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TIIVISTELMÄ 

Artikkelissa tarkastellaan suurten ikäluokkien ilmiötä sekä lisätään 

asiakasymmärrystä 65 - 75 vuotiasta. Lisäksi luodaan visio palvelualueesta, 

joka erilaisille palveluilla ja toiminnoilla tukee ikäihmisten kotona asumista. 

Kehittämistyö on jatkoa Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa vuosina 

2015 - 2016 toteutetulle valtiovarainministeriön kuntakokeilulle. Kouvolan 

kaupungin ikääntyneiden palvelut olivat mukana kehittämässä uudenlaista 

asumispalveluiden toimintamallia, Valkealan palvelualuemallia, joka palvelisi 

alueen ikäihmisiä tarjoten heille osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. 

Kehittämistyön tavoitteena oli luoda visio palvelualueesta, joka erilaisilla 

toiminnoilla tukee alueen ikäihmisten kotona asumista. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tehtiin ensin asiakaskysely (n = 280) sekä perustettiin 

ikäämisistä koostuva työryhmä (10 - 20 henkilöä), joka kokoontui kolme kertaa.  

Kehittämistyöllä lisättiin asiakasymmärrystä Valkealan Jokela-Niinistö alueen 

65 - 75 vuotiasta. Kehittämistyössä sovellettiin palvelumuotoilun työkaluja, jotka 

toivat uuden, asiakaslähtöisemmän näkökulman palvelualueen kehittämiseen. 

Kehittäminen eteni palvelumuotoiluprosessin mukaisesti, jossa ensin kuvattiin 

palvelun tuottajan nykytila ja tavoitteet. Tutkimusosiossa kasvatettiin 

ymmärrystä kohderyhmän arjesta ja yhteissuunnittelulla saatiin ikäihmisten 

toiveet ja tarpeet mukaan kehittämistyöhön.  

Saadun tiedon pohjalta tehtiin kuvitteelliset asiakasprofiilit, joihin tiivistettiin 

tutkimuksessa saatu tieto. Lisäksi palvelualueen toiminnoista tehtiin visuaalinen 

palvelumalli eli Service Blueprint, jossa kuvattiin asiakkaan kulkema palvelupolku 

sekä palvelun tuottaminen ja vaadittavat resurssit. 

Kehittämistyö osoittaa, että suuri ikäluokka elää kotona tervettä ja 

toimintakykyistä elämää, joka on myös tulevaisuuden tavoite. Osa ikääntyvistä 

on tiedostanut oman ikääntymisensä ja osa taas kokee, että asia ei ole vielä 

ajankohtainen. Palveluja kehitettäessä ei voi unohtaa ikäihmisten joukkoa, joka 

elää jostain syystä yhteiskunnasta erillään. Suuri ikäluokka on varsin 

heterogeeninen ryhmä, joka vaikuttaa merkittävästi palveluiden tarpeisiin ja 

suunnitteluun. Tulevaisuudessa tarvitaan siis laaja palveluiden kirjo tukemaan 

ikäihmisten kotona asumista.  

Asiasanat: 

suuret ikäluokat, toimijuus, palvelumuotoilu, yhteissuunnittelu, 

asiakasymmärrys 



4 
 

1 JOHDANTO 

Artikkelissa tarkastellaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa tehtyä geronomi 

(YAMK) kehittämistyötä. Kehittämistyön tavoitteena on kehittää Kouvolan ikäihmisten 

palveluja sekä lisätä ymmärrystä 65 - 75 vuotiaista ikäihmisistä ja visioida kuvaa 

palvelualueesta, joka palveluillaan tukee heidän kotona asumistaan. Tämä 

kehittämistyö on jatkoa Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluiden 

valtiovarainministeriön hallinnoimalle asumispalveluiden kuntakokeilulle (ks. 

Valtiovarainministeriö 2016), joka toteutettiin Valkealassa vuosina 2015 - 2016.  

Tilastokeskuksen (2015) mukaan yli 65-vuotiaita suomalaisia on tällä hetkellä 19,9% 

ja vuonna 2030 on peräti 26%. Terveiden elinvuosien tutkimuksen mukaan 

suomalaisten eläkeikäisten terveet ja toimintakykyiset vuodet ovat selvästi 

lisääntyneet viime vuosina. Tämä kehitys tarkoittaa ikäihmisten omatoimisen ja 

aktiivisen ajan kasvamista, terveiden elinvuosien lisääntymistä ja ikäihmisten 

paranevia edellytyksiä osallistua muun muassa vapaaehtoistoimintaan. On kuitenkin 

syytä korostaa, että ikäihmisten terveiden ja toimintakykyisten elinvuosien 

myönteinen kehitys on riippuvainen siitä, miten heidän kuolleisuus, terveys ja 

toimintakyky kehittyvät tulevaisuudessa. (Sihvonen, Martelin, Koskinen, Sainio ja 

Aromaa 2013, 70.) 

2 SUURET IKÄLUOKAT 

Kehittämistyö kohdistui kotona asuviin 65 - 75-vuotiaisiin. He ovat syntyneet sodan 

jälkeen ja he kuuluvat suurten ikäluokkien sukupolveen. Eskolan, Laurelin ja 

Suvikkaan (2015, 175, 305) mukaan sukupolven muodostavat tiettynä ajankohtana 

syntyneet ihmiset, jotka kokevat usein yhteisyyttä ja yhteenkuulumista liittyen elämän 

aikana hankittujen yhteisten kokemusten ja yhteiskunnan kehityksen kautta. 

Jokaisella sukupolvella on omat erityispiirteensä. Sodan jälkeiset sukupolvet ovat 

olleet edistämässä monenlaista hyvinvointia, tasa-arvoista koulutusta ja 

terveydenhuoltoa (Salokannel ja Valkonen (2012, 9).  

Vuosina 1940 - 1950 syntyneiden elämä nähdään lapsuudessa ja nuoruudessa 

köyhänä, vanhahtavana joko kaupunkiin tai maalaismiljööseen sijoittuvana. Heidän 

aikuisuuden kuvaus on kuitenkin rikas, värikäs, moderni ja urbaani. (Häkkinen 2013, 

50.) Heidän tilanteensa oli haasteellinen, koska toisaalta heidän oletettiin olevan 

kiitollisia rauhasta, kouluttautumisen mahdollisuudesta sekä materiaalisesta 

hyvinvoinnista. Toisaalta he eivät olleet kokeneet sota-aikaa, nähneet nälkää ja heillä 

ei varsinaisesti ollut puutetta mistään. (Virtanen 2005, 200 - 201.)1950-luvulla alkoi 

uudenlainen nuorisokulttuuri, elokuvineen ja rock-musiikkeineen. Lisäksi irtaannuttiin 

1930-luvun koti - kirkko - isänmaa - kulttuurista. Suuren ikäluokan elämässä on 
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politiikalla ollut aina erityinen asema. (Virtanen 2005, 202 - 203.) Suurien ikäluokkien 

nuoruuden ja aikuistumisen jakso 1960-luvulla oli taloudellista nousukautta. 

Koulunkäynti oli kuitenkin keskimääräistä vähäisempää ja väki siirtyi palkkatöihin 

nuorena, sillä työpaikkoja oli runsaasti tarjolla. Kansantalous kasvoi ja elintason 

kehittyminen oli myönteistä. (Karisto 2008, 79.) Opiskelijapiireissä tapahtui 

radikalisoitumista ja 1960-luvun lopulla syntyi erilaisia ryhmiä, jotka kumosivat 

auktoriteettien kunnioittamista. Vaurastuminen kuitenkin jatkui ja suuri osa nuorista 

omasi mahdollisuudet vanhempiaan korkeampaan sosiaaliseen asemaan 

yhteiskunnassa.  

Suuret ikäluokat elävät nyt niin sanottua kolmatta ikää ja ovat tutkimusten (ks. Partala 

2009, Vuoti 2011) mukaan vielä hyväkuntoisia ja toimintakykyisiä sekä asuvat ja 

elävät itsenäisesti. Yhteiskunnan näkökulmasta he osallistuvat, harrastavat, tuottavat 

ja kuluttavat hyödykkeitä. Eläketurvakeskuksen (2017, 134) teettämän tutkimuksen 

mukaan 60 - 74-vuotiaiden yhdessä asuvien talouksien kulutus ja tulot ovat 

korkeimpia. Kokonaiskuvassa näkyy myös, että eläkeikäisten keskimääräinen 

nettovarallisuus on selvästi työikäisiä suurempaa ja ero on viime vuosina kasvanut 

eläkeläisten hyväksi. 

2.1 Ikäihminen on oman elämänsä aktiivinen toimija 

Jyrkämä (2008, 192 - 195; 2013, 422 - 424) on tuonut suomalaiseen gerontologiseen 

tutkimukseen toimijuus käsitteen ja samalla haastanut perinteiset tavat tutkia 

ikääntymistä. Toimijuus käsitteellä on kolme näkökulmaa. Ensin on huomioitava 

elämänkulku, sillä ikääntyneellä on takanaan eletty elämä, jonka kautta hän on tullut 

tähän tilanteeseen ja tarkastelee tätä päivää eletyn elämän kautta. Toinen näkökulma 

on rakenteet eli koordinaatit, joihin kuuluvat muun muassa ikä, sukupuoli, 

sosioekonominen asema ja sukupolvi. Kolmas näkökulma on toimijuuden modaaliset 

ulottuvuudet, jotka avaavat toimijuutta yksilöstä ja tilanteista käsin. Ulottuvuudet ovat 

kyetä, täytyä, voida, tuntea, haluta ja osata. Kykeneminen viittaa fyysiseen ja 

psyykkiseen toimintakykyyn. Osaamisessa on kyse yksilön elämänsä aikana 

hankituista tiedollisista ja taidollisista kyvyistä. Haluamisen ulottuvuus kuvaa 

tavoitteita, päämääriä ja motivaatioita. Täytymiseen sisältyvät fyysiset ja sosiaaliset 

pakot sekä esteet ja rajoitukset. Voimisen ulottuvuus viittaa mahdollisuuksiin, joita 

tilanteet ja niiden rakenteet tuottavat ja avaavat. Tuntemisella tarkoitetaan yksilön 

kykyyn arvioida, arvotta, kokea ja liittää tunteita eri asioihin ja tilanteisiin. Jyrkämän 

(2008, 277) mukaan painopistettä on siirrettävä ikäihmisten henkilökohtaisten 

ominaisuuksien tarkastelusta arkitoimintoihin ja -tilanteisiin sekä toimintakäytäntöihin, 

toimijuuteen. 
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2.2 Palvelualue tukemassa suurten ikäluokkien kotona asumista 

Kuten edellä esitettiin suuret ikäluokat ovat hyvin aktiivinen ja hyväkuntoinen joukko, 

mutta aikanaan heidänkin arjessa pärjääminen heikkenee. Tämä kasvava ikäihmisten 

joukko tarvitsee tulevaisuudessa heille räätälöityjä palveluja. Toisaalta heidän 

oletetaan pärjäävän kotona mahdollisimman pitkään, yhtäältä tarvitaan sosiaali- ja 

terveyspalveluiden panostamista ikäihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia 

edistävään toimintaan, ehkäiseviin ja kuntouttaviin palveluihin.  (Muurinen, 

Vuotilainen  ja Finne-Soveri 2010, 151 - 160.)  

Ikäpoliittiset linjaukset korostavat kotona vanhenemista, joka tunnetaan englannin 

kielisenä terminä aging-in-place. Välikankaan (2009, 8 - 10, 65 - 67) mukaan termillä 

aging-in-place tarkoitetaan ratkaisua, joka mahdollistaa ikääntymisen turvallisesti ja 

itsenäisesti omassa elinympäristössä iästä ja toimintakyvystä riippumatta. Erilaiset 

palvelut ja hoivajärjestelyt tuotetaan niin, ettei ikäihmisen tarvitse vaihtaa 

asumisympäristöä palveluntarpeen kasvaessa. Palvelualue on alueellinen 

kokonaisuus, joka palvelee tietyn alueen yksityisasunnoissa asuvia ikäihmisiä 

tarjoamalla heille muun muassa ennakoivaa toimintaa. Ennakoivalla toiminnalla 

tarkoitetaan alueen ikäihmisten tarpeista nousevia hyvinvointia ja terveyttä edistäviä 

sekä toimintakyvyn laskua ehkäiseviä palveluja kuten liikuntaa, neuvontapalveluja, 

ravitsemuspalveluja sekä eritysryhmille suunnattua toimintaa. (Muurinen, Finne - 

Soveri, Sinervo, Noro, Andersson, Heinola ja Vilkko 2009.) 

3 PALVELUMUOTOILU 

Kehittämistehtävän menetelmä oli palvelumuotoilu. Ahosen (2017, 36 - 37) mukaan 

palvelumuotoilun lähtökohtana on palvelujen luominen niin, että ne vastaavat 

asiakkaan tarpeisiin ymmärtämällä hänen tarpeet, toiveet ja tavoitteet. 

Palvelumuotoilu sisältää neljä kokonaisuutta. Ensimmäinen on asiakasymmärrys. 

Palvelun tulee aina pohjautua asiakkaan tarpeiden, toiveiden ja tavoitteiden 

syvälliseen ymmärtämiseen. Miten asiakas hyötyy palvelusta? Oleellinen osa 

palvelumuotoilua on yhteiskehittäminen, joka takaa sen, että palveluja on mietitty 

monesta näkökulmasta ja monien tarpeiden perusteella. Neljäntenä kokonaisuutena 

on visuaalisuus eli nähtävien työmenetelmien kautta kehittämisestä tulee 

hallitumpaa, helpompaa ja tuloksellisempaa. 

Asiakasymmärrys käsitteeseen liittyy läheisesti asiakasprofilointi, jonka perusteella 

voidaan kehittää uusia palveluja ja asiakasprosesseja sekä tarjoamaan asiakkaille 

erilaisia palvelutasoja. (Storbacka, Blomqvist, Dahl ja Haeger 2003, 39). 

Palvelupolku on kuvaus asiakkaan palvelukokonaisuudesta, joka on ajassa etenevä 

lineaarinen prosessi sisältäen asiakaskokemuksen ja useita palvelutuokioita. 
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Palvelupolku jaetaan yleisesti esi-, ydin-, ja jälkipalveluun asiakkaalle muodostuvan 

arvon näkökulmasta. Esipalveluvaihetta kuvataan asiakkaan arvon muodostumisen 

vaiheeksi, ydinpalvelussa asiakas saa palvelun eli arvon ja jälkipalvelulla tarkoitetaan 

kontaktia, joka tapahtuu palvelun jälkeen esimerkkinä asiakaspalaute. (Tuulaniemi 

2016, 79.) 

Palvelumuotoilu on prosessimaisesti etenevä kehittämismenetelmä. Palvelumuotoilu 

on iteratiivista eli työtä toistetaan, kunnes ollaan tyytyväisiä laatuun ja 

lopputulokseen.  Määrittelyvaiheessa luodaan organisaatioin visiolle tavoite, tarkoitus 

ja raamit. Aloituksessa kerätään asiakasymmärrystä ja luodaan asiakasprofiilit. 

Suunnitteluvaiheessa ideoidaan ja konseptoidaan eli puretaan saatu tieto ja näkemys 

toimintamalliksi. Näiden löydyttyä testataan tai pilotoidaan tehtyä mallia asiakkaiden 

parissa ja kerätään palautetta. Prosessi päättyy palvelun lanseeraamiseen. 

(Tuulaniemi 2016, 132 - 155, 174 - 239.) 

4 CASE VALKEALANPALVELUALUE 

Valkealan palvelualueen kehittäminen on rajattu edellä esitettyä 

palvelumuotoiluprosessia mukaillen neljän pääteeman alle toimeksianto, 

asiakasymmärrys, yhteissuunnittelu ja tiedon jalostaminen (kuva 2). 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Valkealan palvelualueen kehittämisprosessi Tuulaniemeä (2016) ja Huovista 

(2015) mukaillen. 

4.1 Toimeksianto 

Toimeksiantoa tukevat muun muassa seuraavat seikat. Kouvolan ikääntyneiden 

palveluilla on luotuna visio ikäystävällisestä palvelualueesta, joka tukee ikäihmisten 

kotona asumista. Taustalla ovat sekä valtakunnalliset linjaukset, joiden mukaan 

palvelujen painopiste siirretään raskaista rakenteista kohti kotona asumista, että 

Kouvolan kaupungin ikääntyneidenketjun palvelustrategia 2014 - 2020. Lisäksi 

Kouvolan kaupungin vuosille 2014 - 2020 laaditussa strategiassa korostuvat 

tasapainoinen talous, asiakaslähtöinen toiminta, elinvoimainen kaupunki ja laadukas 

ympäristö. Asiakkaan kuuleminen, ennaltaehkäisyyn panostaminen ja 

3. YHTEISSUUNNITTELU 4. TIEDON JALOSTAMINEN 

1. TOIMEKSIANTO 2. ASIAKASYMMÄRRYK-  

   SEN KERÄÄMINEN 
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yhteisöllisyyden kehittäminen ovat avain tekijöistä asiakaslähtöisen toiminnan 

vahvistamiseen. (Kouvolan kaupunkistrategia 2013.)  

4.2 Asiakasymmärryksen kerääminen 

Asiakasymmärrystä kerättiin postikyselyllä. Kyselyjä lähetettiin Jokela-Niinistö alueen 

65 - 75-vuotiaille 280, joista palautui 93. Vastausprosentti on 33 % eli kuvaa melko 

luotettavasti tätä ikäryhmää. Kuten edellä esitetyistä suuren ikäluokan määrittelyissä 

myös Jokela-Niinistö-alueen 65 - 75-vuotiaat kokevat olevansa fyysiseltä 

toimintakyvyltään hyväkuntoisia. Hyvänä toimintakykyään pitää 33 %, melko hyvänä 

35 %, keskitasoisena 27 % ja huonona ja melko huonona ainoastaan 5 %. Alueen 

ikäihmiset ovat myös tyytyväisiä elämäänsä. 90 vastaajasta 27 on erittäin tyytyväisiä, 

melko tyytyväisiä 58 melko tyytymättömiä 2. 

Suuri ikäluokka on aktiivista väkeä. Liikunta, tv:n katsominen, kirjojen lukeminen sekä 

tietokoneen käyttäminen ovat suurelle osalle päivittäisiä toimia ja viikoittain käydään 

ostoksilla, siivotaan, hoidetaan puutarhaa.  Matkustamista tapahtuu muutamia kertoja 

vuodessa. Järjestö- ja vapaaehtoistoiminta, käsityöt, teatteri/elokuvat ja opiskelu ovat 

melko vähäisiä. 

Kyselyn mukaan suurin osa haluaa asua nykyisessä elinympäristössä elämänsä 

loppuun saakka. Ryhmäläisistä osa oli kuitenkin sitä mieltä, että se on koti missä on 

omat tavarat eli asuinpaikalla ei koettu olevan niin merkitystä.  Kotoa vain jalat edellä 

ajattelu ei ole heille tyypillistä. Kotona asumisessa alueen ikäihmiset pitävät tärkeinä 

hyvää terveydentilaa, suhteita perheenjäseniin ja ystäviin, luonnossa liikkumista, 

asunnon ja ympäristön turvallisuutta sekä palvelujen läheisyyttä. Uhkana kotona 

pärjäämiselle koettiin terveyden ja toimintakyvyn heikkeneminen. Tulevia sairauksia 

ei pidä murehtia. Muistisairauksia ei pelätä, mutta sitä pelätään, että kukaan ei puutu, 

jos kulkee ulkona ilman ulkovaatteita ja jättää ovet sepposen selälleen. Puolison 

menettämistä pelätään, koska usein takana pitkä parisuhde, lesket ja yksin asuvat 

pitää erityisesti huomioida palveluita mietittäessä. 

4.3 Yhteissuunnittelu työpajat 

Yhteissuunnittelu toteutettiin kolmessa suunnittelutyöpajassa. Ensimmäisessä 

työpajassa osallistujille kerrottiin asiakaslähtöisen palveluiden kehittämisestä, 

Kouvolan kaupungin Valkealan palvelualueen visiosta. Tavoitteena oli lisätä 

ymmärrystä kohderyhmästä sekä ideoida ikäihmisien toivomia arkea tukevia toiveita. 

Ikäihmiset toivoivat jalkahoitoa, fysioterapiaa ja hierontaa sekä parturi- ja 

kampaajapalveluja. Liikunta-, ruoka-, kahvila-, siivous-, talonmiespalveluja näyttäisi 

myös olevan kysyntää. Yhteinen ”olohuone” ja matalan kynnyksen terveyskioski 

koetaan myös tarpeellisiksi. Palveluiden lisäksi vastaajat ovat kiinnostuneita 
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saamaan tietoa ikääntymisestä sekä kotona asumista tukevista palveluista. He 

kokevat, että erilaiset luentotilaisuudet ovat tervetulleita. Eniten kiinnostusta herättää 

tieto Kelan etuuksista sekä kotona asumista tukevista palveluista. Lisäksi toivotaan 

tietoa kodin turvallisuusratkaisuista, muistisairauksista, lääkehoidosta, 

omaishoitajuudesta ja ikääntymisen riskeistä. Toisessa työpajassa keskityttiin piha-

alueen kehittämiseen. Pihalle haluttaisiin kasvinviljelyä, tansseja, konsertteja, 

juhannusjuhlat, kahvio, frisbeegolfturnaus ja pihapelejä. Lisäksi alueelle tulee keksiä 

vetävä nimi sekä panostaa tiedottamiseen esimerkiksi tekstiviesteillä, mainostaululla 

ja info-pisteellä. Kolmas työpaja pidettiin Valkealakodin rantasaunalla, jotta 

osallistujat saavat kuvaa myös alueesta. Valkealan palvelualue sijoittuu Käyräjoen 

rantaan, joten osallistujat kokevat tärkeäksi, että ranta saadaan kuntoon. Rantaan 

toivotaan grillipaikkaa, jossa katos ja kunnon grilli. Laituri on hyvä saada sekä 

ikäihmisille että paikallisille veneilijöille. 

4.4 Tiedonjalostaminen 

Asiakasprofiilit 

Asiakasprofiilien (4kpl) kautta oli tarkoitus löytää ikäihmisistä erilaisia 

palvelunkäyttäjiä, ja näin vastata paremmin heidän erilaisiin palvelujen tarpeisiin. 

Palvelualueen perehtyjää voi kutsua ns. perus ikäihmiseksi. Hän huolehtii itsestään ja 

on sosiaalisesti aktiivinen. Hän on keskituloinen ja etsii tietoa paikallislehdestä, 

internetistä sekä tapaa laajaa ystäväpiiriä. Häntä kiinnostaa erilaiset ikääntymisen 

tietoiskut sekä on valmis myös maksamaan ravintola- ja kahvilapalveluista.  

Ponnistelija on ajautunut tilanteeseen, jossa hän pyrkii pärjäämään.  Hänellä ei ole 

laajaa tukiverkostoa, ainoastaan muutama läheinen. Hänellä ei ole autoa ja hän lukee 

ilmaisjakelulehtiä.  Ponnistelija on tapahtumien suhteen ”kaikki ruokainen”. Hän on 

kiinnostunut maksuttomista palveluista, kuten olohuone ja ilmaiskonsertit.  

Piipahtaja on aktiiviharrastaja ja maailmanmatkaaja. Hänellä on hyvä eläke, auto ja 

kesämökki. Ikääntymisen haasteet eivät ole hänelle vielä ajankohtaisia. Internetin 

käyttö on hänelle päivittäistä. Hän ei ole kiinnostunut luennoista, mutta saattaa 

piipahtaa lounaalla, parturissa ja jalkahoidossa. Mukavuuden haluisena hän voi myös 

ostaa siivous- ja talonmiespalveluja.     

Tämä ikäihminen on kaikille suuri kysymysmerkki, pyristelijä. Hän voi olla 

liikuntarajoitteinen ja sen vuoksi eristäytynyt tai jostain muusta syystä esimerkiksi 

kulttuurisen taustansa tai elinympäristönsä vuoksi vetäytynyt syrjään yhteiskunnasta. 

Näiden ikäihmisten löytäminen on kahdenlainen haaste, joko he eivät ole 

kiinnostuneita ympäröivästä maailmasta tai eivät esimerkiksi 

liikuntarajoitteisuuteensa vuoksi pääse liikkumaan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Suuria ikäluokkia lähestyttiin avoimesti ilman varsinaista teoreettista rajausta. 

Jyrkämän (2013, 422 - 425) ajatukset ikäihmisten toimijuudesta antaa syvällisempää 

tietoa ikäihmisistä, kuin esimerkiksi onnistuneen ikääntymisen teoria (ks. Heikkinen 

2013, 396), joka peräänkuuluttaa muun muassa aktiivista elämänotetta sekä hyvää 

kognitiivista ja fyysistä kapasiteettia. Toimijuus pohjaiselta ajattelulla ikäihmisten 

ajatuksista omasta arjestaan saatiin asiakaslähtöisempää tietoa ja löytyi erilaisia 

ikäihmisten profiileja. Lisäksi toimijuus korostui myös työpajoissa, joissa ikäihmiset 

olivat tasavertaisia kehittäjiä, jokainen omalla panoksellaan. Ikääntynyt muuttuu 

palvelujen passiivisesta kohteesta aktiiviseksi yhteiskehittäjäksi. 

Asiakasprofiilit tuovat selkeästi esille sen, että palvelualueella tarvitaan laaja 

palveluiden kirjo. Palvelualueen perehtyjä on palveluiden suhteen kaikkiruokainen, 

mutta haluaa, että palvelut vastaavat hänen tarpeitaan. Ponnistelija puolestaan tekee 

valintoja palvelujen suhteen taloudellisesta näkökulmasta, koska eläke on pieni. 

Ponnistelija on jäänyt ns. paikalleen ja tarvitsee paljon henkilökohtaista kannustusta 

ja tsemppaamista.  Palvelualueen piipahtaja haluaa henkilökohtaista palvelua eikä 

halua vielä pysähtyä miettimään ikääntymisen haasteita. Viimeisimpänä pyristelijä, 

joka on ajautunut tilanteeseen, josta ei omin avuin osaa lähteä etsimään tukea 

arjessa selviytymiseen. Tämä on se ryhmä, joka pitäisi saada palveluiden piiriin.  

Palvelumuotoilulla on paljon annettavaa ikäihmisten palveluiden kehittämiseen 

erilaisilla menetelmillä, mutta sen toteuttaminen vaatii ympärilleen vahvan osaajien 

verkoston. Palvelumuotoilulla saatiin uusia palvelualueen kehittämisideoita sekä 

luotiin yhteys alueen ikäihmisiin. Ikäihmisten innostaminen, voimaannuttaminen ja 

osallistuminen antavat heille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elämään. 

Ikääntyvien palvelualueen vision kolme keskeistä näkökulmaa. Ensin palvelualue 

tarvitsee työntekijän, joka organisoi palvelualueen toimintoja. Toiseksi on löydettävä 

se flow, niin kuin eräs työpajaan osallistuva ikäihminen sanoi. Miten nämä 65 - 75-

vuotiaat saadaan liikkeelle ja ottamaan kopin omasta ikääntymisestään? On siis 

oltava kohdennettua toimintaa, joka perustuu tehtyyn hyvinvointisuunnitelmaan sekä 

kaikille avointa toimintaa (neuvontaa, ohjausta ja palveluja). Kolmas on 

tiedottaminen, sillä ikäihmiset ovat liikkuvia, että tietoa tarvitaan ajoissa ennen 

tapahtumaa. Kaupungin nettisivut tietysti, mutta mediaa ei voi unohtaa, koska 

paikallislehdet mielletään ikäihmisten keskuudessa tärkeiksi tiedonlähteiksi. 
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