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1 JOHDANTO 

 

Suomi on hyvinvointivaltio, jonka ikäpolitiikan keskeisiä tavoitteita ovat ikääntyneiden 

ihmisten hyvinvointi, mahdollisimman itsenäinen selviytyminen ja hyvän hoidon 

edistäminen. (Voutilainen, Vaarama & Peipponen 2002.)  Hyvinvointia määriteltäessä on 

myös määriteltävä hyvinvointivaltio ja miten ikääntynyt siihen sijoittuu. Tähän 

määrittelyyn voidaan käyttää apuna Bronfenbrennerin ekologista kehämallia 

(Bronfenbrenner 1979). Bronfenbrennerin ekologisissa kehissä yksilö on aktiivinen 

toimija, joka vaikuttaa ympäristöönsä, ympäristö taasen asettaa yksilölle paineita, joihin 

hänen tulee mukautua ja sopeutua. Keskeistä on yksilön ja ympäristön jatkuva 

vuorovaikutus keskenään ja eläminen tapahtuu sosiaalisissa yhteyksissä. (Niemelä 2006, 

33 - 34.) Suomen ikäpolitiikan keskeisiä arvoja ovat tasa-arvoisuus, itsemääräämisoikeus, 

taloudellinen riippumattomuus sekä sosiaalinen integraatio.  Nämä valtakunnalliset 

tavoitteet ohjaavat kuntien järjestämiä vanhusten palveluita. (Voutilainen, Vaarama & 

Peipponen 2002.)  

 

Vuonna 2013 uusitussa laatusuosituksessa otetaan huomioon ikääntymispolitiikan 

ajankohtaiset valtakunnalliset linjaukset, laatusuositusten arviointien tulokset, uusin 

tutkimustieto sekä toimintaympäristön muutokset. Laatusuosituksen tavoitteena on edistää 

ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja vaikuttavuutta. 

Laatusuositus on tarkoitettu ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi 

kuntien ja yhteistoiminta-alueiden päättäjille johdolle. Laatusuosituksessa asiakkaan rooli 

on aktiivisimmillaan laadun kehittäjän rooli, jolloin asiakas osallistuu oman palvelunsa 

laadun kehittämiseen asettamalla laatutavoitteita, suunnittelemalla palvelun toteutusta ja 

arvioimalla palvelua voimavarojensa mukaisesti. Kaikilla, myös toimintakyvyltään 

heikoimmilla asiakkailla on laadun kokijan rooli. Asiakkaan mukaanotto palveluiden 

suunniteluun on keskeisessä asemassa, kun mietimme, miten ikäihmisten kotona asumista 

voidaan pidentää. Ikääntynyt tulee ottaa palveluiden suunnitellussa keskiöön, hän on oman 

elämänsä asiantuntija, jolta viranomaiset saavat arvokasta tietoa, jotta yhdessä voidaan 

räätälöidä yksilölliset ja toimintakykyyn ja palvelun tarpeeseen vastaavat palvelut. 

(Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2013.) 
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Artikkelin pääkäsite on osallisuus. Ikääntyneen osallisuus kuvaa ikääntyneen kokemusta ja 

aitoa osallistumista. Jotta pystytään                                                  tua 

tarkastella ikääntyneiden          ä osallisuudesta ja toimijuudesta peilaten tätä 

teoriatietoon. Artikkelin tavoitteena on tuottaa käytännönläheistä tietoa ikääntyneiden 

kokemuksista ja näkemyksistä osallisuudesta hyvinvointipalveluiden suunnittelussa 

kokemustietoon perustuen. Artikkelissa yhdistyvät pro gradu tutkielman tulokset ja Etelä-

Kymenlaakson kuntien kotihoidon asiakaspalautemallin  haastatteluiden tulokset (Haimi-

Liikkanen 2014). Asiakaspalautemallin haastatteluista on poimittu tähän artikkeliin pro 

gradu tutkielman kysymyksien mukaiset materiaalit. Tässä artikkelissa ikääntyneellä 

tarkoitetaan kansaneläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä.  

Artikkelissa hateaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

Miten kotona asuvien ikääntyvien osallisuus näyttäytyy hyvinvointipalveluiden 

suunnittelussa? 

Miten ikääntyneiden näkemykset on otettu huomioon palvelujen suunnittelussa ja 

toteutuksessa? 

Miten osallisuutta voidaan vahvistaa tulevaisuudessa? 

 

2 OSALLISUUS PALVELUISSA 

 

2.1 Asiakasosallisuus hyvinvointipalveluissa 

 

Laitilan (2011) mukaan asiakasosallisuus tarkoittaa asiakkaiden asiantuntemuksen 

tunnistamista, hyväksymistä ja sen hyödyntämistä muun muassa palvelujen kehittämisessä 

sekä järjestämisessä. Asiakkaan asiantuntemukseen tulee luottaa, mutta se vaatii 

ammattilaisilta asennemuutosta sekä vallan ja vastuun jakoa asiakkaiden kanssa.  

Asiakkaan ollessa mukana palveluprosessissa toteutuvat asiakaslähtöisyys ja asiakkaan 

itsenäisyys. Se on perusta kaikelle yhteistyölle, jossa asiakkaan ja henkilöstön välinen 

kumppanuus sekä tasavertaisuus ovat palvelusuhteessa. Ikääntyneiden palveluun 

osallistuminen perustuu moniammatillisen tiimin yhteisiin arvoihin, jotka vaikuttavat 

siihen, että asiakas saa eheän palvelukokonaisuuden. Arvot ohjaavat henkilöstön tapaa 
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toimia vuorovaikutustilanteessa asiakkaiden kanssa ja ne kuvastuvat ikääntyneiden 

palvelukulttuurissa. Ikääntyneiden palvelun laadun lähtökohtana ja tavoitteena on 

asiakasosallisuuden toteutuminen palveluissa. Hyvä palvelun laatu on nimenomaan kykyä 

täyttää asiakkaiden tarpeet ja toiveet. Toimijoilla tulee olla taito tuottaa palveluja, jotka 

perustuvat asiakasosallisuuden toteutumiseen. (Kujala 2003.)  

Grönroos (2010) osaltaan esittää, että palveluja tuottavalla organisaatiolla asiakasosallisuus 

palvelujärjestelmässä vaikuttaa prosessin etenemiseen sekä sen lopputulokseen, ja näin 

ollen palvelun laatua ja tuottavuutta ei voida erottaa toisistaan. Ne myös vaikuttavat siihen, 

kuinka muut asiakkaat osallistuvat palveluprosessin kehittämiseen ja kokevat prosessista 

tuotetun palvelun laadun. Asiakkaat antavat prosessiin oman panoksensa, kuten tietoja, 

itsepalvelutoimintoja, kyselyjä ja valituksia.  

 

2.2 Ikäihmisten osallistuminen ja osallisuus 

 

Osallistumisessa ja osallisuudessa on kyse aidosta dialogista. Kyse on myös asenteesta, eli 

halutaanko suunnitteluprosessiin mukaan ikääntynyt ja halutaanko toiminnan olevan 

avointa. Ikääntyvässä yhteiskunnassa on voimavaroja, ja ikääntyvien ihmisten yksilölliseen 

valtaistumiseen ja voimaantumiseen on syytä kiinnittää huomiota. Tutkimusten mukaan 

osallistumisen kyky ja halu kasvaa ja kehittyy, kun ikääntynyt kokee tulleensa kuulluksi ja 

tuntee, että hänen mielipiteitään arvostetaan. Voidaankin puhua voimaantumisen 

(empowerment) ja osallisuuden kokemuksista ja niiden vahvistamisesta. (Julkunen 2008, 

21; Etholén-Rönnber 2007, 19.) 

Palvelujen käyttäjien osallistumiselle on perusteluja lainsäädännössä, sosiaalialan työn 

arvopohjassa, laatusuosituksissa, kehittämisohjelmissa ja tutkimuksissa, jotka ovat 

osoittaneet osallistumisen johtavan tehokkaampiin, pätevämpiin ja laadukkaampiin 

palveluihin. Aktiiviset kansalaiset, jotka haluavat olla itse määrittelemässä saamiaan 

palveluja ja tukea ja olla mukana vaikuttamassa asioihin on riittävä peruste 

osallistumiselle. (Laki ikääntynen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

sosiaali- ja terveyspalveluista 2013; Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 2013; Sosiaali- ja 

terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2008.) 
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Osallisuutta voidaan tarkastella myös Janet Warrenin holistisen ne                 

                                                                                       

                                                                                 

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                  

osallistaja saattavat hekin olla eri asemassa jopa saman tilanteen aikana. (Laitila 2010, 29-

30.) Käytämme seuraavaa kuviota hahmottaaksemme osallisuuden rakentumiseen 

vaikuttavia tekijöitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Osallistumisen tasot mukaillen Warrennin nelikenttää 

Kuviota voidaan avata esimerkinomaisesti. Konsultaatiossa ihmiset nähdään ympäristönsä 

parhaimpina asiantuntijoina. Ikääntyneet voidaan esimerkiksi nähdä palvelujen arvioijana 

(Sulkakoksi 2012, 26; Toikko 2009a.) Informaatiossa                      

                                                                                              

2010; Toikko 2009a,14.) Toimijuus näkökulmassa ikääntynyt on tasavertainen palveluiden 

suunnittelussa, toteutuksessa ja kehittämisessä. Voimaantumisen näkökulma jossa itse 

toiminta korostaa ja mahdollistaa laajimmin toimijuutta. Ikääntyneellä on mahdollisuus 

olla osallisena ja osallistua päätöksentekoon. (Toikko2009a; Turner & Beresford 2005.)  

 

2.3 Asiakaspalautemalli 

 

Etelä-Kymenlaakson kuntien kehittämistyö on kohdennettu kotihoidon asiakkaiden 

palveluiden kehittämiseen asiakaslähtöiseen suuntaan. Vanhuspalvelulain (2013) ja 
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laatusuosituksen (2013) mukaisesti asiakaspalautetta tulee kerätä säännöllisesti (vähintään 

vuosittain) ja saatu palaute tulee hyödyntää. Menetelmänä Etelä-Kymenlaaksossa 

käytetään osallistavaa keskusteluhetkeä (vastuuhoitajan suorittama 

asiakaspalautekeskustelu= haastattelu). Asiakaslähtöisessä palvelussa asiakkaan perhe ja 

muut hänelle tärkeät ihmiset otetaan mukaan palvelujen suunnitteluun, toteutukseen ja 

arviointiin. Asiakkaalle laaditaan aina kirjallinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Sen avulla 

toteutetaan eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja tuotetaan asiakkaalle toimiva ja 

laadukas palvelukokonaisuus. Keskeistä on kuulla ikääntyneen ihmisen omaa ääntä, 

arvostaa hänen kokemuksiaan ja tavoittaa hänelle merkityksellisiä ja tärkeitä palveluja ja 

tukimuotoja.  

 

Asiakaspalautekeskustelun avulla on tarkoitus selvittää asiakkaan kokemuksia 

kotihoidosta. Keskustelun vastauksia hyödynnetään asiakassuhteissa, esim. hoito- ja 

palvelusuunnitelman päivittämiseen. Keskustelun avulla voidaan aktivoida läheisiä 

osallistumaan asiakkaan ja kotihoidon väliseen toimintaan. Asiakaspalautekeskustelun 

tarkoitus on ensisijaisesti saada asiakkaan oma mielipide esiin ja läheinen voi tarvittaessa 

toimia siinä hänen äänenään. Läheisen tehtävä ei ole tuoda tilanteeseen omia 

kokemuksiaan, vaan yrittää selvittää vastuuhoitajan kanssa, mitä mieltä asiakas itse on 

saamastaan kotihoidosta. Asiakaspalautteiden koontia hyödynnetään kotihoidon 

kehittämisessä. (Haimi-Liikkanen 2014.) 

 

 

3 EMPIIRINEN AINEISTO 

 

Artikkelissa käytetään kahta erillistä aineistoa, jotka koostuvat pro gradu -tutkielman 

aineistosta ja asiakaspalautemalli haastatteluaineistosta. Pro gradun aineisto on nimetty 

ikääntyneiden käsityksiä osallisuudesta kuvaavaksi aineistoksi ja asiakaspalautemallin 

aineistosta käytetään nimitystä kotihoidon asiakkaiden kokemukset.  

 

Pro gradu -tutkielmassa aineisto                         littiin teemahaastattelu, jotta 

päästäisiin                                                                             

omien kokemusten kautta. Ennen haastattelua valittiin teemat, laadittiin teemarunko ja 

haastattelukysymykset ja keskusteltiin teemoist                                           
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kanssa. Haastattelun teemat olivat: elinympäristön turvallisuus, palvelujen sisältö, 

osallisuutta edistävät ja estävät tekijät, toimijuus, yhteistyö ja osallisuuden vahvistaminen 

tulevaisuudessa. Teemahaastatteluissa käytettiin puolistrukturoitua haastattelua. Kaikille 

haastateltaville esitettiin samat kysymykset tehdyn                                          

                                                                                         

            isten kokemuksien kautta. Nauhoitetut teemahaastattelut suoritettiin 

kahdeksalle ikäihmiselle, joista seitsemän  (90 %) oli naisia ja yksi (10 %) oli mies          

                        -   -                           -vuotiaita. Palveluiden piiriss  

                                            -                                  

                         - lokakuun aikana vuonna 2013 haastateltavien kotona. 

 

Asiakaspalautemallissa vastuuhoitajat suorittivat asiakaspalautekeskustelut= haastattelut 

syyskuu 2013–tammikuu 2014 välisenä aikana säännöllisen kotihoidon asiakkaille. 

Haastatteluita tehtiin 620. Vastuuhoitajat suorittivat haastattelun yhteisen rungon pohjalta, 

jonka jälkeen vastuuhoitaja syötti vastaukset sähköiseen järjestelmään. Näistä asiakkaista 

586 oli yli 65-vuotiasta, joiden vastauksiin artikkelissa keskitytään.  Näistä asiakkaista 

naisia oli 400 (68%) ja miehiä 186 (32%). Haastateltavien ikähaarukka oli 65-101 

vuotiaita, suurin osa vastanneista oli iältään 75-84 vuotiaita (43%) . Palveluiden piirissä 

asiakkaat olivat olleet keskimääräisesti 2-5 vuotta.  

 

                                                                                              

                                                                                            u 

esiin teemahaastattelulla saadusta                                                          

                     analyysiyksikkönä oli lauseita tai lausekokonaisuudet.  Aineiston 

jäsentämisen apuna käytettiin Warrenin holistista nelikenttää. Kotihoidon asiakkaiden 

kokemuksia kuvaavassa aineistossa materiaali syötettiin haastattelun jälkeen sturkturoituun 

sähköiseen kyselyyn, josta haastattelujen vastaukset  tuotettiin yhteenvetoraportiksi.  

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksia aineistoa vertaillaan tässä artikkelissa ikääntyneiden 

käsityksiä osallisuudesta tulosten kanssa.  

 

 

4 TULOKSET 
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4.1 Osallisuuden kolme ulottuvuutta 

 

Osallisuus voi toteutua monella eri tasolla. Ikääntyneiden käsityksiä osallisuudesta 

koskevaan haastatteluun osallistuneiden                                            

toteutui osaksi kolmella ulottuvuudella: 1) osallisuutena päätöksenteossa; 2) informaation 

saamiselle ja 3) toiveiden ja mielipiteiden huomioonottamisella. Lisäksi osallisuuden 

vahvistamista palveluiden suunnittelussa korostettiin ja koettiin tarvittavan.  

Elinympäristön turvallisuuden ja siihen liittyvän osallisuuden koettiin toimivan 

suhteellisen hyvin ja tutkimukseen osallistuneiden mukaan turvallisuudesta vastasivat 

ikääntyneet itse, omaiset ja työntekijät yhdessä. Työntekijöiden käynnit koettiin 

merkityksellisiksi, samoin kuin omaisten säännölliset käynnit ja kontaktit. Oman kunnon 

ylläpitäminen koettiin edesauttavan ja ylläpitävän osallisuutta turvallisuus näkökulmasta.  

 

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksissa suurin osa (94 %) koki olonsa turvalliseksi kotona 

ja kotihoidon käynnit lisäsivät turvallisuuden tunnetta. Turvattomuutta aiheuttavia tekijöitä 

olivat kaatumisen pelko, yksinäisyys ja yksin asuminen sekä huono terveydentila.  

Kotihoidon asiakkaiden mieliala oli suurimmalla osalla (93 %) hyvä / kohtalainen, mieltä 

virkistäviä asioita olivat omaiset ja ystävät, liikkuminen ja ulkoilu ja julkinen media (tv, 

radio).   

 

Osallisuus päätöksenteossa koettiin itsetuntoa vahvistavana tekijänä. Tämä lisäsi 

ikääntyneiden henkistä tyytyväisyyttä ja oli vahva toimijuuden arvo. Ikääntyneet kokivat 

osallisuuden päätöksenteossa myöskin itsemääräämisoikeuden toteutumisena ja oman 

toimijuuden vahvistamisena. Ikääntyneet kokivat ihmisyyden tunteen kautta olevansa 

jotain, kun he saivat olla päätöksentekijä itseään koskevissa asioissa. Ikääntyneet kokivat 

myös, fyysisen kunnon ylläpitämisen ja omassa kodissa asumisen edesauttavan sitä, että he 

saavat olla päätöksentekijöitä omissa asioissa.  

 

Toiveiden ja mielipiteiden huomioonottaminen ja informaation saaminen                   

                                                                                   

samankaltaisia vaikutuksia kuin osallisuudella päätöksenteossa. Ikääntyneet kokivat 

tulleensa kuulluksi, kun toiveet ja mielipiteet huomioitiin ja he kokivat, että heitä 

arvostetaan ja kunnioitetaan yksilöinä. He kokivat olevansa jotain muuta kuin kohde, 

joiden luona työntekijät käyvät. He kokivat, että heidän huomioidaan yksilöinä ja omat 
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mielipiteet ovat arvokkaita ja ne otetaan vakavasti. Toiveiden ja mielipiteiden 

huomioiminen liittyi myös vaikuttamiseen, jolla koettiin olevan myös merkitystä. 

Vaikuttaminen ja mielipiteiden huomioiminen korosti myös ikääntyneen aktiivista 

toimijuutta, joka vahvistui sitä mukaa, kun oli päässyt vaikuttamaan ja esittämään 

mielipiteitä, jotka huomioitiin. Aktiivista osallistumista edistivät myös, ikääntyneiden 

mielipiteiden huomioiminen ja informaation saanti palveluista ja palveluiden sisällöistä, 

erityisesti silloin, kun tulee palveluiden piiriin. Ikääntyneiden mukaan informaation tulee 

myös olla sellaista, jonka ikääntynyt ymmärtää. Ammattilaisten ei tulisi puhua omilla 

ammattitermeillä ikääntyneelle, vaan informaation tulisi olla ymmärrettävässä muodossa.   

 

4.2 Osallisuuden vahvistaminen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa 

 

Molemmissa aineistoissa tuli ilmi, että osallisuuden vahvistaminen palveluiden 

suunnittelussa ja toteutuksessa nähtiin monin eri tavoin. Osallisuus voi toteutua monella 

tasolla eri ihmisten kanssa. Osa ikääntyneistä oli tyytyväisiä siihen, että muut 

suunnittelivat ja toteuttivat palvelut, eivätkä edes kokeneet haluavansa osallistua tai lisätä 

osallisuutta. Kotihoidon asiakkaiden kokemuksissa vain 10 % ilmoitti, ettei halua osallistua 

hoito- ja palvelusuunnitelman tekoon.  Osa taas koki, että ikääntyneiden mukaanotto 

palveluiden suunnitteluun oli ensisijaisen tärkeätä.  

 

I                                       perusteella aktiiviset ikääntyneet tulisi huomioida 

ja ottaa mukaan kehittämiseen ja suunnitteluun, näin he voisivat ajaa kaikkien 

ikääntyneiden asioita. Tulosten mukaan on selkeästi havaittavissa osallistumisen ja 

osallisuuden erot. Osa kokee, että osallistuminen on riittävää, esimerkiksi tuomalla oman 

kantansa omaan hoitoon liittyen tai olla osallisena hoito- ja palvelusuunnitelman teossa. 

Toisaalta taas osa koki, ettei osallistuminen ole riittävää, vaan tarvitaan aktiivisia 

ikääntyneitä kehittämiseen ja suunnitteluun, jotta prosessit ja toiminnot muuttuvat 

laajemmalla tasolla. Näin ollen pro gradu -tutkielman tulokset osallistumisen ja 

osallisuuden eroista vastaa myös kirjallisuudessa esitettyjä eroja käsitteiden välillä. 

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksissa ilmeni, että noin puolet asiakkaista ei halunnut 

osallistua kodin ulkopuoliseen toimintaan, vaikka olisi itse pystynyt tai palvelujärjestelmä 

olisi sen mahdollisuuden tarjonnut. Asiakaspalaute haastattelujen ja pro gradu -tutkielman 

tulosten mukaan osallisuutta voitaisiin myös vahvistaa ottamalla omaiset mukaan vieläkin 
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tiiviimmin palveluiden suunnitteluun ja tiivistämällä yhteistyötä ikääntyneiden, omaisten ja 

työntekijöiden välillä.   

 

Ikääntyneiden käsityksissä                                                          

liittyi monia seikkoja. Osa niistä liittyi motivaatioon, asenteisiin ja tiedon 

puutteellisuuteen. Ikääntyneillä ei ollut selkeää käsitystä, miten palvelujen sisällön 

suunnitteluun voisi osallistua ja mitä merkitystä sillä olisi. Tieto palveluista ja niiden 

sisällöistä oli myös puutteellista. Kuitenkin asiakaspalaute haastatteluissa nousi esille, että 

kotihoidon asiakkaat saavat riittävästi tietoa kotiin järjestettävistä palveluista (86 %). 

Kotihoidon informaation saamista kuvaa palveluista tiedottamisen lisäksi myös 

asiakkaiden tiedon saanti ravitsemukseen ja lääkehuoltoon liittyvissä asioissa.  

 

                                                                                       

molemmissa haastatteluissa sekä positiivisena että kehitettävänä asiana. Osallisuus omaan 

hoitoon liittyi lähinnä hoito- ja palvelusuunnitelman kautta. Osa haastateltavista tiesi 

suunnitelman tarkoituksen ja tavoitteet, mutta osalle suunnitelma oli vieras, eikä tiedetty 

sen tarkoitusta. Myös erilaiset tapaamiset/palaverit osa oli kokenut hyvinä ja 

voimaannuttavina, mutta osalle tapaamiset/palaveri olivat vieraita, eikä niitä ollut 

järjestetty, jolloin ei ollut kuvaa, miten ne voisivat edesauttaa omaan hoitoon osallistumista 

ja osallisuuden vahvistamista. Osa ikääntyneistä koki olevansa arkoja, eivätkä halunneet tai 

uskaltaneet tuoda julki omia näkemyksiään. Myös erilaiset ikääntymiseen liittyvät seikat ja 

mahdolliset diagnosoidut sairaudet vaikuttivat mahdollisuuksiin olla osallinen ja aktiivinen 

toimija.  

 

4.3 Osallisuuden toimintamalli 

Pro gradu -tutkielmassa tarkoituksena oli analysoida, miten kotona asuvien ikääntyneiden 

osallisuus näyttäytyy hyvinvointipalveluiden suunnittelussa ja miten heidän näkemykset on 

otettu huomioon palvelujen suunnittelussa ja toteutuksessa, sekä miten osallisuutta voidaan 

vahvistaa tulevaisuudessa.                                                            

osallisuuden vahvistaminen. Osallisuuden muodot pitivät sisällään seuraavat teemat; 

osallisuus elinympäristön turvallisuuteen, osallisuus palvelujen sisältöjen suunnittelussa ja 

osallisuutta edistävät ja estävät tekijät. Toimijuus sisälsi osallisuuden merkityksen 

päätöksenteossa ja osallisuuden toiveiden huomioonottamisessa - teemat. Osallisuuden 
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vahvistaminen taasen piti sisällään elinympäristön turvallisuuden-, palveluiden sisällön- ja 

yhteistyön kehittämisen teemat.  

Ikääntyneiden käsityksiä osallisuudesta tulosten mukaan ikääntyneiden osallisuus 

hyvinvointipalveluiden suunnittelussa tarkoitti ikääntyneiden mukaan näkemysten 

huomioonottamista, informaation saamista, osallistumista päätöksentekoon ja kaiken 

kaikkiaan ikääntyneiden huomioimista palveluiden suunnittelussa. (kuvio 2). 

 

 

KUVIO 2. Osallisuuden toimintamalli.  
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Ikääntyneiden osallisuus hyvinvointipalveluiden suunnittelussa nähtiin sekä tärkeänä että 

suotavana toimintana. Ikääntyneet kokivat saavansa tarkoituksenmukaisia palveluja, ja 

olivat halukkaita itse kantamaan myös vastuuta omasta hoidosta ja palveluista. Oman 

fyysisen kunnon ylläpitäminen koettiin tärkeäksi ja merkitykselliseksi asiaksi, jolla oli 

vaikutusta kotona pärjäämiseen ja palveluiden määrään.                                 

                                                                                         

vielä vähäistä.  

 

Kotihoidon asiakkaiden kokemuksissa suurin osa (60 %) oli osallistunut hoito- ja 

palvelussuunnitelman laadintaan.  Noin puolet haastatteluun osallistuneiden asiakkaiden 

omaisista / läheisistä oli ollut mukana palveluiden suunnittelussa. Kuitenkin osa (40 %) 

asiakkaista ei ollut osallistunut hoito- ja palvelunsuunnitelman tekoon lainkaan.  

Palveluiden järjestämisen kannalta asiakkaan kuuntelu ja mukana olo hoito- ja 

palvelusuunnitelman laadinnassa on tärkeää ja asiakkaita tulee osallistaa ja vastuuttaa 

omasta hoidosta. Haastateltavien joukossa oli myös muistisairauden omaavia asiakkaita, 

jotka eivät sairauden takia muistaneet osallistuneensa hoito- ja palvelusuunnitelman 

laadintaan. Haastatteluun osallistuneet asiakkaat (80 %) kokivat kuitenkin pystyvänsä 

vaikuttamaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen, vaikkei olleet osallistuneet hoito- ja 

palvelusuunnitelman tekoon. Suurimman osan mielestä kotihoito tukee omatoimista 

selviämistä kotona. 

 

 

POHDINTA 

 

Tulokset osoittavat, että ikääntyneen osallisuus hyvinvointipalvelujen suunnittelussa 

määriteltiin näkemysten huomioonottamisella, informaation saamiselle, osallistumisella 

päätöksentekoon ja kokonaisvaltaisella ikääntyneiden huomioimisella. Kokonaisuudessaan 

tulokset kannustavat vahvistamaan osallisuutta ikääntyneiden palveluissa. Palvelujen 

laadun parantamisen näkökulmasta osallisuuden vahvistaminen on merkittävässä asemassa. 

Omaisten ja työntekijöiden tärkeys ja läsnäolo oli ikääntyneille merkittävässä asemassa ja 

se koettiin turvallisuutta vahvistavana tekijänä, mutta myös yksinäisyyden tunteen 

lieventämisenä. Yhteistyö koettiin myös tärkeäksi, ja siihen liittyi voimakkaasti 

vaikuttaminen ja näkemysten huomioiminen. Osa ikääntyneistä koki, ettei halua vaikuttaa 

palvelujen sisältöön ja niiden suunnitteluun, mutta olivat halukkaita jollakin asteella 



14 

 

 

ottamaan osaa omaan hoitoonsa. Osa taas koki haluavansa vaikuttaa laajemmin ja olla 

kehittämisessä mukana. Onkin tärkeää erottaa ja tunnistaa osallistumisen ja osallisuuden 

erot ikääntyneiden parissa. Etelä-Kymenlaakson kunnissa on vanhuspalvelulain mukaiset 

vanhusneuvostot, joilla pystytään varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja 

vaikuttamismahdollisuudet ja  pystytään huolehtimaan sen toimintaedellytyksistä. 

Mielestämme tällainen edustuksellinen osallisuuden  ja vaikuttamisen väylä on 

mahdollisuus saada ikäihmisten ääni kuuluviin kunnallisten palvelujen suunnittelu- ja 

päätöksentekotasolla. 

 

Tulosten mukaan voidaan myös todeta, että osallistumisen kyky kasvaa, kun ikääntynyt 

kokee tulleensa kuulluksi ja huomaa, että mielipiteitä arvostetaan. Positiivisten 

kokemusten jälkeen itsetunto kasvaa ja ikääntynyt saa hyviä kokemuksia osallisuudesta ja 

kumppanuudesta. Vuorovaikutus ikääntyneen ja työntekijöiden välillä nousee erittäin 

suureen merkitykseen ja aito dialogi onkin ratkaisevaa osallisuuden onnistumisessa ja 

vahvistamisessa ja vahvan kumppanuuden syntymisessä.  Voidaankin todeta, että 

vastuuhoitajan rooli kotihoidossa korostuu merkityksellisesti. T                             

vastuuhoitajalta vaaditaan kykyä ja vankkaa ammattitaitoa omalla toiminnalla luoda 

puitteet ja mahdollisuudet, jotta erilaiset asiakkaat erilaisissa elämäntilanteissa ovat 

valmiita ottamaan vastuuta ja osallistumaan eriasteisesti omien kykyjen ja voimavarojen 

mukaan.  Jotta tämä on mahdollista tarvitaan kulttuurista muutosta vanhustenhuollossa, 

mutta myös erilaisia joustavia ja asiakaslähtöisiä osallisuuden muotoja ja menetelmiä. 

 

Nykypäivän vanhustenhuollossa on syytä kysyä, kenen tarpeista ja kenen ehdoilla 

ikääntyneille rakennettu palvelujärjestelmä on. Tämä kysymys on todellinen ja vakavasti 

otettava, sillä suuret ikäluokat vanhenevat ja vanhuuden olemus muuttuu. Tulevaisuudessa 

ikääntyneet ovat yhä tietoisempia oikeuksistaan ja vaativampia kuin nykyvanhukset. 

Yksilöllisyys ja oikeus omaan elämää koskeviin päätöksiin nähdään selvemmin. 

Ikääntyneiden vuosien varrella kertyneen asiantuntijuuden, äänen kuulemisen ja kuulluksi 

tulemisen arvostaminen onkin kaiken kehittämisen edellytys. Tulevaisuudessa moni 

ikääntynyt on aktiivinen toimija ja jopa yhteiskunnallinen vaikuttaja. Hyvään 

ikääntymiseen kuuluu tietoisuus kuulumisesta yhteiskuntaan sen tasa-arvoisena jäsenenä. 

Vanhenevassa yhteiskunnassa on tärkeää hyödyntää ikääntyvien kansalaisten 

elämänkokemusta ja kuunnella heidän mielipiteitään ja tarpeitaan. 
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