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Esityksen sisältö

▪ Mitä muutoksia ikääntyminen tuo?

▪ Mitä on hyvä vanhuus?

▪ Mitä muutoksia ikääntyminen tuo 
palveluihin?



Ikääntymisen tuomat muutokset

▪ Toimintakyky heikkenee ikääntyessä 
kaikilla

▪ Fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja 
sosiaalinen toimintakyky

▪ Ikääntymisen aiheuttamat muutokset 
ilmenevät eri tavalla eri 
kehitysvammaoireyhtymissä

▪ Ikääntyminen voi lisätä tai muuttaa 
avun ja tuen tarpeita, harvoin 
vähentää



Mitä on hyvä vanhuus?

▪ Jokaisella on oikeus itse vaikuttaa 
siihen, minkälaista vanhuutta haluaa 
elää

▪ Lähtökohtana ihmisen omat tarpeet ja 
toiveet

▪ Hyvä toimintakyky on hyvän 
vanhuuden edellytys

▪ Terveydentilan seuranta ja toimintakyvyn 
ylläpitäminen koko elämän ajan!



KELA / Vammaistuet 16v - kuntoutusraha     Asumistuet eri tilanteissa
-taloudellinen tuki - eläke Matkustustuki (opinnot)
-terapiat

HOITO/KOULU: Päivähoito     Esi- ja peruskoulu 2.asteen opinnot Päiväaikainen toiminta 
/OPISKELU 5-16v tai 6-17v VALMA, TELMA Työ / työtoiminta

oppisopimus koulutus

ASUMINEN:  Lapsuuden koti                     Haave omasta kodista  → oma koti
-missä, milloin, yksin/kenen kanssa 

Rippikoulu 
15v

Kutsunnat 
/armeija

Ajokortti Oman elämän tuki
- Tuettu päätöksen teko
- Edunvalvonnan tuki

Palvelusuunnitelma elää eri ikävaiheiden ja tarpeiden mukaan

Elämän eri vaiheissa: harrastukset, vapaa-aika ja sosiaaliset suhteet



Yksilölliset palvelut ikääntyessä

▪ Kaiken perustana palvelutarpeen 
arviointi ja yksilöllinen palveluiden 
suunnittelu

▪ Palvelusuunnitelma ja erityishuolto-
ohjelma (EHO) eivät poikkea iän 
perusteella

▪ Tarvittava tuki avun ja tuen tarpeista 
kertomiseen sekä toiveiden 
esittämiseen



Vanhus- vai vammaispalvelut?
▪ Lähtökohtana omat tarpeet ja toiveet

▪ Pääsääntönä on, että yleispalveluiden tulisi 
olla kaikille saavutettavia 

▪ Aina yleispalveluilla ei voida vastata 
asiakkaan tarpeisiin. Tällöin tarpeisiin tulee 
vastata erityispalveluilla

▪ Palvelua myönnettäessä arvioidaan, 
johtuuko palvelun tarve ikääntymisestä vai 
vammasta ja mikä palvelu on hakijalle 
riittävä ja soveltuva (esim. maksujen ja 
työntekijöiden osaamisen osalta)

Lakia tulee tulkita asiakkaan edun 
näkökulmasta!



Ikääntymisen vaikutus 
asumiseen

▪ Tuen tarve voi muuttua ikääntymisen myötä

▪ Asumispalveluiden pitäisi mukautua yksilön 
tarpeisiin, ei toisinpäin

▪ Tarvittaessa lisää tukea sekä yksin asuville että 
asumisyksiköissä asuville

▪ Tavoitteena pitäisi olla se, että omasta 
kodista ei tarvitsisi muuttaa 

▪ Jos kotona asuminen ei ole mahdollista, 
tulee olla oikeus valita, missä asuu

▪ Vanhuspalvelut vai vammaispalvelut



Päivä- ja työtoiminta

▪ Laissa ei ole ikärajaa päivä- tai työtoiminnalle

▪ Kunta ei voi tehdä linjausta, että kaikki yli 65-
vuotiaat jäävät pois päivätoiminnasta. Tarvitaan 
yksilöllistä tarveharkintaa ja suunnittelua.

▪ Tärkeää on, että päiviin jää mielekästä 
tekemistä. Vaihtoehtoja on monia:

▪ Siirtyminen työtoiminnasta päivätoimintaan

▪ Siirtyminen seniorikerhoon tai vastaavaan

▪ Eläkkeelle jääminen ja siinä sopiva virikkeellisyys

▪ Siirtyminen ikäihmisille tarkoitettuun 
päivätoimintaan

Oikeus valita itse!



Henkilökohtainen apu

▪ Avun saamisella ei ole ikärajoja, eli 
myös ikääntyvä vammainen tai ikääntyneenä 
vammautunut voi saada henkilökohtaista 
apua, jos hän täyttää laissa määritetyt 
kriteerit

▪ Avuntarve ei voi johtua pääasiassa 
ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja 
toimintarajoitteista

▪ Henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä 
avun sisältö ja toteutustapa



Kuljetuspalvelut

▪ Ensisijaisesti kannattaa hakea 
vammaispalvelulain mukaisia 
kuljetuspalveluita (min. 18 yhdensuuntaista 
matkaa)

▪ Vaikeavammaisella henkilöllä on kuljetus- ja 
saattajapalveluun subjektiivinen oikeus

▪ Ikäihmisten kuljetuspalvelut ovat 
määrärahasidonnaisia ja määrä on pienempi 
(8 yhdensuuntaista matkaa)



Toimintakyky ja terveydentila
▪ Kehitysvammaisilla terveydentilan seuranta 

ja sairauksien tunnistaminen on usein 
puutteellista

▪ Toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja sairauksien 
ennaltaehkäisemiseksi on tärkeää seurata 
kognitiivista toimintakykyä ja terveydentilaa 
säännöllisesti

▪ Terveys ja toimintakyvyn ylläpitäminen pitää 
ottaa palvelusuunnitelmassa huomioon. 
Myös terveydenhuollon hoito- ja 
kuntoutussuunnitelma on hyvä olla ajan 
tasalla esim. yli 65 –vuotiaille tarkoitettua 
kunnan järjestämää kuntoutusta varten.



Kiitos!

Nanna Nieminen
nanna.nieminen@tukiliitto.fi
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