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1 TAUSTAKSI

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista sää-
detyn lain (2012/980) tarkoitus on: 

• tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 
• parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten  
 valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnissa 
• parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja  
 sekä ohjausta muiden tarjolla olevien palvelujen käyttöön yksilöllisten tarpeittensa mukaisesti   
 ja riittävän ajoissa silloin, kun hänen heikentynyt toimintakykynsä sitä edellyttää 
• vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettävien sosiaali- ja    
 terveyspalvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koskevista   
 valinnoista. 

Vantaalla ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu kaupungin poikkihallinnollisessa työ-
ryhmässä1 ja valmistelussa ovat olleet mukana vanhusneuvoston ja seurakuntien edustajat.

Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018–2022 sisältää

• ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilan arvioinnin 
• palvelujen kuvauksen 
• teot ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja kehittämiseksi.

1Lahnalampi-Lahtinen Minna, puheenjohtaja (vs. vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja, sosiaali- ja 
terveyshuollon toimiala)
Koskensalo-Kleemola Heini, varapuheenjohtaja (erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyshuollon toimiala)
Iharvaara Outi, sihteeri (erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyshuollon toimiala)
Broms Maria (ylihoitaja, sosiaali- ja terveyshuollon toimiala)
Huvila Raimo (varapuheenjohtaja, Vanhusneuvosto)
Kallislahti Veli-Matti (liikuntajohtaja, sivistystoimen toimiala)
Marila-Penttinen Leena (erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyshuollon toimiala)
Paavonheimo Ritva (erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveyshuollon toimiala)
Rahja Nina (suunnittelija, konserni- ja asukaspalveluiden toimiala)
Ristimäki Tia (lasten ja nuorten palvelujen koordinaattori, sivistystoimen sekä sosiaali- ja terveyshuollon toi-
mialat)
Salmi Pontus (yhteisen seurakuntatyön johtaja, Vantaan seurakuntayhtymä)
Särkelä Jussi (puheenjohtaja, Vanhusneuvosto)
Varpanen Lea (kehittämispäällikkö, maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala)
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2 IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTI
Vuonna 2017 Vantaalla asui yli 65-vuotiaita henkilöitä vajaa 34 000 ja yli 75-vuotiaita vajaa 13 000. 
Vantaan väestö ikääntyy kuusikkokunnista (Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Oulu) nopeim-
min ja 75 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2020 mennessä keskimäärin 600 henkilöllä 
vuodessa. Suurin osa yli 75-vuotiasta asuu kotona (93 %). Ruotsinkielisen väestön osuus yli 65-vuoti-
aista on 4,7 prosenttia.
 
Yksin asuvia yli 75-vuotiaita asuu Vantaalla noin 53 00 henkilöä. Elämänlaatunsa kokee keskimäärin 
hyväksi yli 40 prosenttia ikäihmisistä. Yksinäiseksi itsensä tuntee vantaalaisista ikäihmisistä noin 15 
prosenttia.

Vantaalaiset ikäihmiset elävät melko terveellisesti. Kuitenkin yli 75-vuotiaista tupakoi säännöllisesti 
4,9 prosenttia ja alkoholia käyttää liikaa 4 prosenttia. Lihavia yli 75-vuotiaista on noin 17 prosenttia. 
Melkein puolet yli 65-vuotiaista on ottanut influenssarokotteen.

Dementia on suurin iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoidontarpeen aiheuttaja. Dementiaa sairas-
tavia on Vantaalla vuonna 2018 ikäluokassa 75–84-vuotiaat arviolta 985 henkilöä ja ikäluokassa yli 
85-vuotiaat noin 1 017 henkilöä. Vuonna 2022 ikäluokassa 75–84-vuotiaat dementiaa sairastavia on 
Vantaalla arvioilta 1 290 henkeä ja ikäluokassa yli 85-vuotiaat 1 281 henkilöä.2

Vantaalla saa 1 575 asukasta vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua. Vantaalla on 2 949 yli 
65-vuotiasta vammaispalvelun asiakasta, joista 157 asiakasta saa henkilökohtaista apua.

Vuonna 2016 Vantaalla vanhuuseläkkeen saajia oli 35 419 henkilöä ja keskimääräinen eläke oli 1 856 
euroa kuukaudessa. Espoossa keskimääräinen vanhuuseläke 2 224 euroa ja Helsingissä 2 032 euroa 
kuukaudessa. Toimeentulotukea saa yli 65-vuotiaista vantaalaisista yli 800 kotitaloutta.

 2Arvio perustuu Vantaan viralliseen väestöennusteeseen ja dementian esiintyvyystietoihin, jotka ovat Mini-
Suomi-tutkimuksesta (30–84-vuotiaat), Vantaan vanhimmat -tutkimuksesta (85 vuotta täyttäneet) ja Kuopio 
75+ -tutkimuksesta.
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Lisätietoa ikääntyneiden vantaalaisten hyvinvoinnista löytyy:

- Vantaan hyvinvointikatsaus 2017 (www.vantaa.fi/hyvinvointityo)
- Vantaan hyvinvointikertomus ’YHTEINEN HYVINVOINTI. Hyvinvoinnin ja toimintaympäristön kehitys Vantaal- 
  la vuosina 2013–16’ (www.vantaa.fi/hyvinvointityo)
- Tilasto- ja tutkimustietoa Vantaasta 
  (www.vantaa.fi/hallinto_ja_talous/tietoa_vantaasta/tilastot_ja_tutkimukset)
- Tietoa vantaalaisten ja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista

• Hyvinvointikompassi (www.hyvinvointikompassi.fi)
• Terveytemme.fi (www.terveytemme.fi) 
•  Sotkanet (www.sotkanet.fi)

Kuva 1. Tietoa ikääntyneestä väestöstä ja heidän hyvinvoinnistaan.
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3 PALVELUT
Ikääntyneen väestön palvelut voidaan jakaa kaikille asukkaille tarkoitettuihin erilaisiin  
kulttuuri-, liikunta- ja muihin vapaa-ajanpalveluihin sekä sellaisiin palveluihin, joihin pääsy vaatii 
jonkinlaisen palvelutarpeen tai hoidon arvioinnin. Suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista 
on tällaisia erityispalveluja. Ikäihmisistä enin osa käyttää kaikille tarkoitettuja perustason palveluja, 
kuten kirjastoa ja liikuntapalveluja. Erityispalveluja käyttää vain 13 prosenttia yli 65-vuotiaista. Ruot-
sinkieliselle ikääntyneelle väestölle turvataan perustuslailliset palvelut.

Ikääntyneiden sosiaalipalvelujen riittävyys ja laatu raportoidaan vuosittain sosiaali- ja 
terveyslautakunnalle.

Kuva 2. Vantaan ikääntyneen väestön palvelujen rakenne.

Terveyspalvelut

Terveyspalvelujen ikääntynyttä väestöä koskevat palvelut sisältävät terveysasemapalvelut, kuntou-
tuksen ja päihdepalvelut. Iäkkäiden henkilöiden toimintakykyä edistetään ja ylläpidetään sairauksia 
ennaltaehkäisemällä, suunnitelmallisella hoidolla ja kuntoutuksella. Tavoitteena on, että iäkäs henki-
lö voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.

Vantaalla on seitsemän terveysasemaa, joiden saavutettavuus on hyvä. Terveysasemien palveluista 
ikääntyneille keskeisimmät ovat etenkin lääkärien ja hoitajien vastaanotot, diabetesyksiköt ja hoi-
totarvikejakelu, päihde- ja mielenterveyshoito, haavahoito, muistitutkimukset ja asiakasvastaava-
hoitajan palvelut. Yli 75-vuotiaat tai paljon palveluja käyttävät ovat oikeutettuja omaan lääkäriin. 
Terveysasemilla saa myös kiireellistä hoitoa virka-aikana, mutta virka-ajan ulkopuolella äkillisesti ja 
vakavasti sairastuneet potilaat hoidetaan Peijaksen sairaalan yhteispäivystyksessä.

Perustason palvelut (ei tarvita palvelutarpeen arviointia)

 liikuntapalvelut
 kulttuuripalvelut
 kirjasto
 aikuisopisto
 asukastilat
 Vantaa-info
 seniorineuvonta
 terveyskeskuspalvelut
 suun terveydenhuolto
 vapaaehtoistoiminta
 järjestöjen, seurakunnan ja uskonnollisten yhteisöjen seniorityö

Erityispalvelut (tarvitaan palvelutarpeen/hoidon tarpeen arviointi)

 vanhusten päivätoiminta
 kotihoito
 erityisasuminen (palvelutaloasuminen, tehostettu palveluasuminen)
 sairaalapalvelut, erikoissairaanhoito
 mielenterveys- ja päihdepalvelut
 kaupungin koordinoima vapaaehtoistoiminta
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Terveyspalvelujen kuntoutusyksikössä järjestetään kotona asuvien ikäihmisten terapia- ja apuväline-
palvelut. Asiakkaalle tehdään yksilöllinen toimintakyvyn arvio ja sen perusteella laaditaan yhdessä 
asiakkaan ja hänen läheisensä kanssa kuntoutussuunnitelma, joka voi sisältää fysioterapiaa, pu-
heterapiaa ja toimintaterapiaa. Fysioterapialla tuetaan ikääntyneen arjessa selviytymistä omassa 
ympäristössään lisäämällä ja ylläpitämällä toimintakykyä sekä ohjataan ja neuvotaan asiakkaan 
läheisiä ja omaisia. Sotaveteraanien kotona asumista tuetaan kotiin vietävillä palveluilla ja kotikun-
toutuksella. Ravitsemusterapeutti ohjaa ja neuvoo ikäihmisiä ravitsemukseen liittyvissä asioissa ja 
tekee kiinteää yhteistyötä hoiva- ja sairaalapalvelujen kanssa. Kuulontutkija tekee ikäihmisten kuu-
lontutkimukset ja antaa kuulonhuoltoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta terveydenhuollon ammatti-
laisille.

Päihdepalvelut-yksikkö järjestää päihdehuollon erityispalveluja – kuten avopäihdekuntoutusta A-
klinikoilla ja H-klinikalla sekä laitosvieroitusta omassa päihdevieroitusyksikössä – kuntalaisille ta-
voitteena päihdehäiriöstä kuntoutuminen. Myös kotiin annetaan päihdevieroitusta ja -kuntoutusta. 
Kuntayhtymän Ridasjärven päihdehoitolaitoksessa on ikääntyneiden laitoskuntoutukseen erillinen 
niin sanottu Setri-yhteisö, jonne hakeudutaan arvioinnin ja päihdepalvelujen ostopalvelujen kautta. 
Päihdepalvelut järjestää lisäksi haittoja vähentävää sosiaali- ja terveysneuvontaa huumeiden käyt-
täjille kahdessa Vinkkari-pisteessä. Ikääntyvien määrä tässä palvelussa lisääntyy koko ajan; vuonna 
2015 asiakkaista 5 prosenttia oli 60–64-vuotiaita.

Suun terveydenhuollon tehtävänä on tarjota ikääntyneelle väestölle suun terveydenhuollon palvelut 
yksilöllisen hoidontarpeen mukaisesti. Noin 25 prosenttia yli 65-vuotiaista on suun terveydenhuollon 
palvelun piirissä. Ikääntyneitä ohjataan ja neuvotaan suun omahoidon päivittäisessä toteutuksessa 
huomioiden ikääntyneen väestön suun terveyden erityispiirteet. Tavoitteena on, että ikääntyminen 
tapahtuu mahdollisimman terveenä myös suun terveyden näkökulmasta ja että jokaisella on tiedos-
saan oma yksilöllinen tarkastus- ja hoitovälinsä. Suun terveydenhuolto tekee terveydenedistämistyö-
tä yksilöllisten vastaanottojen lisäksi myös yhdessä ikääntyneiden eri organisaatioiden ja kolman-
nen sektorin kanssa muun muassa vierailemalla erilaisissa ikääntyneille suunnatuissa tapahtumissa.

Vantaan kaupungin suun terveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää edelleen vanhusten 
erityisasumisen, kotihoidon ja palvelutalojen palveluiden piirissä olevien ikääntyneiden suun terveyt-
tä ja hyvinvointia. Toiminnan tavoitteena on varmistaa suun terveydenhuollon integroituminen sosi-
aali- ja terveydenhuollon kokonaisuuteen.
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Kotona asumisen tuki ja muut vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelujen tulosalue vastaa vanhusten ja vammaisten palveluista.
Kotona asumisen tuen tulosyksikön vastuulle kuuluvat keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, vanhus-
ten päivätoiminta, vammaisten päivätoiminta sekä vammaisten työllistymistä tukevat palvelut. Eri-
tyisasumisen tulosyksikkö järjestää ikääntyneiden ja vammaisten perhehoitoa, lyhytaikaishoitoa ja 
kuntoutusta sekä pitkäaikaista tuettua asumista tehostetussa palveluasumisessa, palvelutaloissa 
ja laitoshoidossa. Vantaan sairaala vastaa Vantaan perusterveydenhuollon sairaalatoiminnasta. 
Vantaan sairaala tuottaa geriatrista akuuttihoitoa Peijaksen sairaalassa, kuntoutus- ja palliatiivista 
hoitoa Katriinan sairaalassa sekä kotisairaalahoitoa. Vanhus- ja vammaispalvelut koordinoi vanhus- 
ja vammaisneuvostojen toimintaa, joka toteutetaan poikkihallinnollisena kaikki toimialat käsittävänä 
verkostotyönä.

Tulosalue tuottaa omana toimintanaan sairaalatoiminnan, valtaosan kotihoidon peruspalveluis-
ta, palvelutalotoiminnan, sosiaalityön ja päivätoiminnan sekä osan vanhusten hoiva-asumisesta ja 
vammaisten asumispalveluista. Ostopalveluna hankitaan vanhusten ja vammaisten asumispalveluja 
sekä erilaisia tukipalveluja. Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään myös palvelusetelimallia.

Perhepalvelut

Perhepalvelujen tulosalue muodostuu psykososiaalisten palvelujen, lastensuojelun, aikuisten ja per-
heiden sosiaalipalvelujen sekä maahanmuuttajapalvelujen tulosyksiköistä.

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan täydentävän toimeentulotuen yksiköstä ai-
kuisten ja perheiden sosiaalipalveluissa. Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, jos 
ikääntyneellä on (erityisiä) menoja, jotka eivät kuulu perustoimeentulotukeen (joka haetaan Kelalta). 
Sosiaalista luottoa voi saada pienituloinen ja vähävarainen vantaalainen, jolla ei ole mahdollisuut-
ta saada muuta kohtuuhintaista luottoa esimerkiksi sosiaalisista syistä. Sitä voidaan myöntää myös 
henkilölle, jolla ei ole perusteita saada avustusta tai muuta rahoitusta tai mahdollisuutta selviytyä 
nykyisten lainojen hoitomenoista ilman syvempää velkaantumista.

Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun oma velkatilanne on käynyt hallitsematto-
maksi ja laskujaan ja velkojaan ei niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tarvittaessa velallisia ohja-
taan hakemaan muuta oikeudellista apua.

Psykososiaalisten palvelujen yksikössä toimii Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys, joka antaa akuuttia 
kriisiapua järkyttävissä elämäntilanteissa ympäri vuorokauden ja toimii päivystävänä sosiaaliviran-
omaisena virka-ajan ulkopuolella. Apua voi hakea asiakas itse, läheinen, ystävä tai viranomainen. 
Palvelut ovat maksuttomia.

Maahanmuuttajapalvelut (MAP) vastaa Vantaalle muuttavien kansainvälistä suojelua saavien, ih-
miskaupan uhrien ja paluumuuttajien alkuvaiheen sosiaali- ja terveyspalveluista, alkukartoituksista, 
vastaanottopalveluista ja kotoutumista tukevista palveluista. Maahanmuuttajapalvelut tekee alku-
kartoituksen kaikille uusille, oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille, jotka ovat siihen oikeutettuja. 
Kansainvälistä suojelua saavien joukossa on vain yksittäisiä ikäihmisiä eli yli 65-vuotiaita. Maahan-
muuttajapalvelut tekee aktiivisesti yhteistyötä eri järjestöjen kanssa ja järjestää kohdennettua ryh-
mätoimintaa ja muita aktiviteetteja.
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Rakentamisen, kaavoituksen ja esteettömän ympäristön palvelut

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tehtävänä on kaupunkirakenteen ja ympäristön 
(sisältäen liikenteen, yhdyskuntatekniikan ja asumisen) kokonaisvaltainen kehittäminen, hallinta ja 
hoito sekä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisen elinkeino-, maa-, asunto- ja ympäristöpoli-
tiikan ja ympäristöterveydenhuollon kehittäminen ja toteuttaminen.

Toimiala valmistelee ja panee täytäntöön kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja sen rakennuslupa-
jaostolle, tekniselle lautakunnalle ja sen yksityistiejaostolle sekä ympäristölautakunnalle kuuluvat 
asiat sekä ohjaa ja avustaa kaupungin muita toimielimiä. Toimialaan kuuluvat kaupunkisuunnittelu, 
kiinteistöt ja asuminen, kuntatekniikan keskus, rakennusvalvonta, tilakeskus, ympäristökeskus sekä 
talous- ja hallintopalvelut.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan merkittävimmät tulokset kuntalaisten näkökul-
masta liittyvät yleis- ja asemakaavojen laatimiseen, rakennuslupien myöntämiseen, julkisten palve-
lutilojen rakennuttamiseen, kunnallistekniikan, katujen ja puistojen suunnitteluun, toteutukseen ja 
kunnossapitoon sekä ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon valvontaan.

Vantaan yleiskaavan uusiminen (Vantaa 2030) on alkanut vuonna 2017 ja tavoitteena on sen käsit-
tely kuluvan valtuustokauden aikana. Alueiden välisten hyvinvointierojen pienentämistä voidaan hal-
lita yleiskaavan maankäytön suunnittelulla. Yleiskaavassa varmistetaan ikäihmisten hyvän elämän 
edellyttämien eri palveluiden tilatarpeet pitkällä aikajänteellä. Asemakaavoissa puolestaan ratkais-
taan konkreettisesti esimerkiksi hyvinvointikeskusten ja palveluasuntojen sijainti ja rakentamisen 
määrä taloussuunnitelman edellyttämässä aikataulussa. Sote-ratkaisun löydyttyä uusien julkisten 
palvelutilojen suunnittelu voidaan käynnistää eri toimialojen yhteistyönä.

Maankäytön toimintaan sisältyy tärkeänä teemana avoin vuorovaikutus kuntalaisten kanssa ja mer-
kittävistä suunnitelmista kuullaan muun muassa vanhusneuvostoa. Kaupunkirakentamisen hankkeis-
ta järjestetään vuosittain lukuisia yleisötilaisuuksia, joissa voidaan tuoda esiin ikäihmisten elinym-
päristön kehittämiseen vaikuttavia kannanottoja. Vammaisneuvoston rakennusryhmä kokoontuu 
säännöllisesti ja laatii esteettömyyslausunnot julkisista rakennuskohteista Lupapiste.fi- palveluun.
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Kulttuuripalvelut

Kulttuurinen vanhustyö ja kulttuuriluotsitoiminta ovat kulttuuripalveluiden ikääntyneille suunnattua 
toimintaa. Kulttuurisen vanhustyön tavoitteena on tuoda seniori-ikäisten vantaalaisten elämään ja 
arkeen erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä ja -kokemuksia. Niihin kuuluu niin esityksiä, näyttely-
jä kuin erilaisia tapahtumiakin. Kulttuurinen vanhustyö kohdistuu erityisesti kaupungin omiin van-
hustenkeskuksiin, palvelutaloihin ja päivätoiminnan ryhmiin. Vuonna 2017 järjestettiin ensimmäinen 
ikäihmisille suunnattu, valtakunnallinen, usealla paikkakunnalla toteutettu Armas-festivaali.

Kulttuuriluotsitoiminta, joka on kulttuuripalvelujen vapaaehtoistoimintaa, on osa Vantaan kulttuuris-
ta vanhustyötä. Sen tavoitteena on saada yhä useampi ikäihminen uskaltautumaan uusiin kulttuuri-
kokemuksiin turvallisesti aiheeseen perehtyneen kulttuuriluotsin seurassa. Kulttuuriluotsin kanssa voi 
lähteä tutustumaan eri kulttuurikohteisiin museoista teattereihin. Kulttuuripalvelujen avustusmää-
rärahoista myönnetään myös toiminta-avustuksia vantaalaisten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen 
kulttuuritoimintaan. Se tarkoittaa pääasiassa yhdistysten kulttuuriharrastuskerhoja ja yhdistysten 
tekemiä taide- ja kulttuurimatkoja. Myös yksittäisiä seniori-ikäisille suunnattuja tapahtumia tuetaan 
kohdeavustuksin.

Ikäihmisille suunnattua toimintaa järjestetään myös Vantaan kaupunginmuseon ja Vantaan taide-
museo Artsin piirissä erilaisten työpajojen ja kiertävien matkalaukkunäyttelyjen muodossa. Matinea-
elokuvien Hopeatähti-sarja on suunnattu erityisesti seniori-ikäisille.

Vantaan musiikkiopiston oppilaat käyvät esiintymässä palvelutaloissa ja Vantaan kuvataidekoulu on 
yhteistyössä Vantaan tanssiopiston kanssa toteuttanut työpajoja vanhusyksiköissä.
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Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden ohjatun liikuntatoiminnan tarjonnasta löytyy runsaasti vaihtoehtoja seniori-
ikäisille liikkujille. Tarjolla on erilaisia jumppia, vesijumppia ja ohjattuja kuntosaliryhmiä. Senioreille 
suunnattuja ryhmiä järjestetään viikoittain yhteensä 220. Kesäkaudella järjestetään erilaisia testita-
pahtumia, sauvakävelylenkkejä ja ohjattuja ryhmiä.

70 vuotta täyttäneet vantaalaiset pääsevät maksutta Vantaan kaupungin liikuntapalveluiden hallin-
nassa oleviin uimahalleihin ja kuntosaleille arkisin ennen kello 16:tta. Maksutonta käyttöä varten  
asiakkaat saavat Sporttikortin. Kolmella seniorikuntosalilla toimii myös erilaisia vertaisohjaajia.

Liikunta-apteekki on terveysasemalla toimiva liikuntaneuvonnan piste, johon terveysaseman henkilö-
kunnalla on mahdollisuus ohjata potilaitaan. Liikunta-apteekit toimivat tällä hetkellä kuudella terve-
ysasemalla. Toiminta järjestetään yhteistyönä liikuntapalveluiden sekä sosiaali- ja terveyspalvelui-
den kesken. Toiminta on suunnattu erityisesti yli 40-vuotiaille, mutta henkilökunnan on mahdollista 
ohjata vastaanotolle myös nuorempia asiakkaita. Asiakkaan liikkumisen aktivoinnin tukena käyte-
tään muun muassa liikunta-apteekkikortteja, joiden avulla asiakas pääsee maksutta tutustumaan 
liikuntaryhmiin ja kuntosaleihin. Lisäksi asiakkaiden liikkumisen tueksi on perustettu starttiryhmiä. 
Liikunnanohjaaja voi tarvittaessa antaa asiakkaalle myös esimerkiksi henkilökohtaista laiteopastus-
ta kuntosalilla.

Elämäni eläkevuodet on eläkkeelle jääneille tai lähiaikoina eläkkeelle jääville henkilöille tarkoitettu 
kokonaisuus, jossa herätellään kiinnostusta omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen. Liikuntapalvelut 
järjestää ohjattuja yhteislenkkejä eli kauppakeskuskävelyitä yhteistyössä kauppakeskus Jumbon 
ja viihdekeskus Flamingon kanssa. Kauppakeskuskävelyitä järjestetään kerran kuussa. Kävelyt ovat 
maksuttomia ja ne soveltuvat erityisesti seniori-ikäisille. Kävelyn lomassa jumpataan, venytellään ja 
harjoitetaan tasapainoa.
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Kirjastopalvelut

Kaupunginkirjaston toimipisteet ovat esteettömiä. Useimmat palvelut sopivat ja ovat avoimia jo-
kaiselle ikään tai terveyteen katsomatta. Kirjaston aineistot valitaan siten, että ne kattavat kaikki 
elämän- ja kiinnostuksen alueet, ja niitä on saatavissa myös äänikirjoina. Tietyin ehdoin tällaista 
materiaalia voi saada myös suoraan kotiin toimitettuna joko kirjaston kotipalvelun tai Celia-kirjaston 
kautta.

Kirjaston tapahtumiin ja lukupiireihin ovat kaikki tervetulleita. Erikseen sovittaessa on mahdollista 
osallistua myös erityiseen kirjallisuusterapiaan, jonka puitteissa käsitellään elämän vaikeitakin het-
kiä, surua tai sairautta.

Kirjaston laitteet, kuten tietokoneet, internet, kopiokoneet ja tulostimet, ovat maksutta kaikkien käy-
tettävissä. Myös tiloja voi käyttää tapaamiseen, työskentelyyn, kokoontumiseen tai pienimuotoisten 
näyttelyiden järjestämiseen. Eläkeikäisten tietotekniikkayhdistys Enter ry tarjoaa kursseillaan kirjas-
toissa vertaisopastusta tietokoneen, älypuhelimen, sovellusten ja sosiaalisen median käytön opiske-
luun.

Kirjastossa voi iäkkäämpikin ihminen myös työskennellä vapaaehtoisena, esimerkiksi koululaisten 
läksyapuna.

Aikuisopisto

Vantaan aikuisopiston ohjelmassa on vuosittain noin 1 500 kurssia, joille muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta ikäihmiset ovat tervetulleita. Erityisesti ikäihmisille suunnattuja kursseja ja luentosar-
joja tarjotaan useissa aineissa (esimerkiksi kielet, kotitalous, yhteiskunnalliset aineet, tietotekniikka). 
Kaikissa aineissa tarjotaan myös päiväkursseja, jotka ajankohtansa puolesta sopivat ikääntyville.

Vantaa-infot

Vantaa-infoissa (aiemmin yhteispalvelupisteissä) hoidetaan monia julkisia asiointipalveluita ja anne-
taan asiantuntevaa neuvontaa verkostoja hyödyntäen.

Vantaa-infosta voi hankkia Helsingin seudun liikenteen matkakortin, päivittää alennusryhmät ja os-
taa kaupunkikortin eläkeläisruokailuun. Sieltä voi ostaa lippuja vantaalaisiin kulttuuritapahtumiin, 
hankkia Sporttikortti 70+:n ja muita vapaa-ajan tuotteita.

Vantaa-info tarjoaa monipuolista palveluneuvontaa ja etsii asiakkaan haluamat palvelut yhdessä ja 
asiakkaan tarpeita kuunnellen. Senioreiden tietokulmasta löytyvät ajankohtaiset esitteet ja samalla 
voidaan etsiä sopivat bussireitit asiointi- ja vapaa-ajan menoihin.

Nettiapu auttaa rauhallisessa tahdissa verkkoasioinnissa ja netin käytössä. Nettiavun kanssa voi et-
siä tietoa internetistä tai tutustua yhdessä kaupungin ja valtion verkkopalveluihin. Vantaa-infot kuu-
luvat asiointipisteiden verkostoon.

Seniorineuvonta, digi-info ja muut eri alojen asiantuntijat ovat tavattavissa päivystysaikoina tai 
ikäihmisille suunnatuissa infotilaisuuksissa.
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Koivukylän palvelutori

Koivukylän palvelutorilla saa tukea netin käyttöön ja apua sähköisten lomakkeiden käytössä. Lisäk-
si palveluohjaajilta saa tietoa kaupungin ja valtion palveluista. Palveluohjaajan luona voi pistäytyä 
ilman ajanvarausta. Palvelutorilla järjestetään erilaisia asiantuntijatapaamisia ja infoja.

Asukastilat

Asukastilat tarjoavat kaikille vantaalaisille mahdollisuuden yhdessäoloon, yhdessä tekemiseen ja 
osallistumiseen erilaisiin harrastuksiin ja vapaaehtoistoimintaan. Asukastiloissa järjestetään luento-
ja, kursseja, kerhoja ja yhteisiä juhlia. Niissä saa tukea ja neuvontaa moniin asioihin ja esimerkiksi 
Kafnetissa autetaan tietokoneen käytössä.

Asukastiloissa järjestetään myös Yhteinen pöytä -yhteisöruokailuja. Yhteinen pöytä -toiminnassa hä-
vikkiruoka jaetaan verkostossa (järjestöt, kaupungin asukastilat ja seurakunnat) ruokailuina. Toimin-
tamallia hallinnoivat Vantaan kaupunki ja Vantaan seurakunnat.

4 KUMPPANUUDET

Yhdistys- ja järjestötoiminta
Yhdistykset ja järjestöt järjestävät ikäihmisille monenlaista toimintaa ja yhdessä tekemisen mahdollisuuk-
sia. Vantaalla toimii monia eläkeläisjärjestöjä, jotka tarjoavat monipuolista ohjelmaa.

Seurakunnat ja uskonnolliset yhteisöt
Vantaan evankelisluterilaisten seurakuntien tekemä työ senioreiden parissa on laajaa ja  
monipuolista. Sitä tehdään kaikissa seitsemässä paikallisseurakunnassa ja sitä koordinoidaan yh-
teisen seniorityön kehittämishankkeen avulla. Seniorihankkeen tarkoituksena on luoda matalan 
kynnyksen, ikäihmisten kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin tähtäävää, seurakuntien järjestämää toi-
mintaa. Siinä otetaan huomioon ikäihmisten eritystarpeet, kuten huonokuuloisuuden ja heikkonäköi-
syyden vaateet.

Seurakunnan seniorityö tähtää ikäihmisten hengelliseen ja henkiseen hyvinvointiin, syrjäytymisen 
ehkäisyyn ja yhteisöllisyyttä lisäävään toimintaan. Toimintaa ohjaa kirkon vanhustyön strategia, 
joka korostaa vanhusten hyvän kohtelun merkitystä ja heidän oikeuksiaan. 

Seurakuntien seniorityössä toimii työntekijöiden rinnalla suuri joukko vapaaehtoisia muun muassa 
lähimmäispalvelussa, ryhmien ja kerhojen tai olotilojen ohjaajina tai erilaisten kodin pienten korjaus-
palveluiden tekijöinä. 

Vantaalla toimii evankelisluterilaisten seurakuntien lisäksi myös useita muita uskonnollisia yhteisöjä. 
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Vanhusneuvosto

Vuodesta 1999 lähtien toiminut Vantaan vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu toimielin. Vanhusneuvostolle on annettava 
mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan 
asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympä-
ristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisissä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemien 
palvelujen kannalta (kuntalaki 27 §, vanhuspalvelulaki 11 §). 

Vammaisneuvosto

Vantaan vammaisneuvosto perustettiin keväällä 1979. Vammaisneuvosto on Vantaan kaupungin ja 
sen alueella toimivien vammaisjärjestöjen, vammaisten henkilöiden ja heidän omaistensa yhteistyö-
elin. Vammaisneuvostotoiminnan tavoitteena on edistää vammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta 
muiden kuntalaisten kanssa sekä edistää Vantaan kaupungin esteettömyyttä.

Kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston edustajat ja vammaisneuvosto koostuu vammaisjär-
jestöjen sekä kaupungin eri toimialojen edustajista. Vammaisjärjestöjen edustajien erityisasiantunti-
juus on merkittävä voimavara kaupungille. Vammaisneuvoston jäsenillä on laaja-alaista sekä ajan-
kohtaista vammaisasioihin liittyvää erityisasiantuntemusta. Vammaisneuvoston rakennusryhmä 
kokoontuu säännöllisesti ja laatii esteettömyyslausunnot julkisista rakennuskohteista. Vammaisten 
ihmisten oikeuksien ja elämäntilanteen huomioiminen päätöksenteossa taataan jatkuvalla  
viranomaisten ja kansalaisten vuorovaikutuksella.
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5 IKÄÄNTYNEEN VÄESTÖN HYVINVOINTISUUNNITELMAN TEOT
Vuosittaiset toimenpiteet sovitaan tulosalueiden tuloskorttien laadinnan yhteydessä.

A. Vantaalaisten terveys ja hyvinvointi vahvistuvat 
terveellisempien elintapojen myötä

Hyvinvointiohjelman 
päämäärä

Ohjelmatasoinen 
toimenpide

Ikääntyneen väestön 
hyvinvointisuunnitelman teko

Osallistuu 
toteutukseen

Liikunnallinen
elämäntapa ja
liikunnan
harrastaminen
lisääntyvät

Luodaan monipuoliset, 
tasa-arvoiset ja yhden-
vertaiset mahdollisuudet 
liikunnallisen elämänta-
van omaksumiselle.

Mahdollistetaan ikäihmisten parempi ja 
turvallinen liikkuminen kodissa ja kodin ulko-
puolella toiminta- ja liikuntakyvyn ylläpitä-
miseksi.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveyspalvelut 
Liikuntapalvelut 
Asukaspalvelut 
Kaupunkisuunnittelu 
Rakennusvalvonta 
Kuntatekniikan keskus 
Tilakeskus 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat

Vähän liikkuvia kannus-
tetaan liikkumaan aikai-
sempaa enemmän.

Ikäihmisille tarjotaan erilaisia ulkoilu-, liikun-
ta- ja kuntoutuspalveluja päiväaikaan.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveysasemat 
Kuntoutus 
Liikuntapalvelut 
Asukaspalvelut 
Kaupunkisuunnittelu 
Rakennusvalvonta 
Kuntatekniikan keskus 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat

Tupakointi ja
alkoholin käyttö
vähenevät

Lisätään avointa keskus-
telua tupakoinnista ja 
alkoholin käytöstä.

Ikäihmisten tupakointiin ja alkoholin käyttöön 
kiinnitetään huomiota ja tarjotaan tukea tu-
pakoinnin ja/tai alkoholin käytön vähentämi-
seen tai lopettamiseen.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveyspalvelut 
Perhepalvelut

Tehostetaan kohdennet-
tua ennaltaehkäisyä ja 
tukea tupakoinnin ja al-
koholin käytön lopetta-
miseen.

Asiakaskontakteissa huomioidaan tupakointi 
ja alkoholin käyttö ja lisätään menetelmiä, 
joilla ikäihminen arvioi omaa tupakointiaan 
ja/tai alkoholin käyttöään.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveyspalvelut 
Päihdepalvelut 
Perhepalvelut 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat
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Hyvinvointiohjelman 
päämäärä

Ohjelmatasoinen 
toimenpide

Ikääntyneen väestön 
hyvinvointisuunnitelman teko

Osallistuu 
toteutukseen

Alueiden väliset
hyvinvointierot
vähenevät

Lisätään alueellisesti 
kohdennettua myönteis-
tä erityiskohtelua.

Palvelujen kohdentamisessa tarkastellaan 
ikäihmisten ja vammaisten palvelujen tarvet-
ta ja palveluja kohdennetaan niille alueille, 
joissa asuu paljon palvelun kohderyhmän 
asiakkaita.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveysasemat 
Kuntoutus 
Liikuntapalvelut 
Asukaspalvelut 
Kaupunkisuunnittelu 
Kiinteistöt ja asuminen 
Kuntatekniikan keskus 
Tilakeskus 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat

Kehitetään alueiden 
viihtyisyyttä ja turvalli-
suutta.

Alueiden kehittämisessä huomioidaan ikäih-
misten ja vammaisten erityistarpeet, mm. 
esteetön ja turvallinen ympäristö.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Liikuntapalvelut 
Kaupunkisuunnittelu 
Kuntatekniikan keskus 
Yritykset

Asukkaiden
väliset
hyvinvointierot
vähenevät

Kehitetään harrastus-
mahdollisuuksia niin, 
että yhä useammalla on 
mahdollisuus harrastaa.

Ikäihmisille suunnattuja harrastusmahdolli-
suuksia ja vapaa-ajan toimintaa järjestetään 
yhteistyössä.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut
Perhepalvelut 
Liikuntapalvelut 
Kirjasto 
Nuoriso- ja 
aikuiskoulutus / 
Aikuisopisto 
Kulttuuripalvelut 
Asukaspalvelut 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat 
Yritykset

Lisätään mahdollisuuksia 
ihmisten kohtaamiselle ja 
vuorovaikutukselle.

Osana ikääntyneen väestön hyvinvointi-
suunnitelmaa kaupunki tekee selvityksen 
kotona yksin asuvien ikäihmisten kokemasta 
yksinäisyydestä ja millä keinoin sitä voidaan 
lieventää, esimerkiksi vanhusten lisääntyvän 
päivätoiminnan kautta. 

Mahdollistetaan ikäihmisten osallistuminen 
yhteisölliseen toimintaan. 

Järjestetään ikäihmisille erilaisia tapahtumia 
ja kohtaamispaikkoja sekä huomioidaan hei-
dän tarpeensa kaupunginosatapahtumien 
järjestämisessä. 

Tilaisuuksien järjestämisessä hyödynnetään 
ikäihmisille tuttuja kohtaamispaikkoja ja 
ikäihmisten tarpeet huomioidaan tapahtumi-
en tiedottamisessa. 

Ikäihmisten osallistumismahdollisuuksien 
lisäämisessä käytetään erilaisia työmenetel-
miä ja tiedotuskanavia. 

Luodaan ruotsinkieliselle väestölle mahdol-
lisuuksia kohtaamiselle ja verkostoitumiselle 
Svenska rum -toimintaa kehittämällä.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Nuoriso- ja 
aikuiskoulutus / 
Aikuisopisto 
Kulttuuripalvelut
Asukaspalvelut 
Kaupunkisuunnittelu 

Kiinteistöt ja asuminen 
Kuntatekniikan keskus 
Tilakeskus 
Rakennusvalvonta 

Järjestöt 
Vantaan seurakunnat 
Yritykset
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B.Hyvinvointierot vähenevät

6 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TOTEUTUS, SEURANTA JA 
ARVIOINTI
Hyvinvointiohjelman ja -suunnitelmien toteutuksesta vastaavat kaikki kaupungin toimijat yhteistyös-
sä kumppaneidensa kanssa. Vuosittaiset toimenpiteet sovitaan toimialojen, tulosalueiden ja tulosyk-
siköiden tuloskorttien laadinnan yhteydessä. Vantaan kaupungin hyvinvointiryhmä varmistaa, että 
hyvinvointiohjelman päämäärät ja toimenpiteet sekä toimijoiden yhteinen työ ja sen kehittäminen 
huomioidaan talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa.

Hyvinvointisuunnitelman tekojen toteutumista seurataan vuosittain ja raportoidaan Vantaan hyvin-
vointiryhmälle ja vaikuttamistoimielimille. Tämän lisäksi Hyvinvointiohjelma-kokonaisuuden seuran-
ta ja arviointi toteutetaan valtuustokauden strategian arviointiaikataulun mukaisesti. Seurannas-
sa käytetään yhdessä sovittuja seurantamittareita. Hyvinvointitavoitteiden edistymistä seurataan 
myös vuosittain ilmestyvien hyvinvointirapo rttien tuottamien tietojen avulla.

Hyvinvointiohjelman 
päämäärä

Ohjelmatasoinen 
toimenpide

Ikääntyneen väestön 
hyvinvointisuunnitelman teko

Osallistuu 
toteutukseen

Asukkaiden
väliset
hyvinvointierot
vähenevät

Ennaltaehkäistään ja 
puututaan kiusaamiseen 
ja väkivaltaan.

Lisätään mahdollisuuksia ilmoittaa huolesta 
ja lisätään asiakastyötä tekevien viranomais-
ten yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä lisääviä 
työtapoja.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveysasemat 
Kuntoutus 
Päihdepalvelut 
Perhepalvelut 
Asukaspalvelut 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat

Tunnistetaan apua 
tarvitsevat, tarjotaan 
kokonaisvaltaista tukea 
ja varmistetaan, että ku-
kaan ei jää syrjään.

Ikäihmisiä (esim. vammaiset ikääntyneet, 
sotaveteraanit, etniset ryhmät) lähestytään 
heidän omien yhteisöjensä kautta ja lisätään 
tiedottamista esim. omaishoidon tuesta, asu-
mistuesta ja toimeentulotuesta. 

Tiedottamisessa ja palvelujen käytössä huo-
mioidaan digitalisaation haasteet. 

Lisätään työmenetelmiä esim. etsivään van-
hustyöhön. 

Vanhus- ja vammaisneuvostot ja erilaiset 
seniorijärjestöt ovat mukana palvelujen kehit-
tämisessä.

Vanhus- ja 
vammaispalvelut 
Terveyspalvelut 
Perhepalvelut 
Kulttuuripalvelut 
Liikuntapalvelut 
Asukaspalvelut 
Järjestöt 
Vantaan seurakunnat 
Yritykset esim. apteekki
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