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Kyselyssä selvitettiin

• Näkemyksiä ikäihmisten arvostamisesta

• Yhdistysten toimintaedellytyksiä

• Palvelukysymyksiä (paikallis‐, aluetaso)

• Kuulluksi tulemiseen ja vaikuttamiseen liittyviä asioita

• Erityiskysymyksiä

• Omaishoitajuus
• Halukkuutta osallistua EETUssa suunnitteilla olleeseen hankkee‐
seen



Kysely lähetettiin EETUn kuuden jäsenjärjestön paikal‐
lisyhdistyksille

Kysely toteutettiin webropol‐kyselynä

‐ Yhdistykset, joilla ei ollut käytössä sähköpostia vastasivat kirjallisesti, jolloin
vastaukset siirrettiin järjestöittäin sähköiselle kyselylomakkeelle

‐ Osalle vastaajistaa kyse oli “ensikosketuksesta” webropol‐pohjaiseen kyse‐
lyyn

‐ Haasteita muodostui “ensikosketuksen” myös (1) ajankohdasta ja (2) kysy‐
mysten määrästä.

‐ Tekninen toteutus: koulutussihteeri Titti Mustakallio/EL



Miten vastattiin?

• Kaikista EETUn jäsenjärjestöjen yhdistyksiltä saatiin vastauksia

• Kysely lähetettiin EETUn jäsenjärjestöjen 1315 paikallisyhdistyksille

• Kyselyyn vastasi 764 paikallisyhdistystä

• Vastausprosentti oli 59

• Huomioiden aikataulu, toteuttamistapa ja ajankohta sekä kyselyn “yllätyk‐
sellisyys” voimme olla vastausprosenttiin varsin tyytyväisiä



Yleistä

• EETUn jäsenjärjestöjen organisaatiot osoittivat toimivuutensa ja iskuvoi‐
mansa sekä kykynsä toimia uudessa tilanteessa

• Lienee kattavin sosiaali‐ ja terveysjärjestöjen yhden sektorin paikallistason
toimintaa kartoittanut järjestöjen yhteistyössä toteuttama kysely

• Vastauksien perusteella voidaan tehdä päätelmiä yleisellä tasolla

• Mutu‐havainto: Alueellisia eroja havaittavissa ‐ ei niinkään järjestöjen
välisiä

• Kyselyssä selvitettiin/pyydettiin arvioimaan erilaisia asioita, mutta:
ei ratkaisuvaihtoehtoja mahdollisuuksien hyödyntämiseen/haastei‐
siin vastaamiseen olisi mahdollisesti nostanut näkyviin eroja
järjestöjen välillä



Hyötyjä ja hyödynnettävyyttä

• Onnistunut kokemus ja oppimisprosessi

• Uutta, lisäarvoa tuottavaa tietoa

• Vahvistaa järjestöjen yhteistyötä

• EETUn kunnallisvaaliesitteessä hyödynnettiin kyselyn tuloksia

• Tuloksia on hyödynnetty EETUn lausunnoissa ja kirjelmissä

• Tuloksia on hyödynnetty perusjärjestötyössä järjestöittöin

• Järjestöittöin RAYlle tehdyssä yleisavustusselvityksessä

• Onnekkaat ikääntyvät – Gynnade äldre –projektianomuksessa hyödyn‐
netty

• EETUna opittu “kantapään kautta” kyselyjen tekemisin haasteita



Minkä maakunnan alueella toimitte? ‐ Inom vilket landskap verkar ni?



Keskusliitto, johon kyselyyn vastaava yhdistys kuuluu? ‐ Centralförbund till vilket
pensionärsföreningen hör



…ikäänkatsomatta
jokaisen ihmisen perusoikeuksiin kuuluu saada
tuntea kuuluvansa arvostettuun ryhmään…

“…ikäihmisetkin ovat täysivaltaisia
kansalaisia, joita tule kohdella sen
mukaisesti.” (MH)



Millainen on mielestänne yhteiskunnassa vallitseva kuva ikääntymisestä ‐
Hurudan anser ni att samhällets bild av åldrandet är

Millainen on mielestänne omalla paikkakunnalla vallitseva kuva
ikääntymisestä ‐ Hurudan anser ni att bilden av åldrandet är på er hemort



Millaisena yhteiskunta mielestänne näkee ikääntymisen? Ikääntyneiden arvostus
maassamme on ‐ Hur anser ni att samhället ser på åldrandet? I vårt land har

värderingen av äldre



Ikääntyneet nähdään yhteiskunnassamme voimavarana ‐ De äldre ses i vårt land 
som en resurs



Iäkkäät nähdään itsenäisinä ja ainutkertaisina yksilöinä ‐ Äldre ses som
självständiga och unika personer



Yhteiskunnassamme on ikäsyrjintää - Det finns åldersdiskriminering i
vårt land



Oma apu, paras apu

Viestinnällä luomaan oikeaa ja totuudellista
kuvaa ikääntymisestä



Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n jäsenjärjestöt suunnittelevat hakevansa
rahoitusta Raha‐automaattiyhdistykseltä yhteiselle viestintähankkeelle...

Pensionärsförbundens intresseorganisation PIO rf:s medlemsorganisationer planerar att
ansöka om finansiering av ett gemensamt kommunikationsprojekt av
Penningautomatföreningen RAY

Onnekkaat ikääntyvät – Gynnsamma äldre (2013-2017)  -projek-
tianomus Raha-automaattiyhdistykselle (Eloisa ikä –ohjelma)



Arviointia kahdeksan asian kehityksestä alkavan
valtuustokauden aikana



Parantuu -
Förbättras

Pysyy ennallaan -
Är som förut

Heikkenee -
Försämras

Yhteensä

Eläkeläisjärjestöjen toimitilat -
Pensionärsorganisationernas
verksamhetsutrymmen

5,47% 83,31% 11,21% 749

Eläkeläisjärjestöjen kuulluksi
tuleminen -
Pensionärsorganisationernas
hörande

14,27% 73,05% 12,68% 757

Ikäihmisten kuulluksi
tuleminen - Hörande av äldre
personer

13,28% 63,48% 23,24% 753

Sosiaali- ja terveyspalvelut -
Social- och hälsovårdstjänster

7,56% 63,13% 29,31% 754

Liikennepalvelut -
Trafiktjänster

6,93% 56% 37,07% 750

Kulttuuripalvelut -
Kulturtjänster

6,8% 76,13% 17,07% 750

Lähipalvelut (kauppa, posti, 
pankki yms) - Närtjänster
(butik, post, bank etc.)

3,06% 53,26% 43,68% 751

Vanhusneuvoston aktiivisuus -
Äldrerådets aktivitet

22,53% 67,58% 9,89% 728

Yhteensä 9,95% 66,99% 23,06% 5992

Miten arvioitte seuraavien asioiden kehittymistä kunnassanne seuraavan
valtuustokauden aikana? ‐ Hur bedömer ni att följande frågor utvecklas i er

kommun under följande fullmäktigperiod?



Toimitilat

‐ Kasvava haaste perustyössä



Ovatko käytössänne olevat toimitilat ‐ Är verksamhetsutrymmet som ni
disponerar



Ovatko käytössänne olevat toimitilat toimintanne kannalta - Är de 
disponibla verksamhetsutrymmena med tanke på er verksamhet



Saatteko toimintatilanne käyttöön - Får ni disponera
verksamhetsutrymmet



Jos maksatte toimintatiloistanne, niin mielestänne hinta on ‐ Om ni betalar för
utrymmena, är priset enligt er mening

Rasittaako toimitilavuokra toimintaanne? ‐ Belastar hyran för utrymmena er
verksamhet?



Avustaako kunta toimintaanne? ‐ Understöder kommunen er verksamhet?

Yhdistyksellenne myönnetty tuki on vuositasolla ‐ Stödet till er förening är på
årsnivå*

*Kunnan  avustus on pääosin taloudellista tukea (82 %). 



Vanhusneuvostot ja kuulluksi tuleminen

…ihmisen perusoikeuksiin kuuluu 
saada ilmaista itseään vapaasti ja 
tulla kuulluksi omissa asioissaan…



Toimiiko kunnassanne vanhusneuvosto tai vastaava? ‐ Verkar ett älderåd eller ett
motsvarande organ i er kommun?



Onko teillä/muilla eläkeläisjärjestöillä edustaja/edustajia neuvostossa? ‐ Har
er/eller andra pensionärsorganisationer en representant/representanter i

äldrerådet?



Toimiiko vanhusneuvosto mielestänne ‐ Anser ni att äldrerådet fungerar

Vanhusneuvoston aktiivisuus -
Äldrerådets aktivitet

22,53%
Paranee
Vrt. tauluk-
ko edell.

67,58% 9,89% 728



Onko kunnassanne päivitetty / ajantasainen vanhusstrategia tai vastaava? ‐ Har
er kommun en uppdaterad/aktuell åldringsstrategi eller motsvarande?

Jos vastasitte myönteisesti edelliseen kysymykseen, pystyittekö vaikuttamaan
em. strategian sisältöön? ‐ Om ni svarade jakande på föregående fråga, kunde ni
påverka innehållet i nämnda strategi?



Sosiaali‐ ja terveyspalvelut huolestuttavat

Kyselyssä selvitettiin myös sitä, miten kunnat tukevat yhdistysten 
liikunta‐ ja kulttuuripalveluja ja miten  ne järjestävät ikäihmisille 
suunnattuja em. palveluja.



Kunnassanne pääsee lääkärin vastaanotolle - I er kommun får man tid
till läkarmottagningen



Miten nopeasti omassa kunnassanne pääsee vanhusten palvelutarpeen
arviointiin? - Hur snabbt utvärderas äldres servicebehov i er egen

kommun?



Oletteko tyytyväisiä kuntanne terveyspalveluiden tasoon? - Är ni nöjd
med hälsotjänsternas standard i er kommun?

Oletteko tyytyväisiä kuntanne sosiaalipalveluiden tasoon? - Är ni
nöjd med socialtjänsternas standard i er kommun



Saako kunnassanne riittävästi kotipalvelua? - Får man tillräckligt bra 
hemtjänster i er kommun?



Toimiiko yhdistyksenne viimevuosien aikana syntyneessä
kuntaliitoskunnassa? - Verkar er förening inom en samkommun som

bildats under de senaste åren?

…onko sosiaali‐ ja terveyspalveluiden taso kunnassanne kuntaliitoksen jälkeen ‐
…har standarden på social‐ och hälsotjänsterna i er kommun efter
samkommunenens bildande



Arviointia omaishoidon tilanteesta ja siihen
liittyvästä tiedotuksesta



Kuntanne omaishoidon ja siihen liittyvien palveluiden taso on -
Närståendevården och standarden på er kommuns tjänster i anknytning

till den är



Omaishoidon taso on kunnassanne - Närståendevårdens standard i er
kommun



Kuntanne on informoinut (yleisesti/yhdistystämme) omaishoitoon liittyvistä
asioista ja oikeuksista ‐ Er kommun har informerat (allmänt/vår förening) i

ärenden och rättigheter som har anknytning till närståendevården



“Pitäisi olla enemmän kanssakäymistä. Minulla oli
tässä vastikään vanha tuttu kylässä. Olin onnellinen
pelkästään siitä, kun se kaveri hengitti tässä mun
sohvalla. Yksinäisyys on kaikkein kauheinta…”

(viikottain diakoniatoimistolta
tukea saava 87 –vuotias rouva,  
Helsingistä)(Yle 4.11.2012)



KIITOS! 
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