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GeroMetro

Vanhustyön kehittämisverkosto 

pääkaupunkiseudulla
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Yhdessä jakaen ikäihmisen 

hyväksi!
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Mikä on GeroMetro?

• Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 

yhteinen kehittämis-, koulutus- ja tutkimusverkosto

• Yhdistää erilaista osaamista, kehittämistä ja tutkimusta sosiaali- ja 

terveydenhuollon alalla

• Kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten 

kanssa, oivalluksia työstetään ja jaetaan verkostossa

• Kehittäminen on normaali osa arjen työtä

• Pysyvää kehittämistä

• Kehittämiskausi on kaksivuotinen. Kehittämiskausi 2014-2016: 

muistisairaan kotona asumisen tukeminen

”Pienillä askelilla suuriin saavutuksiin”
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GeroMetron kehittämisrakenne

Verkosto-
tapaamiset

Verkosto-
tapaamiset
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Mitä tarkoittaa verkostokehittäminen?

• Verkostotyö on toimintaa avoimissa yhteisöissä, 

joissa toimijat ovat autonomisia (vapaita 

tekemään päätöksiä ja valitsemaan omat 

toimintatapaansa) ja jossa yhteistyön jatkuvuus 

ja onnistuminen perustuu luottamukseen

toimijoiden välillä (Järvensivu)

• Soccan roolina laajan ja itseohjautuvan 

verkoston mahdollistaminen ja tukeminen
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Tavoitteena yhdessä ajattelu ja oppiminen

Opettaminen 
”educating”

Tiedon ja osaamisen 
jakaminen opettajalta 

opetettaville

Esim. koulutusprosessi, 
jossa asiantuntija jakaa 

tietoaan muille 
luennoiden ja 

keskusteluttaen

Fasilitointi
”facilitating”

Tiedon ja osaamisen 
jakaminen ja luominen 

kaikilta kaikille 
ohjatusti

Esim. ohjattu Learning 
cafe, jossa 

asiantuntijat 
työskentelevät ja 
ideoivat yhdessä

Emännöinti 
”hosting”

Tiedon ja osaamisen 
jakaminen ja luominen 

kaikilta kaikille 
itseorganisoituen

Esim. fyysinen ja 
henkinen ”tila”, joka 

motivoi asiantuntijoita 
työskentelemään ja 
ideoimaan yhdessä

Järvensivu 2015
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Jokainen kehittäjäryhmä on oma 

verkostonsa

Kehittämis-
tehtävä

Kehittäjä-
yksikkö /
asiakkaat

Kehittäjä-
yksikkö /

-tiimi

Kehittäjä-
yksikkö /
asiakkaat

Kehittäjä-
yksikkö / 

-tiimi

Kehittäjä-
yksikkö /

-tiimi
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GeroMetro: Laaja ja itseohjautuva 

verkosto

Tunteminen
Luottamus

Sitoutuminen
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Todellisuudessa…

Järvensivu 2015
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Missä mennään nyt

Vuosi takana - vuosi edessä
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Kehittämistehtävät toteuttavat 

yhteistä unelmaa 
Muistisairaan 

hoitopolku

Asiakaslähtöiset 
yhteistyörakenteet

Tukeva ja 
vaikuttava 

päivätoiminta ja 
päiväsairaala

Kotona 
tapahtuva 
kuntoutus

Asiakasohjaus

Omaisen 
tukeminen

Saavutettava 
palvelukeskus 

toiminta

Gerontologinen 
sosiaalityö
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Kehittämistehtävät
1. Muistisairaiden miesten ryhmätoiminnan kehittäminen päivätoiminnassa, Vantaa

2. Pienryhmätoiminnan kehittäminen kuntouttavassa päivätoiminnassa, Vantaa

3. Hakemuskäytäntö ja päivätoiminnan kehittäminen, Helsinki

4. Kuntouttavaan päivätoimintaan soveltuvan mittariston käyttöönotto, Vantaa

5. Omaishoidontuen kehittäminen, Vantaa

6. KIPINÄ - Kotihoidon tukipalvelu-asiakkaiden elämän aktivoiminen ja innostaminen Kinaporin palvelukeskuksen 

asiakkaaksi, Helsinki

7. Vahvuutta Varttuneen Vuosiin – Palvelukeskuksen toiminnan laajentaminen talon ulkopuolelle, Helsinki

8. Laajasalon hyvä tyyppi – Laajasalon ikäihmisten kotona asumisen tukeminen uusia toimintamalleja kehittämällä, 

Helsinki

9. Pohjois-Haagan palvelukeskustoiminnan aloittaminen ja kehittäminen, Helsinki

10. ”Miten onnistumme yhdessä” – asiakaslähtöisten toimintamallien ja yhteistyökäytäntöjen kehittäminen, Helsinki

11. Arkikuntoutus, Kauniainen

12. Ikääntyneiden neuvonta, palvelutarpeen arviointi ja asiakasohjaus – toimintamallin uudistaminen, Espoo

13. Vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijyys sosiaalityössä, Helsinki

14. Miten vanhuspalvelulain mukainen asiakkaan itsemääräämisoikeus ja kuuleminen toteutuvat sosiaalityössä, 

Helsinki

15. Muistisairas asiakas sujuvasti saattaen sosiaalityössä, Helsinki

16. Huonomuistiset sosiaalityön asiakkaina, Helsinki

17. Muistisairaan hoitopolku Vantaalla

18. Päiväsairaalan ja kotihoidon välisen tiedonkulun kehittäminen, Vantaa
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GeroMetron koulutukset
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Alkuhaastattelut

Alkuhaastatteluissa nousi esille muun muassa seuraavia asioita: 

• Kehittämistehtävää pidettiin tärkeänä ja kehittämistyötä 
motivoivana 

• Haasteena on erityisesti ajan löytyminen kehittämiseen ja 
aikataulujen yhteensovittaminen 

• Tärkeää on ideoiden ja ajatusten vaihtaminen 
pääkaupunkiseudun kuntien välillä, erityisesti muilta 
oppiminen ja avoin kokemusten jakaminen 

• Ikäihmiset pitää ottaa mukaan kehittämiseen 

• Oppilaitosyhteistyöltä toivotiin jatkuvuutta ja sen toivottiin 
olevan koordinoitua, jotta kaikki osapuolet hyötyisivät siitä 
mahdollisimman paljon 

• Olemassa olevan tutkimustiedon toivottiin leviävän käytännön 
työntekijöille, samalla toivottiin myös uuden, käytäntöä 
hyödyttävän tutkimuksen tekoa 
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Järjestetyt seminaarit ja työpajat

• GeroMetron aloitusseminaari 4.4.14 

• Vastuutyöntekijätyöpaja 21.10.14 

• Työpaja Helsingin sosiaalityön kehittämisen 
käynnistämistä 28.10.14 

• Katse kehittämiseen -seminaari 19.1.2015 . 

• Verkostokehittämisen työpaja 4.3.2015

• Toimijuustyöpaja 25.3.2015

• Osallisuusseminaari 21.4.2015

• Kaiken keskellä yhdessä –seminaari 21.5.2015, 
GeroMetro Metropolia Ammattikorkeakoulun 
geronomiopiskelijoiden työelämäkumppani 
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Tulevat tapahtumat, syksy 2015

Teematyöpajat – Kohderyhmänä pääasiassa GeroMetron kehittäjät

• Sosiaalityön kehittämisen työpajat 1.9.15 klo 9-12 ja mahdollisesti 1.12.15 

klo 9-12

• Päivätoiminnan ja päiväsairaalatoiminnan kehittämisen työpaja 16.9.2015 

klo 9-12

• Omaishoidon kehittämisen työpaja 21.9.2015 klo 12.30–15.30

• Palvelukeskustoiminnan kehittämisen työpaja 30.9.2015 klo 9-12

• Kotihoidon kehittämisen työpaja 10.11.2015 klo 12.30–15.30

• Asiakasohjauksen ja hoitopolun kehittämisen työpaja 12.10.2015 klo 12.30-

15.30

Seminaari – Kohderyhmänä kaikki pääkaupunkiseudun vanhustyön 

toimijat

• Vaikuttavuusseminaari 21.10.2015 klo 12–16 
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Tulevat tapahtumat, kevät 2016

• Dokumentointityöpajat

• Toukokuu 2016: Kauden päätösseminaari, tulosten 

esittely



Socca 18Socca

Muut jakamisen foorumit

• Verkostotapaamiset

– Ohjaajien vertaistapaamiset 9.9.2015 klo 9-12 ja 

16.11.2015 klo 13–16

– Yhteyshenkilöiden vertaistapaaminen 4.11.2015 klo 13–16

– Esimiesten tapaaminen 20.8.2015 klo 9-10.30

• Tutkimuksen suunnitteluryhmä

• Ohjausryhmä
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Tutkimus ja oppilaitosyhteistyö

• Kevään 2015 aikana on lähtenyt kaksi 

tutkimusrahoitushakemusta, jotka liittyvät GeroMetro

kehittämiseen:

– Muistisairaan henkilön ja hänen omaisensa kokemukset 

muistisairauden alkuvaiheessa, erityisesti toimijuuden 

kysymykset.

– Tutkitaan rekisteriaineistojen avulla muistisairaiden 

henkilöiden palvelujen käyttöä.

• Syksyllä selviää, saammeko rahoitusta näihin 

hankkeisiin. 
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Valmistuneet opinnäytetyöt

• Sari Mutka (2015). Vanhusempatiaa ja asioiden hoitoa -
ikääntyneiden näkemyksiä vastuutyöntekijyydesta. 
Sosiaalityön käytäntötutkimus, Helsingin yliopisto.

• Tuija Vidgren (2015). Sosiaalityöntekijöiden keskinäisen 
yhteistyön merkitys gerontologisen sosiaalityön kentällä. 
Sosiaalityön käytäntötutkimus, Helsingin yliopisto. 

• Anna Porko (2015). Service Design in Customer Acquisition in 
the Context of Public Services: Engaging Home Care 
Customers in Service-Centre Activities. Copenhagen
Business School. 

• Kun sinulla tulee mieleen aihe, johon toivoisit gradun tai amk 
opinnäytetyön tekijää, laita viestiä GeroTiinoille, niin 
välitämme toiveita eteenpäin!
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Seuraa kehittämisen etenemistä!

• Soccan nettisivut: www.socca.fi/gerometro

• Blogisarja kehittämistehtävistä

• Infokirje muutama kerta vuodessa

• Seminaarit ja työpajat

http://www.socca.fi/gerometro

