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1. Johdanto 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäi-
den sosiaali- ja terveyspalveluista eli niin kutsuttu vanhuspalvelu-
laki tuli voimaan 1.7.2013 (2012/980).  Lain tarkoituksena on: 

 
 tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintaky-

kyä ja itsenäistä suoriutumista 
 parantaa mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien 

päätösten valmisteluun ja tarvitsemiensa palvelujen kehittämi-
seen kunnassa sekä osaltaan päättää niitä koskevista valin-
noista 

 vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta saada laadukkaita 
sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta oikea-aikaisesti ja 
yksilöllisten tarpeiden mukaan sekä vaikuttaa palvelujen sisäl-
töön ja toteuttamiseen. 

 
Hattulassa Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma laadittiin 
vuonna 2014. Suunnitelman päivittämistä on pitkitetty, koska jo 
vuonna 2019 olisi pitänyt alkaa maakunnan toiminta, mikä ei to-
teutunut. Koko kuntaa koskeva terveyden- ja hyvinvoinnin suunni-
telma hyväksyttiin valtuustossa joulukuussa 2018. Siinä selviteltiin 
kattavasti myös vanhuspalveluiden tilaa. Voimassa oleva lainsää-
däntö kuitenkin edellyttää, että ikääntyneiden hyvinvointisuunni-
telma tulee tehdä valtuustokausittain. Näin ollen päädyttiin teke-
mään suunnitelma vuosille 2020-2021. 

 
Hattulassa ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelmaa on laadittu 
poikkihallinnollisesti ja valmistelun yhteydessä on kysytty myös 
vanhusneuvoston kannanottoa. Suunnitelman työstämiseen ovat 
osallistuneet: kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Minna Linna-Vuori, 
hyvinvointikoordinaattori Tristan Fay, palvelupäällikkö Tiina Suon-
tausta Pihlajalinnasta, palveluohjaaja Jenni Jokelainen, palvelu-
esimiehet Niina Päärnä, Mari Kuningas, Kirsti Enqvist ja Merja 
Mäkinen, projektityöntekijä Piia Vekka, erityisasiantuntija Eeva 
Ylämurto ja tekninen johtaja Juha Prittinen. 

 

2. Ikääntyneen väestön tila 

Hattulan väestön määrä 31.12.2018 oli 9474, joista yli 65-vuotiaita 
henkilöitä oli 22.2% (2103 henkilöä) ja yli 75-vuotiaita 8,8% (834 
henkilöä). Suurin osa yli 75-vuotiaista asuu kotona, vuonna 2018 
93,9%. Yksin asuvia yli 75-vuotiaita asuu Hattulassa vuoden 2018 
tietojen mukaan 408 henkilöä. 
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Oheisessa taulukossa on kuvattu ympärivuorokautisen asumisen 
paikkatarve tilastokeskuksen (Väestöennuste 2019) ennusteen 
mukaisesti vuoteen 2040 saakka. 
  
vuosi +75 vuotiaat paikkatarve 7% paikkatarve 6% 
2018 834 59 50 
2019 862 61 52 
2020 944 66 57 
2021 1001 71 60 
2022 1073 75 64 
2023 1126 79 68 
2024 1183 83 71 
2025 1244 87 75 
2030 1414 99 85 
2040 1639 115 98 

 
Tällä hetkellä ympärivuorokautisessa tehostetussa asumispalve-
lussa on Hattulassa 62 henkilöä, joista yksi on yksityisessä hoiva-
kodissa. Vuoden 2019 aikana paikkojen tarve on kasvanut merkit-
tävästi.  Hattulassa vuoteen 2025 mennessä tarvitaan jopa 26 li-
säpaikkaa tehostettuun asumispalveluun. Näin ollen pitkäjäntei-
sen suunnitelman teko on aloitettava välittömästi. Lisäksi ennalta-
ehkäisevään työtä tulisi tehdä jokaisella sektorilla, jotta ikääntyvät 
pysyvät hyvässä kunnossa pidempään. 
 
Hattulalaisten 65 vuotta täyttäneiden rokotuskattavuus influenssa-
rokotuksissa kaudella 2018-2019 oli 47,7% (987 henkilöä). Koko 
maan rokotuskattavuus em. ikäryhmässä oli 49,5%. Yli 75 vuotiai-
den tehostetun asumispalvelun rokotuskattavuus oli 88,5 % ja ko-
tihoidon asiakkaiden rokotuskattavuus oli 66,67%. 
 
Säännöllisen kotihoidon piirissä syyskuussa 2019 on ollut 65 - 74 
vuotiaita 25, 75 - 84 vuotiaita 51 ja yli 85-vuotiaita 44. Yhteensä 
säännöllisen kotihoidon asiakkaita oli syyskuussa 131. 

 
Tilapäisen kotihoidon piirissä syyskuussa 2019 oli 65 - 74 vuoti-
aita 4, 75 - 84-vuotiaita 5 ja 85- ja yli vuotiaita 9. Yhteensä tilapäi-
sen kotihoidon asiakkaita oli syyskuussa 19. 
 
Omaishoidontuen piirissä yli 65-vuotiaita hoidettavia on vuosittain 
30 - 32 asiakasta. Heistä noin 70 prosentilla on vähintään lievä 
muistisairaus. 
 
Muistisairaudet ja gerastenia (hauraus- raihnausoireyhtymä) ovat 
suurimmat syyt iäkkäiden ihmisten pitkäaikaisen hoitotarpeen ai-
heuttajista. Vuonna 2018 dementiaa sairastavia laskennallisen ar-
vion mukaan oli ikäluokassa 75 - 84-vuotiaat noin 66 henkilöä ja 
ikäluokassa 85-vuotiaat noin 77 henkilöä. Muistihoitajan piirissä 
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on tällä hetkellä noin 136 asiakasta. Heistä 34 on säännöllisen ko-
tihoidon piirissä ja loput 102 seurannassa tai jatkotutkimuksissa. 
Diagnosoitu muistisairaus on noin 75 asiakkaalla. Ikäjakauma kai-
kista muistiasiakkaista; alle 70-vuotiaita 7 asiakasta, 70 - 75-vuoti-
aita 20 asiakasta, 75 - 84-vuotiaita 67 asiakasta ja yli 85-vuotiaita 
42 asiakasta. 
 
Syyskuussa 2019 tehostetussa asumispalvelussa Willa Katina-
lassa oli keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia 50 
henkilöä 61:stä asukkaasta. Näistä 65 - 74 vuotiaita oli neljä, 75 - 
84 vuotiaita 13 ja yli 85 vuotiaita 33. 
 
Ennusteen mukaan Hattulassa keskivaikeaa ja vaikeaa demen-
tiaa sairastavia olisi seuraavasti: 
 
ikäryhmä 2020 2025 2030 
30-64 12 11 11 
65-74 54 52 55 
75-84 75 101 109 
85 - 85 104 138 
Yhteensä 226 268 313 

 
Gerastenian (yleisen terveydentilan heikkous) esiintyvyys on Suo-
messa reilu 10%. Sairaalahoidossa olevista joka toisella ja pitkä-
aikaishoidossa jopa 60% kärsii tästä tilasta. Gerastenia lisää kuol-
leisuutta (>2x riski), sairaalahoidon tarvetta (~2x riski), laitokseen 
joutumista (~2x riski) 
 
Toukokuussa 2019 Hattulassa oli KELA:n vanhuseläkkeen saajia 
686 ja keskimääräinen kansaneläke oli 244,62 euroa/kk. Eläk-
keensaajan asumistukea Kelan tilaston (elokuu 2019) mukaan sai 
213 henkilöä.  Kelan toimeentulotukitilaston (syyskuu 2019) mu-
kaan toimeentulotukea sai 6 hattulalaista 65+ vuotiasta.  
 
Kuntakohtaisesti ei ole saatavilla tilastotietoa ikäihmisten hyvin-
voinnista, mutta koko maassa ikääntyneiden terveydestä ja hyvin-
voinnista on seuraavanlaista tietoa: 
 
 apua riittämättömästi saavien osuus väestöstä (%), 75 vuotta 

täyttäneet 11,7   
 itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien 

osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 15,9 
 muistinsa huonoksi kokevien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 

8,5  
 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (%) 65 vuotta täyttäneet 31,1  
 Alkoholia liikaa käyttävien osuus (%) 75 vuotta täyttäneet 15,5  
 Lihavien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 21,7 
 Päivittäin tupakoivien osuus (%), 65 vuotta täyttäneet 6,6 
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 Päivittäin tupakoivien osuus (%), 75 vuotta täyttäneet 2,5 
 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 65 vuotta 

täyttäneet 23,3  
 Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%), 75 vuotta 

täyttäneet 35,0 

 

3. Ikääntyneen väestön palvelut 

Ikääntyneen väestön palvelut voidaan jakaa kahteen osaan; pe-
rustason palveluihin ja erityispalveluihin. Perustason palvelut tar-
koittavat, että ne ovat kaikkien kuntalaisten käytössä eikä erillistä 
palvelutarpeen arviointia ole tarvinnut tehdä palvelun piiriin pää-
semiseksi. Erityispalveluista tarvitaan aina palvelutarpeen / hoi-
don tarpeen arviointi. 
 
Perustason palveluita Hattulassa ovat liikunta- ja kulttuuripalvelut, 
kirjasto, kansalaisopisto, terveyskeskuspalvelut, suun terveyden-
huolto, vapaaehtoistoiminta, järjestöjen- ja seurakunnan seniori-
työ. 

3.1 Koti- ja asumispalvelut 

Sosiaalitoimen palvelualue vastaa sosiaalityöstä ja koti- ja asu-
mispalveluista. Koti- ja asumispalvelut sisältää neljä palveluyksik-
köä; Kotona asumista tukevat palvelut, hyvinvointia edistävät pal-
velut, ympärivuorokautiset palvelut ja kuntouttavat palvelut.  Näi-
den vastuulle kuuluvat keskitetty asiakasohjaus, kotihoito, van-
husten päivä- ja kotikuntoutus, vanhusten lyhytaikainen asumis-
palvelu, tehostettu asumispalvelu, tukipalvelut ja yli 65-vuotiaiden 
omaishoidontuki.  
 
Koneellinen lääkkeenjako on käytössä kotihoidossa ja tulossa te-
hostettuun asumispalveluun. Lääkehoidon tarkistus tapahtuu vä-
hintään puolivuosittain niin kotihoidon kuin tehostetun asumispal-
velun asiakkailla. 

 
Koti- ja asumispalveluiden palveluohjauksen kautta on tilattavissa 
turvapuhelimia, paikantavia turvahälyttimiä ja ovihälyttimiä lisää-
mään asumisen turvallisuutta. 

3.2 Terveyspalvelut 

Ikääntyneille suunnattuja terveyspalveluita ovat fysioterapeutin 
järjestämät kuntoutusryhmät, kotihoidon lääkärikonsultaatiot ja 
geriatrin palvelut. Geriatri tekee myös ikääntyvien vaativimmat 
ajoterveystarkastukset.  Muistihoitajan palvelut kuuluvat Hattu-
lassa kotihoidon palveluihin. Muistihoitajan vastaanotto on Tuulia-



      5
       

 

Postiosoite: www.hattula.fi 050 509 0347 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi fax 03 637 1644 
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

kodissa. Omaishoitajille on tarjolla terveysasemalla terveystarkas-
tuksia.  Pappilanniemen vuodeosastolla on hoidossa etupäässä 
Hattulan ikääntyvää väestöä.  

3.3 Suun terveydenhuolto 

Ikääntymisen vaikutukset ovat yksilöllisiä ja aiheuttavat erilaisia 
muutoksia suun terveydessä. Monet sairaudet, lääkkeiden käyttö 
sekä toimintakyvyn aleneminen lisääntyvät iän myötä ja voivat 
heikentää suun terveyttä. Iäkkäällä suun terveys tukee yleister-
veyttä, toimintakykyä ja sosiaalista kanssakäymistä, sekä mahdol-
lisuutta asua kotona. Suun terveydenhuollon yhtenä pyrkimyk-
senä onkin mahdollisuuksien mukaan auttaa iäkkäitä kuntalaisia 
itse pitämään huolta omasta suun terveydestään ja näin tukea toi-
mintakyvyn säilymistä. 
 
Suun terveydenhuollossa kehitetään edelleen ikääntyneille suun-
nattua yksilöllistä ja yleistä terveysneuvontaa edistämään suun 
omahoidon toteutumista. Ikääntyvälle väestölle mahdollistetaan 
yksilöllisen tarpeen mukaiset ehkäisevät ja sairaanhoidolliset pal-
velut. Suun hoidon tarpeen arviointi ja tarvittavat hoitotoimenpiteet 
pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään myös asumispal-
veluyksiköissä ja laitoshoidossa oleville iäkkäille kuntalaisille. 
 
Suun terveydenhuollossa huolehditaan myös riittävästä suun ter-
veydenhuoltoa koskevasta ohjauksesta ikääntyneiden hoidosta 
vastaavalle hoitohenkilökunnalle. Näin pyritään varmistamaan 
henkilökunnan riittävä osaaminen myös iäkkäiden henkilöiden 
suun terveyden osalta. Jatkossa nimetään ikääntyneiden suun 
terveyden edistämisestä vastaava henkilö, joka toimii yhteyshen-
kilönä koti- ja laitoshoidolle sekä asumispalveluille. 
 
Uudella terveysasemalla on kiinnitetty entistä enemmän huomiota 
myös hammashoitolan esteettömyyteen ja esimerkiksi koko leuko-
jen röntgenkuvaukset voidaan jatkossa tehdä omalla terveysase-
malla. 

3.4 Sosiaalityön palvelut 

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea voi hakea, jos 
ikääntyneellä on erityisiä menoja, jotka eivät kuulu perustoimeen-
tulotukeen. Perustoimeentulotukea haetaan Kelalta. 
 
Sosiaalista luottoa voi saada pienituloinen ja vähävarainen hattu-
lalainen, jolla ei ole mahdollisuutta 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 hoitome-
noista ilman syvempää velkaantumista.  
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Talous- ja velkaneuvontaan voi ottaa yhteyttä silloin, kun oma vel-
katilanne on käynyt hallitsemattomaksi ja laskujaan ja velkojaan ei 
niiden erääntyessä pysty hoitamaan. Tarvittaessa velallista ohja-
taan hakemaan muuta oikeudellista apua. 

3.5 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 

Hattulan kirjastolla on mahdollisuus toimittaa ikäihmisille kirjoja ja 
muuta kirjaston aineistoa kotiin kotipalvelun omaisesti, mikäli hen-
kilöllä ei ole mahdollisuutta asioida kirjastossa tai kirjastoautossa. 
Kotikirjastokäynnit sovitaan kunkin tarpeen mukaan henkilökohtai-
sesti ja toteutetaan joko kirjastoautolla tai kirjastohenkilökunnan 
käynnein.  
 
Kirjasto- ja kulttuuritoimi järjestää erilaisia tapahtumia, joihin ikäih-
miset ovat tervetulleita. Tällaisia ovat mm. Yhteislauluillat, seniori-
visat ja erilaiset konsertit. Kirjasto osallistuu myös lokakuisen Van-
hustenviikon tapahtumasuunnitteluun.  

3.6 Liikuntapalvelut 

Hattulassa tarjotaan matalan kynnyksen liikuntapalveluja ikäihmi-
sille. Useat yhdistykset järjestävät ikäihmisille suunnattua liikuntaa 
ja kunta tarjoaa liikuntatiloja ilmaiseksi yhdistysten käyttöön. 
Omaishoitajille tarjotaan maksuttomia uimahallilippuja 10 kappa-
letta vuodessa. 
 
Palvelutalo Punojanportissa on ikäihmisille suunnattu kuntosali, 
josta on mahdollista varata omalle ryhmälle (vähintään 3 henki-
löä) veloituksetta. Lisäksi Pekolan koulun kuntosalia voivat eläke-
läiset käyttää veloituksetta merkityillä päivävuoroilla (ma-pe klo 
11-12 ja klo 13-15) sekä yleisiä vuoroja iltaisin ja viikonloppuisin. 
Yhdistysten, kansalaisopiston ja kunnan tarjoamat liikuntamahdol-
lisuudet on koottu yhteen Senioreiden liikuntalukkariin, jota jae-
taan ikäihmisille eri tilaisuuksissa ja joka löytyy myös kunnan net-
tisivuilta https://www.hattula.fi/palvelut/sosiaali-ja-terveyspalve-
lut/ikaihmisten-palvelut/ .  
 
Kotikuntoutusta tarjotaan hattulalaisille ikäihmisille, jotka ovat jo 
kotihoidon asiakkaita. Palvelu on maksutonta. Kohderyhmänä on 
akuutisti sairastuneet, heikkokuntoiset asiakkaat, joille on kehitty-
nyt merkittävä toimintakyvyn vajaus, mikä uhkaa kotiutumista tai 
kotona selviytymistä.  
 
Kotihoidossa osa asiakkaista ulkoilee vielä itsenäisesti tai omais-
ten kanssa. Kotihoidon asiakkaille, jotka eivät pääse itsenäisesti 
ulos tai ei ole omaisia, pyritään omahoitaja aikaa järjestämään 
niin, että asiakas pääsisi myös välillä ulos. Kotihoidon palveluta-
loissa on kesätöissä nuoria, joiden pääsääntöinen tehtävänkuva 
on asukkaiden viriketoiminta ja ulkoilu. Lisäksi mahdollisuuksien 



      7
       

 

Postiosoite: www.hattula.fi 050 509 0347 
Pappilanniementie 9 etunimi.sukunimi@hattula.fi fax 03 637 1644 
13880 Hattula hattulan.kunta@hattula.fi  www.facebook.com/hattulankunta 

mukaan palvelutalojen henkilökunta ulkoilee yhdessä asukkaiden 
kanssa.  
 
Punojanportissa kotihoidon hoitaja vetää kaksi kertaa viikossa 
kuntosaliryhmää, sekä Kissankellossa tuolijumppaa kerran vii-
kossa. Palvelutalo Helmessä kuntosalia käytetään kerran viikossa 
asukkaiden kanssa ja kerran viikossa on ohjelmassa tuolijumppa. 

3.7 Rakentaminen, kaavoitus ja esteetön ympäristö  

Kunnan yhdyskuntarakennetta kehitetään nykyisiä rakennettuja 
alueita tiivistämällä siten että myös yhä useamman ikääntyvän 
kuntalaisen on mahdollista asua lähellä Parolan keskustan palve-
luja. Rivitaloja rakentavien rakennusliikkeiden kanssa käytävän 
vuoropuhelun avulla kunnan asemakaavoitus pidetään ajan ta-
salla keskusta-asumiseen kohdistuvasta kysynnän määrästä ja 
laadusta. Kaikki julkiset rakennukset rakennetaan esteettömyys 
huomioiden. 
 
Kunta kehittää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita määrätietoisesti, ja 
pyrkii käytettävissään olevin keinoin kannustamaan kaiken ikäisiä 
kuntalaisia arki- ja asiointiliikunnan lisäämiseen. Myös ikääntyvien 
erityiset liikkumistarpeet huomioidaan ja palvelujen lähistöllä tuo-
tetaan erityisen korkealaatuiset ja turvalliset kävelyolosuhteet. 
Ikäihmisten ohjattuun ulkoiluun järjestetään erityisiä reittejä, joilla 
liikkuminen on turvallista ja virkistävää, ja joilla on tavanomaista 
enemmän penkkejä lepäämiseen. 
 

4. Kumppanuudet 

4.1 Hattulan vanhusneuvosto 

Hattulan vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi asetettu toimielin. 
Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan 
eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seuran-
taan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoin-
nin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumi-
sen ja päivittäisissä toiminnoissa suoriutumisen ja heidän tarvitse-
mien palvelujen kannalta.  
 
Kunnanhallitus valitsee valtuustokautta vastaavaksi ajaksi van-
husneuvostoon yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kullekin henki-
lökohtaisen varajäsenen. Järjestöjä pyydetään tekemään esitys 
vanhusneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi ennen kunnanhallituk-
sen valintapäätöstä. Vanhusneuvostossa on edustajat Eläkeliiton 
Hattulan yhdistys ry:stä, Hattulan Sitoutumattomat eläkeläiset 
ry:stä, Hattulan eläkkeensaajat ry:stä, SPR:n Hattulan osastosta 
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ja Hattulan evankelisluterilaisesta seurakunnasta. Lisäksi sivistys-
lautakunta, perusturvalautakunta ja tekninen lautakunta ovat ni-
menneet omat edustajansa neuvostoon. Vanhusneuvoston sih-
teerinä toimii koti- ja asumispalveluiden palveluohjaaja. Vanhus-
neuvosto kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. 

4.2 Hattulan vammaisneuvosto 

Hattulan vammaisneuvosto on hattulalaisten vammaisten, heidän 
omaistensa, vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyöelin. Kunnan-
hallitus valitsee vammaisneuvostoon toimikauttaan vastaavaksi 
ajaksi kahdeksan jäsentä varajäsenineen. Jäsenistä viisi on vam-
maisjärjestöjen jäseniä ja kolme kunnan edustajaa. Kunta osoittaa 
vammaisneuvoston sihteerin. Vammaisneuvosto kokoontuu noin 
neljä kertaa vuodessa.  
 
Vammaisneuvoston tehtävänä on edistää viranomaisten, vam-
maisten henkilöiden, vammaisjärjestöjen ja kunnan yhteistyötä 
Hattulassa. Lisäksi tehtävänä on edistää vammaisten henkilöiden 
osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia. Neuvosto osallistuu kun-
nan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun tuomalla esiin vam-
maisten henkilöiden tarpeita ja näkökulmia. Tehtävänä on edistää 
vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan 
eri toimintoihin, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja 
eri viranomaisille.  

4.3 Yhdistykset 

Erilaiset yhdistykset tuottavat paljon ikäihmisten hyvinvointia edis-
tävää toimintaa ja ovat monelle ikäihmiselle tärkeä vaikuttamis- ja 
osallistumismuoto. Eläkeläisyhdistyksiä Hattulassa on kolme: Elä-
keliiton Hattulan yhdistys ry, Hattulan Sitoutumattomat eläkeläiset 
ry ja Hattulan eläkkeensaajat ry. Hattulassa on useita aktiivisia ky-
läyhdistyksiä, jotka toimivat asukkaiden lähiympäristön hyväksi. 
Hattulassa toimii myös useita seudullisia yhdistyksiä, kuten erilai-
sia potilas- ja vammaisyhdistyksiä. Yhdistysten toiminta voi pitää 
sisällään mm. sääntömääräisiä kokouksia, liikunta- ja/tai muita toi-
minnallisia kerhoja, vapaaehtoistyötä, erilaisia talkoita, tapahtu-
mia, vertaistukea, luentoja ja koulutusta. 

4.4 Seurakunta 

Hattulan evankelisluterilaisessa seurakunnassa tehdään paljon 
ikäihmisten hyvinvointia edistävää työtä. Seurakunnan diakonit 
tekevät kotikäyntejä sovitusti, pyydettäessä tai tervehdysluontei-
sesti eri-ikäisten luo ja säännöllisesti joka vuosi 90-vuotiaiden ja 
sitä vanhempien luo. Seurakunta järjestää erilaisia tilaisuuksia ja 
tapahtumia säännöllisesti kuukausittain, sekä toiminnallisia piirejä 
viikoittain. Kerran vuodessa seurakunta järjestää yhteiset synty-
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päiväjuhlat 70-, 75-vuotiaille ja 80-ja 85-vuotiaille. Seurakunta toi-
mii yhteistyössä eri tahojen kanssa esim. Hattulan kunta ja 
Omaishoidon tukiverkosto (SPR, K-H Muistiyhdistys, FinFami, 
Omaishoitajat ry) järjestävät yhteisiä tapahtumia kuntalaisille.  
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5. Ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelma vuosille 2020-2021 
Tavoite Toimenpide Keinot Aikataulu Mittari Vastuuhenkilö 

Edistetään ikäänty-
neen väestön  
terveyttä ja  
toimintakykyä 
 

Ravitsemusohjauksen  
lisääminen ikäihmisten 
palveluissa 
 

Avoimet luennot  
ravitsemuksesta kuntalaisille 
 

kerran vuodessa 1 luento/vuosi palveluohjaus, 
vapaa-aikatoimi 

Henkilöstön  
koulutukset ravitsemuksesta 
 

kevät 2020 1 koulutus/ vuosi Yksiköiden  
esimiehet 

Henkilöstön mahdollisuus 
konsultoida ravitsemustera-
peuttia.  

jatkuva 1 kerta/ vuosi yksiköiden  
esimiehet 

Ravitsemustietoden jakami-
nen esim. esittein 

jatkuva esitteiden jako 200 kpl palveluohjaus,  
terveydenhuolto, 
vapaa-aikatoimi,  
yksiköiden esimiehet 

 Matalan kynnyksen  
liikuntamahdollisuuksien 
kehittäminen 
 

Senioreille sopiva  
ulkokuntosali 
 

2020  
aikana 

toteutunut / ei toteutu-
nut 

vapaa-aikatoimi, 
tekninen toimi 

Liikuntaneuvonta, ohjaus,  
aktivointi ja osallistaminen 
senioriliikuntahankeen kautta 
 

2021 saakka -liikuntaraati 1 
krt/vuosi,  
-ryhmäliikuntaneuvon-
nan tapaaminen 1 
krt/vuosi,  
-liikuntaneuvonnan 
yksilöohjausprosessi 
5 kpl/vuosi 

vapaa-aikatoimi 

 Aktiivisen yhteistyön ke-
hittäminen kunnan ja  
yhdistysten välillä 
 

Senioriliikuntahanke 2021 saakka yhdistyskäynnit 10 
kpl/vuosi 

vapaa-aikatoimi 

 Ehkäisevän päihdetyön 
vahvistaminen 
 

Kohderyhmän  
tunnistaminen ja  
palveluihin ohjaus 

jatkuva  perusturva 
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Avoimet luennot 
 

joka toinen vuosi 
 

 perusturva 

 Yksinäisyyden vähentä-
minen ja osallisuuden  
lisääminen 
 

Kohderyhmän  
tunnistaminen ja  
palveluihin ohjaus 
 

jatkuva palveluun ohjaus aina 
tarvittaessa 

perusturva, 
vapaa-aikatoimi 

Ulkoiluystäväkoulutus 
 
 

kevät 2020 1 koulutus/v. 2020 vapaa-aikatoimi 

Yhteistyö päiväkotien ja  
koulujen kanssa 

jatkuva  koulutoimi, 
vaka, 
perusturva, 
yksiköiden esimiehet 

 Liikuntareseptien käyttö 
 

Hoitajat/lääkärit  
antavat asiakkaalle liikuntare-
septin käyttöön 

 

jatkuva liikuntareseptien kpl 
määrä 

terveydenhuolto 
 

 Suun terveydestä huo-
lehtiminen ja omahoidon 
toteutuminen 

Henkilöstön koulutus  
Yksilöllinen ja yleinen ter-
veysneuvonta edistämään 
suun omahoitoa 
Nimetään vastuuhenkilö ja 
yhteyshenkilö koti- ja asumis-
palveluille 
 

jatkuva  suun terveydenhuolto 
 

Lisätään palveluva-
likoimaan kohden-
nettuja toimenpi-
teitä riskiryhmille 
 
 

Kotihoidon asiakkaiden 
ravitsemuksen paranta-
minen 
 

Asiakkaiden  
neuvonta ja ohjaus.  
Ateriapalvelu.  

 

jatkuva Rai HC kotihoidon esimies 

Gerastenian tunnistami-
nen palveluissa 
 

Mittareiden käyttö ja tiedon 
hyödyntäminen 

 

jatkuva  palveluyksiköiden esimie-
het 
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Paljon terveydenhuollon 
palvelua käyttävien  
tunnistaminen 

Asiakkaille tehdään hoito-
suunnitelma ja nimetään  
vastuuhoitaja 

 

jatkuva  terveydenhuolto 

Kotiin annettavien 
palvelujen kehittä-
minen  
 

Kotiutustiimin  
käyttöönotto 
 

Kotiutustiimin avulla pyritään 
onnistuneeseen kotiutumi-
seen ja turvalliseen  
kotona olemiseen 

kevät 2020  kotihoidon esimies 

Kotikuntoutus Kotona tapahtuvaa liikunnal-
lista täsmäharjoittelua lyhytai-
kaisesti, mikä tähtää asiak-
kaan itsenäisen suoritusky-
vyn parantumiseen 
 

jatkuva SPPB palveluyksikön esimies 

Huomioidaan  
iäkkäiden tarpeet 
asuinympäristöjen 
suunnittelussa ja 
ylläpidossa 
 

Ikäihmisten osallistami-
nen 

Rakennusten ja asuinympä-
ristöjensuunnitteluvaiheessa 
pyydetään lausunnot vanhus- 
ja vammaisneuvostolta 

jatkuva Pyydetyt lausunnot 
kpl 

tekninen toimi 

Teknologisten rat-
kaisujen hyödyntä-
minen ikäihmisten 
palveluissa 

Otetaan käyttöön tekno-
logisia ratkaisuja  
ikäihmisten palveluissa 
 
 

Koneellinen lääkkeenjako 
käyttöön tehostetussa  
asumispalvelussa 

 

2020  tehostetun  
asumispalvelun esimies 

Lääkeautomaatti  
pilotti kotihoidossa 
 

2021  kotihoidon esimies 

Sähkölukot käyttöön kotihoi-
dossa 

 
 

2020  kotihoidon esimies 

Ohjataan asiakkaita käyttä-
mään Omaolopalvelua 

 

jatkuva  palveluohjaus,  
terveydenhuolto 
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Huomioidaan 
ikääntyneiden ym-
pärivuorokautisen 
asumispalvelun 
tarve väestöennus-
teen mukaisesti 

Tehostetun asumispalve-
lun paikkojen lisääminen 

Selvitetään eri järjestämis-
vaihtoehdot ja tehdään pit-
känajan suunnitelma 

vuosi 2019  perusturvajohtaja 

Kymmenen lisäpaikan  
käyttöönotto 

vuosi 2020-2021  perusturvajohtaja 
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6. Hyvinvointisuunnitelman toteutus, seuranta ja arviointi 

Koko kunnan hyvinvointisuunnitelman toteutuksesta vastaavat 
kaikki kunnan toimijat yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Näin 
myös ikääntyneen väestön hyvinvointisuunnitelman toteutuksesta. 
Vuosittaiset toimenpiteet sovitaan talousarviovalmistelun yhtey-
dessä. Toimialajohtajat varmistavat, että hyvinvointisuunnitelman 
päämäärät, toimenpiteet sekä toimijoiden yhteinen työ ja sen ke-
hittäminen huomioidaan talousarviota ja –suunnitelmaa laaditta-
essa sekä ostopalveluna tuotetussa terveydenhuollossa. 
  
Hyvinvointisuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain ja ra-
portoidaan Hattulan vaikuttamistoimielimille. Lisäksi hyvinvointi-
suunnitelma-kokonaisuutta arvioidaan valtuustokauden strategian 
arviointiaikataulun mukaisesti. Hyvinvointitavoitteiden edistymistä 
seurataan myös vuosittain tehtävien hyvinvointiraporttien tietojen 
avulla. 

 
 


