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Neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen totesivat vuonna
2013, että heillä on yhteinen unelma – unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä ja hyvin toi-
mivista ikäihmisten palveluista. Toteuttaakseen unelmansa he päättivät laittaa voimansa
yhteen ja työskennellä yhdessä. He antoivat yhteistyölle nimen – GeroMetro.
Yhteinen työskentely alkoi vuoden 2014 alussa, jolloin rivejä alettiin koota ja yhteis-

työn nuotteja hahmotella. Innostajana kehittämisyhteistyölle toimi Pääkaupunkiseudun
sosiaalialan osaamiskeskus Soccan koordinoima varhaiskasvatuksen kehittämisyksikkö,
VKK-Metro, joka oli jo useita vuosia toiminut menestyksekkäästi pääkaupunkiseudulla.
Mukaan GeroMetroon kutsuttiin unelman toteuttamisen kannalta olennaisia toimijoita,
niin ikäihmisiä kuin ikäihmisten kanssa työskenteleviä työntekijöitä. 
Yhteiseen tekemiseen kutsuttiin mukaan myös oppilaitoksia, järjestöjä ja tutkijoita. Jokai-
sella oli tärkeä rooli unelman toteuttamisessa!
Kuntiin perustettiin yhteensä 19 kehittäjäryhmää, joista kukin otti vastuun pienestä

palasta tätä suurta unelmaa. Jokaiselle ryhmälle nimettiin ohjaaja ja yhteyshenkilö, joilla
oli erityinen rooli haaveen toteuttamisessa. Esimiesten tehtävänä oli kehittämistyön
mahdollistaminen.
Tässä käsikirjassa pääsemme ihastelemaan jokaisen kehittäjäryhmän työn hedelmiä.

Osassa I kuvaamme verkoston toimintaa ensimmäisellä kaudella vuosina 2014–2016, ja
osassa II kehittäjäryhmät pääsevät tekemään työtään näkyväksi. Tämän osan tekstit on
jokainen kehittäjäryhmä itse työstänyt. Tämän lisäksi verkkosivuiltamme
www.socca.fi/gerometro löytyy lisää materiaalia GeroMetrosta ja kehittämistyön 
tuloksista. 

Johdanto: GeroMetro — yhteinen 
unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä
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Vaikka ensimmäinen kausi on takana ja useita pieniä askelia kohti yhteistä unelmaa
on otettu, GeroMetron tarina on vielä vasta alussa. Se on yhteinen tarina, joka syntyy
erilaisissa kohtaamisissa. Se syntyy arkityössä, kehittäjäryhmien kokoontumisissa ja seu-
dullisen jakamisen foorumeissa. Se syntyy keskusteluissa ja suunnittelupöydissä, mutta
ennen kaikkea tekemällä. Me kaikki yhdessä luomme sen! 
Yhteinen tekeminen kohti unelmaamme jatkuu GeroMetron toisella kaudella vuo-

sina 2016–2018. Seuraavaan kauteen lähdemme innolla, uteliaina ja ensimmäisen kau-
den opit taskussa. Yhteisen oppimisen avulla on mahdollista koko ajan muokata
verkoston toimintaa paremmaksi ja oppia taas lisää. GeroMetro tuskin koskaan tulee
valmiiksi; sen voima piilee joustavuudessa ja mukautumiskyvyssä. Se on yhteistyöra-
kenne, joka voi vastata nopeastikin muuttuneisiin tarpeisiin. Ennen kaikkea se on yhteis-
työrakenne, joka on toimijoidensa näköinen.
Tervetuloa mukaan!

Tiina Autio ja Tiina Soukiala
GeroMetron koordinaattorit
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Verkoston 
tavoitteet 

ja toiminta-
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1 Taustaa ikäihmisten 
palvelujen kehittämisestä ja 
kehittämis kauden teemasta

GeroMetro-verkoston ensimmäisen kauden kehittämisteemana oli Muistisairaan ikä-
ihmisen kotona asumisen tukeminen. Teeman valinnan taustalla oli useita ikäihmisten pal-
veluihin liittyviä suosituksia ja lainsäädännön uudistuksia, kuten ikäihmisten palvelujen
laatusuositus, ns. vanhuspalvelulaki, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan itsemäärää-
misoikeutta koskevan lain uudistus sekä STM:n kansallinen muistiohjelma 2012–2020. 
Ikäihmisten palvelujen laatusuositusten mukaisesti hoidon painopistettä siirretään

entistä voimakkaammin kotihoitoon. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemi-
sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) täsmentää kun-
nan velvollisuuksia ja vahvistaa iäkkäiden henkilöiden mahdollisuutta saada
tarvitsemansa palvelut. STM:n kansallisen muistiohjelman 2012–2020 tavoitteet ovat
tärkeitä myös kotona asuvien muistisairaiden henkilöiden tukemisessa. Tavoitteiksi on
asetettu mm. seuraavat neljä osa-aluetta: 

• Aivoterveyden edistäminen
• Oikeat asenteet aivoterveyteen, muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen
• Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän 
läheisilleen oikea-aikaisen tuen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin sekä 

• Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen.
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Ikäihmisten määrän lisääntyminen ja entistä vanhemmaksi eläminen vaikuttavat siihen,
että kotona asuvien ikääntyvien ihmisten tarpeet, elämäntilanteet ja olosuhteet ovat
hyvin vaihtelevia. Tärkeää on turvata ikäihmiselle hyvä, turvallinen ja aktiivinen elämä
kotona. Ikäihminen nähdään osana omaa elinympäristöään ja tähän liittyvät lähipalvelut,
harrastukset, virkistysmahdollisuudet, vapaaehtoistyö ja saumaton hoitoketju. 
Muistisairaudet ovat suurin syy siihen, että ikääntyvät henkilöt tarvitsevat apua 

muilta sekä siihen, että he eivät pärjää arjessa. Muistisairauksilla on fyysisiä, psyykkisiä, 
sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia sairastuneisiin itseensä sekä omaishoitajiin, perhei-
siin ja yhteiskuntaan (World Health Organization 2016).  Erilaisten tukimuotojen kehit-
täminen sekä muistisairaiden että heidän läheistensä tueksi on tarpeen, jotta voidaan
tukea laaja-alaisesti heidän elämänlaatuaan ja hyvinvointiaan.
Muistisairaudet kuuluvat oireyhtymään, jossa tapahtuu heikkenemistä tai muutoksia

muistissa, ajattelussa, käytöksessä ja kyvyssä suoriutua päivittäisistä toiminnoista. Muisti-
sairauksia sairastaa maailmassa nyt jo noin 47,5 miljoonaa ihmistä, ja uusia muistisairauk-
sia todetaan vuosittain 7,7 miljoonalla ihmisellä. Alzheimerin tauti on yleisin
muistisairaus (World Health Organization 2016). 
Suomessa arvioidaan olevan yhteensä 240 000 ihmistä, joiden kognitiivinen toi-

minta on vähintään lievästi heikentynyt. Noin 35 000 henkilöä on sairastunut lievään ja
85 000 keskivaikeaan muistisairauteen.  Vaikka osa muistisairauksista jää Suomessa 
diagnosoimatta, noin 13 000 henkilöllä todetaan vuosittain muistisairaus (THL 2014).
Taulukossa 1 on esitetty arvio GeroMetro-kuntien keskivaikeaa ja vaikeaa muistisaira-
utta sairastavien henkilöiden lukumäärästä (Suomen Muistiasiantuntijat ry:n laskuri,
2016).  
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Taulukko 1. Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastavien henkilöiden 
lukumäärä ikäryhmittäin Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla 
(03/2015 väestötietojen pohjalta) 
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2 Kehittämiskauden 
keskeiset käsitteet

GeroMetron toiminta jakautuu kaksivuotisiin kehittämiskausiin ja ensimmäisellä kaudella
vuosina 2014–2016 teemana on ollut muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tuke-
minen. Teemaan liittyy ikäihmisen hyvinvoinnin kannalta tärkeitä käsitteitä, kuten toimi-
juus, osallisuus ja yhteisöllisyys. Lisäksi erilaisia tukimuotoja ja palveluita kehitettäessä on
tärkeä tarkastella niiden vaikuttavuutta. Seuraavassa esitellään lyhyesti näitä käsitteitä
pääasiassa GeroMetron seminaareissa esitettyjen asiantuntijaluentojen pohjalta. 

Toimijuus

Psykologiassa toimijuudella tarkoitetaan tarkoituksenmukaista vaikuttamista omiin toi-
mintoihin ja elämään. Tärkeä ihmisen toimijuutta selittävä tekijä on käsitys omasta pys-
tyvyydestään (self-efficacy). Jos ihmisen tunne omasta pystyvyydestä on matala, hän
luovuttaa helposti. Jos kokemus omasta pystyvyydestä on vahva, ihminen voittaa esteet
ja pysyy asettamassaan suunnassa vaikeuksista huolimatta. (Bandura 2006). 
Suomessa Jyrki Jyrkämä (2008b) on tuonut toimijuuskäsitteen erityisesti sosiaali -

gerontologiseen tutkimukseen. Vanheneminen voidaan nähdä valintoina ja toimintoina,
ja toimijuus käsitteenä korostaa toimintakyvyn käyttöä, aktiivista toimintaa (Jyrkämä
2008a, 276–277). Muistisairauden etenemisen on todettu muuttavan henkilön toimi-
juuden dynamiikkaa (Jyrkämä 2007b, 210). Toimijuuskeskustelussa keskeisenä nähty ih-
misen kyky tehdä valintoja, tahtoa asioita ja kontrolloida elämäänsä heikkenee
muistisairauden edetessä. Vaikka taidot ja kyvyt heikentyvät, voidaan niiden säilymistä
kuitenkin tukea. Ihminen haluaa edelleen asioita, mutta oman tahdon ilmaisu vaikeutuu.
Tämä tapahtuu vähitellen, mutta ihminen voi silti joissakin tilanteissa tehdä valintoja, jos
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ympäristö on siihen suotuisa (Virkola 2014, 50). Muistisairauden edettyä voidaan kysyä,
onko ihmisellä toimijuutta enää lainkaan. 
Vaikka muistisairaus muuttaa toimijuuden dynamiikkaa, voidaan toimijuus kuitenkin

Virkolan (2014) mukaan nähdä sekä ihmisen toiminnassa ilmentyvänä että ihmisten vä-
lisissä suhteissa rakentuvana ilmiönä. Muistisairaan ihmisen toimijuus säilyy, jos muut ih-
miset tunnistavat sen. Tämän lisäksi toimijuus rakentuu eri tilanteissa yhä uudelleen
toisten tulkinnan kautta, jos tunnistetaan ihmisen toimijuus silloinkin, kun se on näennäi-
sesti murtumassa tai heikkenemässä. (Virkola 2014, 51). 

Toimijuuden tarkastelu on tärkeää kehitettäessä muistisairaille sopivia palveluita. On
oleellista, että heidän kanssaan työskentelevät henkilöt huomaavat ja ottavat käyttöön 
vastavuoroisen kohtaamisen mahdollisuudet, joilla muistisairaan henkilön toimijuutta 
voidaan tukea. 

Osallisuus

Ikäihmisten palveluja koskevassa laatusuosituksessa vuodelta 2013 korostetaan läpileik-
kaavana periaatteena iäkkäiden osallisuuden monimuotoista turvaamista. Tavoitteena
on, että ikäihmisten ääni kuuluu kaikessa päätöksenteossa, joka heitä koskee. Ikäänty-
neen väestön osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa yhteisön toimintaan ja
palvelujen kehittämiseen. Iäkkään henkilön näkökulmasta osallisuus merkitsee osallistu-
mista omien palvelujensa suunnitteluun, oman asiansa käsittelyyn asiakkaana sekä palve-
lujen laadun arviointiin myös silloin, kun toimintakyky on heikentynyt (Ikäihmisten
palvelujen laatusuositus, 17). Osallisuus voi toteutua myös edustuksellisena osallisuu-
tena esimerkiksi vanhusneuvoston roolia vahvistamalla (ks. Ikäihmisten palveluiden laa-
tusuositus s. 20). 

GeroMetro-verkostossa korostettiin ikääntyneiden henkilöiden osallisuutta kehittämis -
työssä. Tämä näkyi monessa kehittämistehtävässä muun muassa niin, että ikäihmisiä pyydet-
tiin arvioimaan kehitettävää palvelua tai heiltä pyydettiin toiveita ja ajatuksia palvelun
suhteen. 
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Yhteisöllisyys

Tutkimuksessa on todettu, että yhteisöllisyys tuottaa ikäihmisille sosiaalista pääomaa ja
ystäviä sekä virkistää ja aktivoi heitä. Erityisesti yhdessä tekeminen, toisten ihmisten koh-
taaminen ja kokemus toisten läsnäolosta innostavat yhteisölliseen toimintaan ja tuovat
sisältöä elämään (Tommola 2008). 
Ikä itsessään saattaa vaikuttaa yhteisöllisyyden merkitykseen. Ihmiset haluavat usein

iän karttuessa viettää enemmän aikaa heille tärkeiden ja läheisten ihmisten kanssa (Ijäs
2006, 51). Yhteisöllisyyden kautta tulevien elämän mielekkyyden kokemusten puuttumi-
nen näyttäisikin olevan yhteydessä mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen ja
myös kokemukseen, ettei elämässä ole sisältöä ja että on sivussa elämän virrasta. 
(Saarenheimo 2003, 48.)
Tommola (2008) esittääkin, että yhteisöllisyyden merkitystä ja sen tuomia mahdolli-

suuksia ikäihmisten elämänlaadun parantajana ei vielä täysin ymmärretä, ja esimerkiksi
yhteisöllisyyden vahvistamisella voisi poistaa ikäihmisten yksinäisyyttä. 

Yhteisöllisyyden merkitys GeroMetrossa tuli näkyväksi erityisesti kehitettäessä päivä -
toimintaa ja palvelukeskustoimintaa. Yhteisöllisyys korostui myös omaishoidon kehittämis-
tehtävissä. 

Vaikuttavuus

GeroMetrossa kehitetään uusia toimintatapoja ja palveluita ikäihmisten kotona asumi-
sen tueksi. Vaikuttavuuden näkökulma on koko ajan esillä, jotta hyvin toimivat keinot
voidaan tunnistaa. Vaikuttavuusnäkökulman tarkastelun tueksi syksyllä 2015 järjestettiin
seminaari, jossa teemaa valottivat professorit Kaisu Pitkälä, Marjaana Seppänen ja Marja
Vaarama. Seuraavassa kerrotaan heidän puheenvuorojensa sisällöstä.
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Tarvitaan moniammatillisia interventioita
Kaisu Pitkälä korosti, että muistisairaiden ihmisten kuntoutuksessa on tärkeää ottaa
huomioon myös muistisairaan perhe ja lähipiiri. Muistisairaus koskettaa koko perhettä ja
joskus paras apu muistisairaalle voikin olla läheisen tukeminen.  Useimmat haluavat jat-
kaa tavallista perhe-elämää mahdollisimman pitkään, ja perheiden omaa arkea tulisi
tukea heidän omilla ehdoillaan. Pitkälän mukaan muistisairaan toimintakyvyn tukeminen
tarkoittaa toimintakyvyn ja autonomian palauttamista ja ylläpitoa sekä heikkenemisen
hidastamista. Toimintakyvyn tukemisen on tärkeää olla kokonaisvaltaista, jolloin tuetaan
sen fyysisiä, psyykkisiä, kognitiivisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia, ja omaisilla on tässä kes-
keinen rooli. 
Pitkälä kertoi tutkimuksista, joissa on haettu vaikuttavia tapoja tukea muistisairaita

ilman lääkehoitoa.  Näissä tutkimuksissa on tarkasteltu liikunnan, terveellisen ruokava-
lion, sosiaalisen kanssakäymisen, omahoidon ja omaisten tukemisen merkityksiä ja kaikki
nämä ovat osoittautuneet vaikuttaviksi tukimuodoiksi. Tärkeää on tehdä yksilöllisesti
räätälöityjä ja moniammatillisia interventioita, jotka kohdistuvat sekä muistisairaaseen ja
että hänen omaiseensa. Palveluilla on tärkeää olla ymmärtävän ihmisen kasvot. Pitkälän
mukaan perheet on nostettava oman elämänsä subjekteiksi ja muistisairaat sivustakat-
sojan roolista osallisiksi omassa hoidossaan.

Gerontologinen sosiaalityö pyrkii muutokseen monella tasolla
Marjaana Seppänen korosti, että myös gerontologisen sosiaalityön vaikuttavuuden tar-
kastelu on tärkeää. Vaikuttavuuden tutkiminen edellyttää sosiaalityön jäsentämistä, eri-
laisten orientaatioiden, toimintaroolien sekä menetelmien tunnistamista.
Peruskysymyksenä on, johtuuko vaikutus tehdystä toimenpiteestä vai jostain muusta te-
kijästä. On tärkeää erottaa, lähdetäänkö tutkimaan asiakastyön näkökulmaa, rakenteelli-
sen työn näkökulmaa vai vaikutusten mittaamista.
Seppäsen mukaan gerontologinen sosiaalityö pyrkii saamaan aikaan muutosta eri

tasoilla: yksilö, perhe, yhteisö ja yhteiskunta. Sosiaalityön tavoitteissa ja käytännön toi-
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minnassa on kaksoissidos, jonka lähtökohtana on toisaalta asiakkaaksi tulevien ihmisten,
perheiden ja ryhmien auttaminen ja tukeminen ja toisaalta yhteiskunnalliseen ajatte-
luun, palveluihin ja päätöksentekoon vaikuttaminen. Gerontologisen sosiaalityön tavoit-
teena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia edistäviä olosuhteita, yhteisöjen toimivuutta
ja ikääntyneiden toimintakykyä. Gerontologinen sosiaalityö on luonteeltaan muutos-
työtä, joka perustuu ihmisten, perheiden, ryhmien ja yhteisöjen sosiaalisten ongelmien
tilannearvioihin ja ratkaisuprosesseihin.

Vaikuttavuutta voi arvioida myös arjen pienten muutosten avulla
Vaikuttavuus voidaan Marja Vaaraman mukaan kiteyttää seuraavasti: 1. Asiakkaalta kysy-
tään, mitä palveluja hän haluaa ja tarvitsee, 2. työntekijät toimivat niin, että nämä toiveet
ja tarpeet tulevat kuulluksi ja auttavat löytämään niihin vastaukset ja 3. organisaatioiden
johto pitää huolta siitä, että työntekijät voivat tehdä työnsä parhaalla mahdollisella ta-
valla.  
Vaikuttavuutta voi tarkastella eri tasoilla: yhteiskunnallisena vaikuttavuutena, palvelu-

järjestelmän ja työn vaikuttavuutena ja asiakkaan hyvinvoinnin ja elämänlaadun muutok-
sina. Vaikuttavuutta voi arvioida varsinaisten tieteellisten tutkimusten ohella myös
arjessa tehtävässä seurannassa ja arvioinnissa, kunhan se tehdään systemaattisesti ja yh-
teisesti sovituilla indikaattoreilla. Vaikuttavuutta voi siten arvioida myös arjen pienten
muutosten avulla.
Vanhustyön tavoitteena pitäisi aina olla asiakkaan elämänlaadun tukeminen. Elämän-

laatuun vaikuttavat fyysinen toimintakyky ja kognitio, psyykkinen ja sosiaalinen hyvin-
vointi ja se, kuinka hyvin elinympäristö tukee ihmisen selviytymistä. Olisi tärkeä luoda
ympäristö, joka tukee ikäihmisiä kompensoimaan puutteitaan muilla elämän osa-alueilla.
Vaaraman mukaan vaikuttavuus on monen tekijän summa. Vaikuttavuutta on se, että

palvelut on kohdennettu oikein. Tärkeää on kysyä asiakkaalta, mitä hän itse kaipaisi ja
tarvitsisi eniten ja pyrkiä mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan tätä palvelua – ei tarjota
rutiininomaisesti palveluja, joita on saatavilla ja joita muille asiakkaille on tarjottu. 
Asiakkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia voidaan Vaaraman mukaan tukea, kun:
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• Hoito ja palvelu vastaavat asiakkaiden fyysisiin, kognitiivisiin, psyykkisiin, emotionaali-
siin ja sosiaalisiin tarpeisiin, ja yksilön ja ympäristön välisestä yhteensopivuudesta
huolehditaan –asiakkaalla ei ole ”vääriä” tarpeita.

• Asiakkaan toiveita ja näkemyksiä kunnioitetaan ja kuullaan.
• Asiakas-työntekijä-suhde on hyvä, lämmin, ymmärtävä, kuunteleva ja kiireetön.
• Omaiset ja tärkeät läheiset otetaan mukaan.

GeroMetron kehittämistehtävissä on pyritty korostamaan vaikuttavuuden huomioimista.
Tämä tapahtui muun muassa ottamalla huomioon asiakkaiden toiveet ja tarpeet osana
arjen työtä ja kysymällä asiakkailta mitä he toivovat. Kehitetyn toiminnan vaikuttavuutta on
myös seurattu esimerkiksi hyödyntämällä erilaisia toimintakykymittareita ja asiakaspalaut-
teita. 
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3 Tavoite, organisoituminen 
ja toimintamuodot

GeroMetro on pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen kehittämis-, koulutus- ja tutkimus-
verkosto, jossa mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen. GeroMetro-verkosto
tuo yhteisen kehittämisen äärelle sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ja osaamisen, ja
verkostossa kehitetään toimintamalleja ikäihmisten palveluihin kotona pärjäämisen tu-
eksi. GeroMetro on pysyvä verkosto, jonka kehittämisteemat vaihtuvat kaksivuotiskau-
sittain. 

Verkoston tavoitteeksi on asetettu:
• Luoda sosiaali- ja terveydenhuollon yhteinen foorumi vanhuspalvelujen 
kehittämiselle 

• Löytää toimivia toiminta- ja palvelumalleja ikäihmisen hyvinvoinnin 
edistämiseen 

• Hyödyntää muualla tehty kehittämistyö entistä paremmin keskinäisen 
jakamisen kautta 

• Vahvistaa henkilöstön jatkuvan kehittämisen ja työssäoppimisen otetta
• Saada mukaan kehittämiseen ikäihmisten kokemuksia palvelunkäyttäjinä 
• Saada uutta käytäntöä hyödyttävää monialaista tutkimustietoa kehittämis-
kauden teemasta 

• Edistää vuoropuhelua käytännön työn, opiskelijoiden ja tutkimuksen välillä 

Verkoston toiminnan keskipisteessä on hyvinvoiva ikäihminen pääkaupunkiseudulla. Tätä
tavoitellaan yhteisen kehittämisen ja jakamisen avulla. Verkoston ensimmäisellä kaudella
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mukana oli 19 kehittäjäryhmää, joista jokaisella oli oma kehittämistehtävänsä. Kehittäjä-
ryhmät koostuivat pääasiassa kuntien eri vanhustyön yksiköissä työtä tekevistä ja eri
ammattiryhmiä edustavista asiakastyöntekijöistä. Mukana oli myös esimiehiä, järjestöjen
edustajia ja kehittäjiä. Varsinainen kehittäminen ja toimintamallien kokeilu tapahtui osana
asiakastyötä, yhdessä asiakkaiden kanssa. 
Kehittäjäryhmät muodostuivat tietyn kehittämistehtävän ympärille, ja mukaan kutsuttiin
ihmisiä ja tahoja, joita tarvittiin kyseisen asian eteenpäin viemiseksi (kuva 1). Kehittäjä-
ryhmä tapasi säännöllisesti ja pyrki yhteistyössä viemään kehittämisen kohteena olevaa
asiaa eteenpäin. 

Kuva 1. GeroMetron kehittäjäryhmän rakenne 

Jokaisessa kehittäjäryhmässä oli vähintään yksi yhteyshenkilö, jonka tehtäviin kuului yh-
teydenpidosta ja dokumentoinnista vastaaminen. Kehittäjäryhmän työtä tukivat luon-
nollisesti kaikkien mukana olevien yksiköiden esimiehet sekä erikseen nimetty
kehittämistyön ohjaaja. Yhteyshenkilöille, esimiehille ja ohjaajille järjestettiin säännöllisesti
vertaistapaamisia.

Kehittäjäryhmä

Kehittämistehtävä

Kehittäjä-
yksikkö/
tiimi

Kehittäjä-
yksikkö/
tiimi

Kehittäjä-
yksikkö/
tiimi

Kehittäjä-
yksikkö/
tiimi

Kehittäjä-
yksikkö/
tiimi
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Kuva 2. GeroMetron kokonaisuus 

Verkosto tarjosi vertaisryhmien lisäksi kehittämisen tueksi työpajoja ja seminaareja
(kuva 2). Työpajoissa ja seminaareissa kuultiin tutkijoiden puheenvuoroja sekä mahdol-
listettiin ryhmien välinen jakaminen ja muilta oppiminen. Kehittäjät saivat mahdollisuu-
den jakaa omia oivalluksiaan muille ja kuulla, mitä muut olivat oppineet. Yhteisen
oppimisen idea on keskeisellä sijalla verkoston toiminnassa ja yhteiset kokoontumiset
pyrkivät edistämään tätä. Opiskelijat, tulevat ammattilaiset, toivat verkostoon oman pa-
noksensa opinnäytetöiden, harjoitteluiden ja oppimistehtävien avulla, jolloin yhteinen
oppiminen sai uuden tason. Tutkijoiden välittämän tutkimustiedon lisäksi verkosto oli
aktiivisesti mukana erilaisissa tutkimushankehauissa.
Verkoston toimintaa koordinoivat Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus

Soccan vanhustyön asiantuntijat. He ylläpitivät ja koordinoivat yhteistyötä ja tarjosivat
tukea ja työkaluja kehittämiseen. Kuitenkin varsinainen kehittäminen tapahtui kuntien
kehittäjäryhmissä osana kuntien normaalia asiakastyötä ja kehittämistoimintaa. Verkos-
ton toimintaa ohjasi ohjausryhmä ja pääkaupunkiseudun vanhustyön ylimmän johdon
verkosto. 

Hyvinvoiva 
ikäihminen

Kehittäjäryhmä- 
yhteyshenkilöt 
yhteydenpitäjinä

Verkosto -
tapaamiset

Avoimet seminaarit Esimies
johtaa kehittämistä

Kehittämisen ohjaaja 
tukee kehittämistä 
– ohjaustapaamiset 

Työpaj
at keh

ittäjille

Oppilaitosyhteistyö 
ja käytäntöä hyödyttävä

tutkimus 

Soccan asiantuntijat koordinoivat verkostoa ja järjestävät koulutusta ja työpajoja

Ohjausryhmä ohjaa ja tukee verkoston toimintaa

Pääkaupunkiseudun vanhustyön ylimmän johdon verkosto

Verkosto -
tapaamiset
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4    Verkostomainen toimintatapa

Kehittäminen on ennen kaikkea ihmisten välistä vuorovaikutusta. (Seppänen-Järvelä
2008, 23) GeroMetro-verkoston toiminta perustuu yhteistyölle ja vuorovaikutukselle.
Vuorovaikutus on monitasoista: sitä tapahtuu kuntien sisällä eri kehittäjäryhmien välillä,
saman kunnan eri organisaatiotasojen välillä, eri kuntien välillä, opiskelijoiden ja ammat-
tilaisten välillä sekä tutkijoiden ja asiakastyöntekijöiden välillä. Osaamiskeskusverkoston
kautta yhteistyö laajenee koko Suomeen ja jonkin verran tehdään myös kansainvälistä
yhteistyötä.
GeroMetron kehittäminen on verkostomaista. Timo Järvensivun mukaan ”verkosto-

työ on toimintaa avoimissa yhteisöissä, joissa toimijat ovat autonomisia eli vapaita teke-
mään päätöksiä ja valitsemaan omat toimintatapansa ja joissa yhteistyön jatkuvuus ja
onnistuminen perustuu luottamukseen toimijoiden välillä”. Verkostomainen tekeminen
on tehokas joustavuutta vaativissa tilanteissa, ja se toimii hierarkkisen rakenteen lo-
massa. Verkosto ikään kuin kutoo verkkoaan hierarkkisen rakenteen lomaan. 
GeroMetron kehittämishaasteet nousevat kuntien kehittämistarpeista, ja kehittäjä-

ryhmät toimivat mukanaolevien yksiköiden esimiehien sekä yhteyshenkilön ja ohjaajan
tukemana sopien omista toimintatavoistaan ja tavoitteistaan. Verkosto tarjoaa alustan,
johon nämä hyvinkin autonomisesti toimivat kehittäjäryhmät voivat kiinnittyä. Verkos-
toon kiinnittymisen on oltava vapaaehtoista, koska toiminnan onnistuminen perustuu
luottamukseen toimijoiden välillä. Verkoston toiminta kehittyy ja elää vuoropuhelussa
toimijoiden välillä: mitä aktiivisemmin kehittäjäryhmät ja niiden jäsenet osallistuvat ver-
koston toimintaan ja sen suunnitteluun, sitä enemmän he voivat hyötyä siitä. Verkoston
kokeminen hyödylliseksi taas ruokkii osallistumisaktiivisuutta. Jos verkostoon kiinnittymi-
sen motivaattorina on pakko, luottamus ja autonomisuus eivät toteudu ja toimijoiden
oma aktiivisuus vähenee. Näin menetetään verkoston toiminnan perusta.
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Luottamus, tunteminen ja sitoutuminen

GeroMetron toiminnan onnistuminen perustuu toimijoiden väliseen luottamukseen.
Järvensivun mukaan verkostotyössä keskeisiä elementtejä ovat luottamuksen lisäksi tun-
teminen ja sitoutuminen. Nämä elementit ruokkivat toisiaan: kun tullaan tutuiksi, aletaan
luottaa ja luottamuksen myötä on helpompaa ja mielekkäämpää sitoutua toimintaan.
Toisaalta sitoutumisen kautta tutustutaan muihin ja luottamus toimijoiden välillä kasvaa.
Ilman näitä elementtejä verkostolla ei ole toimintaedellytyksiä. Jokaisella verkoston toi-
mijalla on tärkeä rooli, jotta saavutetaan verkoston suurin mahdollinen anti. Verkosto-
maisessa toiminnassa ei voi ajatella, että joku tekee toisten puolesta. Verkosto on juuri
sen toimintaan osallistuvien näköinen, jokainen mukanaolija rakentaa ja muokkaa sitä
omalla panoksellaan.
Timo Järvensivu nimeää yhdessä oppimisen ajattelu- ja toimintamalleiksi opettami-

sen, fasilitoinnin ja emännöinnin. Opettaminen on luentotyyppistä asiantuntijalta kuuli-
jalle suuntautuvaa tiedon siirtoa, jossa kuulija on passiivinen vastaanottaja. Fasilitoinnissa
asiantuntijat kokoontuvat johdetusti toimimaan yhdessä. Emännöinti puolestaan on sel-
laisen tilan tarjoamista, jossa ammattilaisten on mahdollista toimia yhdessä itseohjautu-
vasti. GeroMetrossa hyödynnämme kaikkia näitä yhdessä oppimisen ajattelu- ja
toimintamalleja; kuitenkin ihanteena ja tavoitteena on liikkua kohti emännöinnin vahvis-
tumista. Ihanteena on, että GeroMetron tarjoamassa tilassa asiantuntijoiden on mahdol-
lista toimia yhdessä, yhteisen tavoitteen eli ikäihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.
GeroMetro on tila ja alusta, jossa hyvää voi levittää ja jakaa.

Kehittäjäryhmät ovat omia verkostojaan

GeroMetrossa kuntien kehittäjäryhmät ovat omia pieniä verkostojaan, jotka ovat muo-
dostuneet tietyn kehittämistehtävän ympärille. Verkostot kehittävät omia tehtäviään ja
näiden tueksi koordinoidaan vertaistapaamisia, koulutusta, oppilaitosyhteistyötä ja tutki-
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musta. Toiminta perustuu toimijoiden väliseen jakamiseen, jonka mahdollistavat erilaiset
GeroMetron toimintamuodot sekä toimijoiden oma aktiivisuus. Myös ikäihmisten osalli-
suus on kehittämisessä keskeisessä roolissa. 
Verkostokehittämisen ihanne on avoimuus eli verkostoon voi liittyä ja siitä voi pois-

tua vapaasti milloin tahansa. GeroMetro on puoliksi avoin verkosto: mukaan voi liittyä
monella tavalla, mutta kuitenkin niin, että toimintakaudelle valitut kehittäjäryhmät ovat
verkoston ydintoimijoita sen kauden aikana. Kehittäjäryhmät eivät siis vaihdu kesken
toimintakauden. 
Kehittämistehtävien ympärille kootut verkostot voivat sen sijaan parhaimmillaan olla

avoimia verkostoja, joihin kutsutaan tehtävän kannalta tarpeelliset ihmiset ja tahot. Ke-
hittämistehtävään voi liittyä ja siitä voi poistua henkilöitä ja tahoja aina tarpeen mukaan.
Tällöin verkosto elää ja joustaa jatkuvasti ja näin on mahdollista saavuttaa verkosto -
kehittämisen parhaat hyödyt.
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5 Kehittämisen periaatteet

Yhdessä tekeminen

Yhdessä tekeminen on GeroMetron toiminnan ytimessä. Taustalla on ajatus, että yh-
dessä tekemällä voimme saada huomattavasti enemmän aikaan ja yhdistämällä voimat
yhteisen tavoitteen saavuttamiseen voimme muuttaa maailmaa. Kun teemme kehittä-
miskokeiluja, opimme koko ajan uutta ja kaikki tämä viisaus on tärkeää laittaa kiertoon.
Kollektiivinen osaamispääoma karttuu ja pystymme saavuttamaan enemmän. 
GeroMetro ei kilpaile muiden hankkeiden kanssa, vaan pikemminkin pyrimme yhdessä

tekemiseen. Jokainen hanke, projekti tai ryhmä, joka tekee työtä saman tavoitteen eteen,
vie meitä kohti unelmaamme hyvinvoivasta ikäihmisestä ja hyvin toimivista ikäihmisten
palveluista pääkaupunkiseudulla. Siksipä emme halua kilpailla, vaan tehdä yhdessä ja jakaa.

Ihmettely ja innostuminen

Kehittäminen lähtee ihmettelystä. Huomataan jokin asia, joka ei toimi tai joka voisi toi-
mia paremmin. Uteliaasti maailmaan suhtautuva ihminen huomaa enemmän näitä koh-
tia. Niihin voi suhtautua ongelmina tai mahdollisuutena kehittää, luoda uutta ja ajatella
uudella tavalla. Myös kun asiakas tuo esiin epäkohdan, voimme suhtautua siihen uteli-
aasti todeten: onpa mielenkiintoista, kerro lisää! Mietitään yhdessä, mitä asialle pitäisi
tehdä!
Innostuminen on muutosvoimaa. Kun huomataan muutosta vaativa asia ja suhtau-

dutaan siihen mahdollisuutena tehdä työtä vieläkin paremmin, muutos saa aikaan posi-
tiivisen vireen ja muutokselle on helpompi sanoa kyllä.



Kokeileminen

Kehittäminen on ytimeltään toimintaa. Mikään ei muutu, ennen kuin ihmisten toiminta
muuttuu. Jos tyydytään vain suunnittelemaan, mikään ei tosiasiallisesti muutu ja kun 
vihdoin suunnitelma viedään käytäntöön, voi olla ettei se toimikaan. Kokeiluissa on kyse
rutiinien rikkomisesta, hieman uudella tavalla tekemisestä. Kokeillen saadaan nopeasti
tietoa siitä, mikä todella toimii ja mikä ei. Kun tieto karttuu, toimintaa voidaan taas
suunnata uudelleen tarkoituksenmukaisella tavalla. Vastaantulevat haasteet voidaan 
ratkaista yksi kerrallaan, eikä tarvitse etukäteen tietää, mitä kaikkea tulee vastaan ja
miten kaikki sujuu.
Kokeileminen edellyttää rohkeutta, koska se voi myös epäonnistua. Mutta silloinkin

on vain saatu tärkeää tietoa siitä, mikä toimii ja mikä ei. Kehittämisessä ja erityisesti 
kokeillen kehittämisessä on hyvä säilyttää pilke silmäkulmassa. Monet kehittäjäryhmien
jäsenet kertoivatkin, että ryhmien kokoontumisissa on naurettu paljon. Ilon ja leikilli -
syyden avulla kehittämiseenkin löytyy uutta intoa.

Muutosta pienin askelin

Kehittämisessä edetään askel kerrallaan ja suurikin muutos tehdään pienin askelin. Ta-
voite pilkotaan pieniin paloihin, joita on mahdollista viedä eteenpäin osana omaa työtä.
On tärkeää, että kehittäminen voi edetä asiakastyön lomassa työpäivän aikana. 
Tavoitetta tarkistetaan matkan varrella. Kun joitakin askeleita tavoitteen suuntaan on

otettu, voi olla että tavoitetta olisikin tarpeen muuttaa tai tarkentaa. Usein huomataan,
että tavoite on ollut liian suuri tai epätarkka. Tavoitetta rajataan ja konkretisoidaan, ja
taas otetaan askeleita sen suuntaan. Joskus voi tulla harha-askeleitakin, mutta kun teh-
dään muutosta pienin askelin, myöskään harhaan ei mennä kovin pahasti ja korjausliik-
keitä on mahdollista tehdä.
Käsikirjan lopusta löytyy kehittämistehtävän täsmentämislomake ja kehittämisaske-

leen dokumentointilomake, jotka konkretisoivat tavoitteiden pilkkomista ja pienin aske-
lin etenemistä (liitteet 1 ja 2).
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Kuva 3. Kehittäjän voimavarapuu 
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6 Kehittämisestä opittua

GeroMetro verkoston ohjaajat ja yhteyshenkilöt pohtivat kehittämistehtäviin liittyvien
haasteiden ja oppien lisäksi myös kehittämistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Tämän
pohjalta työstettiin kehittämisen voimavarapuu (kuva 3). Lisäksi GeroMetron loppu-
haastatteluissa koottiin kehittäjän tekemiä oivalluksia ja oppeja. Nämä koottiin kehittä-
jän huoneentauluksi (Kuva 4).

Kuva 4. Kehittäjän huoneentaulu 

Oppia ja oivalluksia kehittämisestä

• Innostuneet ihmiset ovat keskeisin voimavara

• Kehittäjäryhmän on tärkeä tavata säännöllisesti 

• Kehittämiseen on varattava riittävästi aikaa

• Kehittämistehtävän kannalta oleellisten toimijoiden on oltava mukana 
kehittämisessä samoin kuin niiden, joilla on valta päättää asioista

• Älä ota liian isoa haastetta, muotoile konkreettinen tavoite ja etene pienin askelin

• Jaa vastuuta, delegoi!

• Kun seinä tulee vastaan, etsi uusi tie!

• Kokeile rohkeasti, älä luovuta!

• Verkosto tuo rakennetta kehittämiseen ja se tukee tekemistä

• Monitasoinen jakaminen on tärkeää ja se mahdollistuu verkostossa

• Verkostokehittämisessä oma aktiivisuus on kaiken lähtökohta – osallistumalla hyötyy

”Olen kehittynyt ammatillisesti kehittämisen myötä”
”Olemme löytäneet ihan uusia avauksia yhdessä tekemiseen”
”Kannattaa kehittää, se on virkistävää!”
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Miten onnistumme yhdessä! 
– Yhteiset toimintamallit kotihoidon 
ja palvelu keskuksen välillä 

Teimme yhteisiä toimintamalleja kotona-asumisen tukemiseksi kotihoidon 
ja monipuolisen palvelukeskuksen välillä. Keskeistä on ollut toisiimme ja 
toi stemme työhön tutustuminen, näin voimme palvella asiakkaita entistä 
paremmin ja kokonaisvaltaisemmin. 

Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen ja Helsingin eteläisen kotihoidon yhteinen 
kehittämistyö ”Miten onnistumme yhdessä” käynnistyi vuonna 2014. Hankkeelle oli 
tilausta, sillä yhteisten asiakkaiden määrä oli Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen 
kotona-asumista tukevan toiminnan lisääntymisen myötä kasvanut. Kaipasimme yhä
enemmän yhteistyörakenteiden selkiyttämistä ja yhteisiä toimintamalleja asiakastyöhön. 

Yhteistä tuumausta

Hanke polkaistiin vauhtiin Kivelän päivätoiminnan ja eteläisen kotihoidon Femkanten 3
ja Viiskulma 1 henkilöstön yhteisillä tuumaustyöpajoilla. Työpajoissa tutustuttiin puolin ja
toisin, tutkailtiin yhteisiä tavoitteita ja tunnistettiin kehittämiskohtia yhteisessä asiakas -
prosessissa. Työpajojen tuotoksista löytyi selkeät kehittämisen kohdat: emme tunteneet
riittävästi toistemme toimintaa ja toimintatapoja, mikä aiheutti haasteita tiedonkulun 
lisäksi myös asiakasohjauksessa. Yhteisen tietojärjestelmän puuttuessa nousi haasteeksi
tiedonkulku ja yhteinen hoidon suunnitteluprosessi.

”Kun tavoitteet ovat 
yhteiset ja puhalletaan 
yhteen hiileen, voidaan 
resurssit kohdistaa 
viisaammin. 
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Ohjekansio kotihoidon tiimeille

Päivätoiminta alkoi rakentaa tarpeiden pohjalta ohjekansiota kotihoidon tiimeille yhteis-
työssä kotihoidon ja palvelukeskuksen kanssa. Kansiossa on päivätoiminnan hakemiseen
liittyviä asioita ja ohjeita kuten mitä tulee ottaa huomioon, kun ikäihminen aloittaa tai
lopettaa päivätoiminnassa. Kansio sisältää tietoa, mitä päivätoiminta ja palvelukeskus -
toiminta ovat, kenelle toiminta on suunnattu sekä tsekkauslistan, mitä tulee huomioida
hakuprosessissa. Lisäksi kansiosta löytyy yhteystietoja. Kansion tavoitteena on auttaa
koti hoidon työntekijöitä ohjaamaan asiakas oikean palvelun piiriin – ”oikea palvelu, 
oikeaan aikaan”- periaatteen mukaan. Ohjekansiosta toivotaan olevan hyötyä niin 
uusille kuin vanhoillekin työntekijöille. 

Yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma 

Kotihoidon ja päivätoiminnan yhdeksi kehittämiskohdaksi otettiin asiakaan yksilöllinen
hoito- ja palvelusuunnitelma. Samalla asiakkaalla saattaa olla useampia hoitosuunnitel-
mia riippuen palveluista ja suunnitelmat eivät aina kohtaa. Tavoitteena olisi yksi yhteinen
hoito- ja palvelusuunnitelma, jolloin ikäihmisen tilanteesta saadaan monipuolinen kuva,
tavoitteista tulee yhteisiä ja asiakkaan tilannetta arvioidaan ja seurataan kokonaisvaltai-
sesti. Ikäihminen voi jatkaa päivätoiminnassa harjoiteltuja taitoja kotona ja toisaalta hän
voi suunnitellusti harjoitella kotona tarvittavia taitoja päivätoiminnassa. Myös asiakkaan
mahdolliset terapiajaksot päivätoiminnassa voidaan kirjata yhteiseen hoitosuunnitel-
maan ja huomioida RAI -tietojärjestelmässä. 



Monenlaisia kohtaamisen paikkoja työntekijöille 

Tutustumiskäynnit ja tutustumisjaksot kotihoidon ja Kivelän monipuolisen palvelukes-
kuksen välillä ovat vahvistaneet yhteistyötä ja antaneet henkilöstölle laajempaa näkö -
kulmaa yhteisen asiakkaan palveluprosessista. Pidempi taitovaihtokin on ottanut tuulta
alleen ja jatkossa pyritään suunnitelmallisempaan taitovaihtoon eri yksiköiden kesken.

”Esimiesten tuki 
on oleellinen asia 
kehittämisessä, 
mutta erityisesti työn -
tekijöiden osallistu -
minen kehittämiseen
arjen asiantuntijoina 
ja toimijoina on 
ensiarvioista.
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Yhteiset 
tuumaustyöpajat

Infokansio kotihoidolle, 
tsekkauslistat

Taitovaihto, 
tutustumiskäynnit, 
yhteiset asiakasfoorumit

Yhteinen 
hoitosuunnitelma

Kinestetiikkatyöpajat

Onnellisesti ja turvallisesti kotona!
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Yhteiset tuumaustyöpajat otetaan jatkossa säännöllisiksi tilaisuuksiksi kotihoidon ja 
palvelukeskuksen välillä.
Kotihoidon ja Kivelän monipuolisten palvelukeskusten yhteiset kinestetiikkatyöpajat

ovat myös olleet yhteinen foorumi, missä työntekijät ovat tavanneet toisiaan ja harjoit-
telun ohella on jaettu ajatuksia asiakastyöstä.

Yhteistyö tärkeää hoitopolun eri vaiheissa

Kehittämisen keskiössä on ollut asiakas, ja entistä vahvemmin olemme oivaltaneet
yhteis työn merkityksen asiakkaan hoitopolulla hoitoketjun eri vaiheissa. Yhteinen 
hoidon suunnittelu asiakkaan ja hänen tukiverkostonsa kanssa on ensiarvioisen tärkeää.
Vaikka kehittäminen lähti kotihoidon ja monipuolisen palvelukeskuksen yhteisestä 
kehittämistarpeesta, matkan varrella myös muut toimijat ovat tulleet tiiviisti mukaan. 
Esimerkkeinä ovat Kampin palvelukeskus ja Helsingin sosiaali- ja lähityö. 
Esimiesten tuki on oleellinen asia kehittämisessä, mutta erityisesti työntekijöiden

osallistuminen kehittämiseen arjen asiantuntijoina ja toimijoina on ensiarvioista. Haas-
teina ovat ajanpuute sekä tiedon jakaminen kaikille työntekijöille. 

Kehittäminen jatkuu ja laajenee

Kehittämisemme toinen vaihe alkoi alkuvuodesta 2016, kun kehittäminen laajeni eteläi-
sen kotihoidon muihinkin tiimeihin ja Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen arviointi-
ja kuntoutus- sekä lyhytaikaishoidon yksiköihin. Myös Töölön monipuolinen palvelukes-
kus lähti mukaan yhteiseen kehittämistyöhön. Lähdimme liikkeelle samalla kehittämis -
rakenteella, mutta ensimmäisen vaiheen kömmähdyksistä viisastuneina ☺.
Kehittämisteemat liittyvät jatkossakin tiiviisti kotona-asumisen tukemiseen ja omassa or-
ganisaatiossa menossa oleviin kehittämishankkeisiin. 

Lisätietoja

Claudia Hellström, vs johtaja
claudia.hellstrom@hel.fi

Mari Perälä, apulaisosastonhoitaja
mari.perala@hel.fi

Kivelän monipuolinen palvelukeskus
Helsingin kaupunki

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala
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”Mitäs me miehet” – Hakunilan 
päivätoimintakeskuksen miesten ryhmät

Kehittämisaiheenamme oli perustaa muistisairaille miesasiakkaillemme 
suunnitelmallista pienryhmätoimintaa, jonka sisältö olisi miesten näkö -
kulmista ja ideoista kumpuavaa. Pienryhmätoiminnan tavoitteena oli myös
huomioida asiakkaat paremmin yksilöinä ja tukea heitä käyttämään fyysisiä,
psyykkisiä ja sosiaalisia voimavarojaan. Lisäksi halusimme mahdollistaa 
vertaistuen saamisen ja jakamisen.   

Miesten toiveista lähtevää toimintaa

Miesten pienryhmät kokoontuivat keväällä ja syksyllä. Ryhmät kokoontuivat kerran vii-
kossa ja tapaamisia oli yhteensä 12. Ensimmäisellä tapaamisella asiakkaat suunnittelivat
ja ideoivat, mitä kaikkea he haluaisivat ryhmätuokioissa tehdä. Miehet toivoivat muun
muassa kädentaitoja, pieniä puutöitä, musiikkihetkiä kuten laulua ja levyraatia, erilaisia
tunnistamistehtäviä (esimerkiksi kalat, artistit ja presidentit), pelejä ja tuolijumppaa. 
Kevään ja syksyn ryhmät olivat toimintatuokioltaan hieman erilaiset. Syksyn ryh-

mässä tehtiin ryhmän toivomat loppurutistukset kuntosalilla, kun taas kevään ryhmässä
osallistujat keittivät itse vuorotellen aamukahvit tapaamiskertoina ja kahvien lomassa
kuulosteltiin, miten viikko oli kullakin mennyt. Kevään ryhmän tapaaminen puolestaan
päättyi kortin pelaamiseen, Mustaan Maijaan. Kummassakin ryhmässä toteutui toiminta-
kyvyn kaikkien osa-alueiden tukeminen ja harjoittaminen. 
Kevään ja syksyn pienryhmien aluksi kaikille ryhmäläisille tehtiin elämänkaari- ja

ADCS-ADL -haastattelu sekä liikkumiskykyä mittaava testistö SPPB. 

”Pienryhmässä miehet 
ystävystyivät saaden 
toisiltaan vertaistukea.
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Miesryhmätoiminnan merkitys

Miesten oma pienryhmätoiminta lisäsi selvästi asiakkaiden ryhmäytymistä ja ystävysty-
mistä, miesten yhteiset innostuksen aiheet ja toiveet toivat heille mielihyvää ja voima -
varoja päivään. Miehet osoittautuivat hyvin samanhenkisiksi ja huumorintajuisiksi, ja he
saivat toisiltaan vertaistukea sekä iloa ja naurua, jolla jaksaa seuraavan viikon. Miehet oli-
vat hyvin tyytyväisiä pienryhmään, ja he tukivat ryhmässä myös toisiaan.    
Ryhmätapaamisten jälkeen toteutetuissa mittauksissa tapahtui jonkin verran muu-

Lisätietoja

Sointu Mutkala, ohjaaja
sointu.mutkala@vantaa.fi

Hakunilan päivätoimintakeskus,
Vantaa

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala 



toksia.  ADCS-ADL haastattelussa noin puolella mittaustulos parani ja puolella vastaa-
vasti huononi. Liikkumiskyky parani keskimäärin 1–3 pisteellä SPPB-mittarilla mitattuna. 
Päivätoiminnan henkilökunta oli motivoitunut miestenryhmän toiminnan kehittämi-

seen, ja olemme tämän jälkeen laajentaneet pienryhmätoimintaa muun muassa voima-
neitoihin.

Mitä opimme?

Ryhmiä ohjatessamme huomasimme, että ryhmätoimintaan osallistuvien muistin olisi
hyvä olla toimintakyvyltään samalla tasolla. Tällöin ryhmätoiminta on antoisampaa kai-
kille osallistujille. Kun toimitaan pienessä ryhmässä, hiljaisempikin osallistuja uskaltaa tulla
esiin ja ryhmän kannustava tuki auttaa uskaltamaan. Pienryhmän toiminnan suunnittelu
tuntui mielekkäältä etenkin silloin, kun osallistujat pystyvät myös itse esittämään omia
toiveitaan ja kiinnostuksen kohteitaan.  
Pienryhmätoimintamme kehitti myös päivätoiminnan työtapoja ja toi uutta sisältöä

asiakkaiden päivätoimintaan. Henkilökunnalle pienryhmän toteuttaminen ja sen onnis-
tuminen lisäsi työmotivaatiota sekä innostusta työn jatkuvaan kehittämiseen.

”Miehet osallistuivat itse
ryhmien suunnitteluun
ja toteutukseen – tämä
toi iloa ja mielihyvää 
– ja toi sisältöihin
miesnäkö kulmaa.
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Aistipuutarhalla mielekästä päivätoimintaa

Halusimme lisätä pienryhmätoimintaa päivätoiminnassa ja yhdessä 
asiakkaiden kanssa loimme rehevän aistipuutarhan Myyrinkodin sisäpihalle. 
Halusimme parantaa asiakkaiden toimintakykyä, tunnistaa heidän 
voima varojaan ja tuoda hyvää mieltä kaikille.
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Asiakkaat kädet savessa

Kehittäminen lähti asiakkaista, he toivoivat viihtyisämpää pihaa Myyrinkodin sisäpihalle,
jossa oli ennestään vain muutamia pensaskasveja ja ruusuja. Asiakkaat valitsivat ensim-
mäiseksi toimenpiteeksi niityn perustamisen. Siemenet ostimme syksyllä 2014 ja talven
aikana luimme puutarhakirjoja ja valitsimme kasveja. Kirjoista löytyi aistipuutarhoja ja asi-
akkaat halusivat kokonaisvaltaisia elämyksiä, joten aloitimme aistipuutarhan tekemisen.
Mukaan saimme vammaispalvelujen päivätoiminnan, Myyrinkodin osastot, omaiset, va-
paaehtoiset sekä Vantaan kaupungin viherosaston ja Metropolian opiskelijoita.
Keväällä 2015 aloitimme pienryhmätoiminnan: kaivoimme ruohikkoa pois ja lai-

toimme niityn siemenet multaan. Asiakkaat tekivät tuulikelloja, istuttivat siemeniä purk-
keihin ja toivat omia kasveja ja kukkaruukkuja. He hoitivat puutarhaa: kastelivat, kitkivät,
koskettelivat kasveja, maistoivat yrttejä, haistoivat tuoksuja, tekivät kukkakimppuja, käve-
livät, jumppasivat, pelasivat pelejä ja nauttivat puutarhasta kokonaisvaltaisesti. Asiakkaat
keräsivät kasveista siemeniä, ja kasveja prässättiin myöhemmin tehtävää kasviota varten.
Asiakkaat kokevat puu-
tarhan omakseen ja päi-
vätoimintaan tullessaan
katsovat usein ensim-
mäiseksi, mitä uutta
sinne on tullut ja miten
kasvit ovat kasvaneet.  
Tuulikaappiin lai-

toimme yhteiskäyttöön
erilaisia pöytä- ja piha-
pelejä sekä tyynyjä ja
peittoja, jotta asiakkaat
voivat ulkoilla kylmälläkin
ilmalla.

”Puutarhasta löytyy 
lähes jokaiselle 
mielekästä tekemistä 
ja esimerkiksi 
tasapaino- ja lihas -
kuntoharjoituksia 
tehtiin aivan 
huomaamatta. 

”Puutarha toi paljon 
hyvää mieltä ja vei 
muistot lapsuuteen.

”Puutarhasta iloittiin 
myös talvella muistellen
mennyttä kesää ja 
tehden suunnitelmia
tulevalle.
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Ohjaaja valokuvasi asiakkaita ja kasveja ja kuvista tehtiin diaesitys, jota katsoimme
syksyllä ja pääsimme näin yhdessä ihailemaan, mitä olimme saaneet aikaan. Kaikille asiak-
kaille annettiin laminoitu 30x30 cm valokuva niitystä, josta kaikki alkoi. He tekivät myös
yhdessä runoja puutarhasta.

Hyvänmielen puutarha vei muistoissa lapsuuteen

Asiakkaat ulkoilivat enemmän, pelasivat pelejä, heittivät tikkaa ja mölkkyä. Tasapaino- ja
lihaskuntoharjoitukset lisääntyivät huomaamatta, kun kannettiin tavaroita ja vettä,
kumar teltiin, kääntyiltiin ja vaihdettiin asentoja puutarhassa toimiessa. Asiakkailla oli aina
hyvä mieli puutarhassa, ja he muistelivat lapsuuttaan ja omia kasvejaan, mitä olivat kas-
vattaneet. Asiakkaat kokivat puutarhan hoidon aikuisten ihmisten tekemiseksi. 
Aistipuutarha vaati henkilökunnalta selkeää työn organisointia, suunnitelmallisuutta

ja sitoutumista. Koska puutarhan hoitoon osallistui paljon ihmisiä, aikaa yhteisille palave-
reille oli vaikea saada. Näkemykset siitä, miten puutarhaa muokataan, eivät aina olleet
yhteneväisiä. Sovimme kuitenkin työnjaosta ja siitä, mitä alueita kukin hoitaa.

Puutarhassa jokaiselle jotakin

Aistipuutarha toteutui ja asiakkaat ja henkilökunta jatkavat yhdessä sen kehittämistä.
Pienryhmätoiminta on suunnitelmallista ja asiakkaan voimavarat pääsevät käyttöön.
Huomasimme, että jokaisella asiakkaalla oli annettavaa puutarhan hoidossa; osa halusi
olla ”päällysmiehiä”, osa halusi konkreettista tekemistä, osa nautti puutarhan tuotoksista,
jollekin pelaaminen oli tärkeää ja joku ”keräsi” askelia. Huono sää ei haitannut ulkoilua,
kun oli mielekästä tekemistä.
Vuoden 2016 keväällä teemme linnunpönttöjä ja muokkaamme lisää maata kas-

veille. Seuraamme, mitä lintuja pihapiirissä on ja tuleeko pönttöihin asujia.

Lisätietoja

Myyrmäen päivätoiminta
Vantaan kaupunki
puh. 040 568 5819

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala
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Päivätoiminnan tyytyväinen asiakas 
– sisällön ja hakuprosessin kehittäminen

Kehittämisemme tavoitteena oli päivätoiminnan pienryhmätoiminnan avulla
vastata paremmin asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin kotona asumisen tuke-
miseksi. Halusimme vahvistaa asiakkaan vahvuuksien huomioonottamista
päivätoiminnassa: isossa ryhmässä on vaikeampi antaa yksilölähtöistä 
kuntoutusta ja hiljaisempien asiakkaiden on vaikea saada itsensä kuulluksi. 

Lisäksi halusimme tehostaa ja keventää päivätoiminnan hakuprosessia ja
päivätoiminnan koordinaattorin työtä, lisätä yhteistyötä sekä selkeyttää ja
nopeuttaa prosessia asiakkaan näkökulmasta. Prosessin tehostamisen taus-
talla oli tarve vähentää turhaa paperityötä ja lisätä asiakkaille käytettävää
työaikaa. Lisäksi teimme koko Helsingin läntiselle alueelle yhteisen päivä -
toimintaesitteen. 

Isot ryhmät jaettiin kahtia

Lähdimme kehittämiseen kartoittamalla asiakkaiden toiveita. Päivätoiminnan henkilö-
kunta kysyi asiakkailta toiveita hyvästä päivätoiminnasta ja hyödynsimme edellisvuonna
tehtyä asiakastyytyväisyyskyselyä. Näiden pohjalta jaoimme isot ryhmät pienempiin.
Muistisairaiden ryhmää ohjasi ohjaaja. Muut asiakkaat tekivät omassa ryhmässään muita
tehtäviä ja ryhmää ohjasi siitä kiinnostunut asiakas. 
Asiakkaat kokivat muistisairaiden oman ryhmän hyvänä asiana. Muistisairaiden olo

on rauhallisempaa, ja järjestely mahdollisti paremman keskittymisen myös muille asiak-
kaille. Näin hekin ovat olleet tyytyväisempiä. Asiakkaat myös viihtyivät ryhmissä entistä
pidempään; he eivät olisi halunneet lähteä kotiin, vaikka päivätoimintapäivä oli jo päätty-
nyt.
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Lisäksi järjestimme päivätoiminnassa teemapäiviä, kuten esimerkiksi pelipäiviä, ja
hyödynsimme palvelukeskusta asiakkaiden toiveet huomioiden.

Sujuvammin päivätoimintaan byrokratiaa vähentämällä

Kehittämisryhmämme kävi läpi nykyisen päivätoiminnan hakuprosessin ja lähti sen poh-
jalta miettimään, mitä voisi tehdä toisin ja missä kohtaa prosessia voisi keventää. Teimme
kaksi erilaista päivätoiminnan hakuprosessia, joita kokeilimme kehittämisjakson aikana.  
Vähensimme hakuvaiheen byrokratiaa esimerkiksi jättämällä hakemuksesta pois tar-

peettomia liitteitä. Näin pystyimme nopeuttamaan jonoon pääsyä ja paikan saamista,
mikä näkyy heti asiakkaille ja omaisille. Kokeilussa lisäsimme myös hakuprosessiin kohtia,
joissa kotihoito, sosiaalityö, omaishoidon tuki ja päivätoiminta tekevät luontevammin
suunnitelmallista yhteistyötä. 
Uuden hakuprosessin myötä päivätoiminnan koordinaattorin rooli pienenee ja

hänen työaikaansa vapautuu asiakastyöhön. Asiakkaiden tiedot ovat paremmin ajan 
tasalla, kun aloittaminen tapahtuu nopeammin. Aloittamisen nopeutuminen vähentää
turhaa työtä, kun päivätoimintaan hakevat ihmiset ovat edelleen motivoituneita ja kyke-
neviä osallistumaan siihen.

Mitä opimme?

Päivätoiminta on kolmen toimijan ja kolmen tietojärjestelmän jatkuvaa yhteistyön kent-
tää. Yhteisessä pohdinnassa lisääntyi ymmärrys toisten tehtävästä, toimintakentästä ja
siitä, miksi jokin asia on toiselle tärkeää. Tämä vahvisti yhteistä halua miettiä asiaa mah-
dollisimman toimivaksi. Asiakkaat pystyvät itse päättämään omista kiinnostuksen -
kohteistaan päivätoiminnassa ja työntekijöiden työvuorosuunnittelulla saamme lisää
aikaa asiakastyöhön. 
Päivätoiminnan hakuprosessissa on kohtia, jotka on tehtävä määrämuotoisesti

Lisätietoja

Irmeli Poutanen, vastaava ohjaaja
Munkkiniemen palvelukeskus

irmeli.poutanen@hel.fi

Marjukka Pihlajamäki, 
johtava sosiaalityöntekijä

Lännen sosiaali- ja lähityön yksikkö
marjukka.pihlajamaki@hel.fi

Helsingin kaupunki

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala
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(suostumus tiedonsiirtoon, päätökset). On myös paljon kohtia, joita voi miettiä täysin
uudelleen. Vaikka mallia oli hiottu paljon jo ennen kokeilun aloittamista, siihen tuli kokei-
lun aikana muutoksia ja täydennyksiä. Kehitetty käytäntö levitetään koko Helsinkiin ja
todennäköisesti se tulee levitessään vielä muuttumaan. 
Suuria ongelmia kehittämisessä ei ollut, mutta johtuen muun muassa delegointi -

säännöksistä, ei ketteriäkään käänteitä voinut tehdä. Sisältöjen uudistamista hidasti 
henkilökuntaresurssin ajoittainen vähyys. Lisäksi asiakkaiden hoidollisuuden lisääntymi-
nen vaikuttaa siihen, miten monimuotoista toimintaa päivätoiminnassa pystytään järjes-
tämään ja miten paljon asiakkaat jaksavat osallistua. 

”Paperitöistä otettiin
aikaa ihmisen 
kohtaamiseen.

Tiedän ajantasaisen 
jonotustilanteen ja 
jonotusajat, tämä 
helpottaa kolmen 
kuukauden jonotusajan
seurantaa

Uudistukset ovat 
tuoneet mielekkyyttä
työhön ja ryhmän
vetäminen on 
helpompaa, kun
olemme saaneet 
samantasoiset ja 
-tyyppiset ihmiset 
samaan ryhmään.
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Mittareista voimaa päivätoiminnan 
vaikuttavuuden arviointiin

Vantaan Simonkylän päivätoimintakeskuksessa etsittiin päivätoimintaan 
sopivia mittareita, joilla voidaan selvittää päivätoiminnan vaikuttavuutta
muistisairaan ikäihmisen toimintakyvyn tukemisessa.  

Toiveena työväline päivätoiminnan vaikuttavuuden arviointiin

Halusimme löytää mittareita, joilla voisimme saada lisätietoa asiakkaan psyykkisestä ja
fyysisestä toimintakyvystä sekä pystyä yhdessä asiakkaan kanssa asettamaan tavoitteita
päivätoiminnalle. Meillä on hyvät esitiedot asiakkaasta hänen aloittaessaan päivätoimin-
nassa; palvelutarpeen arvioinnissa on selvitetty asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja
asetettu tavoitteita kuntoutumiselle sekä päivätoiminnalle. Kuntouttavassa päivätoimin-
nassa ei kuitenkaan ole käytetty suunnitelmallisesti tiettyä mittaria tavoitteiden saavutta-
misen arviointiin. Uuden työkalun löytämisen ja käyttöönoton takana oli ajatus saada
työväline ja tietoa päivätoiminnan sisällön kehittämiseksi.  

Ensin kartoitettiin tarjolla olevia mittareita

Hankkeen alkumetreillä totesimme päivätoiminnan vaikuttavuuden selvittämisen liian
suureksi haasteeksi, joten rajasimme kehittämistehtäväämme sopivien toimintakyky -
mittareiden löytämiseksi päivätoimintaan.  Tutustuimme erilaisiin mittareihin muun 
muassa kirjallisuuden ja Toimia-tietokannan avulla sekä selvitimme yhteistyökumppanei-
den ja Vantaan kaupungin muiden toimijoiden käytössä olevia mittareita. Päivätoiminnan
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asiakastyötä tekeville ohjaajille teimme kyselyn, jossa kartoitimme ohjaajien näkemyksiä
päivätoiminnan vaikuttavuudesta asiakkaiden toiminatakyvyssä.  
Vaikuttavuutta ja mittareita pohdimme oman verkostomme lisäksi Soccan työnteki-

jöiden kanssa. Tämän yhteistyön pohjalta tiedustelimme mittariasiaa myös yleislääke -
tieteen professori ja ylilääkäri Kaisu Pitkälältä. Hänen esittelemistään vaihtoehdoista
valitsimme käyttöön psyykkisen hyvinvoinnin mittarin. Toiseksi mittariksi valitsimme
Time up and go (TUG) -mittarin, jolla mitataan asiakkaan liikkumiskykyä. Käyttöön otet-
tiin myös jatkoyhteydenottolomake, johon oli kirjataan tahot, joihin asiakkaan päivätoi-
mintajakson aikana on oltu yhteydessä. Esimerkkinä on vaikkapa vapaaehtoisvälitys.   

Sitten kokeiltiin ja ihmeteltiin

Mittareita koekäytettiin päivätoiminnan uusien asiakkaiden kohdalla maaliskuun 2015 ja
helmikuun 2016 välisenä aikana. Asiakkaan alkuhaastattelussa vastuuhoitaja käytti mitta-
reita kirjaten tulokset osaksi asiakkaan hoitosuunnitelmaa. Tulokset kirjattiin myös yhtei-
seen koontitaulukkoon. Asiakkaille tehtiin alkumittaukset päivätoiminnan alkaessa ja
loppumittaus noin 3-5 kk kuluttua ensimmäisestä mittauksesta.   
Sekä alku- että loppumittaus molemmilla mittareilla tehtiin 28 asiakkaalle. Keskimää-

rin psyykkinen hyvinvointi parani hieman (0,73–0,74 asteikolla 0–1), mutta jo asiakkai-
den lähtötaso oli hyvä. Myös fyysinen toimintakyky TUG-mittarilla arvioituna parani
hieman päivätoimintajakson aikana (keskimääräinen suoritusaika parantui 18 sekunnista
17 sekuntiin). Kummankin mittarin tulosten vaihteluväli oli kuitenkin suuri johtuen iäk-
käästä asiakaskunnasta, joiden erilaiset sairaudet vaikuttavat toimintakykyyn ja tuloksiin.
Päivätoiminnan asiakkaat suhtautuivat pääsääntöisesti hyvin myönteisesti mittarei-

den käyttöön, vaikka osa asiakkaista vaikutti myös hieman hämmentyneeltä psyykkisen
hyvinvointimittarin kysymyksistä. Ohjaajien mielestä mittareiden käyttäminen oli help-
poa ja nopeaa, ja ne antoivat lisätietoa asiakkaan fyysisestä ja psyykkisestä toimintaky-
vystä. Jos asiakkaalla havaittiin tarvetta psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen, hänet
ohjattiin mielialan kohenemista ja voimaantumista edistävään pienryhmään. 

”Ei mittaamista vain 
mittaamisen vuoksi! 

Ryhdyimme asettamaan
yhteistyössä asiakkaan
kanssa yksilöllisempiä 
tavoitteita päivätoimin-
nalle ja miettimään 
erilaisia toteutus keinoja
tavoitteisiin 
pääsemiseksi. 
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Psyykkisen hyvinvoinnin mittaria käyttäessämme kiinnitimme huomioita siihen, että
vaikeasti muistisairaat ja ns. sairaudentunnottomat saivat usein täydet tulokset mitta -
uksesta; mittauksen mukaan he olivat psyykkisesti erityisen hyvinvoivia. Ilmiö toistui 
useamman vaikeasti muistisairaan kohdalla, mikä herätti epäilyksemme mittarin sovelta-
vuudesta vaikeasti muistisairaille. Näillä asiakkailla mielialan vaihtelut olivat kuitenkin
toistuvia. 

Vaihdettiin uusiin mittareihin – löytyi MIKE

Kehittämistyö oli haastavaa ja muistisairaiden kanssa käytettävän sopivan psyykkisen toi-
mintakyvyn mittarin löytäminen päivätoiminnan käyttöön tuntui varsin vaikealta. Kehit-

Lisätietoja

Karoliina Vesilahti, toiminnanohjaaja
Simonkylän ja Hakunilan kuntouttava

päivätoiminta
Vantaan kaupunki
puh. 040 735 0895

Tanja Järvinen, suunnittelija
Vanhus- ja vammaispalvelut

Vantaan kaupunki
puh. 050 312 1781

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala
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tämisen edetessä perehdyimme vielä muihinkin mittareihin. Näin päädyimme vaihta-
maan mittarit toisiin vuoden 2016 vaihteessa.
Yhteistyössä päivätoiminnassa aloittaneen fysioterapeutin kanssa vaihdoimme TUG-

mittarin liikkumista laajemmin mittaavaan SPPB-mittariin, sillä laajuuden lisäksi sen tulok-
set ohjaavat paremmin jatkokuntoutuksen suunnittelua. 
Syksyllä 2015 löytyi MIKE eli Muistisairaan Ihmisen Koetun Elämänlaadun sekä

psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin ja seurannan työväline. Innostuimme
työvälineestä siinä määrin, että päädyimme ottamaan tämän arviointivälineen testatta-
vaksi vuoden 2016 alusta psyykkisen hyvinvointimittarin tilalle. Metropolia Ammatti -
korkeakoulun geronomiopiskelijat tekevät vuoden 2016 aikana opinnäytetyön
MIKE-työkalun käytöstä päivätoiminnassa. 
Hankkeessa mietimme myös RAI:n hyödyntämistä asiakkaan päivätoimintajaksolla.

Suurelle osalle päivätoiminnan asiakkaista on tehty RAI-arviointi joko osana palvelu -
tarpeen arviointia tai esimerkiksi kotihoidossa. Päivätoiminnassa tulemme jatkossa kiin-
nittämään erityisesti huomiota asiakkaan RAI-arvioinnin perusteella tunnistettuihin
kuntoutuksen mahdollisuuksiin ja pyrimme niiden osalta tukemaan toimintakykyä 
yhteistyössä asiakkaan verkoston kanssa.

Oivalluksia

Kehittämistehtävän kautta oivalsimme että myös mittaustulosten hyödyntämistä kan-
nattaa suunnitella etukäteen. Mittareiden käytöstä saatua tietoa tulee käyttää hyödyksi
esimerkiksi tavoitteiden asettelussa ja muussa asiakasta hyödyttävässä toiminnassa: 
mittauksen tulos tulee näkyä asiakkaan kuntoutuksessa. On siis tärkeää suunnitella 
tarvittavat toimenpiteet ja prosessi arvioinnin jälkeen, jotta mittaamisesta on hyötyä 
asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa sekä päivätoiminnan sisällön suunnittelussa. Kehit-
tämistyö aktivoikin meidät asettamaan yhteistyössä asiakkaan kanssa yksilöllisempiä ta-
voitteita päivätoiminnalle ja miettimään erilaisia keinoja tavoitteisiin pääsemiseksi.  

Muistisairaiden 
asiakkaiden 
kommentteja MIKE:stä

”Se on hyvä, että 
tämmösiä kysytään. 
Ei ole taidettu ennen
näin kysyäkään.

Tämmösen 
tarkastuksen vois 
tehä aina sillon tällön. 
Että tietäs missä 
mennään.

Ei tämä haastattelu 
vaikia ollu. Liian 
lyhyen aikaa vain kesti. 
Olisin puhunu 
enemmänki

(Lähde: Muistiliitto ja Eloisa ikä -ohjelma)
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Välitä, Vuorovaikuta ja Viestitä –
Päiväsairaalan ja kotihoidon välistä 
tiedonkulkua kehittämässä

Vantaalla Sairaalapalveluissa toimivan päiväsairaalan ja kotihoidon välisessä
viestinnässä esiintyvät ongelmat saivat meidät lähtemään kehittämistyöhön.
Halusimme parantaa tiedonkulkua, ja näin parantaa potilaan hoidon jatku-
vuutta. 

Tutustumista puolin ja toisin

Kartoitimme yhteisissä tapaamisissa esille tulleita konkreettisia ongelmia. 

1.) Huomasimme, että kirjaamisessa oli puutteita. Kaikilta potilailta pitäisi löytyä tiedot
ainakin asumisolosuhteista ja potilaan omasta hoitajasta. 

2.) Toinen huomio oli, että sairaalan ja kotihoidon on hyödyllistä opetella tuntemaan
paremmin toistensa työtä ja kehittää yhteisiä keskustelu- ja koulutusfoorumeja.
Tällä tavalla tiedonkulku paranee ja potilaamme hyötyvät tästä konkreettisesti. 

Ratkaisuna näihin ongelmiin päiväsairaalan sairaanhoitajat tutustuivat yhden työpäivän
ajan kotihoidon kenttätyöhön ja järjestivät infotilaisuuden päiväsairaalatoiminnasta koti-
hoidon yksikköön. Tätä jatkamme edelleen. Kutsuimme myös kotihoidon työntekijän tu-
tustumaan päiväsairaalan toimintaan ja ehdotimme työntekijöiden yhteisiä tapaamisia ja
koulutuksia. Tämä sai kannatusta kotihoidon ja sairaalapalveluiden esimiesten yhteistyö-
kokouksessa.



54

Kotihoito-ohjeet lomakkeelle

3.) Huomasimme myös potilaiden saattaneen kokea, että he eivät ole hoidon keski-
piste, vaan heidän ”ylitseen” puhutaan, kun työntekijät vaihtavat tietoja keskenään. 

Tämän vuoksi lähdimme kehittämään potilaalle kotiin annettavaa lomaketta, johon on
koottu lyhyesti päättynyttä hoitojaksoa koskevia tietoja ja ohjeita sekä tarkemmat ravit-
semus- tai liikuntaohjeet. Lomakkeesta näkevät kotona hoitoon osallistuvat, mitä asioita
on hyvä tehdä kotona. Esimerkkejä voivat olla vaikkapa painon seuraaminen viikoittain,
minkälaista ruokaa kannattaa syödä tai mitä tehdä tasapainon edistämiseksi. 
Potilaan kotiutuessa korostetaan, kuinka tärkeää on tukea arjessa potilaan tekemiä

itsenäisiä päätöksiä. Tämän voi tehdä vaikka mahdollistamalla kauppamatkoja, jolloin 
ihminen pääsee itse valitsemaan ruokatavaroita. Potilaan hoitoon osallistuvien on varot-
tava, ettei kotiutuvaa holhota liikaa, vaan eri tavoin tuetaan itsenäisyyttä ja omanarvon-
tuntoa. Tästä syystä läheistä yhteistyötä onkin tehtävä omaisten ja ystävien kanssa.   

Sivutuotteena uusi alku vapaaehtoistoimintaan

Positiivista olivat niin sanotusti kehittämisen ”sivutuotteena” syntyneet helmet, kun päi-
vätoimintavierailulla lähti käyntiin sairaalapalveluissa hiipunut vapaaehtoistyön kehittämi-
nen. Keväällä sairaalassa järjestettiin vapaaehtoisten POP UP -tapahtuma. Myös kotona
asuvan ikäihmisen ravitsemusasiat otettiin kehittämiskohteeksi niin kotihoidossa kuin
päiväsairaalassakin. 

”Asenne ratkaisee 
– kun välitämme 
potilaastamme aidosti, 
välitämme myös 
yhteistyökumppaneista. 
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Mitä kokemuksia ja oppia saimme kehittämisestä?

Lopputuloksena kehittämistyöstämme ei syntynyt valmista tuotetta, mutta nostimme
esille tarpeen tarkastella kriittisesti yhteistä toimintaamme, jotta päällekkäiset työvai-
heet jäävät pois. Ilmeinen tarve on yhteiselle kirjaamisen kehittämiselle ja uusien työn-
tekijöiden huolelliselle perehdyttämiselle, jotta löydämme yhteisen potilaamme tiedot
järjestelmistä. Yhteinen hoitosuunnitelma olisi potilaan kannalta erinomainen asia. 
Kaikista tärkeintä kehittämistyössä on kuitenkin se, että meillä on tahtotila hoitaa

hyvin yhteistä potilasta, haluamme kaataa tietoisesti näkymättömiä ja joskus näkyviäkin
raja-aitoja, jotka voivat estää joustavaa toimintaa ja olla este laadukkaalle ja taloudelli-
sesti järkevälle hoidolle.
Kehittämisemme on ollut oppimisprosessi. Kehittämisen aikana on menty kohti ta-

voitetta ja työtä jatketaan. Tärkeintä on asenne kehittämiseen, sillä innostus ohjaa arjen
työssä. Henkilökohtaiset vuorovaikutustilanteet ja verkostoituminen edistävät kehittä-
mistä. Verkostoitumisen ansioista lähestymme luontevammin toisiamme ja saamme pa-
rannusehdotukset käyttöön. Tärkeää on muistaa, että mukana on henkilöitä, joilla on
tahtoa ja valtaa viedä parannukset käytäntöön. 
Kun on kaksi kehittäjätahoa, yhteistä aikaa kehittämiseen on varattava riittävästi ja

käytännön työntekijöitä on oltava kummaltakin kehittäjäpuolelta mukana. Pieni henkilö-
kunta kehittämistyössä on haavoittuvaista, ja sijaisen puute rajoittaa tapaamisia. Kehittä-
mistehtävällä on oltava innokas ohjaaja, joka näkee asiat laajemmin, ja edistysaskeleet
kannattaa kirjata. Opimme, että yhteistyön ja tiedonkulun kehittämisen ytimessä on vä-
littäminen, vuorovaikuttaminen ja viestintä. Näitä kaikkia pyrimme kehittämistehtäväl-
lämme edistämään yhteisen asiakkaan parhaaksi.       

Lisätietoja

Marjatta Sarkkinen, osastonhoitaja
Vantaan sairaalapalvelut

marjatta.sarkkinen@vantaa.fi

www.socca.fi/paivatoiminta-paivasairaala





2 Saavutettava 
palvelukeskustoiminta
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Pohjois-Haagan palvelukeskusta 
perustamassa

Vierekkäisillä tonteilla sijaitsevat Helsingin Kaupungin Hopeatien palvelutalo
ja Helsingin Seniorisäätiön Mariankoti yhdistivät voimansa ja syntyi Pohjois-
Haagan palvelukeskus. 

Yhteinen tavoite yhdisti kaupungin ja Seniorisäätiön palveluja

Hopeatien palvelutalolla ja Helsingin Seniorisäätiön Mariankodilla oli yhteinen tavoite
pienimuotoisen palvelukeskuksen perustamisesta lähialueen eläkeläisille ja työttömille
sekä talojemme asukkaille. Tämä sai alkunsa Helsingin kaupungin palvelukeskustoimin-
nan strategiaohjelmasta, jonka mukaan helsinkiläisten ikäihmisten tulisi saada palveluita
omalla alueellaan. Lisäksi Seniorisäätiölle oli asetettu Helsingin kaupunkikonsernin toi-
mesta tavoite lisätä kotona-asuville iäkkäille helsinkiläisille palveluita.
Hopeatien palvelutalon ja Mariankodin yhteinen tavoite oli jotain aivan uutta, sillä

toinen taloista on Helsingin kaupungin palvelutalo ja toinen Helsingin Seniorisäätiön
vanhainkoti. Kaupungin ja säätiön välinen yhteistyö on vuosikymmenten ajan ollut tii-
vistä. Kaikki Seniorisäätiön asukkaat tulevat kaupungin sijoitusjärjestelmän kautta, ja se-
niorisäätiön käytössä olevat kiinteistöt omistaa Helsingin kaupunki.  Näin oli luontevaa
perustaa yhteinen palvelukeskus, jotta pohjoishaagalaiset saisivat palveluita ja toimintaa
omalla alueellaan. Uusi palvelukeskus nimettiin Pohjois-Haagan palvelukeskukseksi ja jo
muutaman kuukauden järjestäytymisen ja suunnittelun tuloksena vietettiin tammikuussa
2015 palvelukeskuksen avajaisia.  
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Aktiivista ja monipuolista toimintaa 
– enemmän valinnanvaraa asiakkaille

Palvelukeskus tarjoaa palveluita ja ohjelmaa molemmissa taloissa eli Mariankodin ja 
Hopeatien toimipisteissä sekä talon ulkopuolella. Toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä,
tuetaan ikäihmisten kotona asumista, lievitetään yksinäisyyttä ja lisätään sosiaalisia suh-
teita. Tarjolla on erilaisia avoimia ja tuettuja ryhmiä, palveluohjausta, liikuntaa sekä ruo-
kailumahdollisuus. Pohjoishaagalaiset ovat ottaneet palvelukeskuksen innolla vastaan ja
käyttävät palveluita aktiivisesti. Palvelukeskukseen on tehty tähän mennessä noin 300
palvelukeskuskorttia.
Palvelukeskuksen perustaminen ja yhteistyö on ollut antoisaa. Molempien talojen

pitkäaikaisasukkaille yhteinen palvelukeskus on tarjonnut lisää ohjelmaa ja valinnanvaraa.
Yhteisen palvelukeskuksen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme monipuolisem-
paa ohjelmaa kuin mitä voisimme tarjota yksin. Järjestämme aktiivisesti myös yhteisiä 
tapahtumia ja juhlia. Toisiltamme olemme oppineet uusia toimintatapoja ja jakaneet
hyviä käytäntöjä. 

Haasteet voitetaan luovuudella

Toki myös haasteita löytyy, kun ollaan kahdessa eri organisaatiossa, joissa ovat omat t
ietojärjestelmänsä, eikä pääsy toistensa järjestelmiin ole itsestään selvää. Palvelukeskuk-
sessa on virallisesti kaksi työntekijää ja ajan jakaminen on toisinaan hyvin haasteellista.
Myös organisaatioiden erilaiset hallinnoimistavat toivat omat kiemuransa. 
Olemme kuitenkin huomanneet, että nämä haasteet voitamme talojen ja työnteki-

jöiden joustavuudella, luovuudella ja pitkäjänteisyydellä. Ilman niitä olisi yhteistyön teke-
minen todella hankalaa. Tulevaisuudessa näemme Pohjois-Haagan palvelukeskuksen
kukoistavana luovana ja innostavana kohtaamispaikkana, jossa kävijöiden ääntä kuullaan
palveluja suunniteltaessa.

Lisätietoja

Eevastiina Päivärinne, vastaava ohjaaja
eevastiina.paivarinne@hel.fi

Mari Raatikainen, sosiaaliohjaaja
mari.raatikainen@seniorisaatio.fi

Pohjois-Haagan palvelukeskus
Helsingin kaupunki ja Seniorisäätiö

www.socca.fi/palvelukeskustoiminta



”Pienellä voi tehdä
suurta.

Haasteet voitetaan
työntekijöiden jousta-
vuudella, luovuudella ja
pitkäjänteisyydellä. 

Kuntosali on kutsunut
ikäihmisiä liikkumaan.

Ennaltaehkäisevällä
työllä on suuri merkitys.
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Yhteinen työ 
Laajasalon ikäihmisten tukena

Helsingin kaupungin kaakkoisen kotihoitoyksikön ja Roihuvuoren monipuoli-
sen palvelukeskuksen työntekijät istuivat keväällä 2013 saman pöydän 
ääreen miettimään, kuinka he voisivat yhdessä tukea paremmin kotona 
asuvaa laajasalolaista ikäihmistä ja tuoda palvelut lähemmäksi. He päätti-
vät käynnistää Hyvä tyyppi -kokeilun, jossa palkattiin toiminnanohjaaja 
kotihoidon ja palvelukeskuksen yhteiseksi työntekijäksi. 

Konkreettisia tavoitteita toiminnanohjaajalle olivat aloittaa jalkautuva työ Laajasalossa,
käynnistää palvelukeskustoiminta Laajasalossa, luoda yhteistyöverkostoja ja kehittää väli-
neitä löytää kotihoidon asiakkaita, jotka hyötyvät uusista toiminnoista.

Yhteisen työn -malli syventämään kotihoidon 
ja palvelukeskuksen yhteistyötä

Kokeilun helmeksi osoittautui yhteisen työn malli. Toiminnanohjaajan ansiosta onnis-
tuimme syventämään kotihoidon ja palvelukeskuksen yhteistyötä. Halusimme toimia
uudella tavalla ja kehittää alusta pitäen toimintaa yhdessä toistemme ja asiakkaidemme
kanssa. Kaiken perustana olivat kotihoidon asiakkaille tehdyt haastattelut, joista saimme
suuntaa millaisia palveluja alueen ikäihmiset tarvitsevat ja toivovat. Toiminta on saanut
nyt melko vakiintuneen mallin, jota toki kehitämme jatkuvasti, mutta tällaisenakin se vas-
taa erinomaisesti asiakkaidemme yksilöllisiin tarpeisiin. 



Yhteistyömme solmukohdat

Seuraavassa kuvatut yhteistyön solmukohdat auttavat ymmärtämään, mitä yhdessä 
tekeminen oikeasti tarkoittaa.

Asiakasprofiili
Kehitimme yhteisen asiakasprofiilin, joka toimii kotihoidon hoitajien työkaluna. Asiakas -
profiilissa on erilaisia kriteerejä, kuten asiakas ei osallistu kodinulkopuoliseen toimintaan
tai asiakas on yksinäinen. Kriteerit ovat suuntaa-antavia ja auttavat hoitajia miettimään,
hyötyisikö asiakas toiminnanohjaajan käynnistä. 

Yhteiset tapaamiset
Toiminnanohjaaja ja kotihoidon työntekijät tapaavat säännöllisesti kerran viikossa, ja yh-
dessä keskustellaan tiimien kanssa yhteisistä asiakkaista ja toiminnanohjaaja saa uusien
asiakkaiden tiedot. Lisäksi toiminnanohjaaja on tarvittaessa muutenkin yhteyksissä koti-
hoidon hoitajiin, hän voi esimerkiksi yhdessä hoitajan kanssa mennä kotikäynnille asiak-
kaan luo. 

Toiminnanohjaajan jalkautuminen
Toiminnanohjaaja soittaa asiakkaalle hänen luvallaan ja sopii kotikäynnin. Kotikäynnillä
selvitetään asiakkaan kiinnostuksen kohteet ja tarpeet, ja samalla toiminnanohjaaja saa
arvokasta tietoa asiakkaasta pelkästään tarkastelemalla tämän kotiympäristöä. Keskuste-
lun pohjalta lähdetään yhdessä miettimään asiakkaalle sopivaa toimintaa tai palvelua. 
Useimmiten toiminnanohjaaja ohjaa asiakkaan Rudolfin palvelukeskukseen. Osallis-

tumisen kynnys on matalampi, kun asiakas tietää saman toiminnanohjaajan olevan häntä
vastassa palvelukeskuksessa. Palvelukeskuksessa on avointa toimintaa ja tuettuja ryhmiä
pääasiallisesti kotihoidon asiakkaille. Toiminnanohjaaja voi ohjata asiakkaan myös muu-
hun toimintaan tai miettiä toimintaa myös kotiin asiakkaan toiveista ja tarpeista riip-
puen. Esimerkkeinä ovat vaikkapa vapaaehtoiset kävelykaverit tai osallistuminen kirkon
aktiviteetteihin.

Asiakaspalautetta: 

”Kun pääsen sieltä kotoa
… minä ihan paiskaan
sen ulko-oven kiinni.

Oon niin tottunut, 
että multa kysytään ja
haastatellaan, mutta 
kerrankin mua on
kuultu.
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Kotihoidon käynnin yhteydessä
Esko valittaa hoitajille yksinäisyyt-
tään ja kertoo kaipaavansa 
tekemistä. Kotihoito ehdottaa 
toiminnanohjaajan tapaamista. 
Esko kiinnostuu ja antaa luvan
yhteystietojen luovuttamisen 
toiminnanohjaajalle.

Tiistain yhteisessä kotihoidon ja
toiminnanohjaajan tapaamisessa
kotihoito kertoo Eskon tilan -
teesta toiminnanohjaajalle ja 
antaa yhteystiedot. 

Kotikäynnillä toiminnanohjaaja ja
Esko etsivät mielekästä tekemistä.
Tämän lisäksi toiminnanohjaaja 
kartoittaa Eskon mahdollisuuksia ja
kykyjä liikkua palveluihin. Esko 
kiinnostuu palvelukeskuksen 
tuetusta mukana ryhmästä. Koti -
käynnillä voi olla mukana myös
esim. omainen tai hoitaja.  

Kotihoidon ja toiminnanohjaajan
tuella Esko osallistuu ryhmään 
lähilinjaa käyttäen. Toiminnan -
ohjaaja on Eskoa vastassa 
palvelukeskuksen ovella. Kotiin
mennessään kotihoito on Eskoa
vastassa kotipysäkillä. 
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Lisätietoja

Ilja Miskala, toiminnanohjaaja
puh. 040 516 27 34

Pirjo Lindholm, kotihoidon ohjaaja
puh. (09) 310 563 18

Päivikki Paakkanen, vastaava ohjaaja
puh. (09) 310 46 022

Helsingin kaupunki

www.socca.fi/palvelukeskustoiminta 



Toiminnanohjaaja käyttää asiakkaan luona käydessään työkaluna Ipadiä. Siitä voidaan
yhdessä katsoa kuvia palvelukeskuksesta, reittiä kotoa palvelukeskukseen tai soittaa
vaikkapa keskustelun alkuun asiakkaan mielimusiikkia. Ipadin käyttö konkretisoi, mitä 
palvelukeskus käytännössä tarkoittaa ja miten löytää tietoa palveluista. Näin madalle-
taan kynnystä lähteä palvelukeskukseen. 

Asiakkaan osallistuminen ja osallistaminen
Monet asiakkaat sanovat jo varhaisessa vaiheessa, etteivät he pysty osallistumaan palvelu-
keskuksen toimintaan, vaikka olisivatkin kiinnostuneita. Useimmiten mainitaan, että liikku-
minen palvelukeskukseen pelottaa tai uuden toiminnan aloittaminen jännittää.
Toiminnanohjaaja voi miettiä yhdessä asiakkaan ja kotihoidon työntekijöiden kanssa 
yksilöllisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakkaan osallistumisen ja vahvistavat hänen pys-
tyvyyden tunnettaan. Esimerkiksi asiakas on tullut palvelukeskukseen yhdessä toiminnan -
ohjaajan kanssa, kotihoidon työntekijät ovat saattaneet asiakkaan lähilinjapysäkille tai
omaiset ovat olleet mukana asiakkaan kanssa tutustumassa palvelukeskukseen. Näin asia-
kas on päässyt mukaan toimintaan niin, että se tuntuu hänestä turvalliselta ja mielekkäältä.

Palaute kannustaa jatkamaan
Yhteisen työn mallista on kerätty palautetta asiakkailta ja työntekijöiltä, ja palaute on
ollut erinomaista. Kotihoidon näkökulmasta konkreettinen hyöty on asiakkaiden aktiivi-
suuden ja toimintakyvyn kehittymisen seurauksena vähentynyt kotihoidon palveluiden
tarve ja asiakaskäynnit sekä uudenlainen tuki omaan työhön. Palveluohjaus on tehostu-
nut ja asiakkaille voi tarjota muutakin kuin kotihoidon peruspalveluita tai avopalveluiden
itsenäistä käyttöä. Asiakkaat puolestaan ovat kertoneet saaneensa sisältöä ja seuraa ar-
keensa. Kuntosalilla tehdyt testit ovat myös osoittaneet, että harjoitukset ovat tuotta-
neet tulosta. Kehittämiskohteita ovat tiedotus ja omaisten saaminen vahvemmin
mukaan.
Yhteinen työ on ollut luonnollista ja innostavaa. Sen kautta olemme pystyneet 

vastaamaan tavoitteisiimme parantaa asiakkaidemme elämänlaatua ja toimintakykyä
sekä lisäämään heidän osallisuutta. Mikä olisikaan tilanne, jos emme näin toimisi? 

Maaliskuusta 2015 
huhtikuuhun 2016 

• 9 900 asiakaskäyntiä 
Rudolfin palvelu -
keskuksessa

• 80 kotikäyntiä
• 49 kotikäyntien

asiakasta, jotka 
osallistuvat 
säännöllisesti 
Rudolfin 
palvelukeskuksen 
toimintaan
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Vahvuuttaa varttuneen vuosiin 
– tukea, ohjausta ja neuvontaa Kontulassa

Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa on viety kinestetiikan oppeja
kotihoitoon, parkkeerattu hammashoidon Liisu-auto kesäksi palvelukeskuk-
sen pihaan, kehitetty saattajapalvelua, aloitettu päivätoiminnan terapeuttien
kotikäynnit sekä perustettu kivijalkaryhmä Vuosaareen.

Osahanke 1 Kinestetiikka kotihoitoon

Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa kinestetiikkaa on käytetty pitkään. Kineste-
tiikka on havaittu hyväksi välineeksi, joten lähdimme viemään toimintamallia myös koti-
hoitoon. Tavoitteena oli opettaa kinestetiikan perusteita kotihoidon työntekijöille.
Kinestetiikka on voimavaralähtöinen toimintamalli, joka perustuu ihmisen luonnollis-

ten liikemallien ja aistitoimintojen ymmärtämiseen ja toisen ihmisen kunnioittavaan
kohtaamiseen. Asiakkaan ehdoilla tapahtuva kohtaamisen on todettu vähentävän muis-
tisairaan henkilön käytösoireita ja aktivoivan asiakasta omaan toimintaan. Kinestetiikka
on asiakkaan näkökulmasta hyvin ystävällinen ja lempeä tapa kohdata ja avustaa asia-
kasta. Menetelmällä on saatu hyvinkin huonokuntoisten vanhusten toimintakykyä paran-
nettua, ja sen avulla saadaan asiakkaan kaikki jäljellä olevat voimavarat käyttöön.
Kinestetiikka antaa myös konkreettisia keinoja avustaa siirroissa ilman apuvälineitä niin,
että siirrot ovat turvallisia niin hoitajalle kuin asiakkaalle. Tästä on hyötyä erityisesti koti-
hoidossa, koska pieniin koteihin eivät siirroissa tarvittavat apuvälineet usein mahdu. 
Kinestetiikan tutorohjaajaksi kouluttautunut fysioterapeutti opetti kerran viikossa

kotihoidon hoitajille kinestetiikan perusteita.  Jokaiseen kertaan sisältyi käynti jonkun
kotihoidon asiakkaan kotona.  Päämääränä oli toimintatavan ja avustamismenetelmien
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esittely kotihoidon henkilökunnalle sekä avustamismenetelmien kokeilu kotihoidon asi-
akkaiden kodeissa. Vuosaaren kotihoidossa pidettiin 12 työpajaa ja Kontulan kotihoi-
dossa kolme. Yhteensä työpajoissa kävi yli 40 hoitajaa. 
Palaute työpajoihin osallistuneilta oli erittäin innostunutta ja aiheesta toivottiin 

kovasti lisäkoulutusta. Kinestetiikan koettiin soveltuvan erittäin hyvin kotihoitoon. 
Kinestetiikan käyttäminen edellyttää perustaitojen osaamista ja harjoittelua. Hank-

keen jatkoksi on suunniteltu kinestetiikkatutorin pitämiä kertaustyöpajoja kotihoitoon
sekä yhteisiä peruskursseja, joihin voivat osallistua sekä Kontulan monipuolisen palvelu-
keskuksen että kotihoidon työntekijät.  Myös Kontulan monipuolisessa palvelukeskuk-
sessa pidettäviin työpajoihin voivat kotihoidon hoitajat osallistua. 

Osahanke 2 Suunhoito 

Ikääntyessä suun terveys on tärkeä osa elämänlaadun ylläpitoa. Terve suu ja hampaat
auttavat niin syömisessä kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä ja puhumisessa. Ikäihmisten
toimintakyvyn laskiessa hampaiden ja suun terveyden kunto usein huonontuu ja myös
kyky pitää huolta suun terveydestä heikkenee.
Suun terveyttä parantamaan ja omahoitoa lisäämään aloitimme toiminnan, jossa

terveyskeskuksen suuhygienistit jalkautuivat pitämään ohjausta ja neuvontaa erilaisissa
ryhmissä. Halusimme löytää hyvän mallin yhteistyöhön ikäihmisille palveluja tarjoaviin
paikkoihin. Hankkeen edetessä hammashoidon liikkuvan suunhoidon rekka eli Liisu-
auto parkkeerasi kesäksi Kontulan palvelukeskuksen pihaan tarjoten suun terveyden
tarkistusta ja hoitoa palvelukeskuksen, päivätoiminnan ja ryhmäkotien asiakkaille. 
Lisäksi suuhygienistit kertoivat suun terveydestä palvelukeskuksen tuetuissa ryh-

missä. Tuetut ryhmät ovat sosiaaliohjaajien pitämiä ryhmiä, joiden asiakkaiden toiminta-
kyky on jo huonontunut. Suunhoidon terveysohjausta annettiin hankkeen aikana
kymmenessä ryhmässä, ja suuhygienisti piti myös kaksi infotilaisuutta kaikille palvelukes-
kuksen asiakkaille.

”Liisu-auton palveluihin 
oltiin todella tyyty väi -
siä. Asiakkaita riitti 
ruuhkaksi asti ja 
palveluihin hakeutui
jopa sellaisia asiakkaita,
joiden edellisestä 
hammashoidon 
käynnistä oli yli 
20 vuotta.
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Liisu-auton palveluihin oltiin todella tyytyväisiä. Asiakkaita riitti ruuhkaksi asti ja pal-
veluihin hakeutui jopa sellaisia asiakkaita, joiden edellisestä hammashoidon käynnistä oli
yli 20 vuotta. Yhteensä yli 100 asiakasta hoidatti hampaansa kesän aikana. 
Asiakaspalaute oli kautta linjan positiivista. Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että ai-

koja sai nopeasti, eikä tarvinnut järjestää erillistä käyntiä hammashoitolaan. Lisäksi ham-
mashoitolaan valtaosa ihmisistä olisi tarvinnut saattajan mukaan.
Pääsimme hankkeessa tavoitteeseemme. Löysimme yhteistyölle hyvän mallin ja jat-

kamme yhteistyötä aktiivisesti suunhoidon ja Kontulan monipuolisen palvelukeskuksen
välillä. Jatkossa on suunniteltu myös ryhmäohjaus-, info-ja koulutustilaisuuksia vahvista-
maan ikäihmisten suunhoidon omahoidon taitoja ja lisäämään henkilökunnan osaamista
suunterveydestä ja sen hoidosta.



”Kinestetiikalla on 
saatu hyvinkin 
huonokuntoisten 
vanhusten toiminta -
kykyä parannettua, 
ja sen avulla saadaan
asiakkaan kaikki jäljellä
olevat voimavarat 
käyttöön.
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Osahanke 3 Saattajapalvelu palvelukeskukseen

Palvelukeskuksen perustehtävä on tukea kotona asumista. Palvelukeskuksen toiminta on
nyt ja tulevaisuudessa entistä enemmän tarkoitettu ikäihmisille, joiden toimintakyky on
jo heikentynyt. Palvelukeskustoimintaan hakeutumisen yhtenä suurena esteenä on se,
että ikäihmiset eivät pääse tai uskalla lähteä yksin tulemaan palvelukeskukseen.  Sen
vuoksi päätimme kehittää vapaaehtoisten saattajapalvelua ratkaisuksi kulkemisongel-
maan. Koska huonokuntoisen ihmisen kotiin meneminen ja hänen tukemisensa ovat
vaativia tehtäviä, päätimme kouluttaa saattajapalveluun vapaaehtoiset jo luotettavista ja
kokeneista omista vapaaehtoisistamme. 
Vaikka Kontulassa on liki 100 vapaaehtoista, niin kurssille saatiin monista yrityksistä

huolimatta vain viisi ihmistä. Kotikäynneille heistä lupautui lopulta vain kaksi. Käytännön
ongelmien lisäksi (esimerkiksi bussikorttien hankkiminen vapaaehtoisille) kynnys mennä
toisen kotiin tuntui vapaaehtoisista niin korkealta, että saattajapalvelun käynnistäminen
päätettiin siirtää myöhempään ajankohtaan.  
Saattajapalvelua sivuten, kehitimme uudenlaista kotihoidon ja päivätoiminnan yhteis-

työtä, jossa asiakkaat etsitään palvelukeskuksen asiakkaiksi hakemalla heidät kotoa tutus-
tumaan palveluihin. Tämä on käynnistynyt lupaavasti ja siihen on alustavasti suunniteltu
myös vapaaehtoisten osuutta. 

Osahanke 4 Päivätoiminnan terapeuttien kotikäynnit

Kaikki päivätoiminnan asiakkaat eivät kuulu kotihoidon palvelujen piiriin, eikä kotihoito
pysty tarjoamaan kaikille päivätoiminnan asiakkaille terapiapalveluja kotiin vietyinä niin
pikaisesti kuin sitä tarvittaisiin. Tämän vuoksi yhtenä osahankkeena päätimme aloittaa
päivätoiminnan terapeuttien kotikäynnit. Aluksi päivätoiminnan terapeuttien kotikäynnit
tehtiin omaishoitoperheissä, ja niiden tavoitteena oli tukea ja ohjata erityisesti omais -
hoitajaa. 
Jo ensimmäisten kotikäyntien yhteydessä havaitsimme käyntien tarpeellisuuden.
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Omaishoitajat eivät esimerkiksi välttämättä tienneet heille kuuluvista palveluista. Koti -
käynnit ovat laajentuneet myös muihin kuin omaishoitoperheisiin ja lähtökohtana käyn-
nille on ollut asiakkaan tarve. Käyntejä on tehty silloin, kun on havaittu ongelmia
asiakkaiden kotona selviytymisessä kuten esimerkiksi liikuntakyvyssä tai tai asiakas on
tarvinnut apuvälineitä. Terapeuttien kotikäyntejä on tehty hankeen aikana yhteensä 10,
ja mietinnässä on tällä hetkellä asiakasprofiilien määrittäminen.
Tiedonkulku kotikäynneistä kotihoitoon osoittautui ongelmalliseksi erillisistä asiakas-

tietojärjestelmistä johtuen, mutta asia on helpottunut kun yhteistyö alueen terapeuttien
kanssa on lisääntynyt. Kotikäyntien tekeminen on laajentunut koskemaan muutakin päi-
vätoiminnan henkilökuntaa, ja nykyisin käyntejä tekevät myös hoitajat, sen mukaan
kuinka tiimi parhaaksi harkitsee. 

Osahanke 5 Vuosaaren kivijalkaryhmä 

Vuosaari on toistaiseksi alue, jossa ei ole omaa monipuolista palvelukeskusta ja jossa
ryhmätoiminnan kunnallinen tarjonta ikäihmisille on vähäistä. Tähän tarpeeseen pää-
timme perustaa Vuosaareen ”kivijalkaryhmän” Kontulan monipuolisesta palvelukeskuk-
sesta.
Ryhmänohjaajaksi ryhtyi palvelukeskuksen liikunnanohjaaja, ja yhteistyötä asiakkai-

den löytämiseksi tehtiin Vuosaaren kotihoidon kanssa. Kaikkein haasteellisemmaksi
osoittautui sopivan paikan löytäminen, mutta lopulta onnistuimme saamaan tilaksi Yrjö
ja Hanna -säätiöön kuuluvan Hanna-kodin. Myös Hanna-kodissa asuville kotihoidon 
asiakkaille tarjottiin mahdollisuus osallistua liikunnanohjaajan ryhmään. 
Toiminta käynnistettiin keväällä 2015, ja pikkuhiljaa asiakasmäärä lisääntyi niin, että

aktiivisia kävijöitä on ollut jo 20. Jatkossa varaudumme jo toisen ryhmän aloittamiseen.
Asiakkaita ovat lähiseudulla asuvat jo toimintakykyään menettäneet ikäihmiset, joten
jumppa on tuoli- tai tasapainojumppaa. Palautteiden perusteella palveluun ollaan oltu
tyytyväisiä, asiakkaiden kunto vaikuttaa jopa parantuneen ja jumpparyhmä on otettu 
innostuneesti vastaan. 
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Lisätietoja

Maija Hyttinen, suunnittelija
Kontulan monipuolinen palvelukeskus

maija.hyttinen@hel.fi

www.socca.fi/palvelukeskustoiminta
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Arkikuntouksella ihmisten ilmoille 
Kauniaisissa 

Arkikuntoutuksessa autetaan ihmisiä matalla kynnyksellä niin, että ikäihmi-
sen arki sujuu mahdollisimman vaivattomasti ja yksinäisyys lievittyy. Tähän
tarvitaan laaja-alaista yhteistyötä, jotta tukea tarvitsevat asukkaat löyde-
tään ajoissa ja heidän arkeaan voidaan helpottaa ennen kuin kotona 
asuminen vaikeutuu liikaa. 

Tukea arkiselle toimintakyvylle

Kauniaisten vanhuspalveluissa on meneillään toiminnallinen muutos ja palvelurakennetta
uudistetaan tulevaa, uutta palvelukeskusta ajatellen. Kotona asuvien ikäihmisten arkista
toimintakykyä tulisi ylläpitää mahdollisimman kauan kehittämällä työtapoja ja yhteistyötä
eri toimijoiden välillä. Yli 65-vuotiaita arvioidaan olevan Kauniaisissa vuonna 2025 noin
21 %. 
Yritimme luoda etsivälle työlle toimivia käytäntöjä ja hyödyntää yhteisiä voimavaroja

puolin ja toisin. Kehitimme yhteistyötä kotihoidon, palvelukeskuksen ja suun terveyden-
hoidon välillä. Tavoitteena oli tarjota matalan kynnyksen arkikuntoutusta kaikille ikäihmi-
sille, ei vain muistisairaille. Arkikuntoutuksen idea on tuottaa kotona ja
palvelukeskuksessa tapahtuvaa fyysistä, terveydellistä ja psykososiaalista tukea arjen 
helpottamiseksi ja yksinäisyyden lievittämiseksi. Siihen kuuluu esimerkiksi vapaehtoisten
liikuntakavereiden aktivointi yhdessäoloon ja liikuntaan, kuntosaliryhmät ja muu ryhmä-
toiminta palvelukeskuksessa kotihoidon asiakkaille ja muille ikäihmisille. Tavoitteena on
löytää ja ohjata iäkkäitä kotona asuvia asiakkaita palveluiden piiriin.

”Arkikuntoutuksessa
lähdetään nimensä 
mukaisesti hyvin 
arkisista asioista: 
mitä tukea tarvitset,
että pääset ihmisten 
ilmoille elämään 
oman näköistä elämää 
rajoitteista riippumatta.
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Työpajojen ideat käytäntöön

Kokosimme työpajoihin kaupungin työntekijöitä sosiaali- ja terveydenhuollosta ja liikun-
tatoimesta sekä muun muassa seurakunnasta, eläkeläisjärjestöistä, vanhusneuvostosta ja
kolmannen sektorin auttajajärjestöstä Granin Lähiavusta. Työpajojen teemoja oli muun
muassa: miten asiakkaiden osallistumista voidaan lisätä, miten kartoittaa kaupungissa
olevia toimijoita ja heidän erityisosaamistaan sekä arkikuntoutuksen mahdollisuuksia 
tulevassa palvelukeskuksessa – mitä meidän järjestö, seurakunta tai muu porukka voi
tehdä käytännössä? Mietittiin myös, mitä olisi mahdollista tehdä jo tällä hetkellä!

Lisätietoja

Marianne Ekholm
Villa Breda 

palvelukeskuksen johtaja
marianne.ekholm@kauniainen.fi

www.socca.fi/palvelukeskustoiminta
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Konkreettinen jatkojalostettava toimenpide oli suuhygienistin kotikäynti kotihoidon
uusien asiakkaiden luona. Samantyyppisiä kotikäyntejä tekevät myös fysioterapeutit uu-
sille asiakkaille. Toinen uusi palvelumuoto on palvelukeskuksen toiminnanohjaajan jalkau-
tuminen muun muassa kaupungin mielenterveystyön Tiistaikerhoon ja Granin Lähiavun
järjestämään matalankynnyksen kokoontumispaikkaan Olohuoneeseen.
Haluamme ylläpitää työpajoissa syntyneet verkostot, ja tarkoitus on tavata Kauniais-

ten GeroMetro-verkoston tiimoilta kaksi kertaa vuodessa.

Haasteitakin löytyi matkan varrelta

Kehittämishankkeen ajoitus ja kaupungin sisäiset muutto- ja väistöhankkeet aiheuttivat
ajankäytöllisiä haasteita monelle kehittäjälle, ja henkilöstövaihdokset taas aiheuttivat 
tiedon siirtämisen ja jatkuvuuden ongelmia. Kehittämistä hämmensi myös tietynlainen
epäselvyys siitä, suunnitellaanko nykyhetkeä varten vai tulevaisuutta eli uutta palvelu -
keskusta varten.
Tehtävän aikana totesimme, että yhteistyö eri toimijoiden välillä on asiakkaan arjen

kannalta tärkeää. Esimerkiksi yksinäisyyttä lieventämään tarvitaan kaikkien työpanosta,
jotta luodaan mahdollisuudet keskusteluun ja yhteisille tapaamisille. Huomasimme
myös, että palvelutarpeen arviointiin on taattava riittävät aika- ja henkilöstöresurssit.
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Kipinä-ryhmä osallisuuden tukena

Kehittämistyön tavoitteena oli luoda uusi pysyvä ryhmämalli, joka tukee 
asiakkaan kotona asumista ja lisää tai ylläpitää hänen toimintakykyään ja
osallisuuttaan. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti kotihoidon tukipalveluita
käyttäville asiakkaille ja kotihoidon asiakkaille, jotka pystyvät tulemaan Kina-
poriin taksilla, julkisilla tai kävellen joko itsenäisesti tai saatettuna. Ryhmän
aikana ja sen jälkeen asiakkaita rohkaistaan mukaan palvelukeskuksen 
toimintaan. 

Käynnistimme Kipinä-ryhmän Kinaporin palvelukeskuksessa Forum Viriumin Käpi-hank-
keen (2013–2014) kokemusten ja palvelutarpeen arviointien pohjalta. Ryhmät kokoon-
tuivat kahdeksan kertaa ja ohjaajina toimivat fysioterapeutti ja sosiaaliohjaaja.
Järjestimme kehittämistyön aikana kolme Kipinä-ryhmää
Vapaaehtoiset saattajat turvasivat asiakkaan kulkemisen palvelukeskukseen. Tavoit-

teenamme oli myös kehittää yhteistyötä verkoston kanssa ja löytää erityisesti kotihoi-
dosta ja järjestöistä innostuneita, aktiivisia ja sitoutuneita toimijoita, jotka markkinoivat
toimintaa sekä hankkivat ja auttavat asiakkaita sitoutumaan ryhmään. Lisäksi jalkau-
duimme asiakkaiden koteihin. 

Asiakkaat haastateltiin etukäteen

Ryhmä oli suljettu ja asiakkaat haastateltiin ennen ryhmän alkua. Asiakkaiden haastatte-
lun apuna käytimme Minun arkeni -tehtäväkirjaa, joka tukee itsemääräämisoikeutta,
omaa vastuuta ja päätöksentekoa omiin palveluihin. Tehtäväkirja auttaa asiakasta löytä-
mään ja ottamaan käyttöön käyttämättömiä mahdollisuuksiaan ja saamaan palvelut 
oikeaan aikaan.
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Selvitimme Kipinä-ryhmien vaikuttavuutta tekemällä puristusvoima- ja tuolilta seis-
omaannousutestit ryhmän alussa ja lopussa. Lisäksi pyysimme palautteen ryhmäläisiltä. 
Ryhmäkertojen- ja kokemuksen karttuessa yhteistyö kotihoidon kanssa parani.

Hyvä asiakaspalaute ja toisaalta asiakkaiden kokemukset ryhmän vaikuttavuudesta
omaan toimintakykyyn ja osallisuuden lisääntymiseen paransivat ryhmämallin näky-
vyyttä.

Haasteitakin löytyi

Haasteita olivat muun muassa seuraavat: 
• Miten saadaan asiakkaat kiinnostumaan ja sitoutumaan ryhmätoimintaan?
• Palvelukeskuksen toiminnan laajuudesta ei tiedetä tarpeeksi.
• Vapaaehtoisia on vaikeaa saada saattajiksi ja vuodenaika, lumi ja jää tuottivat 
ongelmia saattamiselle

Asiakkaiden kommen-
tointia Kipinä-ryhmistä

”Olen saanut kokea 
paljon uusia asioita 
ryhmässä. Olen 
uskaltautunut esi -
merkiksi pelaamaan,
mitä en ole nuorempana 
uskaltanut tehdä. 
Olen ylittänyt itseni 
monesti. Olen 
huomannut, etten 
olekaan niin tyhmä 
ja aina voi oppia
uusia asioita.

Hyvä ja iloinen 
ryhmähenki
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• Joidenkin asiakkaiden toimintakyky osoittautui haastavaksi.
• Apuvälineiden kunto oli puutteellinen.
• Miten mitataan ryhmätoiminnan vaikuttavuutta? (osallisuus, fyysinen 
toimintakyky, palaute)

• Markkinoinnin ja tiedottamisen sujuvuus, joustavuus ja asialle omistautuneiden
henkilöiden vastuuttaminen ja työntekijöiden sitouttaminen

• Tiedon siirtäminen työntekijältä toiselle 

Opimme paljon

Kehittämisen tuloksena suunnittelimme ja toteutimme uuden ryhmätoimintamallin, jota
arvioimme ja kehitimme asiakkaiden ja verkoston kanssa. Tarkoituksemme on jatkossa-
kin toteuttaa ainakin kaksi ryhmää vuodessa. Paransimme yhteistyötä kotihoidon
kanssa. Teimme työtämme näkyväksi niille asiakkaille, jotka eivät tiedä palvelukeskuksen
toiminnasta ja rohkaisimme heitä asiakkaiksi. Tuimme heitä tarvittaessa henkilökohtai-
sesti ylläpitämällä hyviä vuorovaikutussuhteita ja luottamusta sekä etsimällä asiakkaalle
mielekästä toimintaa. 
Kehittämisen kuluessa oivalsimme ja opimme monia asioita. Huomasimme, että 

riittävä tiedottaminen ja sen kohdentaminen oikeille henkilöille on tärkeää. Saumaton
yhteistyö kotihoidon kanssa auttaa käytännön asioiden hoidossa ja helpottaa tiedon -
kulkua (kotihoito tekee kirjaukset asiakastietoihin).  

Oivalsimme myös, että asiakkaan haastattelu pitää tehdä huolella syventyen ja käyttää
siihen aikaa. Haastattelu on hyvä tehdä asiakkaan kotona, koska silloin saa laajemman
ymmärryksen asiakkaan ympäristöstä kuten esimerkiksi esteettömyydestä. Asiakkaita
on hyvä muistuttaa ryhmästä vaikka puhelinsoitolla, ja sama saattaja lisää turvallisuutta
ja helpottaa asiakkaan lähtemistä kotoa. Opimme myös, että asiakkaiden toimintakyky
vaikuttaa ryhmäkokoon. Huomasimme, että vajaan kahden tunnin kokoontumisaika oli
liian lyhyt ja pitkät välimatkat ja siirtymiset talossa veivät paljon aikaa. 
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Lisätietoja

Sara Bäckman, sosiaaliohjaaja
Kinaporin monipuolinen palvelukeskus

Helsingin kaupunki
sara.backman@hel.fi

www.socca.fi/palvelukeskustoiminta





3 Omaishoitajan tukena
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Kotikonsepti-malli kotona asumisen ja
omaishoitajan jaksamisen tukena 

Vantaan Hoiva-asumisen palveluissa kehitetyssä kotikonseptissa tuetaan
ikäihmisen kuntoutumista ja kotona asumista sekä omaishoitajan jaksa-
mista. Kotikonseptiin kuuluu ennen lyhytaikaista kuntoutumisjaksoa tehtävä
ennakoiva kotikäynti ja sen pohjalta tehtävä kuntoutumissuunnitelma. 
Lisäksi kehitämme omaishoitajan avustajapalvelua. 

Tärkeä kapulan vaihto

Kun kuntoutujan tulee lyhytaikaiselle kuntoutumisjaksolle omaishoitajan saattamana, on
vastaanottotilanne ollut usein levoton ja kiireinen. Kotona tapahtuvan hoidon ja kun-
toutusjakson vaihtotilanteessa emme ole aina pystyneet huomioimaan kuntoutujan ja
hänen perheensä kokonaistilannetta, vaan huomio on usein kiinnittynyt vain yksittäiseen
kuntoutusjaksoon liittyviin asioihin. Kuntoutujan siirtymiset kotoa kuntoutusjaksolle ja
taas kotiin ovat tuoneet haasteita kuntoutumisen jatkuvuudelle.
Vantaan kaupungin Hoiva-asumisen palvelujen lyhytaikaishoidon yksiköiden toi-

minta-ajatus on: ”Olemme olemassa, jotta asiakkaamme pystyisivät asumaan omassa
kodissaan mahdollisimman pitkään.” Meidän tehtävänämme on tukea omaishoitajia,
jotta he jaksavat jatkaa arvokasta kotona tapahtuvaa hoitotyötään. Keskeinen osa kun-
touttavaa lyhytaikaishoitoa on hyvä yhteydenpito kodin, kotihoidon ja lyhytaikaishoito-
paikan välillä sekä omaishoitajan tukeminen eri keinoin. 
Kuntoutuksen lähtökohtana ovat asiakkaan elämänhistoria, perheen nykytilanne

sekä kuntoutujan ja häntä hoitavan omaisen jäljellä oleva toimintakyky ja voimavarat.
Tästä syystä lähdimme kehittämään uutta toimintamallia, ”kotikonseptia”. 

”On tärkeää miettiä 
yhdessä, mitkä ovat 
ne asiat, joiden kotona
pitää olla kunnossa ja
miten kuntoutumis -
jaksoilla voimme tukea
kotona asumista. 
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Kotikonsepti-malli

Kotikonsepti-malliin kuuluu ennakoiva kotikäynti, kuntoutussuunnitelman teko ja vielä
kehitteillä oleva omaishoitajan avustajapalvelu ”GeroSitter”.

Ennakoiva kotikäynti
• Teemme käynnin kuntoutujan kotiin ennen kuntoutumisjakson aloittamista. 
• Tämä lisää kuntoutumisyksikön omahoitajan tietoa omaishoitoperheestä 
sekä kuntoutujan kotiympäristöstä ja arjen tarpeista.

Kuntoutumissuunnitelma
• Laadimme kattavan kuntoutumissuunnitelman kuntoutujan kotona ennakoivan 
kotikäynnin yhteydessä. Suunnitelma tehdään rauhallisessa ympäristössä yhdessä
kuntoutujan, hänen läheistensä sekä palveluverkostoon kuuluvien ihmisten kanssa.

• Palvelutarpeen selvittämisessä käytämme visuaalista, palvelumuotoilun avulla tehtyä
työkalua, johon on koottu kuvia asiakkaan elämään, hyvinvointiin ja arkeen liittyvistä
asioista. Kuvien avulla on helppo ottaa puheeksi erilaisia asioita ja saada laajempi 
näkemys arjen tarpeista. 

GeroSitter
• GeroSitter on tilapäisesti kotiin saatava avustaja, joka helpottaa omaishoitajan 
asiointia ja harrastuksiin osallistumista. Toiminnan kehittäminen on vielä suunnittelu -
vaiheessa.
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Olemme oikealla tiellä

Uuden toimintamallin teimme tutuksi henkilökunnalle ja omaisille järjestettyjen info- ja
kuulemistilaisuuksien avulla. Kotikonsepti-mallin vaikuttavuutta arvioivan opinnäytetyön
tulosten pohjalta tiesimme tekevämme oikeita asioita. Henkilökunnan kouluttaminen
auttoi toiminnan käytäntöön viemisessä, mutta tietotekniset haasteet kotikäynneillä
kuormittavat vielä henkilökuntaa ja vaikuttavat viestinnän laatuun. 
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Omaishoitajien kokemuksia Kotikonseptista

Ennakoivalta kotikäynniltä saatu arvokas tieto selkeyttää kuntoutumisjakson toimintaa ja
lisää työn mielekkyyttä. Kuntoutujan yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduksi kuntoutu-
misjakson aikana, mikä ylläpitää kuntoutujan toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Opin-
näytetyön haastatteluissa omaishoitajat kertoivat, että ennakoiva kotikäynti lisäsi
turvallisuuden tunnetta, ja se oli myös virkistävänä vierailu ja mahdollisuus saada apua. 
Omaishoitajat tuntevat virkistyneensä kuntoutujan kuntoutusjakson aikana, vaikka 

iltaisin onkin ollut ikävä puolisoa. Kuntoutujan tilassa tai voinnissa jakson jälkeen ei 
havaittu suurempia muutoksia. Haastatteluun osallistuneet omaishoitajat olivat yleisesti
tyytyväisiä kotikonseptin ennakoivan kotikäynnin tuomaan lisäarvoon, vaikka kuntoutu-
missuunnitelma oli vielä vieras käsite. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä kehittämistyötä
omaishoitoperheiden kanssa. 

Lisätietoja

Piia Sneck, projektipäällikkö
piia.sneck@vantaa.fi

Tiina Kakriainen, geronomi 
Hoiva-asumisen palvelujen 
lyhytaikaishoito ja kuntoutus 

Vantaan kaupunki

www.socca.fi/omaishoito
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Ovia omaishoitajan arkeen 

Kehittämistehtävän tavoitteena oli omaistaan tai läheistään hoitavien OVET-
valmennusmallin juurruttaminen Vantaalle yhteistyössä Pääkaupunkiseudun
Omaishoitajat ja Läheiset ry: POLLIn ja kaupungin OVET-ohjaajien kanssa.
Yhteensä 16 tunnin OVET-valmennus avaa ovia omaishoitajuuteen, yhteis-
kunnan palveluihin, hoitotyöhön ja avustamiseen sekä omaishoitajan voima-
varoihin.

Omaistaan hoitavat toimivat tavallisen ihmisen taidoin. Kun läheinen sairastuu vakavasti,
elämä on aina enemmän tai vähemmän kaaosta, siinä tilanteessa ei välttämättä osata
kysyä neuvoja. Omaishoitotilanteen varhainen tunnistaminen on myös hoitajan ja hoi-
dettavan etu. Jokainen omaishoitotilanne on erilainen ja myös tarpeet ovat erilaisia.
Uupumisen estämiseksi on tärkeää, että omaishoitaja tunnistaa elävänsä omaishoito -
tilanteessa. He tarvitsevat tietoa omaishoitoon liittyvistä asioista ja ohjausta hoiva -
työhön. 
Yksi hyvä keino saada kattavasti tietoa omaishoitajuudesta on osallistua OVET-

omaishoitajien valmennuskurssille. Omaishoitaja voi pohtia valmennuskurssilla voima -
varojensa riittävyyttä ja omaa tuen tarvettaan sekä hakea tarvitsemiaan palveluja. 
Valmennuksen punaisena lankana on omaishoitajan vahvuuksien tukeminen ja 

uusien voimavarojen löytäminen yhdessä toisten omaishoitajien kanssa. Valmennukseen
osallistujilta ei edellytetä päätöstä omaishoidon tuesta. Valmennus on maksuton. 
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Valmennuksista voimia arkeen

Vantaan kaupunki koulutti kehittämistehtävän myötä
kaksi työntekijää OVET-ohjaajiksi. POLLIn ja kaupungin
työntekijät järjestivät yhteistyössä kaksi OVET-valmen-
nuskokonaisuutta. Asiakkaiden antamissa palautteissa
valmennukset koettiin tärkeiksi ja niistä saatiin voimia
arjessa jaksamiseen. Lisäksi saatiin uutta tietoa ja taitoja
arjen auttamistilanteisiin. 

Tiedottaminen olennaista

Oleellista ryhmien toteutumiseksi on ollut se, että val-
mennuksista on jaettu tietoa kaupungin verkostoissa,

esimerkiksi asiakasohjausyksiköissä, joissa kohdataan omaishoitoperheitä. 
Vaikeutena oli järjestää yhteistä aikaa kaupungin työntekijöiden ja POLLIn työnteki-

jän tapaamisille, jossa olisi kerrottu tarkemmin OVET-valmennusmallista. Tähän vaikutti
osaltaan se, että kaupungissa tehtiin hyvin suuria rakenteellisia muutoksia palvelujen jär-
jestämisessä. 
Löysimme hyvän mallin yhteistyölle ja jatkamme yhteistyötä järjestämällä OVET-

valmennuksia säännöllisesti Länsi- ja Itä-Vantaalla ryhmien täyttyessä. Ryhmään otetaan
enintään 10 osallistujaa. Jatkossa panostetaan valmennuksista tiedottamiseen. Tiedotta-
mista suunnataan erityisesti terveydenhuollon puolelle, esimerkiksi terveyskeskuksiin.
Terveyskeskuksissa kohdataan omaistaan tai läheistään hoitavia, joille omaishoito on
uutta. Juuri tässä vaiheessa he hyötyisivät ennaltaehkäisevän omaishoidon tukemisen
mallista. OVET-valmennuksista käydään myös säännöllisesti pitämässä info-tilaisuuksia
kaupungin henkilökunnalle.

Lisätietoja

Lea Lindqvist, projektivastaava
Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja 

Läheiset ry, POLLI
040 544 0311

lea.lindqvist@polli.fi
www.polli.fi

www.socca.fi/omaishoito





4 Gerontologinen sosiaalityö 
erityistä tukea tarvitseville
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Itsemääräämisoikeus koskettaa kaikkia

Itsemääräämisoikeus on perusoikeus, jota tulee kunnioittaa ja josta määritel-
lään laissa. Sairastuminen voi kuitenkin heikentää ihmisen kykyä päättää
omasta elämästään ja hoitaa arjen asioita. Se voi tapahtua yllättäenkin. Siksi
on tärkeää, että on ajoissa laatinut edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon.

Itsemääräämisoikeuden haasteita gerontologisessa sosiaalityössä

Kehittämistehtävämme oli asiakkaan itsemääräämisoikeuden tukeminen ja vahvistami-
nen gerontologisessa sosiaalityössä. Alkuvaiheen vaikeutena oli saada otetta laajasta ja
moniulotteisesta teemasta: mistä lähteä liikkeelle. Työskentelyn aikana kävimme kehittä-
järyhmässämme antoisia keskusteluja asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asi-
oista. Totesimme, että teema on läsnä jokapäiväisessä työssämme ja konkretisoituu
asiakaskohtaamisissa, asiakasprosesseissa ja dokumentoinnissa. Keskusteluissa jäsen-
simme sitä, miten gerontologisessa sosiaalityössä ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen
liittyvät kysymykset nousevat esiin esimerkiksi muisti- ja terveysongelmien lisääntyessä,
elämäntilanteiden ja perhesuhteiden muutoksissa sekä asiakkuuksien vaihdoksissa eri
hoitoyksiköiden välillä. 
Työntekijän tulee konkreettisesti ratkaista arjessa kysymyksiä esimerkiksi siitä, miten

asiakasta kuullaan ja mikä on muistisairaan asiakkaan tahto. Näissä tilanteissa työntekijä
joutuu pohtimaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamista ja toisaalta asiakkaan edun
turvaamista silloin, kun asiakas ei ole kykenevä päättämään itse asioistaan. Kehittämis -
prosessin myötä asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita, kuulemista ja päätök-
sentekokykyä pohditaan nyt arkityössä tarkemmin. 

”Itsemääräämis -
oikeudessa on kyse 
sekä elämän 
tärkeimmistä 
että arjen pienistä 
asioista
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Lisäksi opimme, että ikääntyneen toimintakyvyn monipuolinen tukeminen tukee
myös päätöksentekokykyä ja arjessa toimimista ja sitä kautta itsemääräämisoikeutta. 
Ennakoinnin merkitys korostuu: asioita on helpompi hoitaa, kun asiakas on itse määri-
tellyt terveenä ollessaan tahtonsa, ja toimintakyvyn ylläpitämisellä voidaan tukea itse-
määräämisoikeuden säilymistä. 

Ennakointi tärkeää

Ennakointi ja ylipäätään itsemääräämisoikeuteen liittyvät asiat voivat olla epäselviä sekä
asiakkaille että työntekijöille. Tämä oli kehittämishaaste, jota lähdimme tehtävässämme
ratkaisemaan. Jaottelimme laajaa kokonaisuutta teemoittain ja etsimme niistä lisätietoa.
Teemoiksi muodostuivat ennakointi ja varautuminen itsemääräämisoikeuden heikkene-
miseen, lait ja palvelutarpeen arviointi sekä asiakkaan kuuleminen ja asiakastietojen do-
kumentointi. 
Tämän pohjalta tavoitteita muodostui kaksi: 
1. Lisätä asiakkaiden tietoisuutta itsemääräämisoikeudesta sekä sen säilyttämisen en-

nakoinnista
2. Kehittää palvelutarpeen arviointia laadukkaammaksi niin, että asiakkaan itsemää-

räämisoikeus ja kuuleminen tulevat huomioiduksi lakien edellyttämällä tavalla sekä asia-
kastyöskentelyssä että asiakastietojen kirjaamisessa.
Totesimme, että näihin tavoitteisiin päästäksemme tarvitsemme työn tueksi kon -

kreettisia työvälineitä, joita lähdimme työstämään.
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Tuotokset

• Esitteet itsemääräämisoikeudesta, hoitotahdosta ja edunvalvontavaltuutuksesta
• Työntekijän opas 
• Itsemääräämisoikeusseminaari/koulutus työntekijöille.

Esite itsemääräämisoikeudesta

Esitteessä kerrotaan itsemääräämisoikeudesta, edunvalvontavaltuutuksesta ja hoito -
tahdosta ja esitetään mallipohjat, jotka asiakas voi täyttää. Halusimme korostaa sitä, että 
itsemääräämisoikeus koskettaa kaikkia ihmisiä ja ennakoimalla itsemääräämisoikeutensa
voi säilyttää elämän loppuun saakka, vaikka iän tai sairauksien myötä kyky päättää
omista asioista voi heiketä.
Valmiita muiden tekemiä esitteitä oli jo olemassa, ja pohdimme, onko tarvetta tehdä
uutta. Päätimme tehdä muita malleja hyödyntäen Helsingin kaupungin oman esitteen,
koska muiden esitteet saattavat poistua käytöstä tai olla puutteellisia. Halusimme myös
koostaa yhtenäisen kokonaisuuden, jossa itsemääräämisoikeutta on käsitelty laajemmin
ja liittää siihen mallipohjat sekä hoitotahdosta että edunvalvontavaltuutuksesta, jotka
usein on esitetty erikseen.

Itsemääräämisoikeusseminaari ja -opas työntekijöille

Uudessa vuonna 2015 voimaan tulleessa sosiaalihuoltolaissa velvoitetaan kiinnittämään
erityistä huomiota asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen muun muassa
palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Vaikka laissa on säädetty itsemääräämisoike-
udesta, kunkin asiakkaan tilanne on yksilöllinen ja voi vaatia lain tulkintaa. Tämä aiheuttaa
helposti epävarmuutta ja aiheesta oli toivottu koulutusta. Tästä syystä olimme mukana
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järjestämässä itsemääräämisoikeusseminaaria Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveys -
viraston työntekijöille joulukuussa 2015.
Laadimme myös työntekijöiden työn tueksi oppaan. Työntekijäoppaaseen on koottu

asioita, joita on syytä huomioida lakien ja itsemääräämisoikeuden näkökulmasta asiakas-
työskentelyssä, esimerkiksi palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä. Lisäksi oppaassa esite-
tään konkreettisia neuvoja asiakastyön kirjaamiseen. Tavoitteena on lisätä työntekijöiden
tietoisuutta asiakkaan itsemääräämisoikeuteen liittyvistä asioista ja siitä, miten omalla
työskentelyllä kautta sitä voi pyrkiä vahvistamaan.

Lisätietoja

Johanna Vuorinen, 
erityissosiaalityöntekijä

Pohjoisen sosiaali- ja lähityö
Helsingin kaupunki

johanna.vuorinen@hel.fi

www.socca.fi/gerontologinensosiaalityo
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Gerontologisen sosiaalityön 
ydintä etsimässä

Kehittämistyömme tavoitteena oli mahdollistaa erityistä tukea tarvitseville
ikäihmisille paneutuvan ja pitkäjänteisen tuen saaminen. Kehittämistehtävä
jatkoi jo pitkään jatkunutta gerontologisen sosiaalityön kehittämistyötä 
Helsingin sosiaali- ja terveysviraston etelän sosiaali- ja lähityön yksikössä.
Halusimme turvata sosiaalityön jatkuvuuden asiakkaan siirtyessä palvelusta
toiseen, esimerkiksi sairaalasta kotiin. Etsimme myös tapoja toteuttaa psyko-
sosiaalista työotetta erityistä tukea tarvitsevien kanssa.

Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat olla vaikeasti autettavia. He eivät välttämättä
hae itse apua sitä tarvitessaan, eivätkä aina edes tiedosta avun tarvettaan. Usein muut
tahot tekevät heistä huoli-ilmoituksia sosiaalityöntekijöille.  Erityisen tuen tarpeessa ole-
vat ikäihmiset voivat myös kieltäytyä avusta. He eivät aina täytä standardipalvelujen kri-
teerejä, vaan tulevat syrjäytetyiksi palveluista, joita he kuitenkin lähtökohtaisesti
tarvitsisivat. 
Valitsimme kehittämisen kohteeksi yhden sosiaalityön keskeisen työotteen, psyko -

sosiaalisen työn. Käytimme asiakastapausten käsittelyyn Kuvastin-menetelmää sekä itse-
arviointi- ja vertaisarviointimenetelmää case-kokouksissamme, joita pidettiin kerran
kuukaudessa. Dokumentoimme kaikki itsearvioinnit, kokosimme niiden pohjalta tulok-
set ja analysoimme ne.

Oppimme psykososiaalisesta työstä

Kokemustemme mukaan psykososiaalinen työote sopii parhaiten työskenneltäessä nii-
den asiakkaiden kanssa, joilla on monenlaisia ongelmia elämässään. Pystyimme tarjoa-

”Työntekijänä opin, 
että aina ratkaisu -
keskeinen sosiaalityö 
ei ole tarpeen 
asiakkaan auttamiseksi
vaan psykososiaalisella
työllä eli kuuntelulla ja 
kohtaamisella sekä ajan
antamisella voi auttaa 
asiakasta.
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maan heille tukea elämänmuutoksissa ja ongelmanratkaisuissa, toivoa ja uusia mahdolli-
suuksia sekä kokemuksen kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta. Työntekijältä psykososi-
aalinen työote vaatii ymmärtävää ja asiakkaan hyväksyvää suhtautumista, halua
paneutua hänen tilanteeseensa ja käsityksiinsä sekä kykyä tunnistaa asiakkaan voimava-
roja ja erilaisia tunteita. Koimme, että aiheemme oli sosiaalityön kannalta olennainen ja
tärkeä. Olimme työmme ytimessä. Suurimpana haasteena oli ajan löytäminen pitkäjän-
teiseen psykososiaaliseen työhön. Myöskään oman työn reflektointi ja palautteen saa-
minen sekä antaminen ei aina ollut helppoa. 
Asiakastyöskentely palkitsi niitä, jotka uskalsivat kokeilla. Asiakas sai tehtyä ison omaa

elämää koskevan päätöksen, ilmaisi mielipiteitään, ajatuksiaan ja toiveitaan, luotti työnte-
kijään ja otti vastaan apua, koki palveluista olevan hänelle hyötyä ja sai tuotua esiin hyviä
muistojaan ja omaa luovuuttaan. Työntekijät tulivat kehittämisprosessin aikana tietoisiksi
työhönsä sisältyvästä psykososiaalisesta työstä, joka kietoutui osaksi muita tehtäviä ja
asiakaskohtaamisia. Aikaa ja tilaa tälle työlle oli ollut liian vähän. Uusien työtapojen ja
menetelmien kokeilu ja työn reflektiivinen itse- ja vertaisarviointi tekivät psykososiaali-
sen työn näkyväksi.

Lisätietoja

Sirkku Jantunen, 
johtava sosiaalityöntekijä
Etelän sosiaali- ja lähityö

Helsingin kaupunki
sirkku.jantunen@hel.fi

www.socca.fi/gerontologinensosiaalityo
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”Oothan sä mun puolella?” 
– Sosiaalityöntekijä vastuutyöntekijänä

Kehitimme vastuutyöntekijämallia sosiaalityössä. Tavoitteenamme oli luoda
prosessikuvaus vastuutyöntekijän määrittämisen tueksi henkilöstölle sekä
tiedon välittämisen välineeksi uusille työntekijöille, yhteistyötahoille, asiak -
kaille sekä omaisille. Keskeisinä arvoina kehittämistyössä on ollut asiakas-
lähtöisyys sekä moniammatillinen verkostotyö.

Mikä on vastuutyöntekijä?

Laissa ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja
terveys palveluista (28.12.2012/980) pykälässä 17 on säännelty kunnan velvollisuudesta
nimetä iäkkäälle henkilölle tarvittaessa vastuutyöntekijä. Lainsäädännön muutosten 
lisäksi kehittämistehtävä on aiheellinen asiakkaan edun ja tarpeiden kannalta. Vastuu -
työntekijällä on velvollisuus seurata asiakkaan palvelukokonaisuutta, joka ikääntyneellä
on usein moninainen ja monialainen. Lisäksi vastuutyöntekijä on velvollinen huolehti-
maan, että asiakkaalla on tarvittavat palvelut käytössä ja vastuutyöntekijä seuraa myös
suunnitelmien toteutumista. 

Kenelle vastuutyöntekijä nimetään?

Lähtökohtanamme oli selvittää, mitä vanhuspalvelulain mukainen vastuutyöntekijyys tar-
koittaa ja mitä uutta se tuo sosiaalityöhön. Mitä ja missä tilanteessa asiakas siitä hyötyy?
Miten vastuutyöntekijän ja verkoston tulisi toimia, jotta asiakas hyötyisi? 
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Lähdimme kehittämistyöhön laveasti matkaan ja oivalsimme, että vastuutyöntekijyys
linkittyykin moneen asiaan. Lopulta emme päässeet vastuutyöntekijäprosessin pohdin-
nassa kovin pitkälle, koska prosessin alkuvaihe osoittautui olennaiseksi: kenelle vastuu -
työntekijä nimetään ja kuka hän on. Kehittämistyömme painottui vastuutyöntekijän
tarpeen tunnistamiseen ja vastuutyöntekijän määrittelyyn. Jatkotyöstöksi ehdotammekin
vastuutyöntekijän työskentelyn kuvaamista, esimerkiksi miten verkostotyöskentely toi-
mii ja  mikä on vastuutyöntekijän rooli.

Lisätietoja

Johanna Koli, 
aluepäällikkö

johanna.koli@hel.fi 
Alexandra Allén,

johtava sosiaalityöntekijä
alexandra.allen@hel.fi

Itäinen sosiaali- ja lähityö
Helsingin kaupunki  

www.socca.fi/gerontologinensosiaalityo

Tunnistetaan 
tarve palvelutarpeen 
arvioinnille

Tunnistetaan 
vastuutyöntekijän 
tarve 

Nimetään 
sosiaalityöntekijä 
vastuutyönteki-
jäksi 

Tehdään sosiaalityön 
suunnitelma

Ensiarvio asiakkaan 
tilanteesta 
–> Sosiaali- ja lähityö, 
kaupunginsairaala, 
kotihoidon tiimit, 
arviointi- ja kuntoutus-
osastot

Sosiaalityöntekijällä on
keskeinen rooli 

Sisältyy moni-
ammatilliseen 
palvelutarpeen 
arviointiin

Asiakasosallisuus 
keskeistä 

Verkoston 
kokoaminen

Sosiaalityön 
asiakkuuden tarve

Sosiaalityöntekijällä on
keskeinen rooli 

Jos asiakkaalla on 
sosiaalityön tarvetta,
sosiaali työntekijä 
toimii pääsääntöisesti
vastuu työntekijänä

Asiakkaan suostumus 
ja osallisuus kognitio 
huomioiden  

Sosiaalityöntekijällä 
on aktiivinen rooli

Osana asiakkaan 
palvelusuunnitelmaa 

Seuranta sovitaan 
yksilöllisesti

Suunnitelman ja 
työskentelyn ääneen 
sanoittaminen 
asiakkaalle ja 
verkostolle tärkeää

Tiedonkulku on 
tärkeää

Verkoston johtaminen 
sosiaalityöntekijällä
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Mitä opimme ja saimme aikaan?

Kehittämistyö toi mukanaan verkostoitumista ja moniammatillista keskustelua, jolle
yleensä arkityön ohessa on vain vähän tilaa. Olennaista onkin moniammatillinen näke-
mys vastuutyöntekijän tarpeesta. Moniammatillista yhteistyötä on käytännössä tehty 
yhteisissä SAP-kokouksissa (suunnittelu, arviointi, palveluohjaus), joissa on läsnä sosiaali-
ja lähityön sosiaalityöntekijöitä, kotihoidon ohjaajia, sairaanhoitajia ja lääkäreitä sekä
SAS-toimiston sosiaalityöntekijä (ympärivuorokautisen tarpeen arviointi). Näissä koko-
uksissa voidaan myös yhdessä harkita minkä alan edustaja parhaiten kykenee vastaa-
maan asiakkaan tarpeisiin vastuutyöntekijänä. Laki velvoittaa, että vastuutyöntekijällä on
tarkoituksenmukainen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetussa laissa tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 §:ssä tarkoi-
tettu kelpoisuus. 
Totesimme, että Helsingissä on pitkälti jo toimittu lain velvoittamalla tavalla, ja asiak-

kaalle on tähänkin asti nimetty oma työntekijä. Opimme, että tieto ei aina kulje, eikä
vastuutyöntekijä saa välttämättä odotetulla tavalla tietoja asiakkaastaan. Olennaista toi-
mivassa verkostotyöskentelyssä on se, että kaikki osapuolet ovat tietoisia vastuutyön -
tekijästä. Käytössä olevat eri tietojärjestelmät luovat omat haasteensa, ja on tärkeää,
että esimerkiksi kotihoidossa kirjataan asiakastietojärjestelmään vastuutyöntekijänä toi-
miva sosiaalityöntekijä. Opimme kehittämisprosessin aikana myös, että kehittämistyö
vaatii aikaa ja haasteeksemme kehittämiskaudella tulikin henkilöstöresurssien puutteet.
Konkreettisena kehittämisen tuloksena loimme prosessikuvauksen vastuutyönteki-

jän nimeämisen tueksi henkilöstölle sekä tiedon välittämisen välineeksi uusille työnteki-
jöille, yhteistyötahoille, asiakkaille sekä omaisille.
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Iäkäs muistisairas sujuvasti 
saattaen sosiaalityössä

Kehittämistehtävämme tarkoitus oli tiedonkulun parantaminen eri sosiaali-
työn yksiköiden välillä niin, että iäkkään muistisairaan asiat tulisivat hyvin
hoidetuiksi. Halusimme myös selkiyttää työnjakoa eri yksiköiden välillä. 
Tavoitteenamme oli luoda selkeä asiakasprosessikuvaus sosiaalityön eri 
toimijoiden osuudesta sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalveluissa, ja halusimme
selventää sosiaalityön roolia muillekin toimijoille.

Mitä saimme aikaan?

Teimme kaavion, johon tiivistimme jokaisen sosiaalityön yksikön perustehtävät ja asiak-
kaan elämän ongelmat, joissa sosiaalityön interventiota tarvitaan ja jonka tiimoilta tie-
don tulisi siirtyä yksiköstä toiseen.
Ongelmia tiedonsiirtoon tuovat eri yksiköiden erilaiset tietojärjestelmät, toisen yksi-

kön työntekijä ei automaattisesti voi katsoa asiakkaasta toisessa yksikössä tehtyjä kirja-
uksia. Faksi osoittautui toimivaksi tiedonsiirron välineeksi puhelinsoiton rinnalla.  
Asiakkaan SAP-kokouksissa (suunnittelu, arviointi, palveluohjaus) käsiteltyjen asioi-

den kirjaaminen sekä terveys- että sosiaalitoimen tietojärjestelmään nähtiin välttämät-
tömänä. Riittävien kirjausten myötä eri toimijat saavat tiedon siitä, mitä asiakkaan
elämässä on meneillään ja mitä on suunnitteilla. Kotihoidon tiimien tieto asiakkaan 
elämäntilanteen kartoittamisessa ja optimaalisten palvelujen saamisessa on välttämätön,
joten tiedonkulun parantaminen sosiaalityön ja kotihoidon välillä on jatkokehittämisen
arvoinen aihe.

Lisätietoja

Sari Hellsten, 
johtava sosiaalityöntekijä
Lännen sosiaali- ja lähityö

Helsingin kaupunki
sari.hellsten@hel.fi

www.socca.fi/gerontologinensosiaalityo
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Mitä opimme?

Tässä kehittämistehtävässä olemme selkiyttäneet rooliamme eniten itsellemme. Tote-
simme, että iäkkäiden asiakkaiden ongelmat ovat samankaltaisia eri työyksiköissä, vaikka-



kin jokaisella yksiköllä on myös oma erityistehtävänsä ja näkökulmansa. Ainoastaan
SAS-toimistossa työ painottuu selkeästi ympärivuorokautisen hoidon tarpeen arvioin-
tiin. Kehittäjäryhmässä käymämme keskustelut ovat tulleet tarpeeseen yhteisen näke-
myksen luomiseksi siitä, miten pirstaleisessa systeemissä ikäihminen tällä hetkellä liikkuu. 
Tästä ymmärryksestä käsin jatkamme sosiaalityön kehittämistä. Ratkaisuja voimme

hakea uudistuvista tietojärjestelmistä ja mahdollisesti yhdistämällä sosiaalityön voima -
varoja niin, että kehitämme entistä tehokkaammin työtämme ja prosessejamme 
asiakkaiden parissa heidän parhaakseen. 
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5 Sujuva ja selkeä asiakas-
ohjaus ja muistipolku
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Keskitettyä neuvontaa ja palveluohjausta
yhden luukun periaatteella Espooseen

Espoossa kehittämisen tavoitteena oli muuttaa ikäihmisten neuvontaa, 
palveluohjausta ja päätöksentekoa entistä asiakaslähtöisemmäksi ja tarjota
palveluja yhden luukun periaatteella. Halusimme myös vahvistaa ennakoivia
palveluja ja yhdenmukaistaa toimintatapoja. Lähtötilanteessa toiminnot oli
järjestetty hajautetusti eri palvelualueilla. 
Toiminnan kehittämistä varten perustettiin kehittämisprojekti ja asian 
äärellä kokoontui lukuisia työryhmiä, jotka määrittelivät mm. asiakkaita, 
prosesseja, toimintamallia, työkaluja, viestintätarpeita ja ICT-ratkaisuja.

Uusi neuvonta- ja palveluohjausyksikkö keskittyy 
arjen kokonaisvaltaiseen sujumiseen

Lopputulemana syntyi toimintamalli, jossa lähtökohtana on tukea ikäihmisten hyvinvoin-
tia ja arjessa selviytymistä. Kesäkuun 2016 alussa toimintansa aloittava Seniorineuvonta
ja palveluohjaus -yksikkö toimii yhden oven periaatteella, jossa asiakkaan on mahdollista
saada laaja palveluvalikko yhden käynnin, puhelinnumeron ja sähköpostin takaa. 
Asiakkaan kokonaistilanne ja voimavarat otetaan huomioon yhden ongelman ratkai-

sun sijaan ja laaja-alaisen palvelutarpeen selvittämisen avulla kiinnitetään huomiota 
asiakkaan arjen kokonaisvaltaiseen sujumiseen. Ratkaisuja pyritään löytämään myös
muualta kuin sosiaali- ja terveyspalveluista. Yhteistyöverkosto tarjoaa laajan palvelu -
valikon ja usein asiakkailla on käytössään monia palveluja samanaikaisesti. Koordinoinnin
avulla asiakkaalle pystytään järjestämään eri tahojen tarjoamat palvelut sopivaksi koko-
naisuudeksi. Koordinoinnin ansiosta myös palvelusta toiseen siirtyminen on sujuvaa.
Seniorineuvonta ja palveluohjaus -yksikön asiakkuus voi alkaa monella tavalla. 

”GeroMetron 
verkostomainen 
työskentelytapa antaa
mahdollisuuksia jakaa
kehittämistyöhön
liittyviä kokemuksia
sekä saada palautetta
ja vinkkejä työn tueksi.
Tätä mahdollisuutta
kannattaa käyttää!
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Kuntalainen tai hänen läheisensä voi ottaa itse yhteyttä. Terveysasemalla tai jossain
muussa sosiaali- tai terveyspalvelussa voidaan havaita asiakkaan tarvitsevan muutakin
kuin hakemaansa apua ja ohjata asiakas uuden yksikön palvelujen piiriin. Sairaalassa voi-
daan huomata, että asiakas tarvitsee kotiutumisen jälkeen erilaisia palveluja tukemaan
turvallista kotona asumista. Niin sanotun vanhussuojeluilmoituksen eli huolen vanhuk-
sen pärjäämisestä voi jättää myös esimerkiksi naapuri tai joku muu tilanteen havainnut
taho.

Lisätietoja

Sirpa Immonen
asiakasohjauksen päällikkö
sirpa.immonen@espoo.fi

www.socca.fi/palveluohjaus
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Muistisairaan hoitopolku suuntaa 
voimavarat tarkoituksenmukaisesti

Muistisairaan ihmisen hoitopolun selkeyttämiseksi päätettiin Vantaalla tehdä
hoidon etenemisestä yhdellä silmäyksellä hahmotettava kuvaus, josta selviää
oleelliset tiedot eri vaiheiden toimenpiteistä ja toimijoista. Näin voidaan 
tarjota asiakkaalle sujuvampaa palvelua ja helpottaa ammattilaisten työtä.

Oikea asiakas oikeassa paikassa

Katriinan sairaalan geriatrisella vastaanotolla tehdään pääsääntöisesti yli 75-vuotiaiden
vantaalaisten muistisairauksiin liittyviä selvittelyjä. Vastaanotolla toimii kaksi geriatria ja
kaksi sairaanhoitajaa. Ajatus muistipolun päivittämisestä syntyi tarpeeseen, sillä geriatri-
sen vastaanoton hoitaja ja lääkäri käyttivät ison osan työajasta lähetteiden käsittelyyn ja
puutteelliset lähetteet käsitellään käytännössä kahteen kertaan. Tulevaisuudessa geriatri-
sen vastaanoton asiakasmäärä tulee todennäköisesti kasvamaan, joten muistipolun päi-
vittämisellä pyrimme optimoimaan työn tehokkuutta ja kohdentamaan voimavaroja
tarkoituksenmukaisesti. 
Päivitetyn muistipolun tavoitteena on nopeuttaa asiakkaan muistitutkimuksiin pääsyä

ja lyhentää jonotusaikaa, toisin sanoen varmistaa, että oikea asiakas on oikeassa paikassa
oikeaan aikaan. Samalla vähennetään turhaa työtä, kun puuttuvia tietoja pyydetään täy-
dentämään ja lähetteet arvioidaan uudelleen. Halusimme luoda toimivan työkalun, josta
voi yhdellä silmäyksellä hahmottaa ydinasiat.

”Vanha muistipolku 
sai uuden ilmeen ja
kaikki oleellinen 
tiivistettiin 
yhdelle paperille
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Olennainen esiin

Tähän asti käytössä on ollut monisivuinen sähköinen käsikirja, jonka liitteissä on mainittu
hoitoprosessiin kuuluvat tutkimukset. Vanha ohjeistus oli hankala löytää ja kömpelö
käyttää. Muistipolun päivittäminen käynnistyi niin, että kävimme läpi kohta kohdalta
aiemmin käytössä olleen muistipolun ja poimimme siitä oleellisen tiedon uuden muisti-
polun pohjaksi. Tuomalla eri vaiheet ja eri tahojen tehtävät selkeästi esille, vältymme
päällekkäiseltä työltä. 

Luonnos esiteltiin terveysasemilla

Muistipolun ollessa vielä luonnosvaiheessa valitsimme pilottiterveysaseman, jossa 
kävimme esittelemässä luonnosta. Myöhemmin jalkauduimme muillekin Vantaan terve-
ysasemille esittelemään muistisairaan hoitopolkua ja tarvittaessa kävimme läpi perus -
tutkimuksissa mainittuja mittareita, mikäli ne eivät kaikki olleet ennestään tuttuja. Saadun
palautteen pohjalta teimme muistipolkuun muutoksia. 
Pääasiassa vastaanotto on ollut hyvää ja asioista on pystytty keskustelemaan raken-

tavasti. Saimme hyviä ehdotuksia ja huomioita, joiden pohjalta teimme muutoksia ja täs-
mennyksiä muistipolkuun. Tavoitteen mukaisesti olemme päässeet esittelykäynnille
kaikille Vantaan terveysasemille. 
Kun yhteistyökumppaneina oli isoja yksiköitä, haasteeksi nousi aikataulutus. Terveys-

asemien ajanvaraukset täyttyivät jo kuukausia etukäteen, joten terveysasematapaamisia
oli vaikea järjestää, vaikka oma aikataulu olisi antanut myöten. Muutosvastarinnan vä-
hentämiseksi pyrimme jo etukäteen korostamaan, että huolellisesti tehdyt perustutki-
mukset jouduttavat asiakkaan muistiselvittelyihin pääsyä. Muistipolkuun ei varsinaisesti
tullut mitään uutta, vaan vanha sai uuden ilmeen ja kaikki oleellinen tiivistettiin yhdelle
paperille. Oman haasteensa toi se, että Vantaa on pilottikaupunki monelle muullekin ke-
hittämistyölle ja henkilöstö on jossain määrin väsähtänyt jatkuvaan muutokseen ja ke-
hittämiseen.



”Muistipolku nopeuttaa
muistitutkimuksiin 
pääsyä ja lyhentää 
jonotusaikaa. 
Oikea asiakas on 
oikeassa paikassa ja 
oikeaan aikaan.
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Lähetteet parantuneet

GeroMetron opiskelijan avustamana saimme aikaan visuaalisesti selkeän muistipolun,
josta tulostettiin A3-kokoisia julisteita sekä A4-kokoisia taskuversioita, joista on helppo
ja nopea silmäillä ohjeet tarvittaessa. Muistipolku löytyy myös sähköisessä muodossa
Vantaan intranetistä. 
Olemme huomanneet, että kehittämisen myötä lähetteet ovat parantuneet ja liit-

teet ovat aiempaa useammin kunnossa. Saapuvien lähetteiden määrä on myös pienen-
tynyt. On hyvinkin mahdollista, että muistia jäädään seuraamaan terveysasemalla
pidempään, kun kattavat perustutkimukset eivät anna vielä aihetta lisäselvittelyille.
Jatkossa tarvitaan jatkuvaa, säännöllistä yhteistyötä, jotta uudet toimintatavat 

saadaan juurrutettua käytäntöön. Iso laiva kääntyy hitaasti, pysyvälle muutokselle täytyy
antaa aikaa tapahtua! 

Lisätietoja

Johanna Luurila, sairaanhoitaja
Katriinan sairaalan 

geriatrinen vastaanotto
johanna.luurila@vantaa.fi 

Tiina Pääkkönen, 
tiina.h.paakkonen@vantaa.fi

www.socca.fi/muistipolku



Kehittämistehtävän täsmentämislomake
Lähteenä käytetty Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston 
VKK-Metron Snadit stepit -lomaketta.

Liitteet
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Kehittämisaskeleen dokumentointilomake
Lähteenä käytetty Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen kehittämisverkoston 
VKK-Metron Snadit stepit -lomaketta.
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Neljä pääkaupunkiseudun kuntaa Espoo, Helsinki, Vantaa ja Kauniainen totesivat

vuonna 2013, että heillä on yhteinen unelma – unelma hyvinvoivasta ikäihmisestä

ja hyvin toimivista ikäihmisten palveluista. Toteuttaakseen unelmansa he päättivät

yhdistää voimansa ja työskennellä yhdessä. Yhteistyölle annettiin nimeksi Gero-

Metro.

Tämä julkaisu kertoo Pääkaupunkiseudun ikäihmisten palvelujen kehittämis -

verkoston GeroMetron ensimmäisestä toimintakaudesta vuosina 2014–2016.

Kauden teemana oli muistisairaan ikäihmisen kotona asumisen tukeminen ja 

pääosassa ovat tarinat kuntien 19 kehittäjäryhmän työn tuloksista, opeista 

ja oivalluksista. Lisäksi esittelemme GeroMetro-verkoston rakennetta ja 

toiminta tapaa.

Yhteinen tekeminen kohti unelmaamme jatkuu GeroMetron tulevilla kausilla, 

tervetuloa myös jatkossa GeroMetron kyytiin!


