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1. Johdanto
Kunnat elävät tällä hetkellä myllerryksen keskellä Suomessa. Myös Etelä-Pohjanmaalla
kuntien ja maakunnan työnjako uudistuu Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon
palvelurakenneuudistuksen myötä (jäljempänä SOTE). Tämä tuo haasteita, joiden keskellä
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (jäljempänä hyte) tukeminen sekä sairauksien
ennaltaehkäisy vaativat myös huomiota.

Muistisairauksien ennaltaehkäisyssä on viime aikoina saatu uutta vahvaa näyttöä
elintapojen vaikutuksesta muistisairauksien esiintyvyyteen. FINGER – tutkimushankkeessa
kerätty tieto antaa pohjaa muistisairauksien ennaltaehkäisytyöhön.
Myös jo muistisairauksiin sairastuneiden ja heidän lähiyhteisön hyvinvointia kuntalaisina
voidaan edistää muillakin kunnan toimialoilla, kuin vain sosiaali- ja terveydenhuollon
toiminnassa. Vaikka käynnissä olevat uudistukset ovat kunnille ja maakunnalle haaste, ne
ovat myös mahdollisuus kehittää ja vaikuttaa.
Muistisairaiden määrä kasvaa ikääntyvässä maakunnassa. Etelä-Pohjanmaan alueella asuu
tällä hetkellä n. 6.500 muistisairasta. Muistisairaudet koskettavat lisäksi tuhansia heidän
lähipiiriinsä kuuluvia. Liitteessä 1 on taulukko Etelä-Pohjanmaan alueen muistisairaiden
määrästä tällä hetkellä ja arvio tulevaisuuden sairastuneiden määristä (Liite 1).
Tässä Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Muistiluotsin maakunnallisen asiantuntija- ja
tukikeskuksen tekemässä kartoituksessa selvitetään miten hyvinvoinnin ja terveyden
edistäminen (hyte) yleensä ja erityisesti muistityön osalta on eteläpohjalaisissa kunnissa
etenemässä kohti vuonna 2019 voimaan tulevaa SOTE -uudistusta. Liitteessä 2 on lyhyt
esittely Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry:stä (Liite 2).

2. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnissa
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakunnille.
Vastuu kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä säilyy kunnilla: ”SOTEssa hyte
säilyy kunnilla”. Kunnat tuntevat oman alueensa, asukkaansa ja erityispiirteensä. On
tärkeää, että tätä taustatietoa hyödyntäen kunnat luovat selkeän näkemyksen tehtävästään
hyvinvoinnin edistäjänä asukkaiden arkiympäristössä. Lisäksi tarvitaan uudet toimivat
rakenteet ja toimintamallit kuntien ja maakuntien yhteistyölle.
Terveyden edistämisestä säädetään mm. terveydenhuoltolaissa, kuntalaissa ja vanhuslaissa.
Vanhuslaissa (Finlex 980/2012) edellytetään mm. kunnalta hyvinvoinnin, terveellisten
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Teema on nostettu esiin valtakunnallisen ohjauksen kautta ja linjattu tärkeäksi tavoitteeksi
kunnissa. Pyrkimyksenä on, että julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa
otetaan käyttöön terveyden edistämisen näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä. Yhteinen
kehittäminen ja poikkihallinnollinen yhteistyö ovat keskeisiä välineitä muutoksen
aikaansaamiseksi. (http://stm.fi/hankkeet/terveys-ja-hyvinvointi.)
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elintapojen ja toimintakyvyn edistämiseen sekä sairauksien, tapaturmien ja
onnettomuuksien ehkäisyyn tähtäävä ohjausta. (http://bit.ly/2fRXwzU)
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käsitteet ovat yleensä käytössä rinnakkain, jolloin
korostuu kunnan kaikkien hallinnonalojen velvollisuus kuntalaisten terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttamisessa. Terveyden edistäminen puolestaan tarkoittaa kaikkea sitä
toimintaa, jonka tarkoituksena on terveyden ja toimintakyvyn lisääminen sekä
terveysongelmien ja väestöryhmien välisten terveyserojen vähentäminen. Terveyden
edistämisen toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan elintapoihin ja elämänhallintaan,
elinoloihin ja elinympäristöön sekä palvelujen toimivuuteen ja saatavuuteen. Tällä
tavoitellaan hyvinvoinnin ja terveyden lisääntymistä. (http://bit.ly/2fBiHa8)
Terveys ei synny pelkästään terveyspalveluissa, vaan siihen liittyy monialainen yhteistyö
kunnan eri hallinnonalojen kesken. Sosiaali-, koulu-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimesta
sekä kaavoituksesta, asumisesta ja liikenteestä vastaavien toimijoiden päätöksillä voidaan
vaikuttaa kuntalaisten terveyttä edistävästi. Terveyden edistäminen on siis monitieteellistä
ja moniammatillista yhteistyötä. (Ståhl ym. 2015.)
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Sairauksien ennaltaehkäisy on osa terveyden edistämistä. Kansantautien ehkäisyssä pyritään
vaikuttamaan ihmisten terveyskäyttäytymiseen siten, että esim. elämäntapamuutoksilla
ehkäistävissä olevat sairaudet kuten diabetes, kohonnut verenpaine, osa syöpätaudeista ja
tartuntataudit vähenisivät. Yksilön elämäntapavalinnoilla on suuri vaikutus oman terveyden
kannalta. (http://bit.ly/2fTxJLx)
Maakunnan SOTEn tehtävänä on tukea kuntia ja tarjota niille asiantuntemusta hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen työn tueksi. Maakunnat vastaavat myös siitä, että edistävät ja
ehkäisevät palvelut toteutuvat. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kuntiin jäävien palvelujen
yhteensovittamiseksi ja yhteistyön helpottamiseksi tarvitaan selkeät hallinnonalojen rajat
ylittävät pysyvät rakenteet. (http://bit.ly/2fQ6a3i)
Ståhlin ym. mukaan SOTE -uudistuksen yhteydessä tulee huolehtia, että kuntaan jää
riittävästi asiantuntemusta, sillä suurin osa poikkihallinnollista työtä koordinoivista
asiantuntijoista on tällä hetkellä sijoitettu sosiaali- ja terveystoimeen. Onnistumisen
edellytyksenä on myös tulevan maakunnallisen SOTEn ja kuntien välinen hyvä ja saumaton
yhteistyö, jota voidaan pohjustaa jo nyt. (Ståhl ym. 2015.)

Mitä kunnat voivat tehdä?
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori, joka on sijoitettu kunnan
keskushallintoon, on keskeinen kunnan eri toimialoja yhdistävä sekä alueellista yhteistyötä
koordinoiva toimija. Koordinaattori voi olla myös kuntien yhteinen. Tähän toimintaan tulee
olla riittävät resurssit. (http://bit.ly/2eZQRGy)
Hyvinvointikertomus toimii kehittämisen välineenä koordinaation lisäksi. Kuntien tulee
myös arvioida ja ottaa huomioon päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja
sosiaaliseen hyvinvointiin. Kuntaliiton hallitus on hyväksynyt kuntien ja kuntayhtymien
luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja valmistelijoille sekä soveltuvin osin kuntien
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liikelaitoksille tarkoitetun suosituksen ”Vaikutusten ennakko-arvioinnista kunnallisessa
päätöksenteossa”. (http://bit.ly/2gbbUbF)
Tehtäviin kuuluu myös asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden
seuraaminen väestöryhmittäin ja niistä ja toteutuneista toimenpiteistä raportoiminen
valtuustolle vuosittain. Kerran valtuustokaudessa tulee tehdä laajempi hyvinvointikertomus
valtuustolle. Kunnissa tulee myös asettaa tarpeisiin perustuvat terveydenedistämisen ja
hyvinvoinnin tavoitteet ja toimenpiteet. (http://bit.ly/2f04Pbc)

Kunnat voivat strategioissaan määritellä omien hallintokuntiensa toimintatavat ja suunnitella
päätöksenteon pohjaksi menettelyn siitä miten edistävät ihmisiin kohdistuvien vaikutusten
ennakkoarvioinnin käyttöönottoa (IVA) päätöksenteossa. Prosessissa arvioidaan ennalta
päätöksen vaikutuksia ihmisten terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Arviointi on
luonteeltaan ennakoivaa, kohdistuu suunnitteilla tai valmistelussa olevaan asiaan ja sen
kohteena voi olla hanke, suunnitelma, ohjelma tai muu päätös. (http://bit.ly/2f04Pbc)
TEAviisari (Kuva 1) tukee kuntien ja alueiden terveydenedistämistyön suunnittelua ja
johtamista. Tiedot kuvaavat kunnan toimintaa ja resursseja kuntalaisten terveyden
edistämisessä. Tietoja voi myös vertailla useilla aluetasoilla. Kuntakohtaisia tietoja voi
tarkastella osoitteessa: www.thl.fi/teaviisari . (http://bit.ly/2eZQRGy)

Kuva 1. TEAviisarin tiedot kuvaavat kunnan toimintaa ja resursseja kuntalaisten terveyden
edistämisessä. Tietoja voi myös vertailla useilla aluetasoilla.
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Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi (IVA) huomioidaan päätöksenteossa. 1.5.2011
voimaan tulleen Terveydenhuoltolain (2010/1326) mukaan ”kunnan on päätöksenteon ja
ratkaisujen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen
vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin” (11 §). (http://bit.ly/2f04Pbc)
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3. Ennaltaehkäisevä muistityö
Aivoterveys on tärkeä osa muistisairauden ennaltaehkäisyä. Aivoterveydellä tarkoitetaan
aivojen hyvinvointia, jota tukevat terveelliset elämäntavat, kuten terveellinen
ravinto, liikunta, päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä
levosta huolehtiminen ja stressin välttäminen. Seurantatutkimuksissa on havaittu, että
muistisairauksien riskiä lisäävät muun muassa korkea verenpaine, korkea kolesteroli,
diabetes ja ylipaino. Aivoja suojaavat sen sijaan korkea koulutus, liikunta, terveellinen
ravitsemus ja aktiivinen elämäntyyli. (http://www.muistiliitto.fi/fi/aivot-jamuisti/aivoterveys/.)
Aivoterveyttä on edistettävä elämän kaikissa vaiheissa, jotta voidaan tukea työkykyä ja
selviytymistä arjessa sekä varmistaa se, että muistisairauksiin sairastuttaisiin nykyistä
harvemmin ja iäkkäämpänä. Muistibarometrissa (2015) muistutetaan, että aivojen
terveyden vaaliminen on kannattava sijoitus tulevaisuuteen ikääntyvässä Suomessa. (FinneSoveri ym. 2015.)
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Aivoterveyttä voidaan edistää kaikkialla yhteiskunnassa: sosiaali- ja terveydenhuollon
ohella merkittäviä ratkaisuja tehdään asumis-, kulttuuri-, liikenne- ja sivistyspalveluissa,
yhdyskuntasuunnittelussa, järjestöissä ja elinkeinoelämässä. Aivojen terveyden edistäminen
haastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset vahvistamaan osaamistaan ohjata ja
tukea kaikkia kansalaisia tekemään aivojen terveyttä lisääviä toimenpiteitä. (Kansallinen
muistiohjelma 2012.)
Kansallinen muistiohjelma (2012) linjaa ennaltaehkäisevän muistityön suuntaviivoja
vuoteen 2020 saakka. Tavoitteena on, että aivojen suojelu on otettu huomioon
yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kunnissa aivojen terveyden edistäminen on sisällytetty
strategioihin, joiden toimeenpano konkretisoituu kunnan toimintasuunnitelmissa ja
talousarvioissa. Strategioiden terveysvaikutuksia arvioidaan järjestelmällisesti. Ihmisten
tietoisuus aivojen terveydestä on kasvanut ja he saavat tukea aivojensa terveyden
vaalimiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset osaavat edistää asiakkaiden
aivoterveyttä nykyistä paremmin. Työelämässä tunnistetaan uupumisen ja
kuormittuneisuuden ongelmat ajoissa ja niihin puututaan ennakoiden. (Kansallinen
muistiohjelma 2012.)
FINGER -tutkimuksessa (2015) on ensi kertaa osoitettu, että muistihäiriöitä voidaan ehkäistä
hallitsemalla niiden riskitekijöitä käyttäen apuna tehostettua elintapaneuvontaa. Kahden
vuoden tutkimusaikana kontrolliryhmän riski muisti- ja ajattelutoimintojen heikkenemiseen
oli 31 prosenttia suurempi kuin tehostettua elintapaneuvontaa saaneiden. (Ngandu ym.
2015.) Tehostettu neuvonta tarkoitti ravitsemusohjausta ja osallistumista liikunta- ja
muistiharjoitteluun sekä tukea sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan (THL tiedote
12.3.2015).
MUISTIKKO – hanke maakunnassa aloittaa tutkitun tiedon jalkautustyön. Suomalaisen
FINGER -tutkimuksen tuloksiin liittyen on syksyllä 2016 alkanut Suomen Akatemian
rahoittama kärkihanke, MUISTIKKO, joka aktiivisesti jalkauttaa FINGERin tuloksia käytännön
terveyden edistämistyöhön. Hanke toteutetaan Etelä-Pohjanmaalla. (http://bit.ly/2ftvMVE)
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Muistiliiton muistibarometrissa vuodelta 2015 todetaan, että se mitä ei suunnitella ja
budjetoida, ei yleensä tapahdu. Muistisairauksien ehkäisy on yhteiskunnassamme vielä
alkutekijöissään. Aivoterveyden edistäminen ei ole systemaattista. Toisaalta uusin tieto
ehkäisevän työn vaikuttavuudesta ei ole vielä voinutkaan ehtiä näkymään toiminnassa.
Muistisairaudet ovat uusi kansantauti ja muistisairauksien ehkäisy tulisikin nostaa muiden
kansantautien ehkäisyn rinnalle. (Muistiliitto 2015.)
Muistisairauksien lisääntyminen lähivuosikymmenin on iso haaste yhteiskunnallemme ja sen
ennaltaehkäisyn onnistumisella olisi suuri kansanterveydellinen ja myös taloudellinen
merkitys (THL tiedote 12.3.2015). Vuoteen 2030 mennessä alueellamme arvioidaan asuvan
jo yli 9.000 muistisairasta (Liite 1).

Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kartoittaa hyvinvoinnin ja ennaltaehkäisevän työn
suunnitelmia yleensä sekä erityisesti eteneviä muistisairauksia sairastavien ja omaisten /
läheisten huomioimiseen liittyviä suunnitelmia Etelä-Pohjanmaan kunnissa.
Tutkimuskysymyksiä olivat :
1. Onko mietitty, kuka vastaa ennaltaehkäisevästä ja hyvinvointia tukevasta työstä
kunnassanne? Jos on, kuka ja miten sitä on suunniteltu toteutettavaksi?
2. Mitä kuntanne tulee tekemään muistisairauksien ennalta ehkäisemiseksi ja
muistisairaiden kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi sen jälkeen, kun SOTE on
siirtynyt maakunnan vastuulle?
3. Mitä mielestänne tarkoittaa ikäystävällinen kunta?

Kaikkiin 17 Etelä-Pohjanmaan kuntaan lähetettiin sähköpostikirje, jossa kerrottiin lyhyesti
kyselyn taustaa ja viritettiin miettimään yleisesti terveyden edistämisen, hyvinvoinnin ja
sairauksien ennaltaehkäisyn toimintatapoja ja suunnitelmia heidän kunnassaan. Kirjeessä
kerrottiin, että tutkija soittaa ja tekee lyhyen haastattelun kysymyksien pohjalta.
Sähköposti lähetettiin kuntien keskushallintoon kehittämis- tai hallintopäälliköille ja joissakin
tapauksissa kunnanjohtajalle riippuen kunnan työnjaosta. Kohderyhmä valittiin sillä
perusteella, että terveydenedistämisen ja hyvinvoinnin tehtävien koordinaatio tulisi olla
keskushallinnossa ja koskettaa kaikkia toimialoja.
Henkilöille, joille sähköposti lähetettiin, soitettiin noin viikon sisällä ja esitettiin kysymykset.
Niille, joita ei saatu puhelimitse kiinni soittopyynnöistä huolimatta, lähetettiin kartoituksen
loppuvaiheessa vielä sähköpostilla pyyntö ottaa yhteyttä.
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5.



Kysely tehtiin 17:ään kuntaan.



Vastauksia saatiin 16 suoraan keskushallinnosta tai delegoituna kuntayhtymästä.



Kuudesta (6) kunnasta vastaajana oli keskushallinnossa työskentelevä.



Neljässä (4) tapauksessa vastasi SOTE -sektorin johtaja tai avopalveluohjaaja. Nämä
neljä vastasivat kuuden (6) kunnan puolesta ollessaan kuntayhtymän palveluksessa.



Kahdessa kunnassa/kuntayhtymässä vastajana oli hyvinvoinnin ja ennalta ehkäisevän
työn koordinaattori. He vastasivat kolmen kunnan puolesta.



Muutamissa tapauksissa kunnasta vastasi sekä keskushallinnon että kuntayhtymän
työntekijä riippuen siitä, miten kukin yksittäinen kunta kuntayhtymän sisällä delegoi
vastaamisvastuuta.



Kuusi vastaajista vastasi itse, yksi siirsi vastaamisvastuun ylemmälle tasolle ja loput
SOTE -sektorille.



Useassa tapauksessa siirtoketjussa hallintojohtaja tai kehitysjohtaja siirsi kyselyyn
vastaamisen SOTE -sektorin vastaavalle työntekijälle (peruspalvelujohtaja /
ikäihmisten palvelujohtaja), jotka joissakin tapauksissa delegoivat tehtävän
avopalveluohjaajalle. Ne joissa siirtoa tapahtui, olivat yleensä kuntia, jotka kuuluivat
johonkin kuntayhtymään.



Yhdestä (1) kunnasta emme saaneet vastusta.

Tulokset

5.1 ”Onneksi vuoteen 2019 on vielä pitkä aika”
Ensimmäinen haastattelukysymys: Onko mietitty, kuka vastaa ennaltaehkäisevästä ja
hyvinvointia tukevasta työstä kunnassanne? Jos on, kuka ja miten sitä on suunniteltu
toteutettavaksi?
Monissa kunnissa ennaltaehkäisevästä ja hyvinvointia tukevaa työtä kunnan toimintana
vuoden 2019 jälkeen oli mietitty vähän, jos ollenkaan. Näistä kunnista tuli hyvin nopea
vastaus, ettei ennaltaehkäisevän työn roolista SOTE -uudistuksen voimaantulon jälkeen ole
vielä keskusteltu lainkaan, eikä siitä ole minkäänlaisia suunnitelmia olemassa.
Kunnissa tehdään lakisääteistä hyvinvointityötä tällä hetkellä pääasiassa vapaa-ajan
toimialalla. Hyvinvointikertomus tehdään vuosittain, mutta vuoden 2019 jälkeistä aikaa ei
ole suunniteltu.
Vastauksissa epäiltiin koko maakuntaa koskevan SOTEn toteutumista, eikä koettu senkään
takia järkeväksi tehdä vielä suunnitelmia tai päätöksiä.
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Vastaajien kommentteja:


SOTE -uudistus on vasta lakiluonnosasteella, eikä tiedetä toteutuuko se, ja jos, niin
missä muodossa.



Pelikenttä tulee menemään ihan uusiksi, joten on vaikeaa ja turhaakin miettiä sitä
vielä.



Onneksi uudistukseen on vielä pitkä aika.



Ei me olla ajateltu mitään sellaista vielä.

Useampivastaaja totesi, etteivät terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisyn kysymykset kuulu
hänen toimenkuvaansa; vähiten mikään muistiasioihin liittyvä.
Eräs peruspalvelujohtaja totesi, että kuntien keskusjohdolle muistiasiat ovat hyvin kaukaisia
asioita, joista muuna kuin sairauskeskeisenä SOTE -asiana heillä ei ole juurikaan näkemystä.
Keskusjohdossa tukeudutaan SOTE -sektorin asiantuntemukseen ja valmisteluun. Eräs
hallintojohtaja totesi:
Ei niitä täällä kunnantalolla kuitenkaan valmistella.

Useassa vastauksessa tuli esiin hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn vähäiset resurssit.
Kunnassa rahoille on monta ottajaa ja terveyden edistäminen joutuu kamppailemaan
samoista resursseista muiden isojen kokonaisuuksien kanssa. Eräs vastaaja totesi:


Pääfokus on aina jossakin muualla, kuin terveyden edistämisessä ja
ennaltaehkäisyssä.

SOTE -sektorin johtaja, jolle keskushallinnosta oli haastatteluun vastaaminen siirretty, mietti
vastausvastuun siirtämisen SOTE -sektorille kertovan siitä, mikä on tilanne suunnittelussa
tällä hetkellä: terveyden edistämisen ja hyvinvointityö ja siihen kuuluva ennaltaehkäisevä työ
nähdään kuuluva vain SOTE -toimialalle. Hänen oli vaikea vastata ja ”mennä heidän
päähänsä”, eli vastata kuntajohdon ja valtuuston puolesta ennaltaehkäisevän työn
suunnitelmista. Hän sanoikin puhuvansa enemmän siitä, mitä hän toivoisi sen työn jatkossa
olevan.
Haastateltava pohti, miten tärkeää on miettiä asiaa laajasti kunnan vastuuna: maankäyttö- ja
asuntopolitiikka (senioritalot, korttelitoiminta), ympäristötoimi (mahdollisuus elää ja liikkua
itsenäisesti, kauppapalvelut ym., penkkejä kylille, palvelut lähellä), liikuntatoimi
(ulkoilupaikkoja lisää, ulkokuntoilulaitteita), joukkoliikenteen kehittäminen (tukee itsenäistä
suoriutumista ja osallisuutta) ja kulttuuritoimi (hyvinvointia lisäävä). Kaikki tämä tulisi olla
suunnitelmissa mukana ja kirjattuna.
Useampi vastaaja on tyytyväinen siihen, että kunnassa on toiminnassa hyvinvointilautakunta
tai muu vastaava, jonka kautta ajatellaan jatkossakin asioiden menevän eteenpäin. Toiveissa
on, että maakunnan SOTEn ja kunnan välinen työ on tiivistä yhteistyötä ja monen mielestä se
on toiminnan onnistumisen edellytys.
Ikääntyneiden palvelusta vastaavat henkilöt korostivat työn tekemisen välineenä olevan
vanhusten palvelujen suunnitelman, joka päivitetään vastaamaan tulevaisuutta. Se on
ohjenuorana myös tulevassa SOTEssa.
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Näkökulma laajemmasta terveyden edistämistyöstä puuttui monelta ikääntyneiden
palvelujen parissa työskentelevältä vastaajalta. Esim. vastaajana ollut avopalveluohjaaja
koki, että hänellä ei ole kylliksi tietoa voidakseen vastata kaikkien kuntayhtymän kuntien
puolesta ennaltaehkäisevän työn suunnitelmista tai poikkihallinnollisesta toiminnasta jo
senkään takia, että hän työskentelee kuntayhtymässä. Näillä suorittajatason vastaajilla oli
hyvä käsitys konkreettisista tämän hetken palveluista, joita esim. ikäihmisille oli heidän
alueellaan tarjolla, mutta ei kokonaiskäsitystä tulevaisuuden suunnitelmista.
Osassa kunnista oltiin jo hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen työssä suunnitteluasteella ja
osittain toteuttamisvaiheessa. Eräs vastaaja kertoi, että he valmistelevat parhaillaan omaa
hallintomallia rinnan SOTE- ja maakuntauudistuksen kanssa. Heillä ei ole vielä valmista
toimintamallia vuodesta 2019 eteenpäin, mutta se on työstön alla.
Kuusiokuntien alueella on jo aloitettu alueellinen SOTE, kun Kuusiolinna Terveys Oy toimittaa
kuntiin SOTE -palvelut. Tässä ratkaisussa kunnat olivat ohjanneet ainakin ikääntyneiden
ennaltaehkäisevän työn vastuuta Kuusiolinna Oy:lle, johon oli nimetty vastuuhenkilöitä. Eräs
alueen keskushallinnon edustaja korosti, sitä että kaikki tulevat strategiat tulee katsoa
alueellisesta näkökulmasta.
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Yhden vastaajan mukaan kunnassa oli SOTE-sektorilla työskentelevien työntekijöiden siirto
Kuusiolinna Oy:n työntekijöiksi vaikuttanut siten, että kuntaan jääneen
perusturvalautakunnan toiminta oli kuihtunut. Lautakunta tekee arvioita ja raportteja
hyvinvointisektorilta. Kunnalla on vähän rahallisia resursseja käyttää terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseen ja tulevaisuus on vielä hämärän peitossa.
Positiivisena esimerkkinä on JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä, joka on antanut
terveyden edistämistoiminnalle resursseja palkkaamalla terveyden edistämisen
koordinaattorin. Toimi on sijoitettu JIK:n alaisuuteen. Kurikan ja Ilmajoen kuntapäättäjät
ovat kohdentaneet resursseja terveydenedistämisen työhön. Näissä kunnissa on tehty
valinta, että ennaltaehkäisevään työhön satsataan ja sitä kehitetään. Resursseja on annettu
mm. fysioterapeuttien palkkaamiseen liikuttamaan ikäihmisiä. Lisäksi molemmissa kunnissa
on hyvinvointityöryhmät.
Vielä askeleen pidemmälle on edetty Seinäjoella. Seinäjoella terveyden ja hyvinvoinnin
edistäminen siirtyy pian toimialauudistuksen myötä Seinäjoen kaupungin Elinvoima- ja
kilpailukyky -toimialan alle. Terveyden edistämisen prosessit tulevat ylittämään sektorirajat
ja hyvinvointialan alle tulee kuulumaan vapaa-aika- ja kasvatus-sektorit.
Keskushallinnon alaisuuteen perustettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinaattorin toimi on yksi konkreettinen resurssi. Kaupunki on ottanut viimeisen vuoden
aikana selkeän linjan, että hyvinvointi on tärkeä kilpailutekijä Seinäjoella.
Hyvinvointisuunnitelmaa uudistetaan ja se tulee voimaan 2017. Uuden valtuuston
aloittaessa työskentelynsä he pääsevät suoraan mukaan uuden suunnitelman
toteuttamiseen.
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5.2 ”Ennaltaehkäisevä muistityö – mitä se on?”
Toinen haastattelukysymys: Mitä kuntanne tulee tekemään muistisairauksien ennalta
ehkäisemiseksi ja muistisairaiden kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi sen jälkeen, kun
SOTE on siirtynyt maakunnan vastuulle?
Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistenä
hyvinvointiin ei kunnan omassa toiminnassa ole vielä kiinnitetty juurikaan huomiota.



En tiedä mitään asiasta.



Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn ja hyvinvointiin ei ole kunnan omassa
toiminnassa vielä kiinnitetty huomiota.



Ennaltaehkäisevän muistityön tekeminen laajemmin kunnassa tuntuu päättäjätasolla
kaukaiselta ajatukselta.

Useat vastaajat eivät tiedä, että erityisesti muistisairaiden kohdalla olisi mietitty
ennaltaehkäisevää työtä. Toiminta ja vastuu painottuvat tällä hetkellä kunnan tai
kuntayhtymän SOTE –sektorille.
Monet vastaajat toivat esiin asiantuntevasti tämän hetken palveluja ja niiden
ennaltaehkäisevän vaikutuksen, mutta heillä ei ollut näkemystä tulevaisuudesta. Hyviä
käytäntöjä ja toimintoja oli kehitetty muisti- ja ikäihmisten parissa tehtävässä työssä ja
niiden roolia tulevassa maakunnan SOTEssa mietittiin. Vastaajat pohtivat myös sitä,
meneekö tehty työ hukkaan? Huolena on myös se mistä kehitetyistä toiminnoista joudutaan
luopumaan maakunnan SOTEn tultua ja palveluja yhdenmukaistettaessa.


Koen isona uhkana sen, että SOTE -muutoksen myötä päätökset siirtyvät isompiin
yksiköihin, joissa sairauskeskeisyys voi olla toimintaa ohjaava asia.

Ympäri maakuntaa on kehitetty hyviä yksittäisiä toimintakonsepteja. 75-vuotiaiden
ennaltaehkäisevät kotikäynnit tai hyvinvointipäivät ovat osa kuntien toimintaa. Esimerkkeinä
kehitetyistä toiminnoista ovat esimerkiksi Ikäkeskus Seinäjoella (Ikäihmisten
asiakasohjausyksikkö) ja Kuusiokunnissa toimiva Ikätori, jonka kautta koordinoidaan
ennaltaehkäisevää toimintaa ja jossa kaikki löytyy saman katon alta: liikuntaa, muistihoitaja,
geriatri, ennaltaehkäisevän työn päivät ym. Suupohjan kunnissa puolestaan toimii matalan
kynnyksen Kahvila Maitolaituri, jossa koetaan yhteisyyttä ja jaetaan ennaltaehkäisevää
tietoa.
Kurikka ja Ilmajoki ovat mukana 1.11.2016 alkaneessa MUISTIKKO-tutkimushankkeessa,
jossa jalkautetaan FINGER -tutkimuksen tuloksia. Sen tulokset on muutenkin otettu vahvasti
käyttöön JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä ja on tehty päätös vahvistaa
samankaltaista viestintää läpi hoitoketjun. Seinäjoen Ammattikorkeakoulun kanssa
yhteistyössä aloitetaan elintapaohjauksen kertausopetus henkilökunnalle. Siinä on tärkeässä
roolissa muistitieto. Tarkoituksena on juurruttaa FINGER -tyyppistä ryhmätoimintaa osana
ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää työtä.
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Vastauksia ennaltaehkäisevästä muistityöstä:
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Seinäjoella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori toteaa, että
muistisairauksien ennaltaehkäisyn kysymykset eivät ole nousseet erityisesti esiin hänen
toimenkuvassaan. Hän kuitenkin näkee, että muistisairauksien ennaltaehkäisy ja
ennaltaehkäisevä päihdetyö ovat niitä, joita tulee jatkossa nostaa erityiskysymyksinä esiin.
Siihen mitä nostetaan esiin vaikuttaa myös paljon kaupungissa toimivien asukasraatien ja
järjestöjen tai yhdistysten lausunnot. Asukkaan äänen kuunteleminen on osa prosessia ja se
on organisoitua Seinäjoella.
Seinäjoen kaupungin hyvinvointiraati kootaan tietyin väliajoin tilaisuuksiin, jotka ovat kaikille
avoimia. Niihin kutsutaan asukasraateja ja järjestökenttää. Hyvinvointiraadin kautta kerätään
lausuntoja siitä, mitkä ovat asukkaiden tarpeet. Tällöin on katsottava, nouseeko
muistisairaiden ihmisten asema ja sairauden ennaltaehkäisy esiin lausunnoissa.
Haastattelussa tuli esiin:
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Ennaltaehkäisevästä muistityöstä on pidettävä ääntä. Se on mm. liikkumisen
mahdollistamista (joukkoliikenne), harrastausmahdollisuuksia,
osallistumismahdollisuuksia ja osallisuuden kokemusta.

Useampi SOTE -sektorin vastaaja pohtii, että hyvinvointikertomukset ovat mahdollisuus
tuoda esiin esim. muistityötä, mutta se kilpailee kaiken muun terveyden edistämisen kanssa.
Muistiasiat ovat vain pieni osa kokonaisuutta kuntatasolla. Sairausryhmiä on paljon
muitakin.
Kolme (3) vastaajaa toi esiin kunnan tavoitetta hyödyntää alueen kolmannen sektorin
toimijoiden resursseja muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi ja muistisairaiden
kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi. Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kunnissa mainitaan
Aijjoos -toiminnan tukevan muistisairauksien ennaltaehkäisemistä ja muistisairaiden
kuntalaisten hyvinvointia. Järviseudun edustaja mainitsee Järvilakeuden kansalaisopiston,
joka järjestää matalan kynnyksen liikuntapalveluita ja muita muistisairauden
ennaltaehkäisyyn ja yleiseen hyvinvointiin liittyviä toimenpiteitä. Kulttuurikaveritoiminta
mainitaan myös. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry mainitaan erikseen muutamissa
vastauksissa.
5.3 ”Ikääntyneet ihmiset ovat rikkaus”
Kolmas haastattelukysymys: Mitä mielestänne tarkoittaa ikäystävällinen kunta?
Tähän kysymykseen monen vastaajan oli mieluista vastata ja heillä oli toiveita ja unelmia
liittyen ikäystävälliseen kuntaan. Usea vastaaja totesi, että heidän kunnassaan
ikäystävällisyys on jo osittain todellisuutta. Esiin nousi erityisesti kaikkien kuntalaisten
samanarvoisuus. Muutamissa vastauksissa korostui ikäihmisten osallistaminen.
Keskushallinnon edustajien vastaajien vastaukset olivat ylimalkaisempia kuin SOTE –sektorin
vastaajien vastaukset.
Haastateltavien mielestä ikäystävällisessä kunnassa:


otetaan tasavertaisesti ikäihmiset huomioon joka sektorilla.



ikäihmisten osallistaminen ulottuu myös suunnitteluun ja kehittämiseen.



ikäystävällisyys on koko kunnan asia lähtien teknisen puolen teiden hiekoittamisesta
kulttuurin tuottamiseen.



on yhdessä tekemistä.



laitetaan vaikkapa puistonpenkkejä kauppamatkan varrelle.



on tekoja, pieniäkin sellaisia.



Ikäystävällisessä kunnassa ei ole pitkäaikaislaitoshoidossa ketään ja asumismuodot
ovat kodinomaisia, laadukkaita ja yhteisöllisiä kuten esim. seniorikoteja.



Palveluja on monipuolisesti ja riittävästi.



Kulttuuripalveluja kohdennettu myös ikäihmisille



Digitaalisia mahdollisuuksia on hyödynnetty oikealla tavalla.



Tietoa ikäihmisten hyvinvoinnista kerätään systemaattisesti ja kerättyä tietoa todella
käytetään palvelujen parantamisen pohjana.



Ikäystävällinen kunta mahdollistaa ikääntyneiden turvalliseen asumisen ja liikkumisen
niin, että ympäristön asenne esim. muistisairaan ihmisen liikkumiseen olisi salliva ja
ilmapiiri olisi hyväksyvä.



Kunnassa tulee olla kaikilla tasoilla ja myös kansalaisilla tietoa siitä mitä muistisairaus
tarkoittaa arjessa.



Ikäystävällisessä kunnassa työntekijöillä on ajantasaista tietoa ja ymmärrystä
ikääntyvien arjen haasteista niin, että ikääntyvän on hyvä ja turvallista elää ja liikkua.



Ikäystävällisessä kunnassa ikäihmiset eivät ole erityinen ryhmä vaan mukana
elämässä niin kuin muutkin. Heillä tulee olla samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin
muillakin asukkailla.



”Viekää pois näkyvistä”- ajattelua ei ikäystävällisessä kunnassa olisi eikä myöskään
käärittäisi pumpuliin, vaan olisi oikeus myös riskinottoon.



Ikäystävällisessä kunnassa kerätään ikäihmisten mielipiteitä päätöstenteon pohjaksi.



Muistetaan, etteivät kaikki ikäihmiset tarvitse SOTE -palveluja vaan tarpeiden
erilaisuus tulee nähdä. Joku tarvitsee paljon kulttuuripalveluja ja joku toinen julkista
liikennettä voidakseen elää hyvinvoivaa arkea.



Ikäystävällisessä kunnassa teknologia ei vie palveluja kauemmas ikäihmisistä eikä
vaikeuta heidän toimintaansa.



Ikäystävällisessä kunnassa ikääntyneet koetaan rikkautena, ja he ovat mukana arjen
toiminnoissa kuten muunkin ikäiset kuntalaiset. Heidän taitojaan hyödynnetään ja
he ovat ja saavat olla aktiivisia.



Ikäystävällisessä kunnassa kiinnitetään huomiota terveyttä edistäviin palveluihin ja
ennaltaehkäisyyn, osallisuuteen ja yhteisöllisyyden edistämiseen.
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Tarkemmin ikäystävällisten palvelujen suunnittelusta ja toiminnasta vastaajat kertoivat:
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5.4 Yhteenveto tuloksista
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Kolme vastaajaa (kolme kuntaa) ilmoittaa, ettei heillä ole vielä lainkaan suunnitelmia
vuoden 2019 jälkeiselle ajalle.



Kolme vastaajaa (kunnan edustajia) ilmoittaa, että strategiatyö ja suunnittelu ovat
aluillaan, mutta muistityö ei erityisesti ole ollut esillä.



Kolme vastaajaa (kaksi liikelaitosyhtymää, joihin kuului viisi kuntaa tai yritystä ja yksi
kaupunki) ilmoittaa, että suunnitelmia ja resursointia on jo tehty ja toiminta jo
käynnissä.



Kaksi vastaajaa (liikelaitoskuntayhtymiä, joihin kuului kuusi kuntaa) ei osannut sanoa
varmasti kuntayhtymän alueen kuntien suunnitelmista.



Kuuden kunnan kohdalla vastaajiksi oli ohjattu SOTEn työntekijä, jolla ei mielestään
ollut mahdollisuutta vastata kokonaisvaltaisesti, eikä heillä ollut riittävästi tietoa.
Vastaajina oli käytännössä kaksi kuntayhtymän työntekijää, jotka vastasivat omaan
yhtymään kuuluvien kuntien puolesta.



Ikäystävällinen kunta on vastaajien mielestä turvallinen, kuunteleva, osallistava ja
yhteisöllinen. Ikääntyneiden asuminen on kodinomaista ja palvelut laadukkaita.
Ikäystävällinen kunta on kaikkien kuntalaisten asia.

6. Pohdinta ja johtopäätökset
Haastattelun luotettavuuteen vaikuttaa hyvin erilaisissa tilanteissa olevat vastaajatahot:
osa vastaajista oli kuntayhtymistä, yksittäisistä kunnista ja Kuusiolinna Oy:stä. Vastaajat eivät
olleet tasavertaisessa asemassa vastaamaan. Toisaalta kysymyksiin saatiin vastauksia
monesta näkökulmasta.
Kuntien erilainen asema koon ja resurssien kannalta saattaa vaikuttaa vastauksiin ja
asenteisiin. Myös yhden eteläpohjalaiskunnan vastausten puuttuminen vaikuttaa
kokonaiskuvaan.
Kunnista kyselyyn vastauksen antaneet ovat osittain vielä hyvin alussa suunnitelmissaan
liittyen hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön. Kaikki vastaajat eivät ole vielä varmoja
SOTE – uudistuksen toteutumisesta suunnitellusti.
Kunnissa ollaan epävarmoja tulevaisuuden suhteen. Toimintaa suunnitellaan lyhyellä
jänteellä, ja vuosi 2019 tuntuu kaukaiselta ajankohdalta. Vastaajien näkökulma on enemmän
tämän hetken palveluissa. Kuitenkin muutokseen olisi hyvä varautua jo nyt.
Toisaalta vastauksissa tuli esiin useita esimerkkejä käytännössä olevista menetelmistä, joilla
ennakoidaan ja suunnitellaan tulevaa ja kuinka hyvinvointia tukevaan sekä
terveydenedistämisen toimintaan on resursoitu. Seinäjoella terveyden edistäminen nähdään
kaikkien toimialojen yhteisenä tehtävänä, jossa prosessi ylittää hallinto- ja sektorirajat.
Kurikassa ja Ilmajoella on perustettu terveyden edistämisen koordinaattorin toimi, kuten

Seinäjoellakin. Jatkossa voi olla vaarana, ettei pienemmillä kunnilla ole varaa resursoida hyte
-koordinaattoreihin ja että kuntien keskinäiset erot kasvavat entisestään.
Tällä hetkellä kunnassa terveyden edistämisen asiantuntija on sosiaali- ja terveydenhuolto –
iso kokonaisuus, jossa ei välttämättä ole nimettyä henkilöä tai tahoa, joka asiasta vastaa.
Hyte -toiminnan mieltäminen vain SOTEn asiaksi tulee konkreettisesti esiin siinä, miten
keskushallinnon vastaajat siirsivät vastausvastuuta SOTEn työntekijöille.
Tilanne tulee muuttumaan SOTE -rakenneuudistuksen myötä. Useimmissa kunnissa ei tällä
hetkellä ole vielä suunnitelmia siitä, miten SOTE -asiantuntemusta jää kuntaan hyte toimintaa toteuttamaan rakenneuudistuksessa - muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.
Tarvitaan taustatietoa, suunnitelmia ja toimenpiteitä asian organisoitumisen tueksi.

Kunnissa tarvitaan tietoa terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn roolista
tulevaisuuden kunnassa. Se tulee olemaan koko kunnan tehtävä. Hyte -toiminta on myös
parhaimmillaan tulevaisuuden kilpailuvaltti ja sillä tullaan saamaan aikaan myös
kustannussäästöjä. (STM 2009). Tilanne on monissa kunnissa selkiytymätön. Kunnat kokevat
vaikeaksi tehdä suunnitelmia tässä tilanteessa.
Vastauksissa tuli esiin osan vastaajista tietämättömyys siitä, että muistisairaat ihmiset
(perheineen) voisivat olla ennaltaehkäisevän työn kohteena. Muualla kuin SOTE -sektorilla
kunnissa ei ole tietoa tai käsitystä muistisairauksien ennaltaehkäisyn, muistisairaiden
ihmisten terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin tukemisen merkityksestä kuntatasolla.
Muistityö nähdään SOTE -toimialan tehtävänä eikä sitä nähdä laajemmasta perspektiivistä.
Moni vastaaja korosti, että kunnassa on niin paljon muitakin asukasryhmiä, kuin vain
muistisairaat ihmiset, ja joiden hyvinvointia kunnassa pitää ajatella. Muistisairaiden osuus
nähdään pienenä osana kokonaisuutta.
Muistisairauksia ei ajatella kansansairautena, eikä nähdä sitä, että siitä koituvia kustannuksia
voitaisiin tuntuvasti ennaltaehkäisyllä vähentää. FINGER – ja muista tutkimuksesta saatua
tietoa tulisi viedä kuntien päättäjille. Äänestäjät puolestaan voivat antaa äänensä terveyden
edistämisen ja myös muistityön asiantuntijoille kuntien uusiin valtuustoihin.
Kuntalaisten osallisuuden edistäminen tuli harvoissa vastauksissa esiin. Vain harvoissa
kunnissa kuntalaiset osallistuvat palveluiden kehittämiseen ja suunnitteluun asiakasraatien
tai foorumien kautta. Kuntalaista palvelujen käyttäjinä ei ole aidosti nostettu keskiöön tai he
eivät ole olleet kiinnostuneita asiasta, vaikka heille olisi tarjottu siihen mahdollisuus. Voidaan
huomioida myös hauraampien asiakasryhmien, kuten muistisairaiden ihmisten ja
omaishoitajien, äänen kuulumista tulevaisuuden kunnassa.
Osa Kansallisen muistiohjelman visiota on, että vuonna 2020 kunnissa aivojen terveyden
edistäminen on sisällytetty strategioihin, joiden toimeenpano konkretisoituu kunnan
toimintasuunnitelmissa ja talousarvioissa. Tähän tuntuu vielä olevan pitkä matka, mutta nyt
on vaikuttamisen paikka. Jatkossa voidaan pohtia, jääkö muistisairauksien ennaltaehkäisy ja
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Kaikki kunnat eivät täysin hahmota tulevaisuuden rooliaan terveyden edistämistyössä.
Suurimmassa osassa kunnista tarvitaan tietoa ja suunnitelmia toteuttaa toiminnan järjestely,
hyte -työn organisointi. Terveyttä edistävää työtä ei nähdä vielä poikkihallinnolliseksi työksi
kaikissa kunnissa.
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muistisairaiden hyvinvoinnin edistäminen ”jalkoihin” kuntien muiden tarpeiden kanssa
kilpaillessaan tai ajatellaanko se kuuluvaksi esim. vain kolmannen sektorin tehtäväksi.

Toimenpide-ehdotu ksia:
1. Vaikuttaminen ja tiedon lisääminen
Etelä-Pohjanmaan alueella tulisi järjestää koulutusta ja tiedotusta viran- ja toimenhaltijoille
ja päättäjille ennaltaehkäisevästä työstä, terveyden edistämisestä ja muistisairaiden
huomioimisesta palveluissa. Esim. lautakuntien esittelijöiden vastuu on nostaa esiin tämäkin
näkökulma kunnallisen päätöksenteon prosessissa. Kunnissa on myös tarve ajantasaiselle
muistitiedolle ja ”numeroilla kuvatuille faktoille”.
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2. Kolmannen sektorin tiedon hyödyntäminen hyvinvointia tukevassa työssä
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Palvelurakenneuudistuksessa on peräänkuulutettu asiakaskeskeisyyttä ja asiakkaan äänen
kuulemista sekä kolmannen sektorin huomioimista ja asiantuntijuuden hyödyntämistä
palvelujen kehittämisessä.
Kuntalaisten, myös muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä, äänen kuuleminen on
tarpeen kuulla. Muistisairaiden ja läheisten mahdollisuudet vaikuttaa asioihin voivat
käytännössä olla usein vähäisiä. He eivät ehkä jaksa tai osaa ajaa asioitaan ja tuoda
tarpeitaan esiin äänekkäästi. Myös muiden sairausryhmien kohdalla tilanne voi olla
samankaltainen.
Kolmannen sektorin toimijoiden tieto-taidon ja asiantuntijuuden hyödyntäminen ei tule
erityisesti esiin haastattelussa saaduissa vastauksissa. Kolmannen sektorin edustamien
asiakas- tai potilasryhmien näkemykset eivät nouse välttämättä esiin kunnissa arjen
toimintojen suunnittelussa. Siksi kolmannen sektorin edustajien tulisi aktiivisesti osallistua
kunnissa vaikuttamistyöhön, antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita. Heiltä voi pyytää
kannanottoja ja näkemyksiä, heidän edustajansa voivat tulla työryhmiin ja heidän
asiantuntija-työntekijänsä voivat olla käytettävissä konsultoimassa palvelujen järjestäjää.
SOTE –sektorilla tunnetaan paremmin mm. järjestö- ja yhdistyskenttä, sekä niiden kautta
tehtävä työ asiakkaiden kanssa. Se, miten tämän työn tunnettuus lisääntyisi kunnan hyte –
toiminnassa, vaatii edelleen myös tiedotustyötä.

3. Kolmas sektori jalkautuu viestinviejäksi
Kolmannen sektorin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja muut toimijat, voisivat rakentaa oman
kuntatasolle sovelletun vaikuttamispaketin ja jalkautua kuntiin kertomaan näkemyksistään
liittyen ennaltaehkäisevään työhön.
Kuntiin voidaan tehdä lausuntoja, kannanottoja ja aloitteita liittyen hyte –toimintaan.

Muistisairauksia ennaltaehkäisevässä työssä tärkeässä roolissa ovat kaikki
terveydenedistämistyötä tekevät, osallistumismahdollisuuksia tarjoavat yhdistykset ja
toimijat sekä muisti- ja omaishoidon parissa toimivat yhdistykset ja järjestöt.

*****

Erään haastatellun toteamus kuului:
Nyt on tullut vankka tutkimusfakta muistisairauksien ennaltaehkäisystä, joka auttaa
perustelemaan päättäjille ennaltaehkäisyn tärkeyttä. Rummuttakaa tätä asiaa!
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Liite 1. Yli 64-vuotiaiden muistisairaiden määrän arvioit u kasvu EteläPohjanmaalla
Ikääntyneiden kuntoutuksen selvitys Etelä-Pohjanmaalla  nykytilan kartoitus ja ehdotus
toimenpiteiksi  pohjaksi SOTE -mallin suunnitteluun – julkaisussa on esitetty taulukko, jossa
on yli 64-vuotiaiden muistisairaiden määrän arvioitu kasvu toiminta-alueellamme seuraavan
15 vuoden aikana vv. 2014 – 2030.
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Sen mukaan v. 2014 on alueellamme arvioitu olevan n. 6.500 vähintään keskivaikean vaiheen
muistisairasta. V. 2020 luvun arvioidaan olevan 7.159 ja edelleen v. 2030 yli 9.100 henkilöä
(9.142).
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Liite 2. Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Etelä-Pohjanmaan Muistiydistys ry
Viitaväylä 11
62375 Ylihärmä
www.muistiyhdistys.fi
muistitoimisto(at)netikka.fi
Puh. 0400 919 523
Facebook sivu ja ryhmä

Yhdistys on perustettu v. 1987 ja se on Muistiliitto ry:n jäsenyhdistys.
Yhdistyksen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.

-

-

järjestötoiminta,
hanketoiminta, jonka kautta teemme tiedotusta, ohjausta ja neuvontaa, toteutamme
ryhmätoimintaa, virkistystoimintaa ja mahdollistamme vertaistuen saamista, kehitämme
muistityön verkostoja ja vapaaehtoistoimintaa alueellamme
ennaltaehkäisevää työtä unohtamatta
palvelutuotanto / asiantuntijapalvelut

2016 yhdistyksellä on kolme RAY:n avustamaa toimintaa:
 Etelä-Pohjanmaan Muistiluotsi – asiantuntija- ja tukikeskus
 Kylille kulttuuria
 TOM – tietoa omaisille ja kehitysvammaisille muistisairauksista –hanke
Yhdistys työllistää seitsemän työntekijää ja heidän toiminta-alueensa on koko maakunta.
Toimistot sijaitsevat Kauhavan Ylihärmässä Härmän Sepän liikekeskuksessa ja Seinäjoella
FRAI C:ssä (1. kerros).
Työntekijät voivat tavata asiakkaita myös toimistoilla, mutta tapaamisiin on syytä varata
aika, sillä työmme on liikkuvaa ja olemme epäsäännöllisesti paikalla toimistoilla.
Yhdistyksen hallitus valitaan syyskokouksessa.
2016: Pj.Paula Sihto Seinäjoelta. Muut hallituksen jäsenet ovat: Marja-Leena Autio, Seinäjoki
(Nurmo), Sari Autio, Kauhava (Alahärmä), Kaarina Isosomppi, Kauhava, Helena
Juurakko, Kuortane (vpj.), Jenni Kulmala, Seinäjoki, Riitta Prusti (taloudenhoitaja), Ilmajoki,
Merja Riikonen, Ilmajoki ja Anneli Saarinen, Seinäjoki.
2017: pj. Paula Sihto Seinäjoelta, Sari Autio (Kauhava), Helena Juurakko (Kuortane), Riitta
Prusti (Ilmajoki), Kirsi Kinnunen (Kurikka), Jenni Kulmala, Anneli Saarinen, Saara Ijäs
ja Raimo Somppi Seinäjoelta.
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Tavoitteenamme on valvoa eteneviin muistisairauksiin sairastuneiden etuja ja työskennellä
etenevien muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi sekä niiden haittavaikutusten
vähentämiseksi. Toimintatapojamme ovat:
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Työntekijät:

Minna Huhtamäki-Kuoppala, toiminnanjohtaja, esh
p. 0400 919 523, m.huhtamaki-kuoppala(at)netikka.fi
Johanna Ekola, kuntoutusneuvoja, ft, TtM
p. 050 5362 692, j.ekola(at)netikka.fi
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Leena Huhtala, muistineuvoja, sh
p. 050 5956 588, leena.huhtala(at)netikka.fi
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Virve Rinne, toiminnasta vastaava, sairaanhoitaja, terveystieteen opiskelija
p. 050 414 7897, virve.rinne(at)muistiyhdistys.fi
Outi Riihimäki, ohjaaja, lähihoitaja
puh. 0400 717 288 ja sähköpostista outi.riihimaki(at)muistiyhdistys.fi

Anu Sorvisto, projektikoordinaattori, ft (YAMK)
p. 040 7650 840, anu-riikka.sorvisto(at)muistiyhdistys.fi
Niina Lehto, projektisuunnittelija, geronomi
p. 050 4651 705, niina.lehto(at)muistiyhdistys.fi

