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GeroMetro  

vanhustyön kehittämisverkosto

pääkaupunkiseudulla

Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta
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Mikä on GeroMetro?

• Pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja 

Kirkkonummi) yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, koulutus- ja 

tutkimusverkosto

• Pysyvää kehittämistä. Kehittämiskausi on kaksivuotinen. 

Kehittämiskausi 2014-2016: muistisairaan kotona asumisen 

tukeminen - 19 kehittäjäryhmää

Kehittämiskausi 2016-2018: Kotona tapahtuva kuntoutus – mallin 

luominen pääkaupunkiseudulle

• Kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten kanssa -

oivalluksia työstetään ja jaetaan verkostossa

Päämääränä on ikäihmisen hyvinvoinnin lisääntyminen
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PKS-seudun Kuntoutus kotona - malli

Kehittämisteemat
Etäkuntoutus

Kotikuntoutustiimi
Arviointijakso

Kotiutustilanteet
Päivystykselliset tilanteet

Kotisairaala
Sosiaalinen kuntoutus ja elämänlaatu

Kuntouttava omaishoidon toimintakeskus
Postin rooli kuntoutuksessa

Työpajat

Opinnäytetyöt, harjoittelut

Tutkimus

Opintomatkat

• Edellisen kauden tulokset (mm. kuntouttava päivätoiminta, palvelukeskustoiminta, lyhytaikaishoitojaksot 
kuntoutumisen edistäjänä, itsemääräämisoikeus, arkikuntoutus, psykososiaalinen työ) 

• Muut kuntoutuksen kansalliset ja kansainväliset hyvät käytännöt
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Koulutukset

Projekti- ja ohjausryhmätyöskentely, PKS-kokoukset 
(mallin prosessointi ja käyttöönoton edellytysten luominen)

Kehittämisen 
työkalut ja tukiA
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Kotona kuntoutumisen malli

• Mallissa kuvataan erilaiset kotona asuvan ikäihmisen 

kuntoutumista tukevat ja edistävät toimintamallit

• Mallissa on mukana hyviä käytäntöjä, prosessikuvauksia, 

käytännön (olemassa olevia) työkaluja ja mittareita, 

tutkimustietoa ja sanasto 

• Visio ohjaa kaikkea toimintaa

• Mallissa käytetään selkeää kieltä ja käsitteitä, jotka ovat 

ymmärrettäviä myös muille kuin sote-ammattilaisille

• Ennen kaikkea mallista yritetään tehdä helposti lähestyttävä ja 

ihmislähtöinen

• Keskiössä vaikuttavuus ja oikea-aikaisuus

Mallin koonti kevään 2018 kuluessa kehittämistehtävien 

tulosten, työpajojen ja tutkitun tiedon perusteella
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• GeroMetrossa kuntoutus nähdään 

monitoimijaisena yhteistoimintana, joka 

tähtää ikäihmisen elämänlaadun, 

onnellisuuden ja hyvinvoinnin 

lisääntymiseen tai säilymiseen kotona. 

• Kuntoutujana ihminen nähdään aktiivisena 

toimijana ja valintojen tekijänä ja hänen 

itsemääräämisoikeuttaan tuetaan.
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Digitaalisuus GeroMetrossa

Etäkuntoutuspiloteista on saatu alustavasti hyviä 

tuloksia Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla – mm. 

Helsingissä ihmisiä on saatu etäkuntoutuksen 

tuloksena paikalle myös palvelukeskuksiin. 

Tavoitteena on laajentaa toimintatapaa myös 

sosiaalisen kuntoutuksen tarpeisiin



Socca 8Socca

Näkökulmia digitaalisuuteen

• Digikehittämisessä terveys ja turvallisuus korostuvat

• Kroonisten sairauksien hallinta, kodin turvallisuus, yksin 

asuvan ikäihmisen ”seuranta”, robotit

• Vanhan teknologian hyödyntäminen, toisaalta tekoäly

• Tämänhetkisiä digitalisaation ongelmia ovat mm. 

palvelujärjestelmän hajanaisuus, tekniset ongelmat sekä 

osittain teknologialähtöinen kehittäminen

• Vaivaako ikääntyneiden palveluiden digitalisaatiota

medikalisointi?
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Sosiaalinen digitaalisuus

• Sosiaalisten kysymysten ratkaiseminen digitaalisesti; 

köyhyys, osattomuus, muunkulttuurisuus ja –kielisyys

• Yksinäisyys tunnustetaan ongelmaksi mutta keinoja 

vähentää sitä on vain vähän

• Kyytipalvelut, yhteisöpalvelut, vapaaehtoistoiminta, jaettu 

askelmittari?

• Mitä vapaaehtoistyötä voi tehdä kotoaan käsin?

• Digitaalisuus lähipalveluissa ja naapuruuspiireissä?

• Miten Skypestä tulee arkipäivää

• Tarvitaan ikäerityistä suunnittelua: kontrastit, 

helppokäyttöisyys, fonttikoko, ääni
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Käytännön esimerkkejä

• Be My Eyes

• Celia-kirjastopalvelu

• Amsterdamin 400 vapaaehtoista

• Älypuhelimen käyttö puheohjauksella (esim. Siri)

• Tekstiviestimuistutukset

• Yle Areena (tv ja radio)

• Terveyskylä

• Musiikkipalvelut

• Virtuaalikuntoutus

• Kauppakassipalvelu (miksei myös Wolt ja Foodora)
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Seuraa ja osallistu

• Nettisivut 

www.socca.fi/gerometro

• Facebook 

www.facebook.fi/gerometro

• Uutiskirjeet

• Tapahtumat 

Ota yhteyttä:

Tiina Autio

040 334 7287

tiina.autio(at)hus.fi

Meri Pekkanen

050 4620761

meri.pekkanen(at)hus.fi

http://www.socca.fi/gerometro
http://www.facebook.fi/gerometro

