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1. Johdanto
Kuntalain 1 § mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää
kehitystä alueellaan. (Suomen perustuslaki 11.6.1999/731)
Iin kunnanhallitus on päättänyt kokouksessaan 12.5.2015 §120 suunnitelman laatimisesta vastaa
Iin kunnan HyTe –työryhmä ja suunnitelman tulee olla valmis 30.9.2015.
Kunnan on laadittava suunnitelma toimenpiteistään ikääntyneen väestön hyvinvoinnin,
terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä iäkkäiden henkilöiden
tarvitsemien palvelujen ja omaishoidon järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnittelussa on
painotettava kotona asumista ja kuntoutumista edistäviä toimenpiteitä. Suunnitelma on laadittava
osana kunnan strategista suunnittelua. Suunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto ja se on
tarkistettava valtuustokausittain.
Edellä 1 momentissa tarkoitetussa suunnitelmassa on:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla
olevien palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön
palveluntarpeeseen vaikuttavia tekijöitä; (Nykytila)
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja
itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien
palvelujen määrän ja laadun kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen
toimenpiteiden toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen
tahojen kanssa.
6) Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen

väestön asemaan ja iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa
kunnan päätöksentekoa, kuntalain (365/1995) 65§:ssä tarkoitettua
talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n 1 momentissa
tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
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2. Oulunkaaren suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi
Vanhuspalveluiden tavoitteena on toiminnan kehittäminen. Tätä ajatusta tukee 1.7.2013 voimaan
astunut laki, joka velvoittaa kuntia yhtenäistämään vanhuspalveluita ja nostamaan ikääntyneiden
aseman sen edellyttämälle tasolle.
Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalveluiden kehittämisen tahtotila on vahva. Kuntayhtymän
ikääntyneiden määrän ennustetaan nousevan ja kuntien taloudellinen tila tulee olemaan
tulevaisuudessa haastava. Nyt on aika arvioida vanhuspalveluiden nykytilaa yhteistyössä
kuntalaisten, viranomaisten, päättäjien ja kolmannen sektorin kanssa sekä luotava tulevaisuutta;
mitä vanhuspalvelut tulevat olemaan Oulunkaaren kuntayhtymässä vuosina 2014–2017, ja mihin
suuntaan palveluja lähdetään edelleen kehittämään.
Oulunkaaren kuntayhtymä on asettanut strategiset tavoitteet vuosille 2011–2016. Sosiaali- ja
terveyspalveluiden tavoitteena on keskittyä asiakaslähtöisiin palveluihin, osaamiseen ja
hyvinvointiin, tasapainoiseen talouteen sekä alueelliseen vaikuttavuuteen. Vanhuspalveluiden
suuntaviivoiksi strategiassa on määritelty turvalliset asumisympäristöt, toimintakyvyn tukeminen,
osallistaminen sekä ikäihmisten kotona asumisen mahdollistaminen asiakaslähtöisesti.
Iin kunta ostaa sosiaali- ja terveyspalvelut Oulunkaaren kuntayhtymältä.

Olunkaaren kuntaytymän sosiaali- ja terveyspalveluiden ikääntyneen väestön painopistealueet ja
teemat ovat;




Hyvinvointi ja yhteisöllisyys
Koti toimivana asumisympäristönä
Elämänlaatua ja hyvinvointia tukeva asumispalvelu ja hoivahoito
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3. Suunnitelman sisältö, vastuutaho ja laatijat
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sisältää:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien
palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia
tekijöitä; (Nykytila)
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun
kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen
kanssa.
6) Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain
(365/1995) 65§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n
1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
HyTe –työryhmän tehtävänä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa yhteistyössä eri
hallinnonalojen ja yhteistyötahojen kanssa. HyTE -työryhmä vastaa hyvinvointikertomuksen
valmistelusta ja kunnan hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämisestä ja laatii yhteistyössä
eri hallinnonalojen asiantuntijoiden kanssa kunnan hyvinvointikertomuksen, jota
päivitetään vuosittain.
Iin kunnan HyTe -työryhmän jäsenet:
pj. Vesa Anttila, opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö, Iin kunta
siht. Riitta Räinä, tapahtumavastaava, Ii-instituutti liikelaitos
Tiina Vuononvirta, terveydenhuollon koordinaattori, Oulunkaaren kuntayhtymä
Lea Aalto, työllistämisen palvelukeskuksen päällikkö
Pekka Parviainen
Pekka Suopanki, nuorisotyö- ja liikuntavastaava, Ii-instituutti liikelaitos
Tarja Rahkola, johtaja, Ii-instituutti liikelaitos
Leena Törmänen, palveluesimies, Oulunkaaren kuntayhtymä
Erkki Taskila, hallintojohtaja, Iin kunta
Markku Vitikka, tekninen johtaja, Iin kunta
Pekka Paaso, johtaja, Iin Vesiliikelaitos
Jaana Honkanen, johtaja, Iin Ateria- ja tilapalveluliikelaitos
Leena Pimperi-Koivisto, johtaja, Oulunkaaren kuntayhtymä
Ari Alatossava, kunnanjohtaja, Iin kunta
Iin kunnanhallituksen edustajat: Sirpa Varanka, Oili Kaleva, Sauli Keltamäki
Ikäihmisten neuvoston edustaja: Matti Haatainen
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4. Kuntalaisten osallisuus
Ikäihmisten hyvinvointikysely toteutettiin 4.7. - 7.9.2015 yli 60 vuotiaiden kuntalaisten
kuulemiseksi. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveyspalveluista astui voimaan 1.7.2013. Lain tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön
hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä parantaa heidän
mahdollisuuttaan osallistua elinoloihin vaikuttavien päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa
palveluiden kehittämiseen. Iin kunnan HyTe -työryhmä valmistelee Vanhuspalvelulain 5§:n
mukaista Ikääntyneen väestön suunnitelmaa, johon tämä kysely olennaisesti liittyi.
Kyselyyn saattoi vastata sähköisesti sekä paperille Iin Tukkilaiskisoissa, Kuivaniemen
Pitäjämarkkinoilla, Iin ja Kuivaniemen kirjastoissa, Museokahvila Huilingissa, Iin ja Kuivaniemen
terveysasemilla, Seo Jäppisellä ja Nikkarin Päivätoiminnassa.
Vastauksia tuli yhteensä 85 – lähes kaikilta Iin kyliltä. Vastaajien ikäjakauma oli seuraava:

Vastaajat kuvasivat asuinympäristöään seuraavasti:
Samaa
mieltä

Erimieltä

Kehitettävää
löytyy

Yhteensä

Rauhallinen

66

9

10

85

Puistot ja viheralueet on
hoidettu hyvin

33

14

38

85

Kadut ja tiet on hoidettu
hyvin

31

24

30

85

Pääsen hyvin julkisella
liikenteellä

32

28

25

85

Pääsen hyvin kulkemaan
Palvelulinja Iikalla

41

11

33

85

Ikäihmisten hyvinvointikyselyn kautta tulleet palautteet, kiitokset, moitteet, toiveet ja aloitteet
ovat lyhentämättömänä suunnitelman liitteenä olevassa raportissa.
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5. Iin kunnan hyvinvoinnin tunnusluvut
Iin kunnan hyvinvointia tunnuslukuja verrataan tässä suunnitelmassa asukasluvuiltaan
samankokoisiin kasvukeskuksen lähellä oleviin kuntiin Muhos, Muurame ja Liminka sekä koko
Suomen ja Pohjois-Pohjanmaahan. (Iin kunnan hyvinvointikertomus)
Iin kunnan asukasluku 9664 (31.12.2014).

Iin kunnan asukkaista 65 – 74-vuotiaita on 9,4%.

Iin kunnan asukkaista 75 – 84 vuotiaita on 6,2%.
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Iin kunnan asukkaista 85 vuotiaita on 2,2%.

Indikaattori ilmaisee mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden (F00-F99) vuoksi työ- ja/tai
kansaneläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden osuuden prosentteina 25-64vuotiaasta väestöstä tilastovuoden lopussa. Työkyvyttömyyseläkkeet käsittävät toistaiseksi
myönnetyt eläkkeet ja määräaikaiset kuntoutustuet. Vuonna 2013 Iissä 4,8 % saa
työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden vuoksi.
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Terveys ja toimintakyky: Työkyvyttömyyseläkkeen saaminen ilmaisee pitkäaikaista tai pysyvää
työkyvyttömyyttä. Yleisimmät sairausryhmät sen taustalla ovat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja
liikuntaelinten sairaudet, yksittäisistä sairauksista depressio ja selkäsairaudet. Työkyvyttömyys
ilmentää vain osin sairastavuutta, sillä eläkkeelle hakeutumiseen vaikuttaa myös mm. henkilön
taloudellinen
tilanne
ja
työttömyys.
Sairauksien
esiintyvyyden
tarkasteluun
työkyvyttömyyseläkkeet soveltuvat siten vain varauksin. Iissä on vertailukuntiin nähden
verrattain paljon enemmän työkyvyttömyyseläkettä saavia 25-64-vuotiaita, vuonna 2013
työkyvyttömyyseläkkeellä oli 11,8 % vastaavanikäisestä väestöstä.

Indikaattori ilmaisee tuki- ja liikuntaelinsairauksien (M00-M99) vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä
vuoden lopussa olleiden 16-64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Tilasto kattaa henkilöt, jotka saivat työkyvyttömyyseläkettä joko työeläke- tai
kansaneläkejärjestelmästä tai molemmista järjestelmistä. Yksilölliset varhaiseläkkeet sisältyvät
työkyvyttömyyseläkkeisiin. Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudosten sairauksien vuoksi
työkyvyttömyyseläkettä saavia oli vuonna 2013 16-64-vuotiaista 3,1%.
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Iissä on verenkiertoelinten sairauksien vuoksi työkyvyttömyyseläkettä saavia 0,6 % 1664-vuotiaista.

Indikaattori ilmaisee eläkkeelle (vanhuus-, työkyvyttömyys-, työttömyys- tai maatalouden
erityiseläkkeelle) siirtyneiden aritmeettisen keskiarvoiän. Osa-aikaeläkkeelle siirtyneet eivät ole
mukana keskiarvossa.
Iissä siirryttiin eläkkeelle vuonna 2013 57,2-vuotiaana.
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Asuminen ja ympäristö: Vuonna 1992 sosiaali- ja terveysministeriön palvelurakennetyöryhmän
antaman toimenpideohjelman tavoitteiden mukaan vuoteen 2000 mennessä kotona joko
itsenäisesti tai lähiomaisten tai -ympäristön tukemana ja/tai sosiaali- ja terveydenhuollon
järjestämien koti- ja avohuollon palveluiden turvin selviävien 75 vuotta täyttäneiden osuus nousee
90 prosenttiin. Indikaattori on tarkoitettu ko. tavoitteen seurantaan. Iissä kotona asui vuonna
2013 75 -vuotta täyttäneistä kuntalaisista 90,7%.

Toimeentulo: Täyttä kansaneläkettä saavien osuus osoittaa pienituloisuutta eläkeikäisessä
väestössä.
Iissä täyttä kansaneläkettä saaneita 65 vuotta täyttäneitä oli vuonna 2013 3,5 %.
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Kuntalaisten palvelut: Indikaattori ilmaisee, kuinka monta prosenttia 75 vuotta täyttäneistä saa
säännöllisesti kotipalvelua ja/tai kotisairaanhoitoa. Indikaattori ei kerro avopalveluihin
panostamisesta tai resursseista, sillä kunta voi tarjota paljon apua harvoille asiakkaille tai vähän
palvelua monille asiakkaille. Lisäksi ikääntyneiden palvelujärjestelmä on kokonaisuus ja eri
kunnat valitsevat erilaisia järjestämistapoja. Yksittäisten palvelujen vertailu kuntien kesken ei siis
kerro koko totuutta, sillä kunnassa voi olla panostettu esimerkiksi palveluasumiseen asiakkaiden
kunnosta ja toiveista johtuen.
Iin kunnan alueella säännöllisen kotihoidon piirissä olleita 75 vuotta täyttäneitä asukkaita
oli vuonna 2013 16,7 % vastaavanikäisestä väestöstä.

Indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tukea saaneiden 75 vuotta täyttäneiden
asiakkaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä väestöstä.
Iissä on omaishoidon tuen 75-vuotta täyttäneitä asiakkaita vuoden 2013 aikana 9,4%
vastaavanikäisestä väestöstä.
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6. Nykytila, tavoitteet, toimenpiteet, vastuut ja yhteistyö
Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi sisältää:
1) arvioitava ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tilaa, ikääntyneelle väestölle tarjolla olevien
palvelujen riittävyyttä ja laatua sekä ikääntyneen väestön palveluntarpeeseen vaikuttavia
tekijöitä; (Nykytila)
2) määriteltävä tavoitteet ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseksi sekä ikääntyneelle väestölle tarjottavien palvelujen määrän ja laadun
kehittämiseksi;
3) määriteltävä toimenpiteet, joilla kunta vastaa 2 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden
toteutumisesta, sekä arvioitava voimavarat, jotka kunnassa tarvitaan toimenpiteiden
toteuttamiseksi;
4) määriteltävä kunnan eri toimialojen vastuut 3 kohdassa tarkoitettujen toimenpiteiden
toteuttamisessa; sekä
5) määriteltävä, miten kunta toteuttaa yhteistyötä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tahojen
kanssa.
6) Kunnan on otettava suunnitelma huomioon valmisteltaessa ikääntyneen väestön asemaan ja
iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin vaikuttavaa kunnan päätöksentekoa, kuntalain
(365/1995) 65§:ssä tarkoitettua talousarviota ja -suunnitelmaa sekä terveydenhuoltolain 12 §:n
1 momentissa tarkoitettua raporttia ja hyvinvointikertomusta.
Nykytila
Suunnitelma
ikääntyneen
väestön
tukemiseksi

Ikäihmisten
osallisuuden
edistäminen

Ikäihmisten
aktiivisuutta ja
yhteisöllisyyttä
tukevat palvelut

Tavoitteet, toimenpiteet ja
vastuutaho
Suunnitelma ikääntyneen
väestön kehittämiseksi / Iin
kunnan vuosittainen
hyvinvointikertomus ja laaja
valtuustokausittain/ Iin HyTe –
työryhmä

Yhteistyö

Iin kunnan hyvinvointikertomus
huomioi ikäihmisten
vuosittaiset tavoitteet ja
toimenpiteet / Iin kunnan HyTe työryhmä
Ikäihmisten omaehtoinen
kehittäminen / Ikäihmisten
neuvoston roolin kasvattaminen /
Oulunkaaren kuntayhtymä, Iin
Vanhuspalvelut

Iin kunnan hallintokunnat ja liikelaitokset sekä
Oulunkaaren kuntayhtymä

Kotihoidon kehittäminen.
Asiakkaille annettavan ajan
lisääminen ja mobiilisovelluksien
hyödyntäminen / Oulunkaaren
kuntayhtymä
Omaehtoisen liikunnan
lisääminen. Seniorikortti yli 65 v.
Oulun ja Kemin Uimahallit,
kuntosalit sekä Kuivaniemen
Aseman kuntosali. Avustukset.
Senioreiden venyttelyjumppa/
Ii-instituutti liikelaitos

Oulunkaaren kuntayhtymä, Ikäihmisten
neuvosto, Iin kunnan hallintokunnat ja
liikelaitokset sekä yhtiöt

Eläkeliitto Iin yhdistys, Eläkeliitto ry
Kuivaniemi, Iin Eläkkeensaajat, Kuivaniemen
Eläkkeensaajat, Iin Eläkeläiset, Iin
Seurakunta, Iin kunnan ja liikelaitosten
johtokunnat

Iin kunta
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Ikäihmisten
terveyttä ja
hyvinvointia
tukevat palvelut

Omaehtoisen opiskelun
lisääminen. Opintoseteli
30€/eläkeläinen, Kurssipassi yli
65 v. (Kurssipassi 105€ voi
osallistua niin monelle kurssille
kuin haluaa), Ikäihmisille
kohdennetut kurssit. /
Ii-instituutti liikelaitos

Iin kunta

Yhteisöllisyyden tukeminen.
Tapahtumat, tilaisuudet, juhlat
ym.
/ Iin Kylien neuvottelukunta, Iin ja
Kuivaniemen lähineuvostot

Iin kunta, Ii-instituutti liikelaitos,
järjestöt, yhdistykset

Ikäihmisten terveyspalvelut
Iin kunta ostaa sosiaali- ja
terveyspalvelut Oulunkaaren
kuntayhtymältä
Valtakunnallisten
ruokasuositusten
noudattaminen/ Iin Ateria- ja
tilapalveluliikelaitos
Tule –sairauden hoitoketjun
kehittäminen
terveyspalveluissa /
Oulunkaaren kuntayhtymä

Ii-instituutti liikelaitos

Painonhallintaryhmien
kehittäminen / Oulunkaaren
kuntayhtymä
Sydän-, diabetes- ja
reumahoitajan omat
vastaanotot / Oulunkaaren
kuntayhtymä
Diabeetikoiden
ennaltaehkäisevät jalkahoidot
riskiluokka 1 ja 2 annetaan 20€
ostoseteli jalkahoitajalle /
Oulunkaaren kuntayhtymä
Muistihoidon toiminnan
kehittäminen, matalan
kynnyksen toimintaa /
Oulunkaaren kuntayhtymä
Päihdepalveluiden
kehittäminen / Oulunkaaren
kuntayhtymä
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Ikäihmisten
asuinympäristö

Ikäihmisten asuinympäristön
kehittäminen ja hoito / Iin kunta
tekniset palvelut, Oulunkaaren
kuntayhtymä

Eläkeläisjärjestöt ym. yhdistykset ja
yhteistyökumppanit

Iin Hoivakodin ranta-alueen
kehittäminen /
Iin kunta tekniset palvelut

Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikäihmiset huomioidaan Iin
kunnan kaavasuunnittelussa.
/ Iin kunta tekniset palvelut

Rakentajat

Esteettömyyden huomioiminen
Iin kunnan omistamien
vuokrataloyhtiöiden
peruskorjausten yhteydessä /
Iin kunta tekniset palvelut

Iin kunnan vuokrataloyhtiöt

7. Liitteet
Ikäihmisten kysely 2015 – raportti
Oulunkaaren kuntayhtymän Sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnitelma ikääntyneen
väestön tukemiseksi 2014-2017
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