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HALLITUSOHJELMA: 

OIKEUDENMUKAINEN, YHDENVERTAINEN JA MUKAAN 

OTTAVA SUOMI

Tavoite: 

Ikäystävällisyyden edistäminen

Keinot: 

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn vahvistaminen

Palvelujen parantaminen
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HYVINVOINNIN JA TOIMINTAKYVYN VAHVISTAMINEN

• Laaditaan poikkihallinnollinen ikäohjelma

• Kehitetään elämäntapaohjausta, neuvontaa ja tukea sekä 

toteutetaan kohdennettuja hyvinvointitarkastuksia ja 

kehitetään palveluneuvontaa

• Nostetaan muistisairauksien ennaltaehkäisy muiden 

sairauksien rinnalle

• Iäkkäiden hyvän ravitsemuksen tukeminen ja turvaaminen

• Perustetaan vanhusasiavaltuutetun tehtävä ja toimisto OM

• Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma YM
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PALVELUJEN PARANTAMINEN

• Kehitetään erilaisia palvelumuotoja, erityisesti välimuotoisia 

asumisen ja palvelun yhdistäviä konsepteja

• Säädetään henkilöstön sitovasta vähimmäismitoituksesta 

(0,7)  ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä

• Vahvistetaan kotihoidon resursseja ja laatua sekä kehitetään 

omaishoitoa

• Otetaan käyttöön uusia työtapoja ja teknologiaa

• Kehitetään omavalvontaa ja tehostetaan viranomaisvalvontaa
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Iäkkäiden palvelujen uudistamisen työryhmä

• Toimikausi päättyy 31.12.2019

• Työryhmä valmistelee ehdotukset: 

• lainsäädäntöön tarvittavista muutoksista 

vaikutusarviointeineen 

• suosituksen tasoisista laatutekijöistä vuosille 2020–2023 

iäkkäiden laatusuositus

• väestön ikääntymiseen liittyvistä toimenpiteistä pitkällä 

aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja laajemmin  

ikäohjelma



Ikäohjelma

• Väestön ikääntymiseen varautuminen

• Pitkäkestoinen, vuoteen 2030

• Monialainen: eri hallinnonalat, kunnat, järjestöt yms.



Ikäohjelman vaikuttavuustavoitteet



Ikäohjelma 2020-2030

2020-
2023

2023-2027

2027-2031

• Ikäohjelman valmistelu poikkihallinnollisesti ja monialaisesti

• Toteutettavien osakokonaisuuksien vaikuttavuustavoitteet:
• Ennaltaehkäiseviä ja toimintakykyä parantavia toimia on kohdennettu iäkkäälle väestölle ja 

riskiryhmille. 
• Vapaaehtoistyöllä on vakiintunut asema ikääntyvässä yhteiskunnassa
• Palvelujärjestelmä on yhdenvertainen, tehokas ja taloudellisesti kestävä
• Asuminen ja elinympäristöt ovat ikäystävällisiä. 
• Suomi on ikäteknologian kehittämisen ja hyödyntämisen mallimaa ja kokemuksiamme sekä 

osaamistamme hyödynnetään laajasti maailmalla. 
• Ikästrategia on osa kansainvälistä väestön ikääntymiseen liittyvää kokonaisuutta 

• Käynnistetään vaikuttavuustavoitteita toteuttavia toimenpiteitä
• Esim. Toimintakyky: Iäkkäiden toimintakykyä parannetaan ottamalla kansallisesti käyttöön 

elintapaohjauksen malli erityisesti muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi.
• Esim. Palvelujärjestelmä: 

• Toteutetaan hallitusohjelman mukainen Kotihoidon kehittämishanke, jossa kotiin tuotavia 
palveluja parannetaan ottamalla kansallisesti käyttöön akuuttihoidon ja kuntoutuksen (mm. 
kotikuntoutus ja etäkuntoutus) toimintamallit, palvelujen ympärivuorokautista saatavuutta 
parannetaan ja toiminnanohjausta kehittämällä parannetaan henkilöstön kohdentamista 
asiakkaiden palvelutarpeen mukaan. 

• Toteutetaan omaishoidon kehittämishanke, jossa otetaan valtakunnallisesti käyttöön 
omaishoidon hyviksi havaittuja toimintamalleja

• Jatketaan toimeenpanoa edellisen kauden arvioinnin pohjalta

• Suunnataan toimintaa uudelleen tarpeen mukaan

• Jatketaan toimeenpanoa edellisen kauden arvioinnin pohjalta

• Suunnataan toimintaa uudelleen tarpeen mukaan
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