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GeroMetro  

vanhustyön kehittämisverkosto

pääkaupunkiseudulla

Koulutusta, kehittämistä ja tutkimusta 

Tiina Autio ja Meri Pekkanen
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Unelma 
hyvinvoivasta 
ikäihmisestä

Yhdessä jakaen

ikäihmisen hyväksi!
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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 
Kehittämiskausi 2016-2018: Kotona tapahtuva kuntoutus – mallin luominen 
pääkaupunkiseudulle

Kehittämiskausi 2018-2020: Kotona tapahtuvan kuntoutuksen käytäntöjen 
juurruttaminen - yksinäisyyden ja turvattomuuden kysymysten ratkominen

Kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten kanssa - oivalluksia 
työstetään ja jaetaan verkostossa

Päämääränä on ikäihmisen hyvinvoinnin lisääntyminen
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Verkoston tavoitteet

Edistää vuorovaikutusta ja yhteiskehittämistä 

vanhustyön asiakastyöntekijöiden, opiskelijoiden, 

tutkijoiden, kehittäjien ja ikäihmisten välillä

Kehittää pääkaupunkiseudun yhteinen malli kotona 

kuntoutumiseen ja akuuttitilanteiden hoitoon
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Kuntoutus kotona - malli

Kehittämisteemat
Etäkuntoutus

Kotikuntoutustiimi
Arviointijakso

Kotiutustilanteet
Päivystykselliset tilanteet

Kotisairaala
Sosiaalinen kuntoutus ja elämänlaatu

Kuntouttava omaishoidon toimintakeskus
Postin rooli kuntoutuksessa

Työpajat, 10 kpl

Opinnäytetyöt , harjoittelut: 8 
opiskelijaa eri oppilaitoksista

Tutkimustieto

Opintomatka Tanskaan

• 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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Seminaarit, 6 kpl

Tiivis projekti- ja ohjausryhmätyöskentely
(mallin prosessointi ja käyttöönoton edellytysten luominen)

Muu kehittämisen tuki: alku- ja 
välihaastattelut, kehittämis-

suunnitelma, kyselyt, työkokoukset
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Viestintä: facebook, blogit, 
infokirjeet
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Laaja, oppiva ja tavoitteellinen verkosto

Tunteminen
Luottamus

Sitoutuminen

Metropolia

Jyväskylän yo

Kymen amk

Helsingin yo

Laurea amk
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Kuntoutuksen luonteen 

ymmärtäminen

• Kuntoutuminen on oppimista myös ammattilaisille

• Kuntoutuminen perustuu vuorovaikutukseen

• Ensisijaista kuntoutusosaamisen lisääntyminen, ei 

mikään yksittäinen käytäntö

• Kuntoutusta ohjaavat oikea-aikaisuus ja vaikuttavuus; 

kyky huomata oikea aika ja kohdentaa kuntoutus niille 

jotka siitä eniten hyötyvät olennaisempaa kuin tarkka 

toimintamalli

• Motivaation ja sitoutumisen merkitys

• Peruskuvio osataan – kustannusvaikuttavuus 

erityistilanteissa (paljon palveluita tarvitsevat)
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Verkostomaisen kehittämisen 

eteneminen (mukaellen Järvensivu 2017) 

• Yhteisen kehittämishaasteen valinta: ”Kotona 

kuntoutumisen malli”

• Kehittämistehtävien valinta

• Toimintatavoista ja yhteisistä tavoitteista sopiminen

• Työskentely (iteratiivinen, dialoginen) mallin sisältöjen 

parissa

• Verkoston tulosten kokoaminen ja levittäminen –

ratkaisut leviävät verkostossa osallistumalla ja 

osallistamalla
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Verkostomainen työskentely 

vahvistaa osaamista

• Ammatillinen identiteetti vahvistuu  vapauttaa 

jakamaan osaamistaan

• Oma osaaminen vahvistuu

• Oppii havaitsemaan kuntoutumiselle otollisen 

ajankohdan

• Yhteiset periaatteet rakentuvat yhdessä 

työskentelemällä 

• Aito moniammatillisuus vahvistuu

• Luottamus ja sitoutuminen edistää innovointia ja 

ideoiden leviämistä
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Mallin työstämisen vaiheet 

Terveyskylään vieminen: kuvitus, käsikirjoitus

Mallin rungon työstäminen

Omien kehittämistehtävien kuvaus ja nostot yleisemmälle tasolle

Sisällön työstäminen

Kuntoutumispolku ja sen vaiheet

Sanasto

Visio M
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Visiotyöskentely näyttää 

kehittämisen suunnan

• Asiakas saa yksilöllisesti

räätälöidyn palvelun oikea-

aikaisesti ja sujuvasti

• Asiakas kohdataan arvostavasti, 

kokonaisena ihmisenä ja 

aktiivisena toimijana

• Työntekijät ovat osaavia, 

motivoituneita ja heidän 

työskentelytapansa tukevat 

asiakkaan kuntoutumista

• Asiakkaan kuntoutumisessa 

hyödynnetään jaettua 

asiantuntijuutta

Vanhusneuvostot kommentoivat 

visiota ja esille nousi mm. 

seuraavia asioita:

• Kotiutumisen tärkeys

• Mallin jalkauttaminen

• Jaettu asiantuntijuus omaisten, 

ammattilaisten ja vapaaehtoisten 

kesken

• Elämänhallinnan ja toimintakyvyn 

ylläpito

• Sosiaaliset suhteet
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Käsitteiden määrittely auttaa 

puhumaan samaa kieltä

Käsitteet

• Ikäihminen

• Arviointi

• Monialaisuus

• Kotikuntoutus

• Etäkuntoutus

• Kuntoutuspolku



Socca 13Socca

Kuntoutuminen on aina 

oppimisprosessi 

• Tarpeen tunnistaminen

• Arviointi ja tavoitteenasettelu

• Moniammatillinen interventio

• Loppuarviointi ja jatkosuunnitelma

• Seuranta
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Palautteet

• ”Kehittäminen on alkanut isoista kokonaisuuksista ja nyt 

on alkanut kiinnittää huomiota erilaisiin yksityiskohtiin”

• ”Moniammatillinen yhteistyö on todella tärkeää 

asiakkaan kokonaisuuden/kokonaisvaltainen 

huomioiminen”

• ”On saatu hyvää potkua ja idea kotikuntoutukseen 

parempi panostus kotiutuksiin!”

• ”Etähoidon pilotointi on lähtenyt tämän myötä hyvin 

käyntiin ja tästä on saatu paljon sekä lisäksi 

yhteistyökumppaneiden saanti”

• ”Etäkuntoutus ja sen kehittäminen sekä 

moniammatillisen yhteistyön tiivistäminen”
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Palautteet 2

• ”Kenen kuntoutumisen eteen työtä tehdään? 

asiakaslähtöisyyden korostaminen”

• ”Moniammatillisuus ja ennaltaehkäisy erilaisissa 

tilanteissa asiakkaan tukemiseksi”

• ”Yhteinen työ ja yhteinen asiakas, toisen työn 

tunteminen tärkeää vrt. päällekkäisyyden vähentäminen” 

• Paljon on opittu, vielä opittavaa: Miten saataisiin 

kuntouttava työote omaishoitajille kotiin, että hoidettavaa 

ei liikaa passattaisi?

• ”Yhteiskehitteleminen on tehokasta; teema on oltava”
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Jatkosuunnitelmia

• Päättäjien vakuuttaminen ja kouluttaminen – pitäisikö 

päättäjiä olla mukana verkoston tilaisuuksissa?

• Asiakkaan/ikäihmisen mukanaolo tilaisuuksissa

• Täsmäiskuja medioihin! 

• Elämänlaatu kotona

• Koulutuksia etänä

• Kotihoidon henkilökunnan kouluttaminen
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Seuraa ja osallistu

• Nettisivut 

www.socca.fi/gerometro

• Facebook 

www.facebook.fi/gerometro

• Blogi

• Uutiskirjeet

• Tapahtumat 

Ota yhteyttä:

Tiina Autio

Erikoissuunnittelija

040 334 7287

tiina.autio(at)hus.fi

Meri Pekkanen

Kehittämissuunnittelija

050 4620761

meri.pekkanen(at)hus.fi

http://www.socca.fi/gerometro
http://www.facebook.fi/gerometro
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Matka jatkuu …


