
Helsingin kaupunginvaltuusto

Aloite 27.02.2019 Valtuutetun aloite

Aloite: Kotihoidossa olevien ikäihmisten aktivointi

Tanskassa ikäihmisten hoidon malliin kuuluu keskeisesti idea aktivoinnista eri tavoin. Kun kyse on ko-
tihoidosta, kotihoidossa olevia ikäihmisiä haetaan säännöllisesti kotoa erilaisiin toimintoihin, kuten päi-
vätoimintakeskuksiin tai dementiayksikköihin, ruokailuihin, pesulle ja eri aktiviteetteihin. Kuljetukset ta-
pahtuvat kunnan toimesta tai sen yksikön, josta ikäihminen saa palveluja. Käytännössä siis vanhuksia 
ei ole unohdettu kotiin, vaan heitä haetaan säännöllisesti mukaan erilaisiin toimintoihin ja aktiviteettei-
hin. Näin esimerkiksi päivätoimintakeskuksessa voidaan varmistaa paitsi aktivointi myös se, että hen-
kilö on syönyt riittävästi, käynyt pesulla, ja pitäisikö lääkärin tarkistaa lääkkeet. Näin ihmiset pystyvät 
asumaan kotona, vaikka heillä olisi useita tarpeita, joihin he tarvitsevat apua. 

Myös Helsinki tarjoaa päiväkeskuksissa palveluita, mutta niihin osallistuu pieni osa kotihoidossa ole-
vista ihmisistä. Merkittävä osa kotihoidon piirissä olevista ikäihmisistä jää sivuun virikkeellisistä ja elä-
mäniloa lisäävistä palveluista tai saa niitä vain vähän. Palvelutarjonnan lisääminen ja palvelukonsep-
tin kehittäminen on tavoitteellista. 

Päiväkeskuksessa tapahtuva kotihoidon kaltainen palvelu vapautuu tällöin kotihoidon erillisiltä käyn-
neiltä tai omaisten toimesta. Päivätoiminta tarkoittaa, että ikäihmisille on odotettavaa kotona. Myös 
esimerkiksi vaikeammin muistisairas henkilö voi asua kotona, kun häntä haetaan päiväosastolle. Täl-
löin kuljetuksissa on mukana myös kyseessä olevan dementiayksikön henkilökuntaa, jotta kotoa haku 
onnistuu käytännössä.
 
Tanskassa yksi kuljetusten muoto on hoitokodeissa asuvat vanhukset. Tällöin eri hoitokodeilla on 
busseja käytössään ja niillä kuskataan ikäihmisiä erilaisiin paikkoihin, kuten kesällä puistoihin ja erilai-
siin tapahtumiin. Lähitapahtumissa on mahdollista käyttää myös kuormapyörää, joita on Helsingissä-
kin hankittu kokeiluluontoisesti ikäihmisten kuljettamiseen. Kuljetustoiminta on suunniteltu osaksi hoi-
tokotien ja kotihoidon toimintaa. 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsinki tarjoaa merkittävästi lisää päivätoimintaa ja siihen liittyvää 
kuljetustoimintaa ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi ja kehittää siihen soveltuvan malleja, jotta 
useampia ikäihmisiä voidaan palvella.  
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