Ikäystävällisen kunnan arviointilomake
Arvioi oman kuntasi ikäystävällisyyttä asteikolla 1–3, jos kohde ei ole
arvioitavissa/arvioitu 0
0= ei arvioitu, ei arvioitavissa
1= heikko, paljon parannettavaa
2= keskitasoa, jotakin on tehtävissä
3= hyvä, riittävä

Arviointilomakkeen pohjalta laaditaan ehdotukset, jotka viedään kuntien
vanhusneuvostoihin ja kuntien hyte-koordinoijille ja sitä kautta kuntien
päätöksentekoon sekä Soiten laatu- ja turvallisuusryhmään ja sitä kautta Soiten
päätöksentekoon.

Kunta____Yhteenveto/9 arviointia____________
Arviointipäivä___6.6.18_______

1

Pisteet
1-3

Asuminen
1. Ikääntyneille on tarjolla riittävästi asuntoja, joissa asumiskulut ovat
kohtuulliset. Asunnot sijaitsevat alueilla, jotka ovat turvallisia, lähellä
palveluita sekä muita asukkaita.

1,8

2. Edullisia kodinhoitoon ja huoltotöihin liittyviä palveluita on saatavilla
riittävästi

1,4

3. Asunnot ovat hyvätasoisia ja tarjoavat riittävästi suojaa ja
turvallisuutta.

1,8

4. Asunnon sisätiloissa ja kerrostalojen yhteisissä tiloissa on helppo
liikkua.

1,6

5. Kodin muutostyöt ovat mahdollisia ja edullisia. Palvelujen tarjoajat
ymmärtävät ikääntyneiden tarpeet.

2,1

6. Julkiset ja yksityiset vuokra - asunnot ovat puhtaita, hyvin ylläpidettyjä 2,2
ja turvallisia.
7. Vammaisille ja heikkokuntoisille vanhuksille on tarjolla riittävästi
kohtuuhintaisia asuntoja. Asuntoihin on saatavilla tarvittavat palvelut.
Asuminen –osa-alue yhteensä
Kommentteja ja kehittämisehdotuksia:

2

1,7

Osallistuminen

Pisteet
1-3

1. Ikääntyneitä houkuttelevia tilaisuuksia pidetään julkisissa tiloissa
kuten kirjastoissa, asukastuvilla, puistoissa ja kunnallisissa
liikuntapaikoissa. Kiinnitetään huomiota syrjäytymisvaarassa oleviin.

2,6

2. Erilaisiin tapahtumapaikkoihin on helppo päästä ja ne ovat
esteettömiä ja hyvin valaistuja. Aktiviteeteista ja tapahtumista sekä
niiden esteettömyydestä ja liikenneyhteyksistä on tarpeeksi tietoa.

1,3

3. Tapahtumien aikataulut sopivat ikäihmisille.

1,9

4. Aktiviteetteihin ja tapahtumiin voi osallistua sekä yksin että muiden
seurassa.

2,4

5. Aktiviteetit ja tapahtumat ovat kohtuuhintaisia eikä niihin sisälly
piilokuluja.

2,3

Osallistuminen –osa-alue yhteensä
Kommentteja ja kehittämisehdotuksia:

Pisteet
3

1-3

Arvostus
1. Palvelujen henkilökunta on kohteliasta ja avuliasta.

2,0

2. Ikääntyneet ovat esillä tiedotusvälineissä ja heitä käsitellään
positiivisesti ilman ennakkokäsityksiä.

1,3

3. Julkiset tapahtumat ja paikat suunnitellaan eri sukupolvien edustajille
ja niiden suunnittelussa otetaan huomioon eri-ikäisten tarpeet ja
mieltymykset.

1,5

4. Kouluissa tarjotaan mahdollisuuksia saada tietoa ikääntymisestä ja
ikääntyneitä ihmisiä on mukana koulujen toiminnassa.

1,3

5. Myös huonossa taloudellisessa tilanteessa olevilla vanhuksilla on
mahdollisuus käyttää julkis-, vapaaehtois- ja yksityissektorin palveluja.

1,3

Arvostus –osa-alue yhteensä
Kommentteja ja kehittämisehdotuksia:

Tiedonvälitys
4

Pisteet

1-3
1. Tiedonvälitys on säännöllistä ja tietoa on helposti kuntalaisten
saatavilla.

1,4

2. Ikääntyneet saavat tarvittaessa henkilökohtaista tiedonvälitystä.

1,2

3. Julkiset ja kaupalliset palvelut tarjoavat henkilökohtaista palvelua
pyydettäessä.

1,9

4. Painettu tieto on tarjolla tarpeeksi isolla ja selkeällä kirjasinkoolla
painettuna, otsikointi on selkeää.

1,3

5. Suullinen ja kirjallinen tiedonvälitys on yksinkertaista, selkeää ja
avointa.

1,3

6. Ilmainen internetyhteys on tarjolla julkisissa paikoissa kuten
kirjastoissa tai asukastuvilla.

1,5

7. Tietokoneen (esim. tabletti tai kannettava) käyttöön on saatavilla
opastusta julkisissa paikoissa kuten kirjastoissa.

1,0

Tiedotus –osa-alue yhteensä

Kommentteja ja kehittämisehdotuksia:

5

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Pisteet
1-3

1. Terveyspalveluja on tarjolla riittävästi.

1,8

2. Kotiin vietäviä sosiaali- ja terveyspalveluja on tarjolla riittävästi.

1,4

3. Digitaaliset palvelut helpottavat asiointia.

1,9

4. Palveluista on helppo antaa kirjallista palautetta.

1,4

5. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sijainti on keskeinen ja ne on helppo
saavuttaa eri kulkuvälineillä.

2,2

6. Ikääntyneille on tarjolla selkeää ja helposti ymmärrettävää tietoa
sosiaali- ja terveyspalveluista.

1,3

7. Henkilökunta kunnioittaa ikääntyneitä asiakkaita ja heidät on
koulutettu ottamaan huomioon ikääntyneiden tarpeet.

1,8

8. Vähävaraisuus ei ole este julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen
käytölle.

1,3

9. Kaikenikäisten asukkaiden tekemää vapaaehtoistyötä pyritään
tukemaan.

2,3

10.Palvelujärjestelmä on koordinoitu ja hallinnollisesti yksinkertainen.

1,3

Sosiaali- ja terveyspalvelut –osa-alue yhteensä

Kommentteja ja kehittämisehdotuksia:

6

7

