lähtökohtana on, että kansalaisten hyvinvointi näyttäytyy eri ikäluokissa erilaisena.  Koulu-

laisen hyvinvointi ja vanhuksen hyvinvointi koostuu erilaisista tekijöistä. Tämän vuoksi hyvinvointi-

strategia on syytä toteuttaa ikäryhmäkohtaisesti.  Jokaiselle ikäryhmälle on laadittu kuvaus siitä, 

millainen on hyvinvoiva karstunen tuossa elämänsä vaiheessa.  Kuvauksen jälkeen hyvinvointipal-
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velustrategian tavoitteista on määritelty toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteet 

on luokiteltu hyvinvoinnin edellytyksiä luoviksi, hyvinvointia ylläpitäviksi ja hyvinvointia palautta-

vaksi toiminnaksi.  

Hyvinvoinnin edellytyksiä luovilla palveluilla tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joiden katsotaan 

edistävän henkilön persoonallista kasvua, psyykkistä tai fyysistä terveyttä tai lisäävän hänen toi-

mintakykyään. Näiden toimenpiteiden keskeisenä tavoitteena on hyvinvoiva karstunen -ajattelun 

mukaan lisätä ihmisen omaa aktiivisuutta huolehtia omasta hyvinvoinnistaan. Tällaisia palveluita 

ovat erityisesti vapaaseen sivistystyöhön, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimintaan liittyvät aktivi-

teetit.  

Hyvinvointia ylläpitävillä palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluita, joiden avulla ihmisen henkinen 

ja fyysinen kunto ja toimintakyky on mahdollista pitää hyvällä tasolla. Näihin palveluihin kuuluvat 

mm. terveydenhuolto-, koulutus-, vanhushuolto-, päivähoito- ja perhetyö. Työttömyysturva, asu-

mistuki, lapsilisä  ja opintotuki ovat tyypillisiä taloudellista hyvinvointia ylläpitäviä järjestelmiä.  

Nämä palvelut ovat enimmäkseen lakisääteisiä, ja suurimman vastuu niiden hoitamisesta kantavat 

Saarikka, kunta ja kansaneläkelaitos.  

Hyvinvointia palauttavia toimia tarvitaan silloin, kun henkilön hyvinvointi on jollakin tavoin järkky-

nyt. Keskeisimpiä ovat sairaanhoitoon, kuntoutukseen ja sosiaaliseen tasapainoon liittyvät palve-

lut.  Keskeisin taloudellisen hyvinvoinnin palauttamiseen liittyvä järjestelmä on toimeentulotuki.  

Näiden palveluiden järjestäminen on Saarikan tehtävä 

Lasten ja nuorten osalta painottuvat hyvinvoinnin edellytyksiä luovat toimet kun taas yli 75-

vuotiaiden ikäryhmässä hyvinvointia palauttavilla toimilla on keskeinen merkitys.  

Tilannetta kuvaa seuraava kuvio: 

 

 

 

 

Kunkin toimenpiteen osalta mietitään sen toteuttajataho. Tällöin kysymykseen tulee joko kunta tai 

joku muu palvelun tuottaa. Hyvinvointiin liittyvissä asioissa Saarikka on keskeinen toimija erityises-

ti hyvinvointia ylläpitävän ja palauttavan toiminnan osalta.  Yksityisten toimijoiden rooli painottuu 

hyvinvointia edistävän toiminnan järjestämisessä.   

Hyvinvoiva karstunen -ohjelmassa on määritelty myös kunkin toimenpiteen aikataulutus. Toimin-

not voivat olla luonteeltaan jatkuvia tai tilapäisiä, esimerkiksi hankkeita tai teemoja. Strategian 

täytäntöönpano aloitetaan porrastetusti niin, että toiminnot nyt määriteltävien strategisten ta-

voitteiden osalta alkaisivat viimeistään vuonna 2018.  

edellytyksiä luova      

   ylläpitävä   

     palauttava 
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Terveydenhuoltolain mukaan kunnan tulee laatia kerran valtuustokaudessa hyvinvointikertomus 

keskeisten hyvinvointiin liittyvien tavoitteidensa toteutumisesta. Tämän lisäksi kunnan tulee vuo-

sittain seurata hyvinvoinnin mittarien muutoksia.  Hyvinvointipalvelustrategian arviointi yhdiste-

tään tähän toimintaan. 

Hyvinvoiva karstunen -ohjelman ikäryhmät ovat seuraavat: lapset 0 - 5 -vuotiaat, alakouluikäiset 6 

- 12 -vuotiaat, nuoret 13 - 20 -vuotiaat, nuoret aikuiset 21 - 34 -vuotiaat, keski-ikäiset 35 - 60, 

ikääntyvät 61 - 74 -vuotiaat, 75 - .  Ikäryhmät ovat viitteellisiä, ja palvelutarvetta suunniteltaessa 

yksilölliset erot otetaan huomioon. 

4. Toimijaverkosto 

Hyvinvoiva karstunen -ajattelussa keskeistä on, että hyvinvointi koostuu varsin monista tekijöistä 

ja sitä ovat tekemässä useat eri tahot.  Kunnan roolina on toimia edellytysten luojana ja koordi-

naattorina. Erityisesti hyvinvoinnin edellytyksiä luovan toiminnan järjestämisessä seurakunnalla, 

kolmannella sektorilla ja yrityksillä on keskeinen osuus. Yritysten ja yhteisöjen panos on merkittävä 

myös vapaaehtoistoiminnan ja vertaistukitoiminnan järjestämisessä.   

Hyvinvointia ylläpitävän ja palauttavan toiminnan järjestämisestä vastaa pääasiassa Saarikka, mut-

ta järjestämiseen tarvitaan yksityisiä toimijoita täydentämään julkista palvelua. Esimerkiksi vam-

mais- ja potilasjärjestöjen toiminta on merkittävä lisä julkiseen palveluun. Samoin tällaisia palvelu-

ja ovat mm. erilaiset terapiapalvelut, yksityislääkärit, palvelukodit. Vanhusten palveluasumisessa 

yksityisesti rahoitettu palvelukoti on tulevaisuudessa varteenotettava vaihtoehto silloin, kun van-

hus tarvitsee runsaasti tukea selvitäkseen jokapäiväisistä askareistaan, mutta ei vielä tarvitse ym-

pärivuorokautista hoivaa. 

Karstulan hyvinvointipalvelusäätiö on merkittävä hyvinvointia ylläpitävien ja palauttavien palvelui-

den järjestäjä. Säätiön merkitys korostuu erityisesti vammaisten ja vanhusten asumispalveluiden 

hoitamisessa. Sillä on myös keskeinen rooli hyvinvointituvan toiminnan organisoinnissa ja kehit-

tämisessä.  

Osa toiminnasta hoidetaan hankkeina, joihin rahoitusta haetaan esim. valtion erillisohjelmista, EU-

ohjelmista, raha-automaattiyhdistykseltä, SITRAlta, yksityisiltä rahoittajilta (mm. erilaiset säätiöt).  

Hakijoina voivat olla kunta, Saarikka tai yhdistykset. Kunnan roolina on toimia hakuprosessissa 

asiantuntijana ja yhteistyökumppanina silloin, kun hakijana on jokin muu taho kuin kunta.    
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5. Hyvinvoiva karstunen –ohjelman  päivittäminen 

Hyvinvoiva karstunen -palvelustrategia päivittyy jatkuvasti.  Ohjelman yhtenä osana on arviointi, 

jonka pohjalta laaditaan lakisääteinen hyvinvointikertomus. Sen laadinnassa käytetään THLn ver-

kossa toimivaa sähköisen hyvinvointikertomuksen alustaa. Vuosittain syntyvän arviointitiedon 

pohjalta strategian kurssia tarkistetaan, ja ohjelma täydennetään uusien tarpeiden ja päätösten 

mukaan. 

6. Resursointi 

Hyvinvoiva karstunen -strategian toimenpiteet ovat pääosin kunnan normaalia toimintaa. Tällöin 

toiminnan aiheuttamat kustannukset sisältyvät kunnan vuosibudjettiin. Tätä kautta määräytyy 

myös henkilöresurssi. Eri yksiköissä toimintaa suunniteltaessa otetaan huomioon Hyvinvoiva kars-

tunen -ohjelman toimenpiteet.  Hyvinvoiva karstunen –ohjelman rahoitus koostuu yksityisestä 

osuudesta (palvelumaksut), projektirahoituksesta (EU, kansallinen) ja kunnan  ja Saarikan osuudes-

ta.  Suurin osa kustannuksista syntyy hyvinvointia ylläpitävästä ja palauttavasta toiminnasta Saari-

kan normaaleina toimintakuluina.   Samoin hyvinvointia edistävää toimintaa järjestetään esimer-

kiksi kansalaisopistossa sekä vapaa-aika- ja kulttuuritoimessa. Näidenkin osalta määritellään tämän 

strategian täytäntöönpanosta aiheutuvat lisäkustannukset (esim. kunnallinen palveluseteli) 

Erillistä resursointia edellyttää ohjelman koordinointi: strategian päivittäminen, arviointi, tiedot-

taminen ja toimijaverkoston yhteistyön johtaminen. Jos strategialla halutaan edistää jotain tiettyä 

toimintaa, tarvitaan erillistä rahoitusta. Tämä voi olla kunnan budjetillaan osoittamaa (esim. palve-

luseteli) tai hankerahaa.  
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Kunnan vuosittain järjestöille suunnatut avustukset kytketään Hyvinvoiva karstunen –ohjelman 

toteutukseen. Yhdistysten tulee perustella hakemuksensa hyvinvointiohjelman toteutuksella.  

7. Hyvinvointitupa 

Hyvinvointiohjelman toteuttamista varten perustetaan hyvinvointitupa/talo. Tilan tulisi sijaita 

Karstulan keskustassa, jotta siihen olisi helppo tulla vaikkapa kauppareissulla.  Tupa olisi kirjaston 

tapaan kuntalaisten olohuone, johon voisi tulla tapaamaan tuttuja, harrastamaan, saamaan neu-

voja erilaisiin palveluihin liittyen.  Tärkeää on, että talosta muodostuu eri-ikäisten kansalaisten 

kohtaamispaikka.  Osa koululaisten iltapäivätoiminnasta voisi olla talon suojassa.  Siinä voisi toimia 

myös lapsiparkki, johon vanhemmat voisivat asioinnin ajaksi tai muuten tilapäisen hoitotarpeen 

ilmaantuessa tuoda lapset hoitoon.  Jotkut kansalaisopiston piirit voisivat toimia hyvinvointitalos-

sa. Talon yksi keskeinen käyttäjäryhmä olisivat vanhukset.  Esimerkiksi päivätoiminta voisi osittain 

keskittyä hyvinvointitupaan. Talon toiminnasta huolehtii toimijaverkosto.  

8. Hyvinvointivastaava 

Tämän verkoston vetovastuu samoin kuin hyvinvointiohjelman päivityksestä huolehtiminenkin on 

hyvinvointivastaavan tehtävänä.  Hyvinvointitupaan keskittyviä tehtäviä olisivat esim. vapaaehtois-

työn koordinointi, ikäihmisten viriketyö, perheiden kotiavun koordinointi, koululaisten iltapäivä-

toiminnan koordinointi, nuorten ja vanhusten syrjäytymisen ehkäisy, vanhusneuvoston toiminta ja 

yhteistyö Saarikan palveluohjauksen kanssa.  

9. Hyvinvointiohjelman toteutus kunnan organisaatiossa 

Hyvinvointiohjelman toteutumista seuraamaan ja sitä kehittämään nimetään neuvottelukunta, 

jossa on kaikkien palveluntuottajatahojen ja päättäjien edustus. Käytännön toimeenpanosta vas-

taa hyvinvointiohjelman johtoryhmä, jonka esittelijänä toimii hyvinvointivastaava. Valtuustolle 

valmistellaan kerran vuodessa hyvinvointikertomus.  Vuosittaisista kertomuksista kootaan tervey-

denhuoltolain edellyttämä kerran valtuustokaudessa tehtävä perusteellisempi selvitys. 

10. Vuosikello 

tammikuu: hyvinvointikertomuksen valmistelu 

helmikuu: hyvinvointikertomus: arviointi (kansalaispalaute) 

maaliskuu: arviointi (kansalaispalaute) 

huhtikuu: seuraavan toimintakauden (1.8. - 31.7.) suunnittelu 

toukokuu: seuraavan toimintakauden suunnittelu, kertomuksen valmistelua 

kesäkuu: hyvinvointikertomus valtuustoon 

elokuu: suunnittelua, tiedottamista 
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syyskuu: neuvottelut järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävistä, kunnan tts:n valmistelu 

lokakuu: järjestöjen avustukset haussa, neuvottelut järjestöjen ja yritysten kanssa tehtävistä, tts:n 

valmistelu 

marraskuu: toiminta- ja taloussuunnitelma (tässä yhteydessä myös seuraavan vuoden painopis-

teet), päätökset järjestöavustuksista, strategian päivitys valtuustoon 

joulukuu: päätökset: tts, hyvinvointistrategia (tarvittaessa) 
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      Liite 1 

IKÄRYHMÄKOHTAISET KUVAUKSET JA TOIMENPITEET 

1. Ikäryhmä 0-5 vuotta 

 

Pikkulapsi-iässä hyvinvointitekijät kytkeytyvät suurelta osaltaan kodin hyvinvointiin. Jotta koti voisi tarjota 

turvallisen ja tasapainoisen ympäristön lapsen kasvulle, sen talouden perustan, ihmissuhteiden ja sosiaali-

sen verkoston on oltava kunnossa. Kotikasvatusta tuetaan päivähoidon ja kerhotoiminnan toimenpitein. 

Neuvolajärjestelmän tehtävänä on huolehtia niin lapsen henkisestä kuin fyysisestäkin terveydestä.  Se voi 

olla myös merkittävä tuki kodille kasvatustyössä.  

 

Päivähoidon tehtävänä on mahdollistaa vanhempien työssäkäynti. Se tarjoaa lapselle myös monipuolisia 

kasvun aineksia ja luo pohjaa hyvinvoinnin rakentumiselle. Yksilöllisten vahvuuksien tukemisen ohella on 

tärkeää huolehtia lapsen sosiaalisesta kehityksestä. Päivähoito on pienestä perheestä tulevalle lapselle 

erinomainen ympäristö sosiaaliselle kasvulle. 

 

Pikkulapsi-iässä luodaan monella tavoin pohjaa myöhemmille liikunta- ja ruokailutottumuksille. Fyysisen 

kunnon ylläpito alkaa jo lapsena. Kerhotoiminnalla on tässä suuri merkitys. Päivähoidon ruokailussa lapsi 

oppii syömään terveellisesti ja hyviä tapoja noudattaen. Myös kodit tarvitsevat tietoa terveellisestä ravin-

nosta.  

 

Monipuolisilla kulttuuriharrastuksilla ja kulttuuritarjonnalla tuetaan lapsen henkistä kehitystä. Mielikuvituk-

sen käyttöön ja luovuuteen perustuvalla lastenkulttuurilla edistetään myös oppimista. 

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

päivähoidolle laatukriteerit sivistyspalvelut 2014 kunnan ta itsearviointi 
auditointi 

mahdollisuus ryhmätoimintaan 
päivähoidon ulkopuolella olevil-
le lapsille 

seurakunta 
yhdistykset 

2014 kunnan avustus 
osallistumis-
maksu 

asiakaspal. jtv 
osallistujamää-
rät 

monipuoliset liikuntamahdolli-
suudet alle kouluikäisille 

liikuntajärjestöt  kunnan avustus 
osallistumis-
maksu 

lapsia/ryhmä 
asiakaspal. jtv 

vanhempainkoulu kansalaisopisto 
Saarikka 

2015 kunnan ts 
palvelumaksu 

asiakaspal. 

koko perheen tapahtumat yhdistykset 2014 kunnan toimin-
ta-avustus 

asiakspal.  
tapahtumien 
määrä 

Liikuntapaikkasuunnittelussa 
otetaan huomioon lasten eri-
tyistarpeet 

Kunta 
yhdistykset 

2014 Kunnan ts asiakaspal. 

lapsia ja ikääntyneitä yhdistävä 
toiminta 

yhdistykset (Hy-
vinvointitupa) 

2015 avustus asiakaspal 
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Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu Rahoitus arviointi 

kotiapupalvelu lapsiperheille yhdistykset, 
yritykset 

2015 palvelumaksu 
kunnan palvelu-
seteli perheen 
taloustilanteen 
mukaan 

asiakaspalaute 
käyttäjämäärä 

hyvät neuvolapalvelut Saarikka jatkuva Saarikan ts asiakaspalaute 

     

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu Rahoitus arviointi 

Kuntoutuksen osaamiskeskuk-
seen myös alle kouluikäisten 
kuntoutusta 

Saarikka 2014 Saarikan/kunnan 
ts 

kuntoutusvrk 
asiakspal 

     

 

Ikäryhmä 6 - 12 

 

Alakouluikäisen lapsen hyvinvointiin on edelleen kodilla varsin suuri vaikutus. Lapsi siirtyy neuvolajärjes-

telmän piiristä kouluterveydenhuollon asiakkaaksi, ja kodin kasvatustehtävän tukeminen jatkuu kouluter-

veydenhuollon tehtävänä. Onnistuneella kodin ja koulun yhteistyöllä voidaan kotikasvatusta tukea.  Oppi-

lashuoltotyö on merkittävä linkki erityisesti silloin, kun lapsen hyvinvointi on vaarassa heiketä.  

 

Laadukas peruskoulu on lapsen hyvinvoinnin kannalta monella tavoin merkittävä. Se luo pohjan tuleville 

opinnoille ja valinnoille. Lapsi saa koulussa lukuisissa vuorovaikutustilanteissa eväitä sosiaaliseen kehityk-

seensä. Kaikilla oppilailla oppiminen ei suju yhtä vaivattomasti. Riittävän varhain aloitetut tukitoimet ennal-

taehkäisevät monia myöhempiä ongelmia niin opiskelussa kuin elämässä yleensäkin. Vaikkakin koulu on 

esisijaisesti oppimisen ja opiskelun paikka, koululla on myös merkittävä kasvatustehtävä.   

 

Monipuolinen harrastustoiminta tukee positiivisella tavalla lapsen kehitystä. Erilaisissa ryhmissä lapsen 

sosiaaliset taidot vahvistuvat. Mieleisen harrastuksen parissa lapsi voi kehittää vahvuuksiaan ja saa itsetun-

toa tukevaa positiivista palautetta. Kulttuuriharrastuksilla kehitetään lapsen esteettistä tajua ja tunne-

elämää. Liikuntaharrastukset luovat pohjaa hyvälle fyysiselle kunnolle ja elinikäisille tottumuksille.  

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

esi-, perus- ja erityisopetuksen 
laatukriteerit  

sivistyspalvelut 2014 - 2015 kunnan ts itsearviointi 
auditointi joka 
neljäs vuosi 

Monipuolinen liikunta- ja kult-
tuuriharrastusten tarjonta 

Yhdistykset 
liikuntatoimi 
kulttuuripalve-
lut 

2014 - tarveharkintai-
nen opintoseteli 
projektirahoitus 

osall.määrät 
asiakspal. 
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nuorisotoimi 

Taiteen perusopetus musiikissa, 
kuvataiteessa, teatteritaiteessa 
ja käsityötaiteessa 

Kansalaisopisto 
Viitasalo-opisto 

2014 - Kunnan ja mu-
siikkiopiston ts 
tarveharkintai-
nen opintoseteli 

osall.määrät 
asiakaspalaute 
katselmukset 

vanhempainyhdistysten akti-
vointi 

sivistyspalvelut 
järjestöt 

2015 - kunnan ts asiakaspal 

oppilaskuntatoiminta koulut jatkuva  kokousten ja 
tilaisuuksien 
määrä 
asiakspal 

mahdollisuus iltapäivätoimin-
taan kaikille esikoulusta 
2.luokalle sekä erityistukea 
tarvitseville lapsille 

sivistyspalvelut jatkuva kunnan ts 
palvelumaksu 
palveluseteli 

asiakaspalaute 
osall. määrä 
 

 

Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

kouluterveydenhuollon riittä-
vyyden turvaaminen 

Saarikka jatkuva Saarikan ts jonotusajat 
asiakaspal. 

     

 

3. Ikäryhmä 13 - 20 

 

Nuoruusikä on monella tavoin merkittävää aikaa ihmisen myöhemmän elämänkulun kannalta. Murrosikä 

henkisine ja fyysisine muutoksineen on usein haaste koko nuoren perheelle. Nuoren itsenäistymisen tuke-

minen tarkoituksenmukaisella tavalla on ensisijaisesti kodin tehtävä. Tässä vaiheessa koti tarvitsee kuiten-

kin tuekseen muita nuoren kasvusta vastuussa olevia tahoja (koulu, kouluterveydenhuolto, sosiaalitoimen 

rakenteet, seurakunta, järjestöt, nuorisotoimi). 

 

Itsenäistymiskehitykseen kuuluu luonnollisena osana myös tarve saada vaikuttaa omiin asioihinsa.  Nuorten 

äänen kuuleminen heitä koskevissa asioissa on tärkeää.  Nuorisovaltuusto ja oppilaskuntatoiminta ovat 

niitä foorumeita, joissa nuoret voivat saada asioitansa eteenpäin. Nuorten edustus yhdistysten hallintoeli-

missä ja erilaisissa toimikunnissa aktivoi nuoria ottamaan kantaa, ja he oppivat demokraattisen päätöksen-

teon periaatteita. Toiminta tuntuu omalta silloin, kun siihen on päässyt itse vaikuttamaan.  

 

Tähän ikävaiheeseen ajoittuvat myös elämän keskeiset valinnat.  Nuori valitsee ensin ammatillisen- ja lukio-

koulutuksen väliltä, ja myöhemmin ensimmäisen ammattialansa. Nämä ovat prosesseja, joissa nuori tarvit-

see paitsi kodin, myös koulun mukanaoloa. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea nuorta ja hänen perhet-

tään valinnoissa. 

 

Nuorisotakuun periaatteena on, että jokaiselle nuorelle taataan peruskoulun jälkeen koulu- tai 

työ/harjoittelupaikka. Tämän periaatteen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta niin nuorelta kuin yhteis-

kunnaltakin. Joka vuosi useita nuoria jää koulutuspaikkaa vaille, vaikka toisen asteen opiskelijapaikkoja on-

kin riittävästi. Vähäinen koulumotivaatio johtaa vääriin valintoihin ja lyhytjännitteisyyteen. Erilaiset seuran-

tajärjestelmät antavat tietoa oppilaspaikan saaneista, mutta keskeyttäneet jäävät oman aktiivisuutensa 
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varaan. Alaikäinen koulunsa keskeyttänyt ei nykyisellään tule minkään järjestelmän piiriin.  Tätä ongelmaa 

on lähdetty ratkomaan etsivän nuorisotyön avulla. 

 

Murrosikä muuttaa nuorta niin henkisesti kuin fyysisestikin. Aiemmat harrastukset eivät välttämättä enää 

kiinnosta, kaveripiiri saattaa vaihtua, fyysinen kehitys ohjaa harrastusvalintoja eri suuntaan. Kodin ja har-

rastustoiminnan järjestäjien haasteena on tukea nuoren valintoja, motivoida ja aktivoida häntä. Itsenäisty-

misen vaiheessa kaveripiiri on merkittävä nuoren tuki.  Sosiaalinen verkosto kehittyy harrastustoiminnassa, 

minkä vuoksi laaja palvelutarjonta on tärkeä. Pienellä paikkakunnalla tämä on haasteellista, koska alakoh-

taiset harrastajamäärät väkisinkin jäävät pieniksi. 

 

Murrosikään saattaa liittyä myös päihteiden käytön kokeilua. Joissakin tapauksissa tämä johtaa päihdekier-

teeseen, jolla on varsin tuhoisat seuraukset nuoren elämän kannalta.  Nuoren on saatava riittävästi tietoa 

päihteiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Aikuisten päihteetön esimerkki ja päihteettömyyden korostaminen 

harrastustoiminnassa vaikuttavat nuoren asenteisiin.  

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

perusopetuksen laatukriteerit yläkoulu 2014-2015 kunnan ts itsearv 
auditointi 

2. asteen ops-hanke lukio - sl 14 oph itsearv 

- koululaisten ja  opiskelijoiden 
työosuuskunta 

kehittämisyhtiö 
4h (duunirinki) 

jatkuva työtulot 
kunnan ts 

osakkaiden 
määrä, asia-
kaspal 

- monipuolinen liikuntaharras-
tustarjonta 

yhdistykset 
liikuntapalvelut 
kansalaisopisto 

jatkuva osallistumis-
maksut 
opintoseteli 
kunnan ts 

asiakaspal 

 - taiteen perusopetuksen työ-
pajaopinnot teatteritaiteessa, 
kuvataiteessa 
 ja käsityötaiteessa 

kansalaisopisto jatkuva osallitumismak-
sut 
kunnan ts 

osall. määrät 
asiakaspal. 

- harrastus- ja opiskelumahdol-
lisuuksia musiikin eri lajeissa 

musiikkiopisto 
kansalaisopisto 
kulttuuripalve-
lut 
nuorisopalvelut 
järjestöt 

jatkuva opintomaksut, 
kunnan ts, han-
kerahoitus, 
 

itsearv 
osall.määrät 

- kehitetään edelleen lukiodip-
lomiopintoja 

lukio 
kulttuuripalve-
lut 
kansalaisopisto 

jatkuva kunnan ts asiakaspal 
osall.määrät 

- päihteetön vaihtoehto –
kampanja 

peruskoulu 
lukio 
nuorisopalvelut 

2015 -  hankerahoitus itsearv 
asiakaspal 

- hyvän olon messut kuntien nuorten 
palvelut 

jatkuva kunnan ts asiakspal 
kävijämäärä 
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Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

- sijoitusnuorten jälkihuolto 
(tukihenkilötoiminta) 

Saarikka 2014 -  hanke asiakaspal 

- työpajatoiminnan jatkuminen sivistyspalve-
lut 
TE-toimisto 

jatkuva kunnan ts itsearv 
asiakaspal 

- luovan pajan toiminnan va-
kiinnuttaminen 

etsivä nuoriso-
työ 
kulttuuritoimi 
TE-toimisto 

jatkuva kunnan ts itsearv 
asiakaspal 

     

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

     

     

 

4. Ikäryhmä 21 - 34 

 

Tässä ikävaiheessa valmistutaan ammattiin, usein perustetaan perhe ja hankitaan oma asunto. Keskeistä on 

työllistyminen ja toimentulon turvaaminen. Työllistymisen kannalta on usein tärkeää ensimmäisen työpai-

kan löytyminen.  Alle 25-vuotialle turvataan yhteiskuntatakuulla joko koulutus- tai työpaikka.  Paikkakunnan 

yrittäjiä, julkisen sektorin toimijoita ja yhdistyksiä tulisi rohkaista ja aktivoida nuorten palkkaamiseen tai 

ottamaan työkokeiluun. Työpajalla on merkittävä asema ensimmäisenä työpaikkana.  Joko ammattitutkin-

toon tai ammatilliseen erikoistutkintoon tähtäävä oppisopimuskoulutus parantaa nuoren työllistymismah-

dollisuuksia. 

 

Yhä useampi työllistyy omassa yrityksessään. Kehittämisyhtiö Karstulanseudulla, yrittäjäyhdistyksellä ja 

nuorkauppakamarilla on keskeinen rooli nuorten rohkaisemisessa yrittäjiksi ja yritysneuvonnan järjestämi-

sessä. Aloittavan yrittäjän riittävä tuki takaa osaltaan yrityksen toimintaedellytyksiä.  

 

Karstulan kunnan tarjoamalla uudisasukkaan asumistuella tuetaan Karstulaan ensiasunnon hankkivaa. Riit-

tävä tonttitarjonta ja myös kerros- ja rivitalovaihtoehtojen löytyminen antavat nuorelle perheelle mahdolli-

suuden valita asumismuotonsa ja -paikkansa.  

 

Toimivat päivähoito- ja opetuspalvelut mahdollistavat vanhemmille työssäkäynnin. Ilmainen päivähoito 

vuodeksi on tervetullut apu nuorelle perheelle ja edistää niin asunnon hankkimista kuin työllistymistäkin.  

 

Nuoren perheen arki voi vaatia joskus ulkopuolista apua. Lähipiirin apu ei ehkä riitä siitä selviämiseen. Niin 

vanhempien kuin lastenkin hyvinvoinnin kannalta varhainen apu tällaisessa tilanteessa on tärkeä. Sosiaali-

toimen avun kriteerit eivät välttämättä täyty, mutta hoitamaton tilanne saattaa johtaa vaikeampiin seu-

rauksiin.  Tarvetta olisi matalan kynnyksen kotiapupalvelulle.  
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Tässä ikäryhmässä sairastavuus on vähäistä. Liikunta- ja ruokailutottumuksilla on kuitenkin vaikutusta kun-

toon ja terveyteen myöhemmissä ikävaiheissa.  Pitkäaikaistyöttömyys passivoittaa ja on sen vuoksi myös 

uhka terveydelle.  

 

Erilaiset kulttuuriharrastukset auttavat henkisen kunnon ylläpidossa. Varsinkin lapsiperheiden vanhempien 

mahdollisuudet huolehtia omasta hyvinvoinnistaan voivat olla vähäiset. Tilapäinen lastenhoito on usein 

järjestettävissä naapuriapuna, mutta tarvittaisiin myös esimerkiksi yhdistysten tai yritysten tarjoamaa pal-

velua.  

 

Monissa tilanteissa muiden perheiden tuki ja apu on tärkeä.  Nuorten perheiden verkostoitumista voidaan 

edistää koko perheen toiminnalla.  Luontevina tällaisen toiminnan järjestäjinä ovat seurakunta ja kolman-

nen sektorin toimijat. 

 

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

- matalan kynnyksen kotiapu yritykset 
hyvinvointitupa 
Saarikka 

2014 -  palvelumaksut 
palveluseteli 

asiakasmäärät 
asiakaspal 

- uudisasukkaan asumistuki    asiakasmäärät 

- ilmainen vuosi päivähoidossa/ 
kotihoidon tuen kuntalisä 

  kunnan ts asiakasmäärät 

- lapsiparkki (max 3 h ) klo 15-
20 ma-to 

hyvinvointitupa, 
järjestöt, duuni-
rinki (4H) 

2014- palvelumaksut 
kunnan ts 

asiakspal 
asikasmäärät 

- koko perheen vapaa-
ajantoiminta 

järjestöt jatkuva palvelumaksut 
kunnan ts 

tapahtumien 
määrä 

- liikunta- ja kulttuuriharras-
tusmahdollisuuksia 

järjestöt 
kansalaisopisto 

jatkuva palvelumaksut 
kunnan ts 

asiakaspal 

- yrittäjyyskoulutus kehittämisyhtiö 
yrittäjäyhdistys 
kansalaisopisto 

jatkuva projektirahoitus osall.määrät 
asiakaspal 

 

Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

- kuntouttavan työtoiminnan ja 
työkokeilun työpaikkoja pitkä-
aikaistyöttömyyden ehkäise-
miseksi 

yritykset 
työpajat 
kunta 

jatkuva kunnan ts 
projektirahoitus 

asiakasmää-
rät/asiakasryhmä
n koko 

- pitkäaikaistyöttömien terveys-
tarkastukset 

saarikka 2015 -  Saarikan ts asiakasmää-
rät/asiakasryhmä
n koko 

     

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 
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toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

     

     

 

5. Ikäryhmä 35 - 60 

 

Ikävaiheelle on ominaista työelämään liittyvien asioiden korostuminen. Haasteena on ihmisten pysyminen 

työkykyisinä mahdollisimman pitkään. Tämä edellyttää työhyvinvoinnista huolehtimista. Ihmisen elämä on 

kokonaisuus, ja työssä jaksamiseen vaikuttaa oleellisesti myös työajan ulkopuolinen toiminta.  Liikunta- ja 

kulttuuriharrastukset lisäävät ihmisen yleistä hyvinvointia ja samalla auttavat myös jaksamaan työelämässä.  

 

Ihmisillä on joko ammattiin tai harrastuksiin liittyviä kehittymistarpeita.  Lasten kasvaessa vanhemmille jää 

enemmän aikaa myös itsensä kehittämiseen. Hakeudutaan joko ammatilliseen täydennyskoulutukseen tai 

vapaan sivistystyön tarjoamaan koulutukseen. Nämä koulutustarpeet saattavat liittyä myös haluun vaihtaa 

ammattia.  Hyvät aikuiskoulutusmahdollisuudet ja aikuisten ohjaaminen sopivien opintojen pariin ovat täs-

sä keskeisiä kysymyksiä.  

 

Monet pitkäaikaissairaudet ilmenevät tässä ikävaiheessa. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet, verisuonisairaudet 

ja mielenterveysongelmat ovat yleisimpiä sairauspoissaoloja aiheuttavia ja ennenaikaiseen eläköitymiseen 

johtavia tekijöitä. Hyvin järjestetty työterveyshuolto tukee työkyvyn ylläpitoa. Työttömien säännölliset ter-

veystarkastukset edistävät työmarkkinakelpoisuuden säilyttämisessä.  

 

Terveellisillä elämäntavoilla ja liikunnalla voi vaikuttaa näiden sairauksien puhkeamiseen ja kulkuun. Poti-

lasjärjestöjen toiminta tukee ihmisen oman aktiivisuuden ylläpitoa. Erityisenä haasteena on yli 50-

vuotiaiden miesten liikunta-aktiivisuuden lisääminen.  

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

- aikuisten opinto-ohjaus kansalaisopisto 
KEO 
te-toimisto 

2015 - projektirahoitus osall.määrä 
asikaspal 

- työhyvinvoinnin teemapäivä 
vuosittain 

kehittämisyhtiö 
yrittäjäyhdistys 
kansalaisopisto 

2014 - järjestäjät 
kunnan ts 
 

osall.määrät 
asiakaspal 

- monipuolinen kulttuuri- ja 
liikuntaharrastustarjonta 

järjestöt 
kansalaisopisto 

jatkuva kunnan ts 
osall. maksut 

asiakaspal 

- myös paikallista täydennys-
koulutusta (esim. kielet, it) 

KEO 
kansalaisopisto 

  asiakaspal 
asiakasmäärät 

- työttömien terveystarkastuk-
set 

Saarikka 2016 -  Saarikan ts asiakasmäärät 

     

 

Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 
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- uuden sosiaalisen yrityksen 
käynnistäminen 

yksityinen / 
säätiö/ yhdistys 

2016 - valtio 
yksityinen 
kunta (toimitila) 

työllistyneiden 
määrä 

- työttömien terveystarkastuk-
set 

Saarikka 2015 -  Saarikan ts käyttäjämäärä 

- ennalta ehkäisevä kuntoutus Saarikka, KELA jatkuva   

- erityisliikuntatoiminta vammais- ja 
potilasjärjestöt 
kansalaisopisto 

jatkuva palvelumaksut 
kunnan ts (palvelu-
seteli) 

käyttäjämäärät 
asiakaspalaute 

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

aktiivinen kuntoutus vam-
man/sairauden hoitona 

Saarikka jatkuva Saarikan ts asiakasmäärät 
itsearv. 

     

 

6. Ikäryhmä: 61 – 74  

 

Työelämän viimeiset vuodet ja eläkkeelle siirtyminen ovat merkittävä käännekohta ihmisen elämässä.  Kai-

ken kaikkiaan ihmiset jäävät eläkkeelle yhä parempikuntoisina. Niin pitkien työurien aikana kuin harrastus-

toiminnassakin seniorikansalaiset ovat hankkineet varsin monenlaista osaamista. Ikääntynyt ihminen voi-

daankin katsoa voimavaraksi monissa järjestö- ja vapaaehtoistehtävissä. Työiässä työ vie suurimman osan 

ihmisen niin henkisistä kuin fyysisistäkin voimista, ja aikaa harrastustoiminnalle ja itsensä kehittämiselle on 

ollut niukemmin. Mahdollisuudet kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen seniori-iässä ovat ihmisen hyvin-

voinnin kannalta oleellisia. Jatkossa yhä useampi karstunen on eläkkeellä.  

 

Lähes kaikki nyt eläköityvät saavat työeläkettä. Erilaisia hyvinvointipalveluja tarvitaan paljon, mutta palve-

lun käyttäjä voi myös maksaa palvelusta.  Näiden palvelujen järjestämisessä on haastetta erityisesti kol-

mannelle sektorille ja yrityksille. Myös kansalaisopiston palvelujen käyttäjistä tulevaisuudessa yhä useampi 

on eläkkeellä.  

 

Työelämästä poisjääminen muuttaa myös ihmisten sosiaalisia suhteita. Ellei lähde mukaan harrastustoimin-

taan tai sosiaalinen verkosto on vähäinen, saattaa yksinäisyyden kokeminen muodostua ongelmaksi. Tällöin 

tarvitaan yhteisöllistä huolenpitoa.  Hyvinvointituvasta voisi tulla matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Mo-

nimuotoinen vapaaehtoistoiminta tavoittaa hyvin toimiessaan yksinäisen tai apua tarvitsevan henkilön en-

nen kuin lakisääteiset hyvinvointipalvelut ovat tarpeen.  

 

Sairastavuus tässä ikäryhmässä lisääntyy.  Riittävät terveydenhoitoresurssit ja kuntoutus auttavat ihmistä 

säilyttämään toimintakykynsä.  Omaehtoisessa kuntoutuksessa potilasjärjestöillä on merkittävä rooli.  

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

ikäihmisille suunnatut liikunta-
ryhmät 

kansalaisopisto 
järjestöt 

jatkuva opintoseteli asiakasmäärät 
asiakaspal 
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monipuolinen käsityö-, taide- ja 
kulttuuriharrastustoiminta 

järjestöt 
kansalaisopisto 

jatkuva palvelumaksut 
opintoseteli 

itsearv. 
asikaspal 

vapaaehtoistyö hyvinvointitupa 
järjestöt 
seurakunta 

jatkuva  itsear. 
osall.määrä 

vertaistukitoiminta vammais- ja 
potilasjärjestöt, 
SPR 
seurakunta 

jatkuva yhdistysten ts 
kunnan ts 

itsearv 
osall.määrä 

     

     

     

 

Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

toimivat terveydenhuoltopalve-
lut 

Saarikka jatkuva Saarikan ts asiakaspal 

kuntoutus Saarikka 
yritykset 
KELA 
järjestöt 

jatkuva Saarikan ts 
palvelumaksut 

asiakaspal 

     

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

     

 

7. Ikäryhmä 76- 

 

Vanhimmassa ikäryhmässä sosiaali- ja erityisesti terveyspalveluiden kysyntä lisääntyy.  Ikääntymisen muka-

naan tuomat ongelmat vaativat yhä useammin terveydenhuollon palveluja. Oleellista on vanhusten toimin-

takyvyn säilyminen mahdollisimman pitkään.  Tässä kulttuuri-, liikunta- ja kansalaisopiston palveluilla on 

keskeinen tehtävä. Myös seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten palvelutuotantoa tarvitaan huoleh-

timaan riittävistä aktivoivista palveluista.  

 

Niin vanhuspalvelulaissa kuin Saarikan keskeisissä toimintaperiaatteissa on tavoitteeksi asetettu omassa 

kodissa asuminen mahdollisimman pitkään.  Vasta, kun vanhus tarvitsee ympärivuorokautista hoivaa, on 

palveluasuminen ajankohtainen. Tämä linjaus lisää kotona asuvien huonokuntoisten vanhusten määrää.  

Saarikan palvelut pystyvät huolehtimaan vanhuksen perustarpeista, mutta toimintakyvyn heiketessä var-

sinkin yksin asuvan vanhuksen sosiaaliset suhteet vähenevät ja yksinäisyys saattaa jouduttaa laitoshoitoon 

joutumista.  Palveluohjauksen lisäksi tarvitaan ns. etsivää vanhustyötä, koska huonokuntoisen, yksin asuvan 

vanhuksen aloitekyky saattaa heiketä, ja sosiaalisiin tilanteisiin hakeutuminen ei välttämättä tapahdu oma-

toimisesti. Etsivä vanhustyö voitaisiin hoitaa pitkälle vapaaehtoistyönä.  

 



10 
 

Vanhuksen kotona asuminen edellyttää myös, että koti on varusteltu niin, että tämä on mahdollista.  Tilo-

jen tulee olla peruskunnoltaan hyviä ja esteettömiä. Lämmitysjärjestelmät on rakennettava niin, että läm-

mitys ei vaadi vanhukselta ylivoimaisia ponnisteluja. Piha-alueiden talvikunnossapito tulee niin ikään järjes-

tää.  Omakotitalossa asuvien vanhusten kiinteistönhoitopalveluja tulisi olla tarjolla eri puolilla kuntaa, myös 

haja-asutusalueella.  Osa tästäkin työstä voitaisiin hoitaa vapaaehtoistyönä. Myös erilaiselle kotitalousavul-

le (siivous, pyykinpesu) on iän karttuessa yhä enemmän tarvetta. 

 

Erityisesti yksin asuvan vanhuksen ravinnon saanti saattaa heiketä kunnon huonotessa. Vanhus ei jaksa 

laittaa ruokaa tai ei näe sitä tarpeelliseksi.  Ruoka yksipuolistuu, ja monet tärkeät ravintoaineet jäävät saa-

matta.  Saarikan ruokahuollon piirissä ovat ainoastaan huonokuntoiset vanhukset. Veteraanien ateriasete-

leistä on tullut varsin positiivista palautetta. Setelillä vanhus saa yhden aterian päivässä alennettuun hin-

taan.  Setelin käyttöön liittyy vielä sosiaalinen puoli: sen voi käyttää valitsemassaan ateriapalveluita tarjoa-

vassa toimipaikassa.  

 

Hyvinvoinnin edellytyksiä luova toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

palveluliikenne kyläkunnilta 
keskustaan 

kunta jatkuva kunnan ts 
palvelumaksut 

asiakasmäärä 
asiakaspal 

viriketoiminta 
- virtapiirit 
- teemapäivät 
- seniorikurssit 
- keskiviikkokerho 

hyvinvointitupa 
seurakunta 
yhdistykset 
kansalaisopisto 

jatkuva kunnan ts 
seurakunnan ts 
palvelumaksut 
opintosetelit 

asiakaspal 

hyvät liikunta- ja kulttuuri-
harrastusmahdollisuudet 

kansalaisopisto 
yhdistykset 
yritykset 

jatkuva kunnan ts 
opintoseteli 
palvelumaksut 

asiakaspal 

     

 

Hyvinvointia ylläpitävä toiminta 

Toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

veteraanien ateria – ja siivous-
palvelu 

vanhusneuvosto  kunta asiakasmäärä 
asiakaspal 

vanhusneuvolatoiminta Saarikka 2015 - Saarikka asikasmäärä 
itsearv 

ateriapalvelu Saarikka 
yritykset 

jatkuva Saarikka 
palvelumaksut 
palvelusetelit 

asiakasmäärä 
asiakaspal 

siivous- ja kiinteistönhoitoapu yritykset 
hyvinvointitupa 

2015 - palvelumaksut 
palvelusetelit 

asiakaspal 
itsearv 

palveluasuminen (=senioritalo) 
 

yritykset 
hy-
vinv.palvelusäätiö 

2016 - palvelumaksut 
osaomistus 
 

itsearv 

kutsutaksiliikenne haja-
asutusalueelta 

kunta 
Saarikka 
yritykset 

2015 - kunnan ts 
Saarikan ts 
palvelumaksut 

itsearv 
asiakasmäärä 
asiakaspal 

ikäihmisten kuntoutuskurssit kunta 2016 -  kunnan ts osall. määrä 



11 
 

KEO projektirahoitus asiakaspal 

     

 

Hyvinvointia palauttava toiminta 

toimenpide vastuutaho aikataulu rahoitus arviointi 

tuettu palveluasuminen suosi-
tusten mukaiseksi 

Saarikka 2015 - Saarikan ts asiakaspal 

riittävä kuntoutus Saarikka 
yritykset 

2014 -  Saarikan ts 
palvelumaksut 

itsearv 

     

 


