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1 TOIMINTASUUNNITELMAN TARKOITUS 

 
Tämän työpaperin tarkoituksena on kuvata Utajärven kunnan Ikäihmisten 

valmistelutoimikunnan haluttu tavoitetila, visio, vuonna 2016 sekä kertoa, 
miten toimikunta saavuttaa tuon halutun tavoitetilan. 

 
Toimintasuunnitelman perusta muodostuu toiminta-ajatuksesta, arvoista ja 

visiosta. Suunnitelmalla tarkoitetaan valittuja tavoitteellisia toimintoja ja 

menetelmiä tavoitetilan saavuttamiseksi. 

 

 
2 TOIMINTA-AJATUS 

  
Toiminta-ajatus kuvaa Ikäihmisten valmistelutoimikunnan toiminnan 

perustarkoitusta: 
 

Ikäihmisten valmistelutoimikunta toimii ikäihmisten ”äänenä” 
ruohonjuuritasolta kunnan päättäjille.  

 
Tarkastelemme asioita monenlaisista näkökulmista: toimintamme sisältää 

aktiivista vuoropuhelua ja laaja-alaista pohdintaa, tutustumiskäyntejä, 

kouluttautumista sekä valmisteltavien asioiden työstämistä toiminnallisilla 
menetelmillä. Olemme uutta oppiva toimikunta, joka huomioi muutokset sekä 

toimintaympäristössä että yhteiskunnassa laajemminkin. Valmistelemme 
ikäihmisiä koskevia päätöksiä laadukkaasti ja vahvistamme ikäihmisten 

osallistumista päätösten valmisteluun. Toimintamme painopiste on yli 65-
vuotiaiden kuntalaisten asioiden kehittämisessä, mutta kiinnitämme lisäksi 

tarvittaessa huomiota esimerkiksi ikääntyneiden työikäisten (+55-vuotiaiden) 
asioihin. Periaatteena on ikäihmisten aktiivisen ja terveen elämän, 

toimintakyvyn sekä itsenäisen suoriutumisen tukeminen. 
 

 
3 ARVOT 

 
Arvot muodostavat toiminnan perustan. Ne ohjaavat toimintaamme ja ovat 

tärkeä osa työtämme. Arvot ovat luonteeltaan pysyviä. 

 
 

 
 

 

 

           Toimintaamme ohjaavat arvot: 

Avoimuus                                 Aktiivisuus 

Oikeudenmukaisuus                  Positiivisuus 

Yhteistyöhakuisuus                   Luovuus 

 

 



 
 

4 VISIO eli kuva tulevaisuudesta 
 

Visio on näkemys toivotusta tulevaisuuden tilasta. Visio kuvaa lyhyesti, 
millainen toimikunta haluamme olla tulevaisuudessa, ja mihin haluamme 

panostaa. 

 
 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
5. YHTEISET TAVOITTEEMME 

 
 

Tavoitteemme vuoteen 2016 ovat: 
 

1. Selkiytämme ja vakiinnutamme Ikäihmisten valmistelutoimikunnan 

toimintamallin   

2. Valmistelemme ikäihmisiä koskevia päätöksiä laadukkaasti 

3. Viemme hyvin valmistellun Suunnitelma ikääntyneen väestön 

tukemiseksi-asiakirjan osaksi kunnan strategiaa 

4. Viemme ikäihmisten asioita Oulunkaaren ym. ostettavien palvelujen 

neuvotteluihin ja sopimuksiin sekä seuraamme niiden toteutumista  

5. Vahvistamme ikäihmisten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia 
 

VISIO 

Ikäihmisten valmistelutoimikunta on 

luottamushenkilöiden yhteinen, vahva ja vaikuttava 

ikäihmisten asioiden asiantuntijatoimielin. Saamme 

aikaan myönteisen vanhuskäsityksen.  Keskitymme 

paikallisen toiminnan kehittämiseen, mutta olemme 

valmiita tekemään yhteistyötä myös laajemmalla 

alueella eri kuntien/verkostojen kanssa. 



6. Teemme ikäihmisten toimikunnan toiminnan tunnetuksi ja näkyväksi 

sekä tiedotamme valmisteilla olevista asioista 

 

 

 
 

6 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET  NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI 
 

 

 

Tavoite  

(=missä on onnistuttava?) 

 

Toimenpiteet  

(= keinot) 

 

Mittarit 

 

1. Selkiytämme ja 

vakiinnutamme 

Ikäihmisten 

valmistelutoimikunnan 

toimintamallin   

 

Työstämme Ikäihmisten 

valmistelutoimikunnalle 

toimintasuunnitelman 

Arvioimme 

toimintasuunnitelmaa 

vuosittain ja päivitämme 

suunnitelmaa arvioinnin 

perusteella  

Toimintasuunnitelma 

on tehty 

 

Edellisen vuoden 

arviointi ja uuden 

toimintasuunnitelman 

päivitys tehty 

vuosittain 

helmikuussa/maalisk

uussa. 

 

 

2. Valmistelemme 

ikäihmisiä koskevia 

päätöksiä laadukkaasti 

 

Hyödynnämme 

Vaikutusten 

ennakkoarviointi-

menetelmää (EVA) 

Työstämme Suunnitelma 

ikääntyneiden tukemiksi-

asiakirjan 

EVA tehty 

tarvittaessa 

 

 

Suunnitelma tehty 

1/2014 

 

3. Viemme hyvin 

valmistellun 

Suunnitelma 

ikääntyneen väestön 

tukemiseksi-asiakirjan 

osaksi kunnan 

strategiaa 

 

Ikäihmisten 

valmistelutoimikunnan 

edustajat osallistuvat 

kuntastrategia-työhön  

Kuntastrategiatyössä 

on Ikäihmisten 

valmistelutoimikunna

n edustaja/edustajia. 



 

4. Viemme ikäihmisten 

asioita Oulunkaaren ym. 

ostettavien palvelujen 

neuvotteluihin ja 

sopimuksiin sekä 

seuraamme niiden 

toteutumista  

 

Ikäihmisten 

valmistelutoimikunnan 

kokouksessa käydään 

läpi ajankohtaiset 

Oulunkaaren ym. 

ostettavien palvelujen 

asiat  

Ajankohtaiset asiat 

on käyty läpi 

jokaisessa 

kokouksessa. 

 

5. Vahvistamme 
ikäihmisten osallisuutta 
ja 
vaikuttamismahdollisuu
ksia 

 

Suunnitelma ikääntyvien 

tukemiseksi asiakirjaan 

kirjataan erilaisia 

osallisuuden ja 

vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. 

Tehdään yhteistyötä 

Vanhus- ja 

vammaisneuvoston 

kanssa. 

On kirjattu. 

 

 

 

 

Yhteisiä 

kokouksia/tilaisuuksi

a on pidetty. 

 

6. Teemme ikäihmisten 

toimikunnan toiminnan 

tunnetuksi ja näkyväksi 

sekä tiedotamme 

valmisteilla olevista 

asioista 

 

Järjestämme ikäihmisille 

suunnattuja tilaisuuksia 

 

 

Tiedotamme 

valmistelutoimikunnan 

tärkeimmistä päätöksistä  

Tilaisuuksia on 

järjestetty vähintään 

1 tilaisuus/vuosi 

 

Tiedote lehdistölle, 

kunnan nettisivuille, 

kunnan facebook-

sivuille vähintään 4 

kertaan vuodessa.   

 
 

 
 
 

6 TOIMINTASUUNNITELMAN SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Ikäihmisten valmistelutoimikunta arvioi suunnitelmaa vuosittain helmi-maaliskuussa 
ja tekee sen pohjalta kehitysehdotuksia ja tarvittavat muutokset.  
 


