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Esipuhe
Lähes neljä vuotta sitten sai alkunsa Kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen (KeSTO) -hankkeen suunnittelu. Tarkoituksena oli kehittää tutkimus- ja kehityshanke, jossa työyhteisöt ja
kansalaisryhmät kokeilevat ja saavat tarpeitaan vastaavia hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen palveluita ottamalla käyttöön olemassa olevaa terveydenhuollon teknologiaa yhdessä alan ammattilaisten, kouluttajien ja opiskelijoiden kanssa. Tutkimusja kehityshankkeet ovat luovuutta tukevia työelämäläheisiä oppimisympäristöjä
tuleville ammattilaisille.
Tavoitteeksi asetettiin vahvasti eri tahojen välinen yhteistyö ja kokemuksellinen oppiminen. Kohderyhmä koostui hyvinvointialojen julkisten ja yksityisten palvelujen
tuottajista, palveluiden käyttäjistä sekä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan opiskelijoista. Ajatuksena oli sytyttää laaja innostus ottaa käyttöön ja jalostaa tarpeisiin sopiviksi aiemmissa tutkimus- ja kehityshankkeissa tuotettuja teknologiaa hyödyntäviä
terveyden edistämisen menetelmiä ja kehittää niistä pysyviä palveluja.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-alan hallinnoimaan hankkeeseen lähti mukaan moniääninen toimijajoukko; Rovaniemen kaupungin perusterveydenhuollon vanhuspalvelut, Rovaniemen ja Utsjoen seurakunta, Rovaniemen
1 apteekki ja ArctiCare Technologies Oy. Yhteistyöhön lupautui myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta ja useita kansalaisjärjestöjä.
Rahoitus hankkeelle saatiin Lapin ELY-keskuksen päätöksellä Manner-Suomen
ESR-ohjelmasta 2007–2013 syksyllä 2008. Kolmen vuoden aikana on lappilaisia
voimavaroja yhdistämällä saatu aikaan kokemuksellista hyvinvointia ja oppimista. KeSTO-hanke on nyt päättymässä. Innostuksen siemen on kylvetty. Tutkimus- ja
kehitystyön tulokset ovat luettavissa käsillä olevasta julkaisusta.
Sähköinen asiointi ja teknologioiden hyödyntäminen harvaan asuttujen seutujen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa lisääntyvät vähitellen. Onnistuneista ratkaisuista on Suomessa ja maailmalla runsaasti kokemusta. Vaikuttavilla julkisilla sosiaali- ja terveyspalveluilla ja työelämän osaamistarpeisiin vastaavalla ammattilaisten
koulutuksella turvataan kansalaisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus hyvinvointisektorilla. Osaamisen kehittämistä sekä tutkimus- ja kehitystyötä monialaisissa verkostoissa tulee edelleen jatkaa painottaen ennaltaehkäisyä ja asiakkaan asemaa.
Kerttu Oikarinen
toimialajohtaja, ohjausryhmän puheenjohtaja
Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Esittely kirjoittajista
Tommi Haapakangas (LitM, liikunnan lehtori, Rovaniemen ammattikorkeakoulu)
työskenteli Rovaniemen seurakunnan ja I apteekin osahankkeessa sisällön suunnittelijana ja opiskelijoiden työn ohjaajana.
Essi Kuure (TaM, projektisuunnittelija Lapin yliopisto) toimi hankkeessa palvelumuotoilun, palveluprototypoinnin ja yhteiskehittämisen asiantuntijana.
Johanna Lohtander (TtM, vanhustyön johtaja, Rovaniemen kaupunki) on ollut aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä ja koordinoinut yhteistyötä eri työryhmissä sekä ollut ohjausryhmän jäsen.
Aila Niskala (Th, terveydenhoitaja, SHO, KM, terveydenhoitotyön lehtori, Rova
niemen ammattikorkeakoulu) on ollut hankkeessa mukana alusta asti ja osallistunut
Ennakoivien kotikäyntien ja painonhallintaryhmien kehittämiseen, toteuttamiseen
ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä AMK-opinnäytetöiden ohjaukseen.
Piia Paavola (Th, terveydenhoitaja, Rovaniemen kaupunki) on hankkeessa kehittänyt ja toteuttanut ennakoivia kotikäyntejä.
Anne Rautio (Tft, KM, fysioterapia lehtori Rovaniemen ammattikorkeakoulu) on ollut hankkeessa mukana alusta asti ja osallistunut Ennakoivien kotikäyntien kehittämiseen, toteuttamiseen ja opiskelijoiden ohjaukseen sekä AMK-opinnäytetöiden
ohjaukseen. Lisäksi hän työskenteli Rovaniemen seurakunnan ja I apteekin osahankkeessa sisällön suunnittelijana ja opiskelijoiden työn ohjaajana.
Tarja Romakkaniemi (Th, terveydenhoitaja, Rovaniemen kaupunki) on ollut hankkeessa mukana alusta asti ja osallistunut Ennakoivien kotikäyntien kehittämiseen ja
toteuttamiseen.
Sirkka Saranki-Rantakokko (ThM, HTT, kehityspäällikkö, hoitotyön lehtori) on
ollut KeSTO-hankkeen koordinoija. Hänen tehtäviinsä on kuulunut hankkeen osittaminen ja vaiheistaminen, sisällön kehittäminen, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä toimiminen asiantuntijatyöryhmien puheenjohtajana ja julkaisun toimittajana ja kirjoittajana.
Raija Seppänen (TtT, KT, terveyden edistämisen yliopettaja, Rovaniemen ammattikorkeakoulu) on ollut mukana hankkeen suunnittelusta alkaen. Hankkeen aikana
hän on hoitanut yhteistyösuhteita erityisesti Utsjoen seurakunnan työntekijöiden,

AMK-opiskelijoiden ja kuntalaisten välillä sekä toiminut AMK-opinnäytetöiden ohjaajana sekä hankkeen julkaisun toimittajana ja kirjoittajana.
Terttu Teppo (sos.ohj. kotipalveluohjaaja, Rovaniemen kaupunki) on osallistunut
hankkeessa turvapuhelin kokeilun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Taimi Tolvanen (YTM, psykologi, lehtori, Rovaniemen ammattikorkeakoulu) on
osallistunut hankkeessa toiminnallisten ryhmien toteuttamiseen.
Marita Turulin (TtM, päätoiminen tuntiopettaja, Rovaniemen ammattikorkeakoulu)
on toiminut hankkeessa projektipäällikkönä ja vastannut hankkeen hallinnosta sekä
seminaarien ja henkilöstökoulutusten suunnittelusta ja organisoinnista.
Pia Yliräisänen-Seppänen (TaM, projektipäällikkö, Rovaniemen ammattikorkeakoulu) vastasi hankkeessa hyvinvointihaastattelun yhteiskehittämisestä ja muotoilusta sekä osallistui turvapuhelinkokeilun suunnitteluun ja toteutukseen.

Kuva 1. Julkaisun kirjoittajat
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Kansalaislähtöisen ja
teknologiatuetun sosiaalisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
osaamisen (KeSTO) -hanke
Sirkka Saranki-Rantakokko & Marita Turulin
Johdanto
Pääosin Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen (KeSTO) -hanke
painottui erityisesti työhyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämiseen sekä uusien oppimisympäristöjen tuottamiseen. Hanke kytkeytyi Terve Lappi
-hankkeeseen ja Lapin KASTE -ohjelmaan. Teknologiasisältönsä osalta sillä oli yhteys Lapin sairaanhoitopiirin hallinnoimaan UULA-hankkeeseen. Sisältönsä osalta
hanke tuki myös Lapin hyvinvointiohjelman tavoitteiden toteutumista.
KeSTO-hankkeen verkosto muodostui sosiaali- ja terveysalan julkisista ja yksityisistä toimijoista, seurakunnista sekä opetusalan toimijoista. Hankehallinnossa toimijoita nimitetään hankkeen osatoteuttajiksi. KeSTO-hankkeen osatoteuttajia olivat
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointiala, Rovaniemen kaupungin kotihoito, Rovaniemen ja Utsjoen seurakunnat, Rovaniemen I Apteekki sekä ArctiCare
Technologies Oy -yritys. Rovaniemen ammattikorkeakoulun rooli oli kaksitahoinen.
Osatoteuttaja-roolin lisäksi se hallinnoi hanketta. Osatoteuttajien taustaorganisaatioita olivat Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen
evankelisluterilainen seurakunta, Utsjoen evankelisluterilainen seurakunta, Rova
niemen I Apteekki ja ArctiCare Technologies Oy. Kukin taustaorganisaatio tuki hanketta omarahoitusosuudella.
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KeSTO-hankkeessa osatoteuttajat määrittelivät toimintansa kohteen ja tarkensivat
tavoitteensa. Siten rahoitussuunnitelmaan kirjatut tavoitteet eriytyivät osatoteuttajien mukaan ja erilaisiin toimintakokonaisuuksiin. On todettu, että konteksti tekee
tapauksen ymmärrettäväksi ja osaltaan myös selittää sitä. Konteksti muodostuu
tapauksen historiallisesta taustasta, laajemmasta ympäristöstä kuten kulttuuriympäristöstä, toimialasta ja toimintaympäristöstä tai poliittisesta tilanteesta.1 KeSTOhankkeessa osatoteuttajien erilaiset tavoitteet ja toimintaympäristöt hajauttivat
toiminnan eri kohteisiin. Toisaalta taas toisistaan poikkeavat tavoitteet ja toiminnan sisällöt mahdollistivat hankkeen osittamisen hallittaviksi kokonaisuuksiksi.
Käsittelimme näitä osakokonaisuuksia osahankkeina selkiyttääksemme viestintää
ja hankkeen koordinaatiota. Myös yhteisen käsityksen rakentaminen toiminnan
kohteista ja toiminnan päämääristä edellytti perehtymistä kunkin organisaation tavoitteisiin, kulttuuriin ja toimintatapoihin.

Toiminta ja sen tavoitteet KeSTO-hankkeessa
Osatoteuttajien toiminnan kohteet ja tavoitteet nousivat heidän omista tarpeistaan,
olosuhteistaan ja tilanteistaan. Ammattikorkeakoulun edustajien tavoitteena oli
kiinnittää opiskelijoiden oppiminen uudella tavalla työelämään ja jäsentää tällaista toimintatapaa. Vastaavasti muiden osatoteuttajien tavoitteena oli kehittää omaa
toimintaa omista lähtökohdistaan. Kuitenkin yhteistavoitteena oli työelämän rajapintaan rakentuvien oppimisympäristöjen kehittäminen. Valitsemamme organisaatioiden ja yksilöiden yhteistyöhön perustuva, verkostomainen työskentelymalli lisäsi joustavuutta ja mahdollisuuksia tuottaa hyötyä kaikkien osapuolten tavoitteiden
mukaisesti. Työskentelymallistamme on tarkempi kuvaus tässä julkaisussa olevassa
Sirkka Saranki-Rantakokon artikkelissa.
Rovaniemen kaupungin kotihoidossa kohdistimme KeSTO-hankkeen voimavarat ikääntyvien asukkaiden itsenäiseen selviytymiseen ja sitä tukeviin toimintaratkaisuihin.
Yhtenä tavoitteenamme oli selvittää ja arvioida kotihoitopalveluja ja niiden korvaamista tai osittain korvaamista tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia ratkaisujen
avulla. Toisena tavoitteenamme oli ennalta ehkäisevän ja ennakoivan toiminnan
kehittäminen sekä uudenlaisia työelämälähtöisen oppimisympäristön tuottaminen.
Tämä tarkoitti toimintamallin rakentamista, jossa Rovaniemen kaupungin kotihoito
ja ammattikorkeakoulu tuottaisivat yhdessä ennakoidut kotikäynnit 80 vuotta täyttäville kaupunkilaisille. Kolmantena tavoitteenamme oli kokeilla, miten opiskelijoiden
järjestämä tiedotus-, ohjaus- ja viriketoiminta soveltuu seniorineuvolan yhteyteen.

1

Erikson & Koistinen 2005, 7–8.
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Utsjoen seurakunnassa tuimme etäopiskelua ja harjoittelun mahdollistamista
Utsjoella. Pyrimme vahvistamaan opiskelijoiden innostusta laajentaa ammatillista
osaamistaan seurakuntatyössä ja ammattikorkeakoulun toiminta-alueen äärialueella. Tavoitteenamme oli lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Utsjoen seurakunnasta,
kulttuurista ja elinympäristöstä ja työmahdollisuuksista. Painotimme Utsjoen monikulttuurisuutta, saamelaisväestön suurta osuutta sekä seurakunnan henkilöstön
aitoa halua käydä keskustelua opiskelijoiden kanssa toiminnan kehittämisestä.
Rovaniemen seurakunnassa toiminta kohdentui työhyvinvoinnin edistämiseen.
Tavoitteenamme oli työyhteisön avoimuuden ja yhteisöllisyyden parantuminen.
Työstimme tätä toiminnallisissa ryhmissä, jotka toteutuivat erilaisina työkykyä
edistävinä ohjelmina. Ne sisälsivät myös yhteisöllisyyttä käsitteleviä keskusteluja.
Rovaniemen seurakunnan yli 100 työntekijästä osallistui toiminnallisiin ryhmiin 66
henkilöä.
Käsittelimme työyhteisön hyvinvointia myös Rovaniemen I apteekissa. Teimme sen
toiminnallisin menetelmin. Päätöstapahtumassa pääteemoinamme olivat terveyttä
edistävien ja tieto- ja viestintätekniikkaan tukeutuvien ohjausmenetelmien ja palvelujen kehittäminen sekä ikääntyvien kohtaaminen. Rovaniemen I apteekin noin 30
työntekijästä osallistui toiminnallisiin ryhmiin 15 henkilöä.
ArctiCare Technologies Oy:n pyrkimys oli saada tuotteensa ikäihmisten käyttöön. Tuot
teen tarkoituksena on vähentää ikääntyvien erillisyyttä ja lisätä heidän turvallisuuttaan Internet välitteisen kuvapuhelin- ja viestintäjärjestelmän avulla. Kokeilimme
sitä muiden toimijatahojen yhteydessä.
Lisäksi KeSTO-hankkeessa yritykset, julkinen perusterveydenhuolto sekä kolmas
sektori ja oppilaitokset kehittivät yhteistyötään ja syvensivät osaamistaan erilaisissa
tapahtumissa ja niiden järjestämisessä. Suunnittelimme yhteistyössä järjestöjen ja
Lapin ammattiopiston kanssa seminaareja ja tilaisuuksia, joissa käsittelimme sydänterveyttä, terveydenedistämistä ja väestön hyvinvointia erityisesti ikääntyvän väestön näkökulmasta. Tilaisuudet olivat avoimia myös paikallisille yrittäjille, jolloin
heillä oli mahdollisuus esitellä tuotteitaan ja palveluitaan. Tilaisuudet tukivat myös
tavoitetta kuntalaisten kansalaislähtöisestä osallisuudesta ja sukupolvien välisestä
kanssakäymisestä.

KeSTO-hankkeen painopistealueet
Rovaniemen seurakunta ja Rovaniemen I Apteekki asettivat henkilöstönsä työhyvinvoinnin tärkeimmäksi toiminnan kohteeksi KeSTO-hankkeessa. Rovaniemen
kaupungin kotihoito keskittyi ikääntyvien hyvinvointipalvelujärjestelmän kehit-
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tämiseen ennalta ehkäisevästä näkökulmasta. Rovaniemen ammattikorkeakoulun
hyvinvointialat ja Utsjoen seurakunta kohdistivat tavoitteensa erityisesti uusien työelämälähtöisten oppimisympäristöjen tuottamiseen. Näiden perusteella nimesimme työhyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittämisen hankkeemme
painopistealueiksi. Kolmas painopistealue oli oppimisympäristöjen tuottaminen,
joka rajautui edellä mainittujen toiminnan kohteiden yhteyteen ja toisaalta rajasi niiden tarkastelua.
KeSTO-hankkeen yksi painopistealue oli sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmän kehittäminen. Meneillään oleva palvelurakenteen uudistus on muuttamassa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöä. Toisaalta toimintaympäristön muutoksesta nousevat
uudet tarpeet sekä lakien mukaiset velvoitteet edellyttävät vanhojen rakenteiden,
osaamisen ja toimintamallien uudelleentarkastelua. Palvelurakenteen uudistuksilla pyritään turvaaman väestön terveys ja hyvinvointi sekä hyvät palvelut kaikille
asuinpaikasta riippumatta. Tähän tarvitaan uusia työmenetelmiä ja toimintatapoja.
Erityisesti ikääntyvän väestön palvelut tulee turvata mutta myös työssäkäyvän väestön ikääntyminen ja työssä jaksaminen on otettava huomioon vähenevien resurssien vuoksi.2 3 4 Yksi mahdollisuus vastata uusiin haasteisiin on hyödyntää poikkihallinnollista yhteistyötä eri organisaatioiden ja hallinnonalojen välillä.5
Ikääntyvän väestömäärän kasvu edellyttää työvoiman riittävyyden ja osaamisen
varmistamista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lapissa vuoden 2007 sosiaali- ja terveysalan työllisistä poistuu työelämästä yli 56 % vuoteen 2025 mennessä.6 Tilanne
on otollinen uusien rakenteiden, toimintojen ja toimijoiden suhteiden tarkasteluun.7 8
Olemassa olevia voimavaroja on suunnattava uudelleen ja yhä vaikuttavampia toimintatapoja pyritään saamaan entisten tilalle. Tämä edellyttää uusien työmenetelmien ja tietopohjan kehittämistä.9 10 11 Tässä oppilaitokset ovat avainasemassa. Etenkin
korkeakoulut ovat tärkeässä roolissa alueellisten innovaatioiden kehittämisessä.12
Sosiaali- ja terveysalalle on siis kehitettävä erilaisia, uudenlaisia palveluinnovaatioita ja yhteistyön muotoja toiminnan vaikuttavuuden ja tuottavuuden takaamiseksi13.
Painopistettä on siirrettävä kohti ennaltaehkäisevää toimintaan. Väestön ongelmat päi-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Raunio 2008, 38–42.
Projektihakemus, KeSTO-hanke 2008.
Manner-Suomen ESR-ohjelma, asiakirja 2007-2013, 96.
Välimäki 2011, 7–8.
Opetushallitus 2011.
Raunio 2008, 38–42.
Lapin hyvinvointiohjelma 2009, 14.
STM, julkaisuja 2008:6.
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vittäisessä selviytymisessä ja piilevät sairaudet tulisi tunnistaa aikaisessa vaiheessa,
jolloin ihmisten omaehtoista selviytymistä on mahdollista tukea monella eri tavalla.
KeSTO-hankkeessa kehittämisen kohteena olivat ikääntyville tarkoitetut palvelumuodot ja ennaltaehkäisevät palvelut. Tarkoituksemme oli yhdistää Rovaniemen
kaupungin kotihoidon ja ammattikorkeakoulun hyvinvointialan voimavaroja uudenlaisen toiminnan ja osaamisen tuottamisessa. Uudistusten hyöty koituisi ensisijaisesti ikääntyville ja heidän omaisilleen mutta myös hyvinvointipalvelujen järjestäjille sekä ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja opettajille.
KeSTO-hankkeen toinen painopistealue kohdistui työhyvinvointiin. Työterveyshuoltolaki14
painottaa terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tärkeyttä koko työuran ajan. Työyhteisöjen hyvinvointi voidaan kuitenkin määritellä monella eri tavalla. Sitä voidaan tarkastella esimerkiksi yksilön toimintakyvyn ja terveydentilan
näkökulmasta. Toinen tapa on liittää työssä koettu hyvinvointi työyhteisön ominaisuuksiin ja toimintaan. Kolmas tapa on kiinnittää hyvinvointi työhön liittyvän oppimisen yhteyteen. Tällöin toiminnan kohde on myös yhteisen oppimisen kohde.15
Lapissa yksi merkittävä perustelu työssä käyvän väestön terveyden ja hyvinvoinnin
optimaalisen tason säilyttämiselle on vinoutunut ikärakenne. Viimeisen vuosikymmenen aikana väestön määrä on vähentynyt noin 15 000 henkilöllä. Samaan aikaan
on tapahtunut myös voimakas ikärakennemuutos, jossa alle 14-vuotiaiden määrä on
vähentynyt lähes kymmenellä tuhannella henkilöllä ja yli 65-vuotiaiden määrä kasvanut yli kuuteenkymmeneen tuhanteen henkilöön.16 Väestönkehitys suuntaa huomion työikäisten voimavaroihin. Niiden ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät
työelämän muutoksia, työturvallisuutta, työurien pidentämistä ja työhyvinvoinnin
parantamista.17
KeSTO-hankkeen Rovaniemen seurakunta- ja Rovaniemen I Apteekki–osahankkeissa toimintamme kohdistui ensisijaisesti työyhteisöjen hyvinvointiin Käsittelimme
työyhteisöjen hyvinvointia toiminnallisten ryhmien avulla. Yksiulotteisesti tarkasteltuna toiminnalliset ryhmien voidaan ajatella vastaavan yksilöiden työhyvinvoinnin tarpeisiin. Laajemmasta näkökulmasta katsottuna niiden avulla on mahdollista
tukea osallistujien keskinäistä kanssakäymistä ja yhteisöllisyyttä. Näitä asioita on
käsitelty tämän julkaisun myöhemmissä artikkeleissa. Tämän lisäksi järjestimme
KeSTO-hankkeessa työyhteisöjen hyvinvointia ja hyvinvointipalvelujärjestelmien
toimintaa käsitteleviä henkilöstökoulutuspäiviä. Niissä esiteltiin eri järjestöjen osaa-
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mista terveydenedistämisessä, teknologisten palveluiden käyttöä palvelujärjestelmää tukevissa palvelumuodoissa sekä osallistuvien tahojen palvelutuotantoa.
KeSTO-hankkeen kolmannen painopistealueen muodostivat oppiminen ja työelämälähtöisten
oppimisympäristöjen kehittäminen. Rovaniemen ammattikorkeakoulun Pedagogisen
strategian 2015 mukaan korkeakoulun opetuksen pedagogiset ratkaisut perustuvat
tutkivaan oppimiseen ja jatkuvan oppimisen periaatteisiin.18 Ammattikorkeakoulun
tavoitteena on vahvistaa työelämälähtöistä oppimista ja sisällyttää se työpaikoilla
tapahtuvien harjoittelujaksojen lisäksi tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Niissä
opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus luoda uusia työtapoja tai toimintamalleja perinteisen osaamisvaatimusten lisäksi. Opettajien tehtävä on tukea tätä prosessia.19
KeSTO-hankkeessa kohteenamme oli oppimisympäristöjen kokeilu ja kehittäminen. Tavoitteenamme oli hankkia tietoa opiskelijoiden kokemuksista oppimisesta
erilaisissa toimintaympäristöissä ja tuottaa pysyviä ratkaisuja, jotka voisimme siirtää hyvinvointialan opetukseen. Eskola ja Suoranta20 painottavat oppimisessa oppimisen kontekstisidonnaisuutta. KeSTO-hankkeessa pyrimme luomaan uudenlaisia
näkökulmia ammatillisesta osaamisesta ja palveluiden järjestämisestä eri alueilla.
Tästä asiasta kertovat tarkemmin Niskala, Seppänen ja Rautio & Haapakangas artikkeleissaan tässä julkaisussa. Rakensimme oppimisympäristöjä, jotka tarjosivat
opiskelijoille todellisia olosuhteita muodostaa merkityksiä käsiteltävistä asioista ja
tehtävistä. Opiskelijoiden ohjauksessa painottuivat asiakaslähtöisyys ja kontekstin
huomioon ottaminen. Opiskelijat saivat välitöntä asiakaspalautetta ja kohderyhmältä kerättyä palautetta. He keskustelivat opettajansa kanssa suorituksistaan, oppimisestaan ja asiakaslähtöisestä toimintamahdollisuudestaan. Osa opiskelijoista osallistui myös työryhmien kokouksiin ja esitteli tuotoksiaan eri tapahtumissa.
KeSTO-hankkeelle asetetut tavoitteet toteutuivat edellä kuvatuilla painopistealueilla. Hankkeen
tavoitteet olivat liiketoimintaosaamisen kehittäminen, vertaistuen ja itsenäisen selviytymisen tukeminen, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen, ammatillisen osaamisen edistäminen, yhteistyön edistäminen vapaaehtoisjärjestöjen kanssa, sukupolvien välisen kanssakäymisen lisääminen sekä sydänterveyden käsittely. Tavoitteet
tarkentuivat osatoteuttajien valitsemien toiminnan kohteiden mukaan.
Alla olevassa kuviossa 1 on esitelty KeSTO-hankkeen alkumalli, jossa on yhdistetty
hankkeen painopistealueet ja tavoitteet. Alkumallin keskiössä ovat oppiminen ja uusien oppimisympäristöjen kehittäminen. Ne muodostivat hankkeemme yhden painopistealueen. Oppijina olivat ammattikorkeakouluopiskelijoiden lisäksi kaikki osa-
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toteuttajien hankkeeseen osallistuneet ja nimeämät henkilöt. Palvelujärjestelmien
kehittäminen ja työyhteisön hyvinvointi olivat oppimisen kohteita ja muita hankkeen painopistealueita. Niiden yhteydessä käsittelimme KeSTO-hankkeelle asetettuja tavoitteita, joista joitakin on mainittu kuviossa 1.

Kuvio 1. Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen osaamisen (KeSTO-hanke) alkumalli

KeSTO-hankkeen hallinto ja rahoitus
Päävastuu KeSTO-hankkeen hallinnosta oli Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialalla. Hanketta valvoi ja sen toimintaa ohjasi Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja muiden osatoteuttajien edustajista nimetty ohjausryhmä. Ohjausryhmän
kokoonpano ja toiminta noudatti ESR-hankkeiden ohjeistusta21. Ohjausryhmä käsitteli ja hyväksyi myös hankkeen toimintasuunnitelman ja toteutuksen. Aiemmin
esiteltyjen osatoteuttajien lisäksi KeSTO- hankkeeseen osallistui Lapin yliopiston
taiteiden tiedekunta, Lapin Sydänpiiri sekä muita vapaaehtoisjärjestöjä. Hankkeen
rahoitussuunnitelman laadintaan olivat osallistuneet myös Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Lapin sairaanhoitopiiri sekä Lapin ammattiopisto.
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Hankkeen vakaa hallinta on verkostossa toimimisen yksi edellytys22. Hankkeen käytännön hallinnointi kuului projektipäällikölle ja sisällön koordinoijalle. Molemmat
toimivat osa-aikaisesti. Pääpiirteissään projektipäällikkö vastasi hankehallinnon
teknillis-taloudellisesta osasta ja koordinaattori sisällön suunnittelusta ja koordinoinnista. Hallinnollinen ratkaisu oli tehty ennen hankkeen alkua. Jaettu vastuu
edellyttää tasavahvaa asiantuntemusta, joka mahdollistaa asiantuntijuuden jakamisen ja vastavuoroisen hyödyntämisen. Muussa tapauksessa asetelma ei ole tasapuolinen ja aiheuttaa tehottomuutta ja ristiriitoja muun muassa tiedon kulussa.23 24
Tämän ehkäisemiseksi teimme hankkeessamme selkeän työnjaon hankkeen hallinnon ja koordinoinnin välille, mikä mahdollisti verkoston hallinnoinnin edellytysten
järkiperäisyyden, tehokkuuden ja koordinoinnin toteutumisen.25 Hallintoa selkeytti myös hankkeen osittaminen osatoteuttajien mukaan. Osahankkeiden toiminnan
kohteita ja tavoitteita työstivät asiantuntijatyöryhmät.
Lapin läänihallituksen sivistysosasto myönsi KeSTO-hankkeelle Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion tuen vuonna 2008. Tuki kattoi 80 % hankkeen rahoituksesta.
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja valtion rahoittamien hankkeiden rahoitukseen
osallistuvat näiden ohella kunnat sekä yksityiset yritykset. KeSTO-hankkeessa niitä
olivat Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Rovaniemen kaupunki, Rovaniemen seurakunta, Utsjoen seurakunta, Rovaniemen I Apteekki sekä ArctiCare Technologies
Oy. Näiden kaikkien tahojen osuus kokonaisrahoituksesta oli yhteensä 20 %. Hank
keen toimintaa ja rahoituksen käyttöä valvoi Lapin Ely-keskuksen nimeämä vastuuhenkilö.
KeSTO-hanke sijoittui Manner-Suomen ESR-ohjelmaan, Pohjois-Suomen suuralue
osion toimintalinjaan 3. Sen mukaisesti KeSTO-hankkeessa painottui työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja hyvinvointipalvelujärjestelmien
kehittäminen.26 Testasimme erilaisia tarjolla tai kehitteillä olevia teknologisia sovellutuksia kotihoidossa ja ikäihmisten kodeissa. Kehitimme uudenlaisia hyvinvointialalle tarkoitettuja toimintatapoja sekä sovelsimme elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeemme pyrki työelämälähtöisen oppimisen sekä työmarkkinoilla
tarvittavan osaamisen parantamiseen. Järjestämämme opintokäynnit, henkilöstökoulutuspäivät ja asiantuntijoiden esittelyt perustuivat työelämän edustajien esittämiin tarpeisiin ja täydensivät henkilöstöjen asiantuntemusta ja hyvinvointia.
Hankesuunnitelmassa noudatettiin oppilaitoksen lukukausittaista sykliä huomioiden opiskelijoiden opintojaksot opetuksen integraatiosuunnittelua varten. Toiminta
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ympäristön ja osahankkeiden eli osatoteuttajien omat kausivaihtelut huomioitiin
suunnittelussa. Esimerkiksi osallistuminen valtakunnalliseen vanhusten viikon ohjelmaan yhdessä Rovaniemen kaupungin kanssa ja yhteisvastuuviikon tapahtumiin
Utsjoella vakiintui hankkeen toimintaan.
Hankkeen työvoimaresurssit muodostuivat hankehenkilöstön, asiantuntijaopettajien ja
osatoteuttajien henkilökunnan työpanoksista. Asiantuntijaopettajat vastasivat sisällön
suunnittelusta sekä opiskelijoiden rekrytoinnista ja perehdyttämisestä hankkeen toimintaan. KeSTO-hankkeen tavoitteiden saavuttaminen edellytti myös osatoteuttajien
henkilökunnan osallistumista. Rovaniemen kaupungin kotihoidon kaksi terveydenhoitajaa toimivat aktiivisesti ennakoivien kotikäyntien ja niihin liittyvien hyvinvointihaastattelujen kehittämisessä. Terveydenhoitajien irrottaminen omasta päätyöstään
kehittämistyöhön osoittautui toimivaksi ja välttämättömäksi toimenpiteeksi.
Verkoston hallintaan kuuluu järkiperäisyys, joka tarkoittaa lähinnä kustannusten ja
talouden hallintaa27. Osoittaaksemme toimintamme järkiperäisyyden olemme vertailleet joidenkin tekemiemme kokeilujen tuloksellisuutta. Esimerkiksi saumattoman palvelun kuten ennakoivista kotikäynneistä eriytettyjen hyvinvointihaastattelujen tuottaminen edellytti useita pilotointeja ja toiminnan hiomista monilla tasoilla.
Toisaalta olemme todenneet luomamme mallin mahdollistavan työaikasäästöjä kotihoidossa lisäämättä työaikakustannuksia toisaalla.

Pohdinta
Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osaaminen kertoo jo nimessään hankkeen moninaisuuden. Rahoitus
suunnitelmassa esitetyt tavoitteet ja kontekstit lisäsivät tarvetta jäsentää hankkeen kokonaisuutta. Tämä edellytti jo alkuvaiheessa yhteydenottoa osatoteuttajiin.
Pyysimme osatoteuttajia tarkentamaan kehittämiskohteensa ja tavoitteensa hankkeessa. Tämä käynnisti yhteistyön, joka syveni hankkeen edetessä.
Vaikka rahoittaja supisti hankkeen kokonaisrahoitusta 20 % tehdessään hankkeesta päätöstä, hankkeen tavoitteiden määrää ei vähennetty. Tavoitteiden priorisointi
ja rajaus jäi hankeen toteuttajien tehtäväksi. Tästä syystä pääpaino voimavaroista
kohdentui keskeisten painopistealueiden työstämiseen. Toiminnan kohteiden ja tavoitteiden tarkentamiseen ja rajaamiseen vaikuttivat ensisijaisesti näkemykset osatoteuttajille syntyvästä hyödystä, kiinnostavuus sekä taloudelliset mahdollisuudet
tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Osatoteuttajien välinen yhteistyö loi mahdollisuuden kehittää työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä. Esimerkiksi hyvinvointihaastattelujen kehittämisessä tapahtui
erinomaista työelämän ja oppilaitosten välistä vuoropuhelua. Silti työelämälähtöisten oppimisympäristöjen rakentamisessa on vielä paljon tehtävää ja mahdollisuuksia. Esimerkiksi työelämän rajapintaan kytkeytyvän ohjatun opiskelijatyön taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia voitaisiin vielä tutkia. Tässä hankkeessa
teimme vain joitakin aloittelevia laskelmia. Niiden mukaan organisaatioiden perinteiset rajat ylittävällä toiminnalla oli myönteisiä taloudellisia vaikutuksia palvelujen
tuottamisessa.
Opimme myös, että kaikkea ei voida saada kerralla. Julkisten ja isojen organisaatioiden toiminnan muutos tapahtuu hitaasti. Kehittämistyössä on huomioitava useita
eri toimintoja ja toimijoita sekä kiinnitettävä riittävästi huomiota myös asianosaisille
tiedottamiseen. Lisäksi hankesuunnitelmissa tulisi huomioida tavoitteiden ja kohderyhmien määrät. Se helpottaisi verkostojen hallintaa ja tavoitteiden saavuttamista.
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Verkostoituva oppiminen
Sirkka Saranki-Rantakokko
Johdanto
Tässä kirjoituksessa käsittelen toimintatapaamme Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamisen (KeSTO)
hankkeessa. Olen nimennyt toimintatapamme verkostoituvaksi oppimiseksi.
Erityisesti ajatus organisaatioiden tai hallinnon perinteiset rajat ylittävän toiminnan
ja palveluiden kehittämisestä innosti ja yhdisti toimijoita. Myös mahdollisuus yhdistää eri näkemyksiä ja voimavaroja rohkaisi osapuolten tarpeiden ja intressien ymmärtämiseen, jäsentämiseen ja oivaltamiseen. Toimintamme rajautui osatoteuttajien
määrittämiin kohteisiin ja tavoitteisiin. Ne tekivät työstämme monimuotoisen mutta
mielenkiintoisen.
Lähestyn aihettani käytännönläheisesti. Kirjoitukseni perustuu KeSTO-hankkeen
asiantuntijatyöryhmien kokoontumisista laadittuihin muistioihin, tekemiini havaintoihin ja hankkeeseen osallistuneiden henkilöiden kanssa käymiini keskusteluihin. KeSTO-hankkeen ydinverkostoon kuuluivat hankkeen osatoteuttajat, joihin
luen myös hankkeen hallinnoijan. Osatoteuttajia olivat Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointiala, Rovaniemen kaupungin kotihoito, Rovaniemen ja Utsjoen
seurakunnat, Rovaniemen I Apteekki sekä ArctiCare Technologies Oy -yritys.

Verkoston ja toimintatavan kuvaus
Toimijaverkosto muodostui KeSTO-hankkeen osatoteuttajien edustajista. Osatoteut
tajien nimeämät edustajat muodostivat työryhmiä, joiden jäsenillä oli monipuolista osaamista. Asiantuntijatyöryhmät käsittelivät ennalta määriteltyjä kohteita.
Työryhmien puheenjohtajana toimi lähes aina hankkeen koordinaattori. Työryhmiin
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osallistui myös projektipäällikkö sekä hankkeen aikana työnsä hankkeessa aloittaneet henkilöt. Lisäsimme työryhmien asiantuntemusta tarpeen mukaan. Esimerkiksi
hankkeen loppuvaiheessa hyödynsimme muotoilun asiantuntijoita saadaksemme
käyttövalmiit hyvinvointihaastattelut opetussuunnitelmiin. Toisinaan työryhmiin
kutsuttiin palveluitaan esitteleviä yrittäjiä.
Asiantuntijatyöryhmät kytkeytyivät toimeenpanevaan verkostoon, jonka muodostivat opiskelijat ja osatoteuttajien henkilöstöt. Etenkin opiskelijat olivat keskeisessä
roolissa suunnitelmien toteutuksissa, joten opiskelijoita ohjaavien opettajien osallistuminen työryhmiin oli välttämätöntä. Koulutusohjelmien yliopettajat varmistivat
puolestaan, että oppimistehtävät noudattivat opetussuunnitelmien tavoitteita. Myös
Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan henkilöstö osallistui omalla panoksellaan
interventioiden suunnitteluun ja toteutukseen.
Toiminnan kohderyhminä olivat työikäiset ja ikäihmiset. Työikäiset osallistuivat
työhyvinvointia edistäviin toiminnallisiin ryhmiin. He valitsivat itse ryhmän,
ryhmään osallistumisensa ja henkilökohtaisen ohjaajan käytön. Joka tapauksessa ryhmiin ilmoittautuneilta odotettiin aktiivista osallistumista. Toiminnallisissa
ryhmissä painotettiin asiakaslähtöisyyttä ja vastavuoroisuutta. Ikääntyneet
osallistuivat kokeiluihin ja erilaisiin tapahtumiin. Eläkeläisjärjestöjen edustajina he saattoivat osallistua myös tutustumiskäynteihin. Lisäksi he olivat tutkimuksen ja palvelujen kehittämisen kohderyhmä. Kuviossa 1 on esitetty KeSTOhankkeen osatoteuttajista muodostunut verkosto. Sen keskiössä on Rovaniemen
ammattikorkeakoulu, joka hallinnoi hanketta ja oli myös yksi hankkeen osatoteuttaja. Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja muut osatoteuttajat olivat kiinteässä yhteydessä toisiinsa, mitä osoitti etenkin asiantuntijatyöryhmien toiminta.
Asiantuntijatyöryhmien toiminnan kohteet kytkeytyivät hankkeen kohderyhmiin, kuten työikäisiin ja ikäihmisiin.
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Kuvio 1. KeSTO-hankkeen verkosto
Prosessien ohjaajan näkökulmasta hankkeen verkosto on erityinen hallinnoinnin
muoto1. Sovitimme hankkeessamme yhteen hyvinvoinnin eri hallinnonaloilla toimivien organisaatioiden tavoitteita erilaisissa toiminnan kohteissa. Tämä tuli ottaa
huomioon keskustelun ohjauksessa. Kuten on todettu, käsitteet ja ilmiöt ovat sisällöltään monimuotoisia ja kontekstisidonnaisia2. Asioiden käsittelyt vaativat siis useiden näkökulmien huomioon ottamista, toimintasuunnitelmien jatkuvaa tarkentamista sekä osatoteuttajien toimintaprosessien huomioon ottamista. Konkreettisten
toimenpiteiden toteuttaminen edellyttää myös päätöksentekovaltaa3. Hankkeemme
yhtenä vahvuutena oli, että osa työryhmien jäsenistä oli organisaatioiden päätöksentekijöitä.

1
2
3

Eriksson 2010.
Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 61.
Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 68.
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Verkostossa toiminnan eteneminen edellyttää suunnitelmallista, säännöllistä vuorovaikutusta ja vastuun jakamista4. Pyrimme hankkeessamme määrätietoiseen etenemiseen. Se tarkoitti vaihe vaiheelta etenemistä. On todettu, että organisaatioiden ja hallinnonrajat ylittävää projektiyhteistyötä vaikeuttavat muun muassa heikko tiedonkulku
ja koordinointivaikeudet.5 Hankkeessamme kokousten säännönmukaisuus helpotti
tiedon kulkua, työnjakoa ja osallisuutta. Silti saamamme palautteen vuoksi kiinnitimme erityistä huomiota tiedonkulkuun. Viestimme päivittäisiä asioita puhelimella,
sähköpostilla tai tekstiviestein. Parantaaksemme tiedon kulkua työryhmille ja erityisesti toiminnallisille ryhmille otimme käyttöömme OPTIMA-oppimisympäristön.
Tallensimme sinne muistiot, toimintasuunnitelmat, toiminnallisten ryhmien ohjelmat, ryhmien kokoonpanot ja aikataulut. Oppimisympäristö oli kaikkien käytössä
kunkin oman profiilin mukaisesti. Kokeilimme myös Facebook-ympäristöä. Koska osa
järjestelmistä oli osalle käyttäjistä uusia, järjestimme niiden käyttöön ohjausta ja tukea.
Toiminta edellytti taustaorganisaatioiden sitoutumista. Käytännön interventioiden
toteuttaminen edellytti erityisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys-, fysioterapia- ja liikunta-alan opettajien ja opiskelijoiden vahvaa panosta. Tästä
syystä noudatimme ajallisesti korkeakoulujen lukukausittaista sykliä toimenpiteiden toteuttamisessa. Oppimistehtävät sitoivat opiskelun työelämään ja laajensivat
kuvaa tulevasta ammattiosaamisesta. Muiden osatoteuttajien sitoutumista lisäsi
mahdollisuus päättää toiminnan kohteista, asettaa toiminnalle omia tavoitteita, hyödyntää korkeakoulujen tarjoamaa osaamista, tuottaa uudenlaista osaamista organisaatioonsa sekä hankkeen tuki osallistumiselle.
Hyödynsimme opiskelijoiden tuottamaa tietoa ja saamaamme palautetta toiminnan
suunnittelussa. Keräsimme tietoa toimintaan osallistuneilta, asiakasryhmiltä sekä
opiskelijoilta. Tiedonkeruumenetelmä määräytyi arvioitavan kohteen mukaan. Se
toteutui muun muassa kuulemalla osallistujia, haastatteluin ja kyselyin. Keskeinen
osa palautetta oli työryhmissä tapahtunut toimintaa arvioiva keskustelu. Kyselyjen
teossa hyödynsimme Internet–pohjaista tiedonkeruujärjestelmää. Osa kerätystä tiedosta tiivistyi opinnäytetöiksi ja osa hankehallinnon ja osatoteuttajien dokumenteiksi. Niitä käsitellään tarkemmin tämän julkaisun muissa artikkeleissa. Opiskelijat
pitivät hankkeessa toteutunutta työelämäläheistä, toiminnallista ja moniammatillista opiskelua mielekkäänä.
Hankkeemme verkostossa osallistumisella oli erilaisia muotoja. Esimerkiksi työhyvinvointia edistävissä toiminnallisissa ryhmissä osallistujat jakautuivat toteuttajiin ja kohderyhmään. Rovaniemen kaupungin kotihoidon palveluiden kehittämisessä puolestaan kaikki osallistujat olivat mukana prosessin jokaisessa vaiheessa. Työhyvinvointia

4
5

Eriksson 2010, 183.
Ala-Kauhaluoma & Laamanen 2002, 269-271.
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edistävissä toiminnallisissa ryhmissä toteuttajina olivat ammattikorkeakoulun opettajat ja opiskelijat. Heidän toimintansa perustui kohderyhmien edustajien kanssa sovittuihin pääkohtiin, joista oli keskusteltu kohderyhmien henkilöstökokouksissa. Lisäksi
ryhmiin osallistuneiden palautteet otettiin huomioon seuraavia toteutuksia suunniteltaessa. Rovaniemen kaupungin kotihoidon palveluiden kehittäminen toteutui työryhmissä. Niihin osallistui hankkeen hallinnon edustajia, osatoteuttajien nimeämät
edustajat sekä käsiteltävästä asiasta riippuen myös opiskelijoita.
Hankkeissa yhtenäisyyden aikaansaaminen edellyttää ohjattua ja avointa vuoropuhelua sekä keskinäistä luottamusta, tasavertaisuutta ja yhteisvastuullisuutta6 7. Sitä edistää myös yhteistyöosapuolten toiminnan perusteiden ja toimintatapojen tuntemus8.
KeSTO-hankkeessa yhtenäisyyttä edisti yhteisen tiedon lisääntyminen. Pidimme keskustelujemme ilmapiiriä vapaamuotoisena, jolloin kokemuksien vaihto ja uusien näkemysten esittäminen oli välittömämpää kuin perinteisissä kokouksissa. Työryhmissä
korostuivat asiantuntijuuksien ja voimavarojen jakaminen, avoin vuorovaikutus ja
jatkuva palaute. Erikssonin mukaan9 byrokraattisten määräyssuhteiden sijasta verkosto perustuu itsenäisten toimijoiden välille muodostuvaan yhteistoimintaan. KeSTOhankkeessa joillakin työryhmien jäsenillä oli vaikeuksia sovittaa hanketyö työsuunnitelmaansa muiden töiden vuoksi. Tästä syystä aikaistimme suunnittelua, tarkensimme
osapuolten tehtäviä, vastuita ja rooleja kokeiluissa sekä paransimme tiedon kulkua.
Näillä toimenpiteillä pyrimme vahvistamaan myös yhtenäisyyttämme.

KeSTO-hankkeen toimintatavasta verkostoituvaa oppimista
Asiantuntijatyöryhmät olivat hankkeessamme toiminnan liikkeelle paneva voima.
Niitä innosti perinteisten organisaatio- ja hallintorajojen ylittävän toiminnan kehittäminen sekä mahdollisuus monipuoliseen keskusteluun. Työryhmien jäsenet olivat
ensisijaisesti osatoteuttajien nimeämiä asiantuntijoita mutta työryhmiin saattoi osallistua myös opiskelijoita. Tarvittaessa vahvistimme tietopohjaa konsultoimalla ulkopuolisia tahoja. Työryhmien toiminta perustui säännöllisyyteen, yhdessä tekemiseen,
vastavuoroisuuteen, avoimuuteen ja luottamukseen. Eri organisaatioita ja sektoreita
edustavien henkilöiden verkosto edellytti hallinnointia, jossa keskeistä oli moninaisen
tiedon jäsentäminen ja johdonmukaisuus sekä yhteys osatoteuttajien päätöksentekoon.
Pyrimme vahvistamaan kunkin asiantuntijatyöryhmän yhtenäisyyttä jakamalla vastuuta, varmistamalla tiedon kulkua sekä arvioimalla toimintamme tarkoituksenmukaisuutta ja onnistuneisuutta kaikkien osallistujien näkökulmasta.

6
7
8
9

Ala-Kauhaluoma & Laamanen2002, 269.
Osborne & Brown 2005,25–42.
Ala-Kauhaluoma & Laamanen 2002, 269-271.
Eriksson 2010, 183
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Hyödynsimme verkostomme monipuolista osaamista. Käytännön työntekijöiden ja
opetushenkilöstön osaaminen yhdistyivät toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa
ja arvioinnissa. Eri osallistujatahojen jäsenten erilaiset lähtökohdat lähenivät avoimen keskustelun, yhteisen päämärän tiedostamisen ja luottamuksen synnyn myötä.
Toimintasuunnitelmat elivät saamiemme palautteiden ja tekemiemme havaintojen
mukaisesti. Panostimme erityisesti tiedon kulkuun.
Verkostoituva oppiminen tapahtui kussakin asiantuntijatyöryhmässä. Työryhmän
yhtenäisyys perustui vuorovaikutuksen ja viestinnän avoimuuteen ja onnistuneisuuteen. Työryhmän yhtenäisyyttä kuvasi yhteinen ymmärrys erilaisista tavoitteista, jotka olivat saavutettavissa vain yhteistoiminnalla, kokeilemalla ja oppimisella.
Oppiminen kiinnittyi ja suuntautui osatoteuttajien määrittämiin kohteisiin, konteksteihin. Kokeilujen toimeenpano edellytti käytettävissä olevaa opiskelija- ja henkilöstöverkostoa. Toiminnan voimavarana olivat työryhmissä olevien jäsenten erilaiset
osaamiset ja toimintaan osoitettu hankerahoitus. Verkostoituvan oppimisen mahdollisti prosessien johdonmukainen ohjaaminen ja hallinta. Uudet osaamiset syntyivät jatkuvan keskustelun, itsearvioinnin ja palautteiden perusteella.
Esittelen KeSTO-hankkeen verkoston toimintatavan vielä kuviossa 2. Asetan keskiöön verkostoituvan oppimisen. Se mahdollistui siinä tavassa, miten asiantuntijatyöryhmät toimivat. Verkostoituvaan oppimiseen vaikuttivat työryhmän yhtenäisyys,
toiminnan kohde ja toiminnan tavoitteet, toimijoiden voimavarat, verkoston ohjaus
ja hallinta sekä jatkuva keskustelu, itsearviointi ja palaute. Toimijoiden voimavaroina olivat toimeenpanoverkosto, jäsenten osaamiset ja hankerahoitus.

Kuvio 2. Verkostoituvan oppimisen perusosat KeSTO-hankkeessa
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Pohdinta
Nimesin toimintatapamme verkostoituvaksi oppimiseksi. Toimintatavallamme oli
yhtymäkohtia esimerkiksi kehittyvän itsearvioinnin käsitteistöön10, jota on tarkasteltu molemmilla tieteenaloilla. Asiantuntijatyöryhmien yhtenäisyys ei syntynyt
itsestään, vaan se edellytti ohjausta ja tukea, jota on kuvattu hallintotieteellisessä
keskustelussa11 12. Koska pyrimme löytämään rakenteellisia ratkaisuja, tukemaan
osallistumista sekä kehittämään ja tutkimaan, toiminnassamme oli kytkentä oppivan organisaation teorioihin ja muutoksen johtamista käsittelevään tutkimukseen13.
Taustalta heijastuu myös tutkivan oppimisen teoria14, jota kuvaa tavoitteemme oppia
ja oivaltaa sekä tukea tasavertaista kanssakäymistä ja luovaa ilmapiiriä. Kuvaus toimintatavastamme sisältää siis sekä hallinto- että kasvatustieteen näkökulmia, joita
voitaisiin tarkastella vielä muissa hankkeissa tai tutkimuksissa.
KeSTO-hankkeessa osallistujien osallistumisella oli myös esteensä. Esimerkiksi työryhmien jäsenten työajasta kilpailivat toisaalta varsinaisen työnantajan määräykset
ja toisaalta hankkeen sitoumukset. Nämä tilanteet aiheuttivat ristiriitoja työryhmien
jäsenille, mutta ne olivat haaste myös hankkeen koordinoimiselle. Pyrimme ratkaisemaan ongelman suunnittelemalla hyvissä ajoin hankkeen tapahtumat ja kokoukset sekä parantamalla muistiokäytäntöjä ja tiedottamista. Osatoteuttajien tulisikin
vastaisuudessa ottaa huomioon verkostoihin ja hankkeisiin osallistumisesta aiheutuvat haasteet muulle työajan suunnittelulle.
Kokemus mielekkäästä yhteistyöstä ja oppimisesta KeSTO-hankkeessa loi perustan
jatkaa hyvinvointipalveluja edustavien tahojen ja koulutuksen järjestäjän yhteistyötä
Rovaniemellä. Se aukaisi uusia näkökulmia toisaalta ammatillisen toiminnan kehittämismahdollisuuksista ja toisaalta työelämään kytkeytyvistä oppimisympäristöistä sekä niiden kehittämisestä. Verkostoituva oppiminen merkitsi myös verkoston
hallinnan ja koordinoinnin tiedostamista tärkeänä osana johdonmukaista hankehallinnointia.

10
11
12
13
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Seppänen-Järvelä & Vataja 2009.
Eriksson 2010.
Saranki-Rantakokko 2008.
Moilanen 2001, Saranki-Rantakokko 2008, Stenvall & Virtanen 2007.
Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2001.
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Opiskelijat työhyvinvointiosaamista
tuottamassa
Anne Rautio & Tommi Haapakangas
Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana on työelämässä tapahtunut muutoksia,
jotka ovat tuoneet uudenlaisia haasteita työstä selviytymiselle. Jatkuvasta muutoksesta on tullut pysyvä ilmiö ja työstä selviytyminen vaatii jatkuvaa uuden oppimista
ja muuttuviin tilanteisiin sopeutumista. Samalla moni kokee työn ja perhe-elämän
yhteensovittamisen yhä haasteellisemmaksi. Yksilön työkyky ja työssä jaksaminen
ovat nousseet yleisen mielenkiinnon ja huolen kohteeksi, kun samanaikaisesti paineet työurien jatkamiseksi kasvavat. Työhyvinvoinnin edistäminen onkin noussut
hallitusohjelmissa ja erilaisissa kehittämisohjelmissa keskeiseksi huomion kohteeksi
ja uusi työterveyshuoltolaki vuodelta 2002 painottaa terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja edistämisen tärkeyttä koko työuran ajan.1

Työkyvyn arvioinnista työhyvinvoinnin edistämiseen
Työkyvyn yksiselitteinen määrittely on vaikeaa ja eri toimintayhteyksissä tarkasteltuna määrittely saa erilaisia painotuksia. Lääketieteellisen käsitystyypin mukaan
työkyky on yksilöllinen, terveydentilaan liittyvä ja työstä riippumaton ominaisuus.
Sen mukaan terve yksilö on täysin työkykyinen ja vastaavasti sairaus aina heikentää
työkykyä. Työkyvyn tasapainomallin mukaan yksilön työkyky riippuu hänen toimintakyvystään suhteessa työn asettamiin vaatimuksin. Työkyvyn arviointi on silloin lähinnä suorituskyvyn mittaamista ja yksilöllisten ominaisuuksien arviointia.
Työn muuttumisesta aiheutuvat uudentyyppiset terveysongelmat ovat kuitenkin

1

Työterveyshuoltolaki 2002.
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johtaneet yksilöllisiä ominaisuuksia laajempaan tarkasteluun ja niin sanotun integroidun käsitystyypin mukaan työkyky muodostuu yksilön, yhteisön ja toimintaympäristön muodostamasta ”systeemistä”. Kun yksilön työkykyä halutaan tukea ja kehittää integroidun käsitystyypin näkökulmasta, tulee toiminnan kohteeksi yksilön
lisäksi työyhteisö ja työympäristö sekä työtoiminta.2
Työkyvyn tetraedrimalli ja tykytalomalli ovat niin sanottuja laaja-alaisia työkykymalleja. Tetraedrimallissa työkyvyn osa-alueiksi kuvataan työntekijän, työyhteisön
ja työympäristön lisäksi työntekijän kompetenssi. Työkykytalomallissa talon alimmat
kerrokset muodostuvat yksilön ominaisuuksista ja voimavaroista (ammatillinen osaaminen, arvot, asenteet ja motivaatio) ja ylempi osa työhön liittyvistä osa-alueista (työolot, sisältö, yhteisö ja esimiestyö). Talon eli työkyvyn perustana on mallissa yksilön
terveys ja toimintakyky. Vaikka malleja kutsutaan laaja-alaisiksi, on niillä yhtymäkohtia tasapainomalliin, talomallilla jopa lääketieteelliseen käsitystyyppiin työkyvystä.3
Työkykyisyyttä pidettiin pitkään yksilön työstä selviytymisen lähtökohtana ja painotus oli yksilön vikojen, vammojen, sairauksien ja myöhemmin erityisesti fyysisen
toimintakyvyn arvioinnissa. 1980-luvulla työterveyshuollon ja työpaikkojen mielenkiinto siirtyi työkyvyn arvioinnista sen edistämiseen ja erityisesti ikääntyvien
jäljellä olevaan työkykyyn kiinnitettiin huomiota. 1990-luvun vaihteessa työelämän
muutosvauhdin kiristyessä työkykyä ylläpitävä toiminta eli niin sanottu tyky-toiminta levisi suomalaiseen työelämään. Toiminta pohjautui pitkälti näkemykseen
työkyvystä aikaisemmin mainitun lääketieteelliseen käsitystyypin tai tasapainomallin mukaisena ja painottui erityisesti fyysisen kunnon testaamiseen ja erilaisiin
liikunnallisiin aktiviteetteihin.4
Työelämän vauhdin kiihtyessä ja työstä johtuvien terveysongelmien samalla muuttuessa on huomattu, että yksilön työssä jaksamisen tukemiseen tarvitaan muutakin
kuin suorituskyvyn kohottamista. Tyky-käsitteeseen on alettu pikkuhiljaa suhtautua kriittisesti ja työhyvinvointi sekä sen edistäminen ovat syrjäyttäneet vanhat käsitteet - tykystä on siirrytty tyhyyn. Työhyvinvoinnin edistämisessä toiminta pyritään kohdistamaan laajemmalle kuin vain yksilön terveyteen ja henkilökohtaisiin
ominaisuuksiin, jolloin mukaan tulevat laaja-alaista työkykymallia mukaillen mm.
johtaminen ja esimiestyö, työolot ja -ympäristö sekä ammatillinen osaaminen. Viime
vuosina laajemmin käyttöön tullut kehittävä työntutkimus näkee työhyvinvoinnin
lähtökohdan olevan työssä. Työhyvinvoinnin katsotaan syntyvän työntekijän omaa
työtä koskevasta yksilöllisestä ja yhteisöllisestä oppimisesta, joka kohdistuu työpaikan toiminnan ja sen muutoksen ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Prosessissa työn
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tutkimiseen ja kehittämiseen osallistuu koko työyhteisö, mutta usein tätä oppimista
ohjaamaan tarvitaan ulkopuolinen taho.5
Työhyvinvoinnin edistäminen promotiivisena toimintana tarkoittaa hyvinvoinnin
ja jaksamisen edellytysten luomista ja kehittämistä. Siihen pyritään optimoimalla
työn ja yksilön toimintakyvyn välistä suhdetta vahvistamalla työyhteisön ja yksilön
edellytyksiä huolehtia omista ja työyhteisön työn tekemisen edellytyksistä. Toiminta
ei ole pelkästään epäkohtien, terveysvaarojen ja -haittojen poistamista, vaan toiminnalla pyritään vaikuttamaan jo ennen ongelmien syntyä vahvistamalla yksilöiden ja
yhteisön mahdollisuuksia ja voimavaroja hyvinvoinnin edistämiseksi.6
Yksilön työhyvinvointi on aina osa työyhteisön työhyvinvointia ja toisaalta työyhteisöllä on ratkaiseva merkitys yksilön työssä jaksamiselle. Erityisesti hyvä työilmapiiri on noussut tutkimuksissa esille työssä jaksamista tukevana tekijänä, vaikka
yksilöllä olisi jo joitain työkykyä rajoittavia haittoja. Toisaalta taas huono työilmapiiri
voi saada pientenkin rajoitusten merkityksen suureksi ja heikentää ajan kuluessa
työkykyä. Muiksi työkyvyn kannalta merkittäviksi tekijöiksi työilmapiirin ohella
ovat tutkimuksissa nousseet työn asettamat vaatimukset, fyysinen työympäristö,
yksilölliset ominaisuudet ja valmiudet, johtamiskulttuuri ja esimiestyö.7
KeSTO-hankkeen yhtenä osana toteutettu työhyvinvointihanke toteutettiin yhdessä
asiakastyöyhteisöjen kanssa. Hankkeeseen osallistuneesta kahdesta työyhteisöstä
toisessa otettiin mukaan koko työyhteisö (Rovaniemen I Apteekki) ja toisesta suuri joukko eri työtehtävissä työskenteleviä työntekijöitä (Rovaniemen seurakunta).
Toiminnallisissa pienryhmissä pyrittiin yksilön hyvinvoinnin vahvistamisen kautta
tukemaan koko työyhteisön hyvinvointia ja toisaalta saamaan koko työyhteisö yksilön työhyvinvoinnin tueksi.

Tekeminen ja kokemukset oppimisen pohjana
Hankkeessa osallistujien tavoitteena oli promotiivisen toimintatavan mukaisesti oppia tunnistamaan ja vahvistamaan yksilön käytössä olevia, hyvinvointia ylläpitäviä
ja lisääviä toimintatapoja. Osallistujille pyrittiin tarjoamaan itseä lähellä olevia oppimiskokemuksia oman (työ)hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen parantamiseksi.
Työhyvinvointia koskevan osahankkeen lähtökohtana on kokemuksellinen oppimiskäsitys, joka tukee persoonallista ja sosiaalista kasvua lisäten yksilön omaa itsetun-
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temusta. Tunnetuin kokemuksellisen oppimiskäsityksen kehittäjä on David A. Kolb
(1984), joka kuvaa kokemuksellisen oppimisen etenemistä kehänä. Siinä kokemukset
ja opiskeltava aihe etenevät tarkentuvana syklinä, jossa omakohtaiseen, konkreettiseen kokemukseen liittyy reflektio yksilöllisenä ja ryhmäprosessina. Oppiminen on
jatkuvan uuden tiedon rakentamisen prosessi, jota jatkuvasti testataan, tutkitaan ja
käsitteellistetään oppijan omien kokemusten kautta. Tällöin teoria opeteltavasta asiasta ei jää irralliseksi, vaan sitä pystytään soveltamaan käytännön tilanteissa. Näin
oppija syventää osaamistaan rakentaen uutta tietoa jatkuvana syklinä jo olemassa
olevan tiedon päälle.
Jokaisessa tapaamisessa läpikäyty teoreettinen osuus pyrittiin rakentamaan niin,
että osallistujat saivat työkaluja reflektoida omaa kokemustaan hyvinvoinnista, sen
vahvuuksista ja kehittämishaasteista. Aiheeseen liittyvistä teemoista ja kokemuksista keskusteltiin aina myös pienryhmissä. Ryhmätapaamisten välille annettujen
henkilökohtaisesti toteutettujen täsmätehtävien tarkoituksena oli antaa osallistujille uusia kokemuksia, joihin tehtävissä apuna käytetty hyvinvointiteknologia antoi
tukea. Teknologian tuottaman datan, osallistujien täyttämän liikuntapäiväkirjan ja
henkilökohtaisen ”valmentajan” ajateltiin toimivan reflektoinnin apuna, jotta konkreettiset kokemukset saataisiin ymmärtäväksi tiedostamiseksi ja osallistujat pääsisivät abstraktin käsitteellistämisen tasolle. Tämän ajateltiin jatkossa ohjaavan puolestaan uutta toimintaa. Täsmätehtävistä saatuja kokemuksia ja teknologian tuottamaa
dataa käytiin läpi aina myös ryhmätilanteissa.
Myös opiskelijat oppivat ja käytännössä harjoittelivat oman alansa työelämätietoja
ja -taitoja kokemuksellisen oppimisprosessin mukaisesti. Opiskelijat saivat kokemuksia toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta koko prosessin ajan ja reflektoivat
kokemuksiaan paitsi keskenään, niin myös ohjaavien opettajien kanssa. Osallistujat
esittivät toiveita ja antoivat palautetta yhteisissä tapaamisissa sekä myös sähköisesti
suoraan omalle ”valmentajalle. Hyvä palaute kannusti ja oli osoitus onnistumisesta,
mutta myös huonosta palautteesta opittiin. Tuolloin tapahtunutta reflektoitiin yhdessä ohjaavan opettajan kanssa ja selviteltiin negatiivisen palautteen syitä. Tilanteisiin
pyrittiin reagoimaan välittömästi ja toimintatapaa muutettiin. Opiskelijat saivat
käyttöönsä myös ryhmän loputtua yhteisesti kerätyt palautteet. Osallistujien kokemuksista palautteiden ja haastattelujen pohjalta tehty opinnäytetyö antoi pohjaa reflektoida koko työhyvinvointihankkeen onnistumista.

Rovaniemen seurakunnan ja Rovaniemen I Apteekin toiminnallisten ryhmien suunnittelu ja toteutus
KeSTOn työhyvinvointihankkeeseen osallistui pilottiryhminä kaksi erillistä työyhteisöä. Rovaniemen seurakunta edusti isoa työnantajaa ja Rovaniemen I Apteekki pie-
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nempää työyhteisöä noin 20 työntekijällä. Rovaniemen seurakunnassa on yli 100 työntekijää useissa eri tehtävissä, joten työyhteisö on suuri ja hyvin heterogeeninen. Alusta
asti haluttiin, että 12 hengen pienryhmiin osallistuisi työntekijöitä eri ammattikunnista yhteisen teeman mukaisesti. Rovaniemen I Apteekki taas edusti työyhteisöä, jonka
kaikki jäsenet tekevät pääosin samaa työtä. Toiminnan tavoitteena oli, että osallistujat
oppisivat ottamaan vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan ja löytäisivät toiminnastaan
ja terveystottumuksistaan työhyvinvointia tukevia tekijöitä oppien vahvistamaan niitä.
Projektin aluksi toiminnan suunnittelu aloitettiin yhteisellä kokouksella työyhteisöjen edustajien ja palvelun tarjoajien kesken. Tapaamisessa sovittiin koulun ja
asiakasorganisaation yhteistyöstä, työnjaosta, aikatauluista, informaation kulusta
ja yleisistä linjauksista hankkeen ajaksi. Raamit hankkeen toteutukselle antoi projektisuunnitelma, mutta myös työnantajan ja työntekijöiden toivomuksia kuultiin ja
ne otettiin huomioon suunnitteluvaiheessa. Toiveena oli erityisesti liikunnan ja siihen liittyvän tietotaidon huomiointi hankkeen toteutuksessa. Hankkeessa toimivat
hyvinvointialojen lehtorit suunnittelivat ryhmien tapaamisille rungon ja aikataulutuksen. Ryhmien sisällöt rakennettiin hyvinvoinnin teoreettisesta viitekehyksestä
nousevan neljän eri teeman ympärille. Teemat ja niiden alustavat sisällöt sekä kokoontumisten aikataulut esiteltiin osallistujille yhteisessä projektin avauksessa ja
työntekijät saivat mietittäväkseen, minkä teeman ympärille rakennettuun kokonaisuuteen he halusivat osallistua. Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen opiskelijoista kootut ryhmät osallistuivat toiminnallisten ryhmien suunnitteluun
ja toteutukseen. Opiskelijaryhmät oli koottu liikunnanohjauksen, fysioterapian ja
hoitotyön (terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto) koulutusohjelmista.
Rovaniemen seurakunnan ryhmät toteutettiin marraskuun 2008 ja tammikuun
2011 välillä ja ryhmätoteutuksia oli yhteensä kahdeksan. Hyvinvointialojen toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijat toimivat näiden pienryhmien ohjaajina.
Osallistuminen oli vapaaehtoista, mutta kiinnostavat teemaryhmät saivat väen hyvin liikkeelle ja seurakunnan osahankkeeseen osallistuikin noin 60 prosenttia koko
henkilöstöstä. Ryhmät kokoontuivat 3 - 4 viikon välein ja kokonaiskesto oli noin
neljä kuukautta. Poikkeuksena olivat painohallinta-teeman ympärille rakennetut
ryhmät, jotka kokoontuivat viiden kuukauden aikana yhteensä 13 kertaa. Kukin
kokoontumiskerta kesti viisi tuntia, josta kaksi ensimmäistä tuntia oli osallistujien työaikaa. Rovaniemen I Apteekin ohjelma toteutettiin kahdessa ryhmässä loppuvuodesta 2010 ja alkuvuodesta 2011 ja niihin osallistui noin 80 prosenttia henkilökunnasta. Teemaryhmien vetäjinä toimivat opiskelijat neljän hengen ryhmissä
ja jokaiselle teemaryhmälle nimettiin ohjaajiksi kaksi liikunnanohjaajaopiskelijaa ja
kaksi fysioterapiaopiskelijaa. Poikkeuksena oli painonhallintaryhmä, jossa ohjaajaryhmän muodostivat kaksi fysioterapiaopiskelijaa ja kaksi terveydenhoitajaopiskelijaa. Painonhallintaryhmissä käytettiin Rovaniemen ammattikorkeakoulussa aikaisemmin tuotteistettua painonhallintaohjelmaa nimeltään Kevyt reppu. (Ks. Paino
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hallintaan – reppu keveämmäksi -artikkeli tässä julkaisussa.) Muissa teemaryhmissä opiskelijoiden työhön kuului oman teemaryhmänsä sisällön tarkempi suunnittelu ja toteutus. Ensimmäisestä ryhmätoteutuksesta saatujen kokemusten perusteella
opiskelijoille jaettiin omat tarkat vastuualueensa, josta he vastasivat itsenäisesti osana vastuuryhmän toimintaa. Lehtoreiden vastuulla oli opiskelijoiden työn valvonta,
palautteen antaminen ja mentorointi sekä yksittäisten asiantuntijaluentojen pitäminen ryhmien kokoontuessa.
Varsinaisten tapaamiskertojen sisällön toteutuksen lisäksi opiskelijoiden vastuulla oli toimintakyvyn lähtötasotestauksen ja -haastattelun järjestäminen. Testeistä
asiakkaat saivat henkilökohtaisesti sekä kirjallisen että suullisen palautteen, ja
haastatteluissa opiskelijat saivat tarkentaa tietoja osallistujan terveystottumuksista ja henkilökohtaisista odotuksista ryhmän suhteen. Näin opiskelijat pääsivät
heti lähtötilanteessa henkilökohtaiseen vuorovaikutukseen osallistujien kanssa.
Toimintakykytestit uusittiin vielä ryhmätapaamisten loputtua noin puolen vuoden
kuluttua ja niistäkin palaute annettiin osallistujille. Osallistujilla oli myös mahdollisuus halutessaan osallistua muiden ryhmien testaustilanteisiin.
Projektisuunnitelmassa yksi hankkeen kulmakivistä oli hyvinvointiteknologian
hyödyntäminen työhyvinvoinnin parantamiseksi ja teknologia olikin vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa toimintakyvyn lähtötasotestauksista alkaen. Käytössä
hyvinvointiteknologian sovellutuksista olivat esimerkiksi sykemittaukset, sykevälivaihtelun mittaukset ja kehon koostumusmittaukset. Hyvinvoinnin osa-alueiden tukemiseen tarkoitettuja teknologioita käytettiin ryhmissä jossain muodossa jokaisella
tapaamiskerralla ja erityisesti tapaamiskertojen välillä. Teknologian käyttämisessä
avustivat ryhmän opiskelijaohjaajat. Teknologian käytön tavoitteena oli auttaa osallistujia havainnoimaan ja seuraamaan hyvinvoinnin eri osa-alueita, kuten liikunnan
kuormittavuutta, unen laatua, stressiä, palautumista, ravintoa, tasapainoa, fyysisen
kunnon tasoa ja edistymistä, kehon koostumusta tai terveysliikunnan määrää sekä
laatua. Teknologian avulla voitiin myös osoittaa osallistujien sen hetkinen toimintakyky tai muu kehon fysiologinen tilanne että todentaa hyvinvointitottumusten muutoksia. Opiskelijat myös opettivat asiakkaita tulkitsemaan mittaustuloksia ja vertaamaan niitä omiin tuntemuksiin ja kehon viesteihin. Mainittavaa on, että seurakunta
antoi hankkeen innoittamana työntekijöilleen lahjaksi askelmittarit, joiden käyttöä
ryhmissä myös harjoiteltiin.
Ryhmistä muodostui hyvin liikuntapainotteisia ja vaikka useissa yhteyksissä on
moitittu liikunnan liian suurta osuutta useissa työhyvinvointia edistävissä interventioissa, on fyysisen aktiivisuuden mukaan ottaminen ryhmätoimintaan perusteltua.
Ryhmätoiminnalla voidaan vaikuttaa liikunnallisen elämäntavan omaksumiseen ja
jatkamiseen vaikuttaviin tekijöihin. Parhaiten ryhmätoiminnalla voidaan vaikuttaa
liikunnalle altistaviin tekijöihin, kuten tietoihin, odotuksiin ja asenteisiin. Ohjaajan
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lisäksi ryhmän jäsenet oppivat toisiltaan ja saavat mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia ja näkemyksiä vertaistensa ryhmäläisten kanssa. Myös tuen antaminen ja
saaminen sekä sosiaalinen kanssakäyminen edistävät ryhmätoimintaan osallistuvien yksilöiden toimintaa. Lisäksi ryhmäliikunta tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi
nuorekkuuden, energisyyden, pätevyyden ja pärjäämisen tunteisiin.8
Työkyvyn edistäminen liikunnan avulla on rajallista, sillä yksilön liikunnalla ei ole
merkittäviä vaikutuksia työyhteisöön tai -ympäristöön. Liikunnalla voidaan kuitenkin vaikuttaa joihinkin työkyvyn osatekijöihin ja siksi myös kokonaistyökykyyn9.
Lisäksi suurissa tautiryhmissä, kuten selkävaivoissa ja diabeteksessä liikunnan
positiivisesta vaikutuksesta on vahva näyttö. Näin ollen liikunnalla on merkittävä
taloudellinen vaikutus näiden tautiryhmien aiheuttaman työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyssä. Säännöllinen ja intensiivinen, koko elämän kestävä liikuntaharrastus
voi suojata työkyvyttömyydeltä.10
Vaikka liikunta nähtiin hyvänä työkaluna työkyvyn parantamisessa, promotiiviseen ajattelumalliin kuuluu asioiden laajempi huomioiminen, jotta oman hyvinvoinnin vahvistamiseen löydettäisiin keinoja. Oppimisprosessiin otettiin mukaan
työpsykologi, joka työskenteli ryhmien kanssa säännöllisesti, jolloin tavoitteena oli
syventää psykologista ja sosiaalista ulottuvuutta terveyden ja voimavarojen ylläpitämiseksi sekä edistämiseksi. Tapaamisissa käsiteltiin psykososiaalisia, kognitiivisia
ja kokemuksellisia keinoja oman ja työyhteisön jäsenten työhyvinvoinnin tukemiseksi. (Ks. Taimi Tolvasen artikkeli tässä julkaisussa.)
Rovaniemen I Apteekin henkilöstön ryhmä poikkesi Rovaniemen seurakunnan ryhmistä toteutukseltaan siten, että työyhteisön pienen koon vuoksi työntekijöistä muodostettiin kaksi toiminnallista ryhmää ja he itse valitsivat ryhmien kokoontumiskertojen teemat annetuista vaihtoehdoista. Muuten tapaamiset noudattelivat edellä
kuvattua kaavaa.

Osallistujien kokemuksia toiminnallisista ryhmistä
Rovaniemen seurakunnan työhyvinvointihankkeesta syntyi neljä opinnäytetyötä,
joista kolmen aiheet liittyivät osallistujien työhyvinvoinnin lisääntymisen ja ryhmien
toiminnan arviointiin. Niiden aineistona käytettiin osallistuneilta kerättyjä palautteita, joita täydennettiin haastatteluilla. Yksi opinnäytetöistä liittyi aiheeltaan osahankkeessa käytettyihin terveyskuntotesteihin ja niiden suorittamisen vakiointiin.
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Osallistujat kertoivat ryhmissä toteutetun liikunnan ja ryhmien myötä lisääntyneen
vapaa-ajan liikunnan vaikuttaneen positiivisesti fyysiseen jaksamiseen ja aikaansaavuuteen. Muitakin terveyshyötyjä saavutettiin ja esimerkiksi kokemus psyykkisen
hyvinvoinnin lisääntymisestä mainittiin yhdeksi niistä. Nupposen (2005) mukaan
runsaan liikunnan on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä yleiseen hyvinvoinnin tunteeseen. Liikunnan koetaan lisäävän vireyttä ja energisyyttä sekä voimistavan yleistä mielihyvää. Liikunnan vaikutus mielialaan on todettu riippuvan muun
muassa liikkujan omista odotuksista.11
Opinnäytetöitä varten haastatellut olivat tietoisia liikunnan myönteisistä vaikutuksista stressinsietokykyyn. Stressi-teeman ympärille rakennettuun ryhmään
osallistuneista haastateltavista kaikki kokivat stressinhallinnassaan tapahtuneen
positiivisia muutoksia. Ryhmästä saatujen tietojen ja taitojen avulla stressin merkit
tunnistetaan aikaisemmin ja niihin osataan reagoida. Kahdessa haastattelussa nousi
esiin vahvistunut itsevarmuus ja lisääntynyt rohkeus, jotka olivat myös stressinhallinnan apuvälineitä.
Henkiset työstä irrottautumisen vaikeudet saattavat olla uhkana työkuormittumisesta palautumiselle. Pitkään jatkuessaan ongelmat voivat johtaa terveyshaittoihin,
kuten työuupumukseen ja haluttomuuteen harrastaa vapaa-ajan aktiviteettejä, kuten
liikuntaa, minkä vuoksi fyysinen kunto heikentyy. Työstressi pienentää sydämen
sykevälivaihtelua, kun taas liikuntaa lisää sitä. Lisääntynyt sykevaihteluväli kertoo
parasympaattisen hermoston toiminnan paranemisesta, mikä puolestaan johtaa parempaan psyykkisestä kuormittumisesta palautumiseen.12
Omaehtoista vapaa-ajan liikuntaa estäviksi tekijöiksi osallistujat kertoivat alkuhaastattelussa motivaation ja ajan puutteen sekä liikuntatiedon vähäisyyden. Myös työn
kuormittavuus ja vuorotyöt mainittiin liikuntaa estävinä tekijöinä. Teemaryhmistä
saatu tieto esimerkiksi liikunnan vaikutuksista ja annostelusta sekä lisääntynyt rohkeus uusien liikuntalajien kokeiluun puolestaan kannusti liikunnan harrastamiseen
lisääntyneen sisäisen motivaation kautta. Terveydelliset syyt ja painonhallinta koettiin myös liikunnan harrastamiseen motivoivaksi ja niitäkin koskevaa osaamista
saatiin toiminnallisten ryhmien kautta. Myös työnantajan panos, kuten liikuntaseteli tai KeSTO-hankkeeseen osallistumisen mahdollistaminen osaksi työajalla koettiin
liikkumiseen motivoivana. Muita toiminnallisista ryhmistä saatuja hyötyjä olivat
esimerkiksi ravinnosta saatu tieto ja sen myötä muuttuneet ruokailutottumukset.
Ryhmässä liikkuminen vaikutti osallistujien mukaan positiivisesti heidän ulkoiseen
liikuntamotivaatioonsa. Haastatellut kokivat yhdessäolon ja ryhmähengen tärkeäksi
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osaksi toimintaa. Yhden vastaajan mukaan ryhmä mahdollisti myös työpaikan rooleista irtautumisen. Ulkoista motivaatiota lisäsivät myös apuvälineet, kuten syke- ja
askelmittarit. Niiden käyttöä olisi toivottu käsiteltävän useamminkin kuin kerran,
jotta niiden käyttöön olisi totuttu. Testaus ja tulosten seuranta oli olennainen osa ryhmien toimintaa, ja ne koettiin paitsi motivoiviksi, myös konkreettisesti hyödyllisiksi
oman kunnon ja terveydentilan selvittämisessä. Viiden kuukauden jaksoa pidettiin
riittävän pitkänä liikunnan harrastamisen vakiinnuttamiseksi. Osallistujat olivat kuitenkin huolissaan tietojen ja taitojen ylläpitämisestä. Olisikin tärkeää antaa ryhmäläisille työkaluja liikunnan jatkuvuuteen myös ryhmän toiminnan jälkeiseen aikaan.
Opinnäytetöiden tuloksista ilmenee, että tapaamisissa ohjaajina toimineiden opiskelijoiden asiantuntevuutta pidettiin tärkeänä ja se koettiin motivoivaksi sekä ryhmä- että yksilötasolla. Ohjaajan tietoihin ja taitoihin luotettiin harjoituksen laadun
takaajana. Vastaajat totesivat, etteivät oikein osanneet käyttää hyväksi mahdollisuutta omaohjaajaan, vaikka sen merkityksestä oman harjoittelun tehostamiseen oltiin
tietoisia. Ohjaajalla koettiin kuitenkin olleen tärkeä rooli ryhmän yhteishengen luomisessa ja sosiaalisen kanssakäymisen edistämisessä.

Lopuksi
Työhyvinvoinhankkeesta vastaavien opettajien silmin toiminnallisten ryhmien
toteutukset tarjosivat haastavan, mutta palkitsevan oppimisympäristön alamme
opiskelijoille. Opiskelijat pääsivät työskentelemään aidossa, työelämälähtöisessä
ympäristössä ja kehittivät omaa substanssiosaamistaan harjoitellen samalla moniammatillista yhteistyötä. Myös ammattikorkeakouluopiskelijan metataidot, kuten
vuorovaikutus- ja esiintymistaidot sekä tiedon hankinta- ja tutkimustoimintaosaaminen saivat arvokasta harjoitusta ryhmien toteuttamisen myötä. Mainittava on
myös aidossa työelämässä vaadittava vastuullisuus, jota opiskelijat pääsivät harjoittelemaan ensin opettajan ohjauksessa vastuun lisääntyessä ryhmien edetessä.
Hyvä palaute ja onnistumisen kokemukset motivoivat opiskelijoita, mutta myös virheistä opittiin. Hankaluuksia tuottivat ajoittain esimerkiksi tiedonkulku työpaikoille, aikataulujen muutokset ja teknologian toimimattomuus. Näitäkin kokemuksia
reflektoitiin yhdessä opiskelijoiden kanssa ja tehtiin toimintaan korjauksia, mikä on
oikean työelämän toimintaa aidoimmillaan.
Palautteen perusteella myös osallistujat etenivät tavoitteidensa suuntaisesti ja saivat promotiivisen toimintamallin mukaisesti tietoa ja taitoa työhyvinvoinnin perusedellytysten kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Työhyvinvoinnin edistäminen on
siirtynyt yhä enemmän työyhteisöjen sisältä ja työstä lähteväksi toiminnaksi, joskin
se usein tarvitsee tuekseen asiantuntijan. Työhyvinvoinnin vahvistamiseksi orga-
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nisaatioissa tulee olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä eikä yhdellä interventiolla
sellaisenaan ole kovin kauaskantoisia seurauksia, jollei työntekijöitä kannusteta ja
tueta jatkossakin. Oma kokemuksemme työelämän ja koulutuksen yhteistyöstä (työ)
hyvinvoinnin edistämiseksi on ollut onnistunut ja suunnittelemmekin toiminnalle
jatkoa.
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Vertaistuella työhyvinvointia
- työ, voimavarat ja levollisuus
toiminnallisissa ryhmissä
Taimi Tolvanen
Johdanto
KeSTO-hankkeen Rovaniemen seurakunnan ja Rovaniemen I Apteekin osahankkeissa toteutettujen terveysliikuntapainotteisten ryhmien tavoitteena oli, että työyhteisöjen jäsenet saavat välineitä työhyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.
Osallistujia tuettiin terveyttä ylläpitävään elämäntapaan ja opitun siirtämiseen
käytäntöön myös omissa työyhteisöissään. Tämän toiminnan osana toteutui osallistujien vertaistukeen panostava Työ, voimavarat ja levollisuus -teema. Teeman tavoitteena oli syventää psykososiaalista ulottuvuutta terveyden ja voimavarojen ylläpitämisessä ja edistämisessä.
Teema toteutui Rovaniemen seurakunnan kahdessa stressinhallinta- ja kahdessa
opi liikkumaan -ryhmässä sekä ryhti- ja ns. sekaryhmässä. Rovaniemen I Apteekin
henkilökunta oli kahtena ryhmänä, jolloin kummassakin ryhmässä oli puolet työyhteisöstä. Osallistujien määrä tapaamisissa vaihteli muutamasta osallistujasta 12
henkilöön. Teema kesti 45-60 minuuttia kerrallaan ja tapaamisia ryhmää kohden toteutui kahdesta viiteen.
Työ, voimavarat ja levollisuus -aihekokonaisuus sijoittui useimmiten liikunnallisten osuuksien väliin, joten pääasialliseksi toteutustavaksi soveltui keskustelu.
Keskustelujen aiheet eivät rajoittuneet pelkästään työhön, vaan voimavaroja antavaan
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elämäntapaan myös työn ulkopuolella. Raution ja Husmanin1 mukaan terveyttä edistävän toiminnan suunnittelussa onkin tärkeää ottaa lähtökohdaksi tasapaino levon,
aktiivisuuden, ravitsemuksen, liikunnan, sosiaalisten suhteiden ja työn välillä.

Teeman tavoitteet
Työ, voimavarat ja levollisuus -teemassa näkökulma työhyvinvoinnin edistämiseen
oli promotiivinen, jolloin perusajatuksena on myönteinen ja voimavaraistava näkökulma työhön ja hyvinvointiin. Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin edistämisen
osa-alueita ovat johtaminen, työn ja työyhteisön kehittäminen, osaaminen, yksilön
terveys ja voimavarat sekä työympäristö2. Toteuttamassani teemassa sisällön pääpaino oli yksilöiden psyykkisen terveyden ja voimavarojen sekä työyhteisön hyvinvointia tukevien toimintatapojen ja sosiaalisen tuen vahvistamisessa (kuvio 1).

Johtaminen
Yksilön terveys
ja
psyykkiset ja sisiaaliset
voimavarat

TYÖHYVINVOINNIN
EDISTÄMINEN

Työympäristö

Osaaminen

Työn
kehittäminen
Työyhteisön
toimintatavat
ja sosiaalinen
tuki

Kuvio 1. Työ, voimavarat ja levollisuus -teema työhyvinvoinnin edistämisen
kontekstissa (mukaillen Rahkola ym. 2006)

1
2

Rautio & Husman 2010, 167.
Rahkola ym. 2006; Jänkälä, Kangastie, Rahkola, Tekoniemi-Selkälä & Tolvanen 2010, 19-24.
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Yksilön terveys ja voimavarat on tärkeä terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen
haaste. Työntekijä tarvitsee riittävän hyvän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja voimavarat suoriutuakseen hyvin työssään. Henkisen hyvinvoinnin
vaatimukset ovat työelämän jatkuvan muutoksen ja tietotyön lisääntymisen myötä
aiempaa suuremmat.3 Esimerkiksi seurakunnassa on työtehtäviä, joissa työ seuraa
tekijäänsä myös työpaikan ulkopuolelle. Vaikka työntekijä ei ole fyysisesti työpaikalla, hän voi olla psyykkisesti töissä. Moni tuo työnsä kotiin tai on jatkuvasti asiakkaiden käytettävissä.
Yksilöiden psyykkisen terveyden ja voimavarojen tukeminen
Työllä on parhaillaan myönteinen yhteys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin4.
Kokonaisvaltainen ilo työssä on työn imua, jolloin on mukava mennä töihin. Hakasen
mukaan työn imu tarkoittaa tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista. Se on
kokonaisvaltainen tila, jolloin yksilö tuntee aitoa iloa ja nautintoa työstä. Työn imun
mahdollisia seurauksia ovat mm. tyytyväisyys elämään sekä hyvinvointi ja terveys.5
Työssä on voimavaroja, jotka voivat vaikuttaa positiivisesti työn iloon ja imuun. Tällaisia
ovat esim. laadukkaat työolot ja hyvän tarttuminen ihmisten välillä. Myös yksilölliset
voimavarat ja kodin voimavarat vahvistavat työn imua. Yksilöllisiä voimavaroja ovat
esimerkiksi optimismi, usko omaan pystyvyyteen, itsearvostus, ulospäin suuntautuminen ja mukautuva, myönteinen täydellisyyden tavoittelu. Yksilöllisten ominaisuuksien merkitys työn imulle vaihtelee työ- ja muun elämäntilanteen mukaan.6
Palautuminen työpäivän rasituksista on tärkeää työn imulle ja työssä kuormittumisen välttämiselle. Tavoitteena teemassa oli, että osallistujat saisivat välineitä työkuormituksesta palautumiseen ja kuormittumisen ehkäisyyn. Työkuormituksesta
palautuminen vapaa-ajalla on tärkeä hyvinvoinnin kannalta. Palautuminen on prosessi, jonka aikana yksilön tila palautuu esim. työpäivän aikana koettua kuormitusta ja stressiä edeltävälle tasolle.7
Psykologisesta näkökulmasta palautuminen tarkoittaa koetun kuormittuneisuuden
ja väsymyksen vähenemistä ja sitä, että yksilö kokee itsensä kykeneväksi ja valmiiksi
jatkamaan senhetkistä toimintaansa tai kohtaamaan uusia haasteita. Jos yksilö pääsee irrottautumaan työstä, kykenee rentoutumaan ja kokee voivansa hallita omaa
vapaa-aikaansa, niin palautumisen tarvetta ei edes koeta olevan. Jokaisen tulisi löytää itselle sopiva toiminta, joka edistää psykologista irrottautumista tai kontrollin
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Rahkola, Rahkola, Tiihonen, Turpeenniemi & Ulkuniemi 2006, 65-70; Rautio & Husman 2010, 165-190.
Hakanen 2009; Rautio & Husman 2010, 165-190.
Hakanen 2009.
Hakanen 2009.
Kinnunen 2008, 46.
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tunnetta vapaa-aikana. On hyvin yksilöllistä, millaiset vapaa-ajan toiminnot auttavat palautumaan ja edistävät hyvinvointia.8
Työn imu on yksilöllisen kokemuksen lisäksi kollektiivinen ilmiö. Työn imua kokevat työntekijät voivat vuorovaikutuksessa toisten kanssa välittää myönteisiä asenteitaan, jakaa energisyyttään ja innostustaan, mikä sitten heijastuu yhteisön ilmapiiriin. Työn imu voi vahvistaa yhteisöllisyyttä, mutta yhtä hyvin yhteisöllisyys voi
antaa energiaa ja lisätä työntekijöiden työn imua.9 Työ, voimavarat ja levollisuus
-teeman toteutuksessa pyrin siihen, että osallistujat jakavat toistensa kanssa työnsä
positiivisia, energiaa ja iloa tuottavia puolia.
Sosiaalisen tuen ja voimavaroja vahvistavien toimintatapojen edistäminen
työyhteisössä
Toisena tavoitteena oli edistää sitä, että työyhteisöjen jäsenet antavat toisilleen sosiaalista tukea ja omalla toiminnallaan vahvistavat toistensa voimavaroja.
Työympäristön sosiaalisilla tekijöillä, erityisesti sosiaalisella tuella, on suuri merkitys yksilön ja työyhteisön hyvinvoinnin ja voimavarojen kannalta. Sosiaalinen
tuki on ihmisten välistä vuorovaikutusta, jossa voi olla emotionaalista tukea kuten kiintymystä ja välittämistä; välineellistä tukea kuten palveluksia tai tavaroita;
tietoon liittyvää tukea sekä itsearvostusta lisäävää informaatiota ja viestintää10.
Ryhmätoiminnassamme sosiaalinen tuki oli emotionaalista tukea, tietoon liittyvää
tukea ja itsearvostusta lisäävää viestintää.
Sosiaalinen tuki on yhteydessä työssä jaksamiseen, työmotivaatioon ja työyhteisöön
sitoutumiseen. Työn tavoitteiden saavuttaminen ja sosiaalinen tuki edistävät yksilön
kasvua ja kehitystä ja vähentävät työn vaatimustekijöiden aiheuttamaa kuormitusta.
Sosiaalinen tuki auttaa hallitsemaan kuormittavaan tilanteeseen liittyvää epävarmuutta ja vahvistaa yksilön käsitystä hyväksytyksi tulemisesta ja elämänhallinnasta.11 Marjo Sinokin mukaan sosiaalisella tuella on merkitystä myös mielenterveys- ja
unihäiriöiden ehkäisyssä12. Hänen mukaansa työelämän pelisääntöjen muuttaminen saattaa olla jopa tehokkaampaa terveyden edistämistä kuin yksilöiden elämäntapoihin vaikuttaminen.
Siihen, miten ihminen pystyy hyödyntämään työyhteisön tukea, vaikuttavat hänen
kulloisetkin tarpeensa ja yksilölliset voimavaransa sekä henkilöiden väliset suh-
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Kinnunen 2008, 46-55.
Hakanen 2009.
Väänänen 2006, 59.
Mikkola 2009.
Sinokki 2011.
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teet13. Väänäsen mukaan keskeistä on koettu sosiaalinen tuki, ei niinkään todellinen tuki. Koettu sosiaalinen tuki ilmentää ehkä yksilön tapaa havainnoida ja tulkita
maailmaa. Sosiaalinen tuki voi vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä suoraan
että epäsuorasti, ja se lieventää kuormittavan työympäristön haittoja tai ohjaa hänen terveyskäyttäytymistään. Ongelmatilanteissa sosiaalista tukea voidaan tarkastella myös yksilön selviytymiskeinona, koska tuki muuttaa tilannetta vaikuttamalla
ongelman havaitsemiseen ja tulkintaan. Tilanteessa syntyneen emotionaalisen ylikuormituksen käsittely edistää selviytymistä.14 Teemaryhmissämme lähtökohtana
ei ollut ongelmallisten tilanteiden käsittely, mutta toki keskustelut saattoivat tuoda
uutta näkökulmaa osallistujien ajatuksiin.
Gilliganin mukaan työpaikan sosiaalinen tuki on yhteydessä ennen muuta yhteisyyden rakentumiseen, missä kollegiaalisilla suhteilla ja yhteistyöllä on tärkeä merkitys. Kollegoiden kanssa keskustelu sekä keskinäinen vahvistava vuorovaikutus ja
sosiaalinen tuki selittävät merkitsevästi organisaatioon identifioitumista etätyössä.15
Hyvässä työpaikassa työyhteisön jäsenten keskinäinen vuorovaikutus toimii hyvin ja toimivuutta edistävät rakenteet ovat kunnossa. Mankan mukaan työyhteisön
keinoja sosiaalisen pääoman kehittämiseksi ovat: positiivinen vuorovaikutus (ystävällisyys, kiitollisuus, hyvien uutisten jakaminen, tähtihetket); työyhteisötaitojen
opetteleminen (avoimuus, reiluus, auttaminen ja aktiivisuus) ja kognitiiviset lähestymistavat ( hyvien asioiden miettiminen, nautiskeleminen, sen pohtinen porukalla,
että mikä meillä on hyvin ja missä on kehittämisen varaa)16. Näitä elementtejä oli
myös ryhmätapaamisissamme.

Toiminnan periaatteet ja prosessi
Teeman käsittelyssä osallistujien keskinäinen vuorovaikutus ja oman toiminnan
reflektointi oli keskeistä, joten turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luominen
oli tärkeää. Siksi koin, että aiheen käsittelyn aikana ryhmässä ei ole hyvä olla esim.
ulkopuolisia tarkkailijoita, joten opiskelijat eivät voineet osallistua tapaamisiin.
Opiskelijoiden rooli oli varata tila ja hoitaa tiedottamista. Opiskelijat hoitivat tavallaan
joka kerta osallistujien ryhmäytymisen ja alkulämmittelyn vetämissään liikunta- ja
rentoutumistilanteissa, ja itse olin psykososiaalisen työhyvinvoinnin asiantuntijana.

13
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Manka, Nuutinen, Hakala & Harju 2010.
Väänänen 2006, 58-62.
Gilligan 2005, sit. Mikkola 2009.
Manka, Nuutinen, Hakala & Harju.
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Ryhmän toiminnan pelisäännöt käytiin läpi ensimmäisellä kerralla. Halusin painottaa keskusteluryhmissä positiivista näkökulmaa ja ratkaisukeskeisyyttä. Ohjaus
oli tiedon antamista ja kysymysten herättelemistä sekä ryhmäprosessin tukea.
Kenenkään yksilöllisen elämäntilanteen syvempään tarkasteluun emme ryhmässä
paneutuneet emmekä myöskään työyhteisön ongelmatilanteisiin.
Kokemuksellisuus sekä psykososiaalinen ja emotionaalinen tuki olivat tärkeitä menetelmiä teeman toteuttamisessa. Jokaiseen tapaamiskertaan sisältyi alustus materiaaleineen. Se, että osallistujat voivat jakaa kokemuksiaan, saada toisilta hyväksyntää
ja kannustusta sekä reflektoida asioita omakohtaisesti, oli keskeistä. (Kuvio 2.)

Kuvio 2. Työ, voimavarat ja levollisuus -teema kokemuksellisen oppimisen
prosessina vertaisryhmässä
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Aiheista keskustelimme enimmäkseen yhtenä ryhmänä. Jonkin verran käytimme
myös parityöskentelyä, jonka jälkeen parit jakoivat ajatuksensa ja kokemuksensa
tai tuotoksensa koko ryhmälle. Myös käytännön harjoituksia sisältyi jonkin verran
ohjelmaan.
Osallistujien keskeinen vuorovaikutus ja vuoropuhelu ovat tärkeitä kokemuksellisessa oppimisessa. Kun osallistujat vastavuoroisesti reflektoivat toimintaansa,
jakavat kokemuksiaan ja kuuntelevat toisiaan, heidän välilleen muodostuu samanaikaisesti emotionaalisia siteitä. Tällöin myös itsetuntemus ja toisten ymmärtäminen lisääntyy.17 Yksilöiden työhyvinvointia edistävissä pien- ja vertaisryhmissä
toiminnan taustalla on usein kognitiivinen tai konstruktiivinen lähestymistapa18.
Metakognitiivisten taitojen vahvistaminen sekä ajatusten, kokemusten ja tiedon
vaihtaminen ja niistä oppiminen on psykososiaalista ja emotionaalista tukea.
Usein ihmiset tarvitsevat toisten ihmisten ja yhteisön tukea, jotta voisivat muuttaa
työ- tai elämäntapojaan19. Seurakunnan osallistujat olivat hakeutuneet tiettyyn ryhmään, joten he olivat toiveissaan hyvinvointinsa edistämisen suhteen samantyyppisessä tilanteessa. Osallistujina he olivat toistensa vertaisia riippumatta työtehtävistään tai asemastaan työyhteisössä.

Ryhmätapaamisten sisällöt
Työ, voimavarat ja levollisuus -teeman toteutuskerrat ja sisällöt eri osallistujaryhmillä toteutuivat jossain määrin erilaisina, koska tapaamisten määrä vaihteli eri ryhmillä. Aiheet etenivät prosessina sen mukaan, mikä kussakin ryhmässä oli tarkoituksenmukaista ja luontevaa. Mikäli kertoja oli vähemmän kuin viisi, tiivistin aiheiden
käsittelyä. Osa osallistujista oli esittänyt osahankkeen alkukartoituksen yhteydessä
joitakin toiveita käsiteltäville aiheille ja pyrin ottamaan niitä huomioon mahdollisuuksien mukaan. Eniten toiveita oli stressiryhmillä.
Keskeiset näkökulmat teemassa olivat: Miten huolehdin omasta hyvinvoinnistani,
jaksamisesta ja voimavaroistani? Miten toimien tuemme toistemme voimavaroja,
työhyvinvointia ja työssä onnistumista?
1. tapaaminen
Ensimmäisellä kerralla käsittelimme ryhmän periaatteiden lisäksi tapaamisten tavoitteita ja osallistujien toiveita. Materiaalin pohjalta keskustelimme siitä, mitä työ-
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Malinen 2000, 101-105.
Rautio & Husman 2010, 171-172.
Rautio & Husman 2010, 168-184.

50

Vertaistuella työhyvinvointia - työ, voimavarat ja levollisuus ...

hyvinvointi ja työn imu ovat. Mikä yhteys työllä ja voimavaroilla voi olla? Millaisia
kokemuksia itsellä on? Miten työn ilo näkyy? Keskustelimme siitä, mikä tilanne
kullakin osallistujalla itsellä on työssä jaksamisen ja voimavarojen suhteen. Mikä
työssä antaa energiaa ja iloa? Mikä työssä kuluttaa voimavaroja? Miten huolehdin
voimavaroistani?
Yleensä osallistujat saivat työssä iloa ja voimaa toisista ihmisistä. Iloa tuottaneiden
kokemusten jakaminen tuotti hyvää mieltä kaikille läsnäolijoille ja tavoitteena olikin
jättää päällimmäiseksi hyvät kokemukset ja rauhallinen mieli.
2. tapaaminen
Toisella kerralla alustin työuupumuksesta ja pitkäaikaisesta stressistä sekä siitä, miten
ne näkyvät tunteiden, kognitiivisen toiminnan, motivaation, käyttäytymisen ja fyysisen toiminnan tason muutoksina yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Tavoitteena
oli, että osallistujat voisivat tunnistaa uupumuksen varhaisiakin tunnusmerkkejä.
Keskustelimme ryhmäläisten kokemuksista ja tuntemuksista oman työhyvinvoinnin
suhteen. Joissakin ryhmissä ehdimme käsittelemään sitä, mitä esim. ajankäytön hallitsemiseksi sekä työstä irrottautumiseksi ja rentoutumiseksi voisi tehdä.
3. tapaaminen
Kolmannen kerran aiheena oli työyhteisö voimavaroja antavana tai kuluttavana.
Voimavaroja kuluttavat asiat voi muuttaa käänteisiksi toimintatavoiksi, joiden mukaan toimien jokainen itse voi tukea työyhteisönsä jäsenten hyvinvointia.
Työyhteisön yhteiset tavoitteet ja selkeät pelisäännöt tai sovitut toimintatavat ovat tärkeitä työhyvinvoinnin tekijöitä. Yleisiä työyhteisössä toimimisen pelisääntöjä ovat esim.
toisen ihmisen huomioon ottaminen ja kunnioittaminen sekä tiedotukseen, palautteen
antamiseen, sopimuksiin ja lupauksiin liittyvät asiat. Jos työyhteisön toimintatavat tai
rakenteet eivät tue työyhteisön toimivuutta, niin tavoitteellisena toimintatapana on, että
työntekijät itse esittävät konkreettisia parantamistoimia työpaikallaan. Mahdollisissa
muutostarpeissa keskeistä on, mitä itse voi tehdä asian eteenpäin viemiseksi.
Seurakunnan ensimmäinen ryhmä tuotti tietoa siitä, miten toimien työyhteisön jäsenet tukevat toistensa voimavaroja, työhyvinvointia ja onnistumista. Näistä muodostui työyhteisössä toimimisen pelisäännöt, jotka käyntiin läpi toisten ryhmien
kanssa ja joita nämä kommentoivat. Rovaniemen I Apteekin ryhmässä kävimme läpi
työyhteisön toimintatapoja. Positiiviset palautteet toisille ja myönteisen asian kertominen itsestä kuuluivat ohjelmaan ainakin joissain ryhmissä.
4.-5. tapaaminen
Neljännellä ja/tai viidennellä kerralla käsittelimme stressin hallintakeinoja ja toimintaa, joka elvyttää sekä ylläpitää ja antaa voimavaroja. Pääpaino oli psyykkisis-
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sä ja kokemuksellisissa keinoissa. Osallistujat pohtivat eri keinojen soveltamista ja
soveltuvuutta itselleen ja jakoivat kokemuksiaan. Viimeisellä kerralla keskityimme
ajatusten hallinnan tekniikoihin sekä luonnon merkitykseen voimavaroja antavana.
Teimme joitakin harjoituksia, mm. mielen tyhjentäminen, hengitysrentoutus, turvapaikka ja luontokuvien elvyttävä käyttö.
Vapaa-ajan määrä ja se, mitä viikonloppuina ja iltaisin tehdään, on olennaista työstä
palautumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Eri toimintojen elvyttävä vaikutus on yksilöllisiä ja todennäköisesti tietty toiminto sinänsä ei edistä palautumista. Fysiologisten
mekanismien lisäksi palautumiseen vaikuttavat taustalla olevat psykologiset mekanismit eli psykologinen irrottautuminen työstä, rentoutuminen, taidon hallintakokemukset ja se, miten voi kontrolloida vapaa-aikaansa.20
Ryhmässä kävimme läpi ja keskustelimme erilaisista voimavaroja antavista toiminnoista ja stressin hallintakeinoista, joista kuvaan seuraavassa muutamia esimerkkejä
Edmund J. Bournen jaottelua mukaillen. Parhaillaan kyse ei ole irrallisista keinoista
vaan siitä, että yksilöiden elämäntapaan sisältyy sellaisia asioita ja toimintoja, jotka
ylläpitävät hänen henkistä hyvinvointiaan.
Fyysisistä keinoista ja voimavaroja antavasta fyysisestä toiminnasta keskustelimme jo
työyhteisön toimintatapojen yhteydessä. Tietoinen rentoutuminen ja ajankäytön hallinta, tauot työpäivän aikana, tehtävien ajoitus, sähköpostin hallittu käyttö, työpaikan
sisustus ja tavaroiden järjestys, värit ja toiminnan hidastaminen voivat rauhoittaa ja
aikaansaada levollisuutta. Tehtävän loppuun saattaminen tai suoritettavien tehtävien
kirjaaminen muistilapulle tuottaa hallinnan ja pystyvyyden tunnetta, joten se edistää
palautumista. Liikunta ja fyysinen harjoittelu edellyttävät ponnisteluja, ja fysiologisten vaikutusten lisäksi ne auttavat viemään ajatukset pois huolista ja stressitekijöistä.21
Tunne-elämään ja sosiaalisiin suhteisiin liittyviä keinoja ovat esim. jämäkkyys, tunteista puhuminen, hulluttelu ja itsen hemmottelu. Sosiaalisissa toiminnoissa pääpaino on sosiaalisilla kontakteilla perheenjäsenten, ystävien ja muiden ihmisten kanssa.
Ne mahdollistava sosiaalisen tuen saannin ja/tai auttavat hankkimaan muita voimavaroja. Toisaalta joidenkin yksilöiden palautumista voi edistää toisista ihmisistä
erossa pysyminen, jos työssä tapaa runsaasti ihmisiä.
Kognitiivisilla keinoilla voidaan säädellä ajattelua, tunteita ja toimintaa22. Ajattelun
hallinnan tekniikat olivat ehkä kaikkein vieraimpia ja vaatisivatkin enemmän tietoista opettelua ja harjoittelua. Ajatusten hallinnan tekniikoissa keskeistä on kyky kääntää
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Kinnunen 2008, 50-52; Siltaloppi & Kinnunen 2009, 110-111.
Siltaloppi & Kinnunen 2009, 104.
Koffert & Kuusi 2002.
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huomio pois kielteisistä ajatuksista. Myönteiset mielikuvat, onnistumisen kokemukset, mielikuvaharjoitukset, kuormittavien uskomusten kumoaminen, mielen tyhjentäminen ja turvapaikka auttavat kääntämään ajatukset pois kuormittavista asioista
voimavaroja antaviin ajatuksiin. Tietenkin yksilöt eroavat temperamentiltaan siinä,
miten suhtautuvat erilaisiin tilanteisiin: toinen prosessoi asioita, toinen irtaantuu heti
ikävistä asioista ja siirtyy seuraavaan tehtävään. Uusien asioiden oppiminen vahvistaa itsetuntoa ja lisää taidon hallinnan tunnetta ja siten vahvistaa hyvinvointia.
Elämänfilosofiset ja kokemukselliset keinot rauhoittavat ja vapauttavat voimavaroja
ja luovuutta. Tällaisia ovat esim. taide- ja kulttuuriharrastukset. Tuleen tai veteen
tuijottelu rauhoittaa mielen. Luontokokemukset, ekopsykologiset menetelmät ja harjoitukset elvyttävät ja vahvistavat luontosuhdetta sekä avartavat uusia näköaloja23.
Luontoympäristön katselu, luonnossa oleilu tai liikkuminen rentouttaa, rauhoittaa
ja lievittää stressiä. Luonnossa ja myös luontokuvia katsellessa mieli tyhjenee ja ajatukset selkiintyvät. Korpelan24 mukaan luontokokemukset ja niiden elvyttävyys
ovat yhteydessä elämäntyytyväisyyteen, joka puolestaan on yhteydessä siihen, että
vapaa-aika rentouttaa.
Koska tapaamisaika oli lyhyt ja ryhmän muuhun ohjelmaan sisältyi useimmiten
liikuntaa ulkona, en sisällyttänyt luontokokemuksia tapaamisiimme. Useimmissa
ryhmissä kuitenkin lopetimme viimeisen tapaamisen rauhoittavien luontokuvien
katsomiseen ja niistä nousevien muistojen ja kokemusten jakamiseen.

Arviointi ja kehittämisehdotukset
Ryhmiin osallistujien määrä vaihteli eri kerroilla ja muutama osallistui useampaan
ryhmään, mitä oli vaikea ottaa toteutuksessa huomioon. Toiminnan sisältö vastasi parhaiten seurakunnan ryhmistä stressiryhmäläisten tarpeita. Sisällön tulee olla
itse kullekin ajankohtainen, jotta se herättää mielenkiintoa ja motivoi.
Toiminnallisten ryhmien kokonaisuudesta hankitun palautteen mukaan yhteisöllisyyden kokemukset ryhmäläisillä lisääntyivät (ks. Haapakankaan ja Raution artikkeli tässä julkaisussa). Levollisuuden lisääntymisestä kertoo erään osallistujan
toteamus, että ”sallimusta on tullut enemmän, ei ota niin vakavasti työasioita”.
En tarjonnut opiskelijoille mahdollisuutta osallistua teeman toteutukseen lukuun
ottamatta yhden opiskelijan tekemää pienimuotoista tiedon hankintaa. Toteutuksen
loputtua ajatteluni on kehittynyt. Opiskelijoiden osallisuutta voisi lisätä ja näin yh-
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Salonen 2005; 2010.
Korpela 2009, 118-120.
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distää opettajan ja opiskelijoiden voimavaroja. Esim. työterveyshuollon erikoistumisopintojen opiskelijat voisivat vetää ryhmiä ja hoito- ja terveydenhoitotyön opiskelijat
laatia materiaalipaketteja teemasta ja valmistaa aineistoa toiminnallisten työtapojen
lisäämiseksi ryhmissä.
Uusien työntekijöiden perehdytykseen voisi kuulua työyhteisön kirjoitettuihin pelisääntöihin opastaminen. Perehdytykseen voitaisiin sisällyttää myös vinkkejä voimavaroja antavasta työ- ja elämäntavasta sekä työkuormituksesta palautumisesta
ja työyhteisössä olisi hyvä aika ajoin palata niihin muulloinkin. Työpaikoilla voisi
olla ohjattuja tai itseohjautuvia vertaistukiryhmiä tai opintopiirejä, joissa käsiteltäisiin yhteisöllisiä ja yksilöllisiä keinoja, joilla omaa ja toisten työhyvinvointia voitaisiin vahvistaa promotiivisesti. Ryhmien tueksi voisi kehittää materiaalipaketin.
Työhyvinvointia voisi tukea myös mentoroinnin avulla, jonka tehtävänä on muun
muassa yhteenkuuluvuuden lisääminen, eristyneisyyden vähentäminen, organisaatioon sosiaalistumisen tukeminen sekä uusien yhteistyösuhteiden ja tekemisen
kulttuurin synnyttäminen. Erityisen tärkeää on, että yksin työskentelevillä on mahdollisuus vaihtaa kokemuksia toisten työntekijöiden kanssa.
Työorganisaatioissa tarvitaan kaikkien työhyvinvoinnin osa-alueiden systemaattista ja kokonaisvaltaista kehittämistä. Työ, voimavarat ja levollisuus -teema oli ja voi
olla edellä kuvatun toteutuksen mukaisena osa yksilöiden työhyvinvoinnin ja työyhteisön toimivuuden edistämistä.
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Paino hallintaan –
Reppu keveämmäksi
Aila Niskala
Johdanto
Painonhallintaongelmat ovat tänä päivänä hyvin yleisiä Suomessa. Ne ovat lisääntyneet viimeisten vuosikymmenien aikana hyvinvoinnin ja elintason nousun
myötä. Ylipainon lisääntyminen on osaksi seurausta elämäntapojen muutoksista.
Yksittäisten ihmisten kohdalla alttius lihomiseen vaihtelee ja johtuu osittain perimästä. Työ on muuttunut fyysisesti raskaasta työstä istumatyöksi ja ruokailutottumukset ovat muuttuneet energiapitoisiksi. Liikunnan osuus ihmisten päivittäisessä
elämässä on vähentynyt autoilun ja joukkoliikenteen kasvaessa. Tämän kaiken seurauksena ylipainosta ja lihavuudesta on muodostunut suomalaisten kansanterveydellinen ongelma. Nämä altistavat erilaisille sairauksille, kuten verenpainetaudille
ja lisääntyneelle riskille sairastua aikuisiän diabetekseen. Suomalaisista aikuisista
miehistä normaalipainoisia on yksi kolmasosa ja naisista noin puolet. Painoindeksillä
mitaten aikuisten lihavuus luokitellaan seuraavasti:
• normaali paino 18.5–25
• lievä lihavuus 25–30
• merkittävä lihavuus 30–35
• vaikea lihavuus 35–40
• sairaalloinen lihavuus yli 40.1
Painoindeksi lasketaan jakamalla henkilön paino pituuden neliöllä. Esimerkiksi
165-senttisen ja 80-kiloisen henkilön painoindeksi on 80: (1,65 x 1,65) = 29,4 kg/m2.

1

Mustajoki 2010.
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Elintapojen muuttaminen on yksi keskeinen menetelmä pudottaa painoa. Jo varsin
vähäinen laihtuminen (noin 100-kiloisella 3–5 kg) puolittaa sairastumisriskin tyypin
2 diabetekseen seuraavien 10 vuoden aikana niillä henkilöillä, joilla on heikentynyt
sokerinsieto. Jos diabetes on todettu, niin laihduttaminen korjaa sokeritasapainoa ja
vähentää diabeteslääkityksen tarvetta.2
KeSTO-hankkeen Rovaniemen seurakunnan painonhallintaryhmään valikoitui osallistujat, jotka tunnistivat tarvitsevan ohjausta ja tukea paino-ongelmissa.
Ilmoittautuneita oli 26, joista muodostettiin kaksi ryhmää. Ensimmäinen ryhmä kokoontui vuonna 2009 ja toinen 2010. Kaikki ryhmän jäsenet olivat naisia. Heidän
painoindeksit olivat 30 tai yli ja parilla osallistujista alle 30, mutta he halusivat tukea
nimenomaan painonhallintaan, ei painon pudotukseen.
Tässä artikkelissa kuvaan painonhallintaryhmien toteutusta Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen ohjattuna opiskelijatyönä. Painohallintaryhmien
toteutukseen valittiin Rovaniemen ammattikorkeakoulun Kerna-hankkeessa kehitetty Kevyt reppu-painonhallintaohjelma. Kuvaan artikkelissa painonhallintaryhmien toteutusta opettajan ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Painonhallintaryhmät ohjattuna opiskelijatyönä
Miten alkuun päästiin – opettajien näkökulma
Käynnistimme suunnittelutyön painonhallintaryhmien toteuttamisesta Rovaniemen
ammattikorkeakoulun kuntoutuksen ja terveysalan opettajien kesken syksyn 2008 aikana. Menetelmäksi sovimme Kevyt reppu -painonhallintaohjelman, jonka olimme
kehittäneet Keerna-hankkeessa moniammatillisena yhteistyönä vuosina 2000–2002.
Kevyt Reppu -painonhallintaohjelman keskeinen sisältö painottuu ravitsemukseen,
liikuntaan ja painonhallintaan liittyviin psyykkisiin tekijöihin.3
Kevyt reppu -painonhallintaohjelman tavoitteena on tukea menetelmiä, joilla painonhallintaryhmään osallistuvien paino putoaa. Tavoitteena on, että ryhmään osallistuvat
tiedostavat ohjelman avulla oman ravitsemuskäyttäytymisensä, liikuntatottumuksensa sekä omaan kehoon liittyvien mielikuvien vaikutukset painon pudottamiseen sekä
omaksuvat keinoja pysyvään painonhallintaan. Näin tavoitteena on omien elämäntapojen konkreettinen muuttaminen ja tällä tavoin minimoida myös riski sairastua
kroonisiin sairauksiin. Kevyt reppu -painonhallintaohjelman kokonaiskesto on neljä
kuukautta. Aluksi kokoontumisia on kahdeksan kertaa viikon välein ja sen jälkeen

2
3

Tarnanen & Pietiläinen & Hakala & Koivukangas & Kukkonen-Harjula & Marttila & Rissanen & Saarni 2011.
Kevyt reppu- painonhallintaohjelma 2002.

Aila Niskala

57

neljä kertaa kahden viikon välein. Kokoontumiset kestävät kaksi tuntia kerrallaan
paitsi ensimmäinen kerta 2 tuntia 15 minuuttia. Suositeltava ryhmäkoko on korkeintaan 12 henkilöä, jolloin ryhmän toimintamahdollisuudet ovat hyvät.4
Kevyt reppu-painonhallintaohjelman kantavana periaatteena on ratkaisukeskeisyys. Ratkaisukeskeisyydellä tarkoitetaan näkemystä, jonka mukaan ongelman
ratkaisemisen edellytys ei ole ongelman syyn tiedostaminen tai selvittäminen.
Ratkaisukeskeisessä työskentelyssä korostuu positiivisen palautteen anto. Painopiste
siirretään pois ongelmista ratkaisuihin ja siihen milloin ”poikkeukset” suhteessa
ongelmiin esiintyvät. Ohjaajat etsivät aktiivisesti ryhmään osallistuvien kanssa tilanteita, jolloin ongelmia ei esiinny. Työskentelyssä etsitään lisäksi tehokkaita käyttäytymistapoja, joita ryhmään osallistuvat jo käyttävät ainakin joissain määrin selvitäkseen ongelmistaan.5
Olennaista on se, että ohjaajan on mahdollista löytää sellaisia näkökulmia, jotka ovat
asiakkaille uusia ja jotka ovat omiaan auttamaan asioita muuttumaan myönteiseen
suuntaan. Ratkaisut syntyvät aina yhteistyössä ryhmään osallistuvan kanssa räätälityönä, kunkin erityispiirteet huomioon ottaen, joten ei ole olemassa mitään ohjetta,
jonka mukaan voidaan toimia. Esim. jos asiakkaan paino on jollakin viikolla noussut, niin ryhmäohjaaja voi kysyä, mikä mahdollisti sinun tänne tulemisen? Eikä mitä
olet syönyt, kun paino on noussut? Ryhmään osallistuvalle on jäätävä tunne, että
hän on voittanut/onnistunut jossakin. Ei siis huomioida epäonnistumisia, ryhmään
osallistuva tietää ne varsin hyvin.6
Ratkaisukeskeisen ajattelun keskeinen filosofia on seuraava:
1. Jos se ei ole rikki, ÄLÄ KORJAA SITÄ!
2. Kun tiedät, mikä toimii, TEE SITÄ LISÄÄ!
3. Jos se ei toimi, älä jatka sen tekemistä, vaan TEE JOTAIN TOISIN!7
Esimerkiksi ylipainoinen ihminen ihmettelee sitä, ettei paino laske vaikka ei syö juuri
mitään. Tällöin ylipainoiselle voi antaa tehtäväksi ruokapäiväkirjan pitämisen, johon
kirjataan kaikki syöminen ylös. Ruokapäiväkirjan pitäminen näyttää todellisen syömisen ja ihminen voi sitten tarkastella sitä kuinka paljon tai vähän hän syö, eikä sitä,
ettei paino laske. Näin ihminen saattaa huomata jo toimivan menetelmän ja tämä kannustaa ihmistä tekemään lisää sitä mikä toimii, eikä hakemaan negatiivisia toimintoja.
Ryhmän aloittamisen ajankohdaksi sovimme kevätlukukauden alun, jotta ryhmien
kokoontumiset ehtisivät päättyä ennen kesää. Näin ajankohdiksi tulivat kevät 2009

4
5
6
7

Kevyt reppu -painonhallintaohjelma 2002.
Nunnally &, de Shazer & Lipchik & Berg 1986.
Furman 1988.
Kevyt reppu- painonhallintaohjelma 2002.
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ja 2010. Opiskelijoita mietimme, ketkä voisivat lähteä toteuttamaan ryhmiä ohjattuna opiskelijatyönä. Ryhmien toteuttamiseen valitsimme opintojen loppuvaiheessa
olevia opiskelijoita, joiden ammattiin oppiminen oli jo pitkällä. Ryhmien vetämisestä, ravitsemuksesta ja liikunnasta heillä tuli olla perustiedot. Opiskelijoiksi valitsimme fysioterapia- ja terveydenhoitajaopiskelijoita, jotka tulevassa ammatissa
todennäköisesti tulevat ohjaamaan vastaavanlaisia ryhmiä ja joiden opintojen tavoitteisiin osahankkeen tavoitteet integroituivat. KeSTO-hankkeessa tarkoituksena
oli tuottaa tietoa ja osaamista ja tähän liittyen Rovaniemen seurakuntaosahankkeen
tavoitteena oli mm. vertaistukeen perustuva perehdyttäminen ja työhyvinvointi.
Painonhallintaryhmä mahdollisti osallistuville vertaistuen saamisen sekä painon
alenemisen kautta paremman työhyvinvoinnin.
Ryhmien vetämiseen varasimme ammattikorkeakoulultamme tilat ja tarvittavat
välineet.
Opiskelijoille Kevyt reppu − painonhallintaohjelma ei ollut tuttu. Perehdytimme
opiskelijat ohjelmaan, annoimme heille ohjelmakansion opiskeltavaksi ja käyttöön
koko toteuttamisen ajaksi. Olimme opiskelijoiden mukana ryhmien aloitus- ja lopetusvaiheessa sekä muuten taustalla ohjaamassa ja tukemassa keskusteluin.

Fysioterapia- ja terveydenhoitajaopiskelijat painonhallintaryhmien vetäjinä
Ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijat valmistuvat vastaamaan asiakkaiden ajankohtaisiin haasteisiin tavoitteena terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen8.
Tavoitteen saavuttamiseksi opiskelijat tarvitsevat laaja-alaiset ja käytännölliset perustiedot ja –taidot sekä niiden teoreettiset perusteet terveysalan ammatin harjoittamista varten9. Ammattikorkeakoulun näkökulmasta Rovaniemen seurakuntaosahanke antoi opiskelijoille aidon oppimisympäristön opiskella tulevaan ammattiin.
He saivat mahdollisuuden suunnitella, toteuttaa ja arvioida moniammatillisesti
painonhallintaryhmän toteuttamista. Opiskelijat suorittivat osahankkeessa kolmen
opintopisteen opinnot. Fysioterapiaopiskelijoilla painonhallintaryhmien vetäminen
integroitui opintojaksoon 705F13B Harjoittelu II sekä Liikunta fysioterapeutin työvälineenä ja terveydenhoitajaopiskelijoilla opintojaksoihin 702T3C Terveydenhoitotyön
harjoittelu ja vpaasti valittaviin opintoihin. Opiskelijat suorittivat osahankkeessa yhteensä 24 opintopistettä eli 748 tuntia.

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon. Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot
ja vähimmäisopintopisteet. 2006.
9
Opetussuunnitelma 2008 – 2012.
8
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Opiskelijoiden kokemukset ja oppiminen painonhallintaryhmien toteuttamisesta
Opiskelijoiden mukaan ruokapäiväkirjaa pitäneet ryhmäläiset saavuttivat hyviä
tuloksia. He kokivat saaneensa uusia keinoja painonhallintaan, mm. napostelu oli
loppunut, oli löytynyt terveellisiä vaihtoehtoja entisten tilalle, liikunta oli lisääntynyt ja kunto noussut merkittävästi. Useimmat ryhmäläiset kokivat ruokapäiväkirjan hyväksi tueksi painonhallinnassa. Painonpudotuksella oli selkeitä terveydellisiä
vaikutuksia. Eräällä ryhmäläisellä verensokeriarvot olivat laskeneet heti painonpudotuksen myötä. Tällä muutoksella on positiivinen vaikutus. Ryhmässä oli myös
kokemus siitä, että painonhallinnan ja laihduttamisen myötä elämänlaatu oli huonontunut. Tätä ryhmäläinen perusteli sillä, ettei saanut enää herkutella entiseen tapaan. Opiskelijat korostivat koko ajan ryhmäkokoontumisissa osallistujille kohtuullisuuden merkitystä kaikessa ruokailussa. Ruuasta saa ja pitää nauttia, mutta laadun
ja määrän suhde tulisi olla oikea.
Kevyt reppu painonhallintaryhmään osallistujien paino laski yhteensä n. 90 kg kevään 2009 ja 2010 aikana. Suurimmat pudotusluvut olivat 10-12 kg:n välillä joillakin
henkilöillä. Kaikilla paino ei pudonnut, joillakin paino nousi ryhmän aikana. Ne,
joilla paino ei pudonnut, eivät halunneet pitää ruokapäiväkirjaa, vaan jatkoivat syömisiään entiseen tapaan. Ryhmistä lopetti 3 henkilöä. Ehkä ryhmämuotoinen painonhallinta ei sopinut heille.
Opiskelijat keräsivät ryhmiltä palautteet kokoontumisista. Saadun palautteen mukaan asiatieto oli ollut monipuolista ja kattavaa, tietoa oli tullut joidenkin osallistujien mielestä jopa liikaa. Liikuntaosuutta ryhmäläiset pitivät hyvänä ja monipuolisena. Ryhmäläiset kokivat ryhmän opiskelijat kannustaviksi ja asiantunteviksi.
Ryhmäläiset vastasivat mm. seuraavasti:
”liikunnat loistavia; kokonaisuutena todella hyvä ja antoisa; sain paljon tietoa, mistä
hyötyä painonhallinnassa; opiskelijat innostuneita, positiivisia ja myötätuntoisia (sopivasti); mukava kevät, olen oppinut paljon omista elintavoistani”
Opiskelijoiden oma ajantasaisen tiedon hankkiminen ja ajan tasalla pysyminen painonhallinta-asioissa tuli hyvin esiin. Eräs opiskelija mainitsi mm. seuraavasti:
”Mielestäni painonhallinta ja ravitsemusasioissa on oltava koko ajan ajanhermolla. On
tiedettävä nykyajan trendit ja asiantuntijoiden mielipiteet niihin, hyvissä kuin huonoissa suuntauksissa, että niitä voi perustellusti käyttää omassa työssään.”
Opiskelijoiden taidot, vastuullisuus ja yhteistyö ryhmän vetämisestä tulevat esiin
esim. seuraavista opiskelijoiden lausumista:
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”Olemme rohkaisseet ryhmäläisiä myös aina kysymään apua epäselvissä tai ongelmallisissa tilanteissa. Olemme miettineet yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja pulmatilanteissa.
Olemme myös arvioineet omaa toimintaamme koko kevään ajan ja palanneet asioihin
keskenämme sekä ryhmäläisten kanssa yhdessä.”
”Meidän opiskelijoiden kesken yhteistyö sujui hyvin. Yhteistyö oli kaikin puolin saumatonta.”
”Olen erittäin ylpeä niistä ryhmäläisistä, jotka sitoutuivat ohjelmaamme ja pudottivat
painoa hienosti. Olen tyytyväinen heidän saavutuksiin ja toivon, että he pystyvät pitämään saavutetun tuloksen jatkossa.”
Opiskelijat esittivät myös huolensa niiden ryhmäläisten osalta, joiden paino ei pudonnut. He kokivat epäonnistuneensa tässä, toisaalta he ajattelivat, että ko ryhmäläiset olivat varmaan saaneet jotain ryhmien kokoontumisista, ainakin tietoa terveellisestä ruokavaliosta.
Opiskelijat kokivat painonhallintaryhmien vetämisen onnistuneena ja kokivat saaneensa arvokasta kokemusta ryhmänohjauksesta, oppineensa paljon uutta ravitsemuksesta ja painonhallintaan liittyvistä asioista. Alkuvaiheen ryhmien toteutuksen
valmistelu oli vienyt opiskelijoilta paljon aikaa, mutta kokemuksen karttuessa valmistelut olivat nopeutuneet. Alussa myös ryhmälle pidettävät kokoontumisten avaukset ja luento-osuudet olivat jännittäneet heitä.
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Aila Niskala
Johdanto
Suomessa ikäihmisten määrä on kasvanut samaan aikaan kun nuorempien ikäryhmien määrä on pienentynyt. Nopeimmin kasvava ryhmä on yli 80-vuotiaat.1 Tämä
on seurausta toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden ns. suurten ikäluokkien
määrästä. Vuonna 2010 yli 65 -vuotiaiden osuus oli väestöstä 18 % ja ennusteen mukaan vuonna 2020 23 %, Rovaniemellä 20,9 %2 ja 2060 29%3. Vuonna 2030 arvioidaan
Suomessa joka neljännen olevan 65-vuotias tai vanhempi4.
Suomalaisten eläkeikäisten miesten ja naisten (65–84-vuotiaiden) toimintakyky,
arkitoiminnoista selviytyminen ja terveydentila heidän itsensä arvioimana on parantunut vuosina 1985–2009 joka toinen vuosi tehtyjen kyselyjen perusteella5. Tämä
näkyy säännöllisen kotihoidon piirissä olevien ikääntyneiden määrän laskuna noin
2 %:lla vuosina 1995–2009. Marraskuussa 2009 oli säännöllisen kotihoidon asiakkaina 75 vuotta täyttäneestä väestöstä 11,4 prosenttia. Luku on pysynyt lähes ennallaan
neljä viimeistä vuotta.6. Tätä osoittaa myös sairastavuuden pienentyneet määrät yli
65-vuotiaiden ikäryhmässä vuosina 2006 (54,2 %) ja 2009 (49 %)7. Rovaniemellä säännöllisen kotihoidon piirissä olleiden 75 vuotta täyttäneiden henkilöiden osuus vastaavanikäisestä väestöstä on myös alentunut vuosina 2005(12,7 %) -2007 (9,6 %) jopa
alle maan keskiarvon (12,7 %)8.
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Vanheneminen tuo muutoksia kaikille riippuen ihmisen perinnöllisistä ja ulkoisista
tekijöistä, terveyskäyttäytymisestä, elinympäristöstä sekä sattumasta. Iäkkäille ihmisille ei ole toistaiseksi tarjolla järjestelmällistä preventiota (sairauksien ehkäisy, toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpito, itsenäisyyden tukeminen ja pitkäaikaisen hoidon
tarpeen vähentäminen).9 Rovaniemellä ikäihmisten ennaltaehkäisevän työn kehittämiseen oli vuosina 2004–2006 ns. Rose-hanke, Rovaseudun senioripalveluiden kehittäminen. Hankkeen aikana kehitettiin mm. yli 65-vuotiaille tarkoitettuja palveluja, kuten
seniorineuvolatoimintaa tavoitteena tarjota ennaltaehkäiseviä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ja tieto- ja neuvontapalveluja teemoina erityisesti kansansairauksien
ennaltaehkäisy, itsehoito ja erilaiset osallistumismahdollisuudet.10 Rovaniemen kaupungin seniorineuvolatoiminta on vakiintunut ja niitä on kaupungissa kahdeksan.
Neuvolat tarjoavat alueella asuville ikäihmisille matalan kynnyksen terveys- ja sosiaalipalveluja kuten terveydenhoitajan vastaanottopalvelut ilman ajanvarausta.11
Kuvaan tässä artikkelissa ikäihmisten terveyden edistämisen säädöksiä ja linjauksia valtakunnan tasolla ja sen jälkeen paikkakuntakohtaisesti Rovaniemen tasolla.
Tämän artikkelin perusteisiin liittyvät seuraavat ennakoivia kotikäyntejä koskevat
artikkelit tässä julkaisussa. Käytän käsitettä ennakoivat kotikäynnit. Kirjallisuudessa
ja aiheeseen liittyvissä hankkeissa käytetään myös nimitystä ehkäisevät kotikäynnit, hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja hyvinvointihaastattelut.

Ikäihmisten terveyden edistämistä linjaavat säädökset
Ikääntyviä koskevaa lainsäädäntöä ei ole Suomessa erikseen, vaan ikäihmisten sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään osana yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Ikääntyneet huolehtivat ensisijaisesti itse hyvinvoinnistaan ja käyttävät samoja
palveluja kuin muutkin kuntalaiset. Suomen perustuslain 22 §:n mukaan julkisen
vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, kuten oikeus yhdenvertaisuuteen ja välttämättömään huolenpitoon. Tähän asiaan on alettu kiinnittää
huomiota erityisesti viime aikoina. Esimerkiksi terveydenhuoltolain luku 6 määrittelee kiireettömään hoitoon pääsystä, sekä lain 12 §:n kunnan asukkaiden terveyden
ja hyvinvoinnin seurannasta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä väestöryhmittäin
sekä kunnan palveluissa toteutetuista toimenpiteistä, joilla vastataan kuntalaisten
hyvinvointitarpeisiin. Lain 20 § sisältää iäkkäiden neuvontapalvelut, joihin sisältyy
mm. terveellisten elintapojen edistäminen sekä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy,
terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja niihin liittyvä varhainen tukeminen.12
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Sosiaalihuoltolain (710/1982) mukaan kunnan on huolehdittava muun muassa ohjauksen ja neuvonnan järjestämisestä, sosiaalihuollon ja muun sosiaaliturvan
etuuksista ja niiden hyväksikäyttämisestä sekä sosiaalihuoltoa ja muuta sosiaaliturvaa koskevan tiedotustoiminnan järjestämisestä. Kuntaa myös velvoitetaan toimimaan alueellaan sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja epäkohtien poistamiseksi
Yksilötasolla tämä tarkoittaa yksityisen henkilön sosiaalisen turvallisuuden ja toimintakyvyn edistämistä ja ylläpitämistä. Sosiaalihuoltolakiin tehty muutos (2006)
sisältää säännökset kuntien velvollisuudesta järjestää palvelutarpeen arviointi.
Kiireellisissä tilanteissa palvelujen tarve on arvioitava viipymättä ja ei-kiireellisissä
tilanteissa kunnan on järjestettävä pääsy palvelutarpeen arviointiin 80 vuotta täyttäneille ja kansaneläkelain mukaista erityishoitotukea saaville viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta.13
Vuoden 2011 alussa sosiaalihuoltolakiin on lisätty 16 a §, jossa säädetään ns. omaehtoisesta hakeutumisesta toisen kunnan palveluihin. Se, joka haluaa muuttaa toisen kunnan asukkaaksi, mutta ei ikänsä, vammaisuutensa tai muun sellaisen syyn
vuoksi kykene asumaan siellä itsenäisesti voi hakea tämän kunnan sosiaalipalveluja
ja hoitopaikkaa samoin perustein kuin, jos olisi kunnan asukas. Kunnan tulee välittömästi ilmoittaa hakemuksesta ja käsiteltäväksi ottamisesta hakijan kotikunnalle.
Kunnan tulee käsitellä hakemus, arvioida hakijan palvelutarve yhteistyössä tämän
kotikunnan kanssa ja tehdä asiassa päätös.14 Vuonna 2011 on Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteilla ns. ikälaki, jolla turvattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeenmukaiseen hoivaan.15
Kansallisesti ikäihmisten hoitoa linjaa Terveys 2015 kansanterveysohjelma 15 vuoden aikavälillä. Pääpaino on terveyden edistämisessä. Ohjelmassa esitetään kahdeksan eri ikäkausiin kohdistuvaa kansanterveyteen liittyvää tavoitetta ja 36 toimintaa
linjaavaa kannanottoa. Taustalla on Maailman terveysjärjestön WHO:n Terveyttä
kaikille ohjelma sekä Suomen kansallista Terveyttä kaikille vuoteen 2000 mennessä ohjelma. Terveys 2015 ohjelmaan ikääntyneiden tavoitteisiin on kirjattu: ”Yli
75-vuotiaiden keskimääräisen toimintakyvyn paraneminen jatkuu samansuuntaisena kuin
viimeisten 20 vuoden ajan.” sekä kaikille yhteisissä tavoitteissa: ”Suomalainen voi odottaa elävänsä terveenä keskimäärin kaksi vuotta kauemmin kuin vuonna 2000. Suomalaisten
tyytyväisyys terveyspalvelujen saatavuuteen ja toimivuuteen sekä koettu oma terveydentila
ja kokemukset ympäristön vaikutuksesta omaan terveyteen säilyvät vähintään nykyisellä tasolla. Tavoitteisiin pyritään myös siten, että eriarvoisuus vähenee ja heikoimmassa asemassa
olevien väestöryhmien hyvinvointi ja suhteellinen asema paranevat.”16
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Hyvinvointi 2015 –ohjelma kuvaa keskeiset hyvinvointipolitiikan pitkän aikavälin
tavoitteet ja toimenpidesuunnat kaikkia ikäryhmiä koskeviksi. Ohjelman mukaan
tavoitteena on turvata riittävä ja monipuolinen hoiva sekä toimeentulo kaikissa elämänvaiheissa. Ikääntyneiden kohdalla tavoitteen saavuttaminen edellyttää runsaan,
turvallisen ja ennakoivan avun asettamista ikääntyneiden kotihoidon strategiaksi.
Palvelut tulisi tuottaa julkisten, yksityisten ja järjestöjen avulla. Vanhustenhuoltoa
koskevassa julkisessa valvonnassa hoivan eettiset perusteet ovat merkittävät.
Ikääntyminen ei saa merkitä jäämistä ilman turvaa ja hoivaa eikä vastentahtoista
yksinäisyyttä. Ohjelman mukaan ”Vanhustenhuollon toteutus perustuu julkisvastuuseen
ja kumppanuusmalliin, jossa julkiset, yksityiset ja järjestöjen palvelut etsivät paikallisesti ja
seudullisesti sopivan työn jaon.”17
Hallituksen politiikkaohjelma Terveyden edistäminen (2007) tukee ”Terveys 2015” ja
”Terveyskeskus 2015” –ohjelman tavoitteiden ja toimenpide-ehdotusten toteutumista sekä väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamista. Hallituksen politiikkaohjelma sisältää ikäihmisten terveyden edistämiseen liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Ohjelman mukaan terveyden edistämisen johtamisen ja päätöksenteon vastuu
nähdään olevan kunnilla. Terveyden edistämiseksi suositellaan, että kaikissa kunnissa asetetaan hyvinvointia ja terveyttä koskevat strategiset tavoitteet ja terveyden
edistämisen johtaminen kytketään osaksi kunnan johtamisjärjestelmää.18
Politiikkaohjelman mukaan terveyskeskus nähdään koordinaatioroolissa väestön hyvinvoinnin edistämisessä ja terveydenhuollon palveluketjujen hallinnassa.
Ohjelman mukaan ikääntyvien palveluissa terveyden ja toimintakyvyn ylläpidon
ohella pidetään tärkeinä sosiaalisia verkostoja, mielekkään tekemisen mahdollisuutta ja sosiaalista turvallisuutta. Ikääntyneille perustetaan neuvontakeskuksia ja verkosto laajennetaan koko maahan. Ennakoivat kotikäynnit laajennetaan osaksi ikäihmisten palveluvalikoimaa.19
Hallituksen politiikkaohjelman tavoitteessa mainitaan myös ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen laadinta. Laatusuositus julkaistiinkin Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Kuntaliiton yhteistyönä vuonna 2008. Laatusuosituksissa määritellään ikääntyneiden palvelujen järjestämistä ohjaavat arvot ja eettiset periaatteet.
Keskeinen perusarvo on ihmisarvon kunnioittaminen ja keskeisiä periaatteita ovat
itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja. turvallisuus. Laatusuosituksessa korostetaan arvojen ja eettisten periaatteiden lisäksi kuntalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollistamista ja
tiedottamista sekä ikäpoliittisen ohjelman laatimista eri hallintokuntien yhteistyö-
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nä paikallisesti tai seudullisesti eri sidosryhmien kanssa yhteistyönä. Ikäpoliittisen
strategian laadintavastuu ja vahvistaminen kuuluu kunnan poliittiselle johdolle.
Suosituksessa painotetaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, ehkäisevän toiminnan ja kotona asumisen tukemisen ensisijaisuutta sekä yksilökohtaista palvelutarpeen arviointia.20
Laatusuosituksessa kuvataan ikääntyneille tarkoitettujen matalan kynnyksen palvelupaikkojen ns. neuvontakeskusten tehtäviä. Niitä ovat tietojen anto, neuvonta ja ohjaus palveluista, liikunta- ja muista harrastusmahdollisuuksista, järjestöjen toiminnasta, asumisvaihtoehdoista, apuvälineistä ja tapaturmien ehkäisystä.
Neuvontapisteissä voidaan myös arvioida ja seurata toimintakykyä ja terveydentilaa. Palvelut tehdään kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja vapaaehtoisten työntekijöiden yhteistyönä. Uutena palveluna lisätään ehkäisevät kotikäynnit. Ehkäisevien
kotikäyntien tarkoituksena on tukea ja arvioida itsenäistä suoriutumista ja kotona
asumista mahdollisimman pitkään, tiedottaa palveluista sekä ennakoida palvelujen
tarvetta. Nämä käynnit kohdennetaan niille vanhuksille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaita.21
Laatusuosituksessa on asetettu valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2012, jolloin 75
vuotta täyttäneistä henkilöistä
• 91–92 % asuu kotona itsenäisesti tai kattavan palvelutarpeen arvioinnin perusteella myönnettyjen tarkoituksenmukaisten sosiaali- ja
terveyspalvelujen turvin
• 13–14 % saa säännöllistä kotihoitoa
• 5–6 % saa omaishoidon tukea
• 5–6 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
• 3 % on hoidossa vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa hoidossa ter
veyskeskusten vuodeosastoilla.22
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama ikäneuvo työryhmä (2008) selvitti hallituksen politiikkaohjelmassa mainittuja ikäihmisiin liittyviä teemoja mm. ennakoivien
kotikäyntien osalta. Raportti selvityksestä julkaistiin 2009. Sen mukaan23 vastanneista kunnista (n=187) 64 prosenttia järjesti ja 15 prosenttia suunnitteli käynnistävänsä
ennakoivia kotikäyntejä ikääntyneille. Ennakoivat kotikäynnit olivat pysyväisluonteista toimintaa 80 prosentissa, ja projektiluonteista tai määräaikaista 16 prosentissa
kysymykseen vastanneista kunnista. Ennakoiville kotikäynneille oli asetettu kunnissa seuraavia tavoitteita:

20
21
22
23

Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2008.
Sosiaali- ja terveysministeriö 2009.

Ennakoivien kotikäyntien perusteita

66

•
•
•
•
•

tiedottaminen ja neuvonta palveluista ja etuuksista sekä palveluohjaus
toimintakyvyn, terveydentilan ja palvelutarpeiden arviointi
ennakointi, terveyden edistäminen ja omien voimavarojen tukeminen
kotona asumisen tukeminen ja mahdollistaminen
tiedon kokoaminen vanhustenhuollon kehittämisen, suunnittelun ja
poliittisen päätöksenteon pohjaksi
• apuvälinetarpeiden, asunnon ja asuinympäristön esteettömyyden ja
turvariskien kartoitus
• yksilöllisten tarvetta vastaavien ja oikea-aikaisten palvelujen tarjoaminen.24
Ikäneuvotyöryhmä ehdotti käsitteen ehkäisevä kotikäynti muuttamista hyvinvointia edistäväksi kotikäynniksi. Työryhmän mukaan kunta laatii suunnitelman kotikäyntien kohdentamisesta joko 1) iän tai 2) iän ja riskiryhmään kuulumisen perusteella sekä ehdotti hyvinvointia edistävien kotikäyntien kohdistamista ensi-sijaisesti
säännöllisten palvelujen ulkopuolella oleville 70 - 85 -vuotiaille tai tiettyyn ikäluokkaan tämän ikäryhmän sisällä. Tavoitteena kotikäynnillä on tehdä yleisarvio henkilön
toimintakyvystä ja arvioida asuinympäristön riskitekijöitä, antaa ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen ja kertoa kunnassa tarjolla olevista palveluista.25

Rovaniemen kaupungin ikäihmisten terveyden edistämisen
linjaus
Valtakunnallisen laatusuosituksen mukaan kunnat asettavat omissa ikäpoliittisissa
ohjelmissaan ikääntyneiden palveluille omat tavoitteensa valtakunnallisten tavoitteiden ja paikallisten tarpeiden pohjalta. Rovaniemellä palvelujen tarpeen kasvun
ennakointi perustuu väestön ikääntymiseen ja arviointiin ikäihmisten toimintakyvyn kehityksestä. Rovaniemen ikäpoliittisessa ohjelmassa vuoteen 2020 on määritelty palvelurakenteen strategiset linjaukset:26
• hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ja ehkäisevä toiminta
• tasapainoiset palvelurakenteen määrälliset ja laadulliset tavoitteet
• henkilöstörakenteeseen ja -mitoitukseen sekä johtamiseen liittyvät
tavoitteet
• elinympäristön kokonaisvaltainen kehittäminen.27
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Arvoina esitetään:
• TURVALLISUUS
Turvallisuus arvona sisältää turvallisuuden tunteen ja luottamuksen
siihen, että saa tarvittaessa apua. Tähän sisältyy myös elinympäristön turvallisuus eri näkökulmista ja eri tilanteissa.
• KUMPPANUUS
Kumppanuus arvona korostaa yhdessä tekemisen, yhteisöllisyyden
kokemisen ja tasavertaisen osallistumisen mahdollisuutta. Tähän sisältyy myös eri toimijoiden välinen kumppanuus ja yhteistyö.
• MERKITTÄVÄKSI KOKEMINEN
Merkittäväksi kokeminen arvona korostaa ikäihmisen omien voimavarojen huomioimisen ja yksilöllisyyden ja itsemääräämisen kunnioittamisen. Tähän sisältyy myös ikäihmisiä koskeva arvostava
viestintä.28
Rovaniemen kaupungin palvelurakenteen tavoitteet noudattelevat valtakunnallisia
tavoitteita. Lähtökohtana on edistää kaupungin kaikilla toiminnoilla ja palveluilla
ikäihmisten mahdollisuutta asua kotona. Tavoitteena on, että 75 vuotta täyttäneistä
henkilöistä
• vähintään 90 % asuu kotona
• 13 % saa säännöllistä kotihoitoa
• 5 % on omaishoidon tuen piirissä
• 7- 7,5 % on tehostetun palveluasumisen piirissä
• 2,5 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa
Rovaniemen kaupungin toimenpide- ja kehittämissuunnitelmassa vuoteen 2015 on
yksilöity ikäpoliittisen ohjelman painopisteet, toimenpiteet ja vastuutahot. (Taulukko
1.) Merkittävänä ohjelmassa nähdään ennaltaehkäisevät palvelut ja kuntoutus, josta
mainitaan seuraavasti: ”Ikäihmisten itsenäistä suoriutumista ja toimintakykyä edistävä
toiminta edellyttää eri hallintokuntien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Terveys- ja sosiaalipalveluissa painopiste on ennaltaehkäisyssä ja potilaan ja asiakkaan omien voimavarojen
ja itsenäisen selviytymisen tukemisessa.” Muut painopistealueet ovat: asuminen, ympäristö ja liikenneverkot ikäihmisten toimintakyvyn tukena, kotona asumista tukeva palvelurakenne, ennaltaehkäisevät palvelut ja kuntoutus, kotiin annettavien
palvelujen kohdentaminen, toimiva akuuttivaiheen sairaanhoito, pitkäaikaishoidon
ja palveluasumisen tarpeeseen vastaaminen ja laadun varmistaminen, riittävä ja
ammattitaitoinen henkilöstö ja palvelujen tuotantokustannusten nousun hillintä ja
palvelujen tuotanto.29
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Taulukko 1. Esimerkki Rovaniemen kaupungin ikäohjelmasta, toimenpide- ja
kehittämissuunnitelma vuoteen 2015
Painopiste

Toimenpide

Vastuutaho

Ikäihmiset voimavarana ja aktiivisina
toimijoina
edellyttää:
- Edistetään eläkeikäisten omaehtoista toimintaa ja osallisuutta
- Yhteistyötä järjestöjen ja seurakuntien
kanssa tiivistetään
mm. vapaaehtoistyössä

Monipuolisen ystävä-/tukitoiminnan ja vapaaehtoistyön edistäminen alueella.

Toimijoina:
Eri järjestöt ja muut kolmannen
sektorin toimijat mm. Neuvokas,
SPR, Rovaniemen seurakunnat

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden
edistäminen toiminnan sisällöissä mm. kansalaisopistot, ikääntyneiden yliopisto, järjestöjen
toiminta.
Valmistellaan kulttuurin soveltavaa käyttöä tukeva voimavara- ja
toimenpideohjelma vanhuspalvelukeskuksen ja kulttuuripalvelukeskuksen yhteistyönä 30.9.2008
mennessä.
Tutkitaan mahdollisuus nuorten
ja ikäihmisten yhteistyöprojektiin huomioiden koulujen kanssa
tehtävä yhteistyö.

Ikäihmisten neuvosto
Ikääntyvien yliopisto
Ikääntyneiden avoin ammattikorkeakoulu
Kansalaisopistot
Kulttuuripalvelukeskus
Koulupalvelukeskus
Liikunta- ja nuorisopalvelukeskus
Alueen oppilaitokset mm. Lao,
Ramk

Ikäohjelmaan liittyen Rovaniemen kaupunginvaltuusto hyväksyi 2009 talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2010–2013 ikäihmisten palvelurakenteen vahvistamisen avopalvelujen ja ennakoivan toiminnan suuntaan30.

Miten tästä eteenpäin?
Säädösten perusteella kunnilla on mahdollisuus ja terveydenhuoltolain mukaan velvollisuus järjestää ikäihmisille neuvontapalveluja terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien terveydellisten ongelmien tunnistamiseen ja varhaisen
tukemiseen. Rovaniemen kaupunki on suunnitelmallisesti edennyt ikääntyneiden
terveyden ja hyvinvoinnin kartoittamisessa ja tukemisessa projektien ja hallinnollisten päätösten avulla. Seuraavat ennakoivia kotikäyntejä kuvaavat artikkelit valottavat Rovaniemen kaupungin ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialojen
kanssa tehtyä toimintaa 80 -vuotiaiden kotona asuvien, ei kotihoidon piirissä olevien
rovaniemiläisten terveyden edistämistä ja oppimista eri toimijoiden näkökulmasta.

30

Rovaniemen kaupunginvaltuusto 2009.
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Ennakoivien kotikäyntien
kehittäminen Rovaniemellä
Sirkka Saranki-Rantakokko & Johanna Lohtander
Ennakoivien (myös hyvinvointia edistävien) kotikäyntien tarkoitus on turvata vanhusten kotona selviytymistä (Konttinen 2010). Ennakoivien kotikäyntien kehittäminen
rovaniemeläiseksi toimintamalliksi kesti kolme vuotta ja sisälsi neljä vaihetta. Ne olivat aloitus-, kehittämis-, mallinnus- ja toiminnan vakiinnuttamisvaihe. Aloitusvaihe
toteutui lukuvuonna 2008–2009. Kehittämisvaihe alkoi syksyllä 2009 ja päättyi vuoden
2010 lopussa. Mallinnusvaihe toteutui keväällä 2011 aikana. Sitä seurasi vakiinnuttamisvaihe, joka toteutui syksyllä 2011. Toimintamallin rakentamisessa ja lopputuloksessa yhdistyivät hyvinvointiosaamista ja -palveluja tuottavan hallinnon alan voimavarat. Ennakoivien kotikäyntien toimintamallissa on kaksi osaa (kuvio 1). Ne ovat
hyvinvointialan opiskelijoiden tekemät hyvinvointihaastattelut ja niiden perusteella
terveydenhoitajan tekemä hyvinvointia edistävä, ennakoiva kotikäynti.

Kuvio 1. Ennakoivien kotikäyntien jakautuminen hyvinvointihaastatteluun
ja ennakoivaan kotikäyntiin
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Toimintamallin rakentamisen aloitusvaihe käynnistyi työryhmän kokoamisella ja
järjestäytymisellä. Tämän jälkeen työryhmä tutustui ennakoivien kotikäyntien sisältöön. Siihen kuului henkilön elämäntilannetta kartoittava haastattelu sekä tarvittaessa tarkentava kotikäynti. Työryhmä määritteli ennakoivien kotikäyntien kohderyhmäksi kunakin vuonna 80 vuotta täyttävät henkilöt, joilla ei ole asiakassuhdetta
kotihoitoon. Rovaniemellä täyttää joka vuosi noin 350 henkilöä 80 vuotta. Heistä noin
80 % asuu keskustan alueella. Laadimme suunnitelman, jonka mukaan Rovaniemen
ammattikorkeakoulun hyvinvointialan opiskelijoiden tehtävänä oli haastatella moniammatillisina pareina keskustan alueella asuvat henkilöt. Keskustan ulkopuolella
asuvien henkilöiden haastattelu oli kunkin alueen terveydenhoitajan tehtävä.
Aloitusvaiheeseen kuului myös haastattelulomakkeen valinta ja testaus. Muualla
Suomessa ennakoivien kotikäyntien haastatteluissa oli käytetty Terveyden ja hyvinvointilaitoksen tai Kuntaliiton laatimaa lomaketta. Vertailun jälkeen työryhmä
päätyi Kuntaliiton laatimaan haastattelulomakkeeseen. Ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveydenhoitoalan opiskelijat testasivat lomakkeen seniorineuvoloissa.
Työryhmä täydensi ja tarkensi haastattelulomaketta testauksesta sekä myöhemmistä
kokeiluista saatujen kokemusten perusteella.
Kehittämisvaiheen tärkeimmät toimenpiteet olivat kokonaisprosessin selkiyttäminen ja kolme asiakkaiden luona toteutettua kokeilua. Kokonaisprosessin selkiyttämiseen kuului ennakoivaan kotikäyntiin liittyvien toimintojen tunnistaminen
ja nimeäminen, työn- ja vastuunjako, välineistä ja toiminnan ajoituksesta sopiminen sekä arviointi. Arviointiin kuului asiakas- ja opiskelijapalautteiden käsittely,
opiskelijoiden valmennukseen liittyvät huomiot ja haastattelulomakkeen korjaus.
Tarkastelimme myös haastattelujen tuloksia ja suunnittelimme niistä seuraavia toimenpiteitä. Käsittelimme haastatteluja tutkimusaineistona. Tämä edellytti haastatellun kirjallista suostumusta tiedon käyttämiseen tutkimuksessa ja haastattelijoiden
lupauksen tietojen salassapidosta.
Paneuduimme opiskelijan toimintaprosessin kuvaukseen. Pyrimme kuvaamaan
mahdollisimman aukottomasti, miten opiskelija suorittaa hyvinvointihaastattelun.
Kuvausta varten teimme toistuvia kokeiluja. Kokeilujen suunnittelu tapahtui jatkumona, jossa edellisestä kokeilusta saatujen palautteiden ja kokemusten perusteella
tehtiin korjaukset seuraavaan kokeiluun. Oleellista oli tunnistaa ongelmakohdat ja
löytää niihin ratkaisut. Se varmisti prosessin sujuvuuden. Yhtä tärkeää oli toimintaedellytysten tunnistaminen. Toimintaedellytyksiä olivat muun muassa sopivat opiskelijaryhmät, opiskelijoiden tarvitsemat materiaalit ja välineet, kohderyhmän etukäteistieto, haastatteluaineistojen käsittely haastattelujen jälkeen sekä haastateltavan
kotiin jätettävän tietoaineisto.
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Mallinnusvaiheessa vuonna 2011 ennakoivien kotikäyntien kokonaisuus jakautui
kahteen osaan: hyvinvointihaastattelut ja ennakoivat kotikäynnit. Mallinnusvaihe
kohdentui ensisijaisesti opiskelijoiden tehtäväksi tuleviin hyvinvointihaastatteluihin. Tämän lisäksi käsittelimme hyvinvointihaastatteluihin kytkeytyviä kotihoidon
toimintoja. Pia Yliräisänen-Seppänen ja Essi Kuurre kertovat mallintamisesta tarkemmin tässä julkaisussa olevassa artikkelissaan.
Ennakoivien kotikäyntien ja niihin kuuluvien hyvinvointihaastattelujen toimintamalli vakiinnutettiin organisaatioiden toimintaan syksyllä 2011. Hyvinvointihaastattelut
sisällytettiin terveydenhoitaja-, sairaanhoitaja- ja fysioterapiaopiskelijoiden opetussuunnitelmiin, mikä mahdollisti riittävän opiskelijamäärän osallistumisen haastatteluihin. Rovaniemen kaupungin kotihoito otti tehtäväkseen asiakastietojen hallinnan
sekä haastatteluaineiston käsittelyn ja tallentamisen. Alla olevassa kuviossa on esitetty
edellä kuvatut ennakoivien kotikäyntien toimintamallin kehitysvaiheet.

Kuvio 2. Ennakoivien kotikäyntien toimintamallin kehitysvaiheet ja niiden pääsisällöt
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Yhdessä tehden – ennakoivat
kotikäynnit oppimisen lähteenä
Aila Niskala
Johdanto
Väestön rakenteelliseen muutokseen liittyy ennakoivien kotikäyntien kehittäminen
Rovaniemellä. Ennakoivilla kotikäynneillä tarkoitetaan kunnan tarjoamaa palvelua
kotona asuville, tiettyyn ikäryhmään kuuluville kuntalaisille. Palvelu on kuntalaiselle ilmaista ja vapaaehtoista.1 Monet kunnat ovat ottaneet tämän palvelumuodon
käyttöön 200 luvulla Tanskasta saatujen kokemusten innoittamana2. Lapin alueen
kunnista mm. Kemijärvi on aloittanut palvelun vuonna 2005 Seniorikatsastuksen
nimellä3.
Tässä artikkelissa kuvaan Rovaniemen kaupungin kotihoidon ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan yhteistyötä 80-vuotiaille suunnattujen ennakoivien
kotikäyntien suunnittelusta, toteutuksesta, tuloksista ja arvioinnista Rovaniemen
ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden näkökulmasta. Artikkelin lopussa
suuntaan katseen tulevaisuuteen yhteistyön tuloksena syntyneestä ennakoivien kotikäyntien toimintamallista uutena oppimisympäristönä opiskelijoille.

1
2
3

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011.
Toljamo & Haverinen & Finne-Soveri &Malmivaara & Sintonen & Voutilainen & Mäkelä. 2005.
Välikangas 2006.
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Ennakoivat kotikäynnit -toteutus yhteistyönä Rovaniemellä
Rovaniemen kaupungin kotihoito yhteistyössä Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan kanssa
KeSTO-hankkeen tarkoitus on tuottaa tietoa ja osaamista. Tähän liittyen tavoitteena on mm. ihmisten itsenäistä selviytymistä tukevien palvelujen kehittäminen.
Tavoitteen saavuttamiseksi suunniteltiin KeSTO-hankeen osahankkeena Ennakoivat
kotikäynnit yhteistyössä Rovaniemen kaupungin kotihoidon ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan kanssa.
Suunnittelutyö käynnistyi joulukuussa 2008. Rovaniemen kaupungin ikäohjelman
mukaan kohdennettujen vanhuspalvelujen tarve alkaa useimmiten noin 75–80 vuoden iässä4. Ennakkoselvityksen mukaan vuonna 2008 kaupungin keskustassa oli 80
vuotta täyttäviä henkilöitä 110. Näistä päätettiin ottaa pilottiryhmään mukaan kaikki
kotihoidon asiakaskuntaan kuulumattomat. Kaupungin näkökulmasta ennakoivien
kotikäyntien tarkoituksena oli arvioida kohderyhmän itsenäisen selviytymisen tilannetta ja selvittää kotihoidon tai muita palvelutarpeita. Sisällöllisesti ennakoiviin kotikäynteihin tulisi kuulua kodin turvallisuuden ja tapaturmariskien selvittäminen, liikunta- ja toimintakyvyn arviointi sekä yksinäisyyden tunnistaminen. Ensimmäinen
toteutus tehtiin syksyllä 2009, toinen syksyllä 2010 ja kolmas keväällä 2011.

Terveysalan opettajien rooli ehkäisevien kotikäyntien toteutusprosessissa
Opettajien tehtävänä oli ennakoivien kotikäyntien tiedotuksen, toteutuksen ja arvioinnin yhteinen suunnittelu Rovaniemen kaupungin kotihoidon työntekijöiden
kanssa. Ensimmäinen tehtävämme oli suunnitella oppimistehtävä opiskelijoille.
Opiskelijat tulisivat haastattelemaan ikäihmisiä. Tehtävänämme oli suunnitella haastattelulomake. Sen tuli palvella kaupungin kotihoidon tarpeita sekä tukea
Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä opetussuunnitelmien mukaisesti. Lomake suunniteltiin pilotoitavaksi ”kontaktiparkki” toiminnassa Aarnen piha – palvelutalossa. Haastattelulomakkeen
avulla oli tavoitteena saada tietoa itsenäisen 80-vuotiaan rovaniemeläisen elämäntilanteesta ja palvelutarpeista.
Haastattelulomakkeeksi valitsimme kuntaliiton tähän tarkoitukseen laatiman lomakkeen, johon teimme joitakin muutoksia paikalliset olosuhteet huomioon ottaen.

4

Rovaniemen kaupunginhallitus 2008.
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Haastattelulomakkeesta muodostui puolistrukturoitu seitsemään eri osioon jakautuva lomake, jonka teemoina olivat asuminen, terveydentila ja toimintakyky, aistit,
sosiaalinen verkosto ja osallistuminen, kotiaskareista selviytyminen, taloudellinen
toimeentulo ja tulevaisuus. Eniten kysymyksiä oli terveydentilan ja toimintakyvyn
osioissa, mitkä integroituivat hyvin opiskelijoiden ammatilliseen oppimiseen.
Suunnittelimme ehkäisevien kotikäyntien toteutuksen kolmeen vaiheeseen:
1. Etukäteisinfo kaikille kohderyhmän henkilöille, jossa
• kerromme ehkäisevien kotikäyntien tavoitteen
• tiedotamme tulevasta yhteydenotosta ikäihmiselle
• opiskelijoiden haastattelutaitojen harjoittelu.
2. Peruskartoitus ennakoiviin kotikäynteihin suostuneille henkilöille
• toteutamme sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden oppimistehtävänä
• kartoituksen aineisto on pohjana terveydenhoitajien tarkennetuille
kotikäynneille.
3. Tarkennettu kotikäynti
• kohderyhmän valinta tehdään peruskartoituksen perusteella
• toteutetaan terveydenhoitajan johdolla.
Samaan aikaan suunnittelimme, mitkä opiskelijaryhmät lähtisivät haastatteluja
toteuttamaan. Tuleva tehtävä oli vaativa opiskelijoille, joten alkuvaiheen opiskelijat suljimme pois ja päätimme ottaa opiskelun loppuvaiheen opiskelijat, joilla olisi
tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toteuttaa haastattelut. Rovaniemen
kaupunki on laaja, etäisyydet keskustasta voivat olla lähelle 100 km, niinpä sovimme opiskelijoiden ennakoivien kotikäyntien haastattelut tehtäväksi 10 kilometrin säteellä kaupungin keskusta.
Suunnitelmamme mukaan opiskelijat perehtyvät tulevaan tehtäväänsä ensiksi opintojakson toteutussuunnitelman sisällön kertomisen yhteydessä. Tämän jälkeen he
osallistuvat tiedostustilaisuuteen, jonka suunnittelemme ja toteutamme yhdessä
kotihoidon työntekijöiden kanssa. Tässä tilaisuudessa kerromme Kesto-hankkeesta,
siihen liittyvästä ennakoivat kotikäynnit osahankkeesta, jaamme opiskelijoille haastattelulomakkeet ja infopaketin kaupungin tarjoamista palveluista haastateltaville
vietäväksi, annamme ohjeet haastateltaville soittamisesta, kerromme salassapitosäännöksistä ja salassapitosopimuksesta ja lopuksi Rovaniemen kaupungin kotihoidon terveydenhoitajat jakavat asiakkaiden yhteystiedot opiskelijoille. Näillä eväillä
opiskelijat lähtisivät toteuttamaan tehtäväänsä. Tätä mallia käytimme syksyllä 2009
ja sama alkuperäismalli toimi myös vuosina 2010 syksyllä ja 2011 keväällä.
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Terveysalan ammattiin oppimista moniammatillisesti
Ammattikorkeakoulun näkökulmasta osahanke mahdollisti opiskelijoille uuden
oppimisympäristön, iäkkäiden kodit sekä moniammatillisen työn suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin. Osahankkeeseen valitsimme opintojen loppuvaiheessa olevia opiskelijoita, joiden opintojen tavoitteisiin osahankkeen tavoitteet integroituivat.
Opiskelijat olivat syksyllä 2009 fysioterapia-, sosionomi- ja terveydenhoitajaopiskelijoita, syksyllä 2010 fysioterapia- ja terveydenhoitajaopiskelijoita ja keväällä 2011 fysioterapia-, sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajaopiskelijoita. Seuraavassa taulukossa 1
olen esittänyt opiskelijoiden osahankkeessa suorittamat opintojaksot.
Taulukko 1. Ennakoiviin kotikäynteihin osallistuneet opiskelijat ja integroidut opintojaksot
Opiskelijat

Opintojakso

Terveydenhoitaja

702H29E Kotisairaanhoidon ja gerontologisen hoitotyön harjoittelu
702H7 Opinnäytetyö
702T3B Opinnäytetyö

Sairaanhoitaja

702H29E Kotisairaanhoidon ja gerontologisen hoitotyön harjoittelu

Fysioterapia

705F11D Fysioterapeuttinen tutkiminen ja toimintakyky
YH1I Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet

Sosionomi

701S8D Osallisuuden edistäminen

Opiskelijat tekivät ennakoivien kotikäyntien haastattelut pareittain moniammatillisuuden periaatetta noudattaen laatimamme oppimistehtävän mukaisesti niin, että
terveydenhoitaja ja fysioterapia- tai sosionomiopiskelija muodosti aina yhden parin.
Rovaniemen kaupunki oli lähettänyt haastateltaville kirjeen haastattelusta loppukesästä 2009. Haastatteluparien tuli ottaa yhteyttä puhelimitse syksyllä 2009 haastateltaviin sopiakseen haastatteluajan. Syksyllä 2010 ja keväällä 2011 opiskelijat tekivät samoin. Jokainen pari haastatteli 2 – 4 ikääntynyttä heidän omassa kodissaan.
Haastattelujen jälkeen opiskelijat veivät haastatteluaineiston Webropol-ohjelmaan,
josta aineisto siirrettiin Rovaniemen kaupungin palvelimelle.

Toiminnan tulokset ja arviointi
Rovaniemellä täyttää vuosittain 80 vuotta n. 350 ikääntynyttä. Ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2009 ennakoivia kotikäyntejä tarjottiin kaupungin keskustassa asuville ikääntyneelle (102), toisessa vaiheessa vuonna 2010 koko kaupungin alueella
asuville (339) ja samoin kolmannessa vaiheessa 2011 (309). Vuonna 2011 sovimme ennakoivat kotikäynnit tehtäväksi kahdessa osassa keväällä ja syksyllä. Ennakoivien
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kotikäyntien haastateltavien määrät, haastattelijat ja opiskelijoiden opintopistemäärät olen kuvannut taulukossa 2.
Taulukko 2. Ennakoivien kotikäyntien haastattelujen määrät ja opiskelijoiden
suorittamat opintopisteet vuosina 2009–2011
Aika

Ikäihmisten
määrä

Haastatteluun osallistui

Koko

Haasta-

naismäärä

teltavia

syksy
2009

329

102

56

37

19

syksy
2010

339

252

163

105

kevät
2011

309

150

77

52

syksy
2011

159

Yhteensä

Naisia

Miehiä

Haastattelut teki
ikäihmisille

Opiskelijat

Opiskelijoiden
tekemät
opintopisteet
(1 op = 27 tuntia)

Tervey

Haas

Opin

denhoi
tajien
jatkokäynnit

tattelu

näyte
työ/
Kehit
tämis
tehtävä

56

8

40

15

58

80

18

40

30

25

77

23

41

20
15

Vaikka haastatteluja tarjottiin kaikille, ei kotihoidon piirissä oleville 80-vuotilalle,
niin kaikki eivät ottaneet haastattelukäyntejä vastaan tai olivat kuolleet tai ei tavoitettu. Seuraavia syitä tuli esiin:
• ei halua/ koe tarvitsevan		
• ei tavoitettu
• terveyssyyt
• matka
• syntymäpäivät
• työt				
• ei puhelintietoja				
• kuollut.					
Opiskelijoiden täyttämät haastattelulomakkeet luovutimme hankkeessa olevalle
Rovaniemen kaupungin kotihoidon terveydenhoitajalle ja sähköisen aineiston siirsimme Rovaniemen kaupungin palvelimelle. Haastatteluaineiston käsitteli ja koosti kotihoidon terveydenhoitaja, joka kävi kertomassa haastattelujen tulokset sekä
tulosten perusteella tehdyt jatkotoimenpiteet ja jatkokäynnit hankkeessa mukana
olleille opiskelijoille ja hankkeen työryhmälle. Tulosten perusteella haastateltavien
joukosta nousi ohjauksen ja hoidon tarvitsijoita (taulukko 3).
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Taulukko 3. Opiskelijoiden haastatteluista seuranneet terveydenhoitajien jatkotoimenpiteet

Toimenpide

Tarvittava apu

Ohjaus

•
•
•
•
•
•
•

kotisairaanhoitoon
lääkäriin
asunnon muutostöihin
tietoa tukipalveluista
sosiaalityöntekijälle
muistihoitajalle
toimintaterapeutille

•
•

kuntoneuvolaan
lääkityksen tarkistus

Yhteydenotto
puhelimitse

•
•
•
•
•

omaiseen
kotihoitoon omaishoidontuki asiassa
kotisairaanhoitoon puolison asioissa
apuvälinelainaamoon
ohjausta: kuljetukset, tukiasiat, kuntoutusmahdollisuudet, sairauden
hoitoon

Jatkotoimenpiteet

•
•
•
•
•

apuvälinehankinta
lääkäriltä kuntosalilähete
omaishoidontukihakemus
omaiselle jatkokäynti
terveydenhoitajan oma jatkokäynti

Opiskelijoiden kanssa kävimme palautekeskustelun ehkäisevien kotikäyntien toteutuksesta. Pääosin haastattelut olivat sujuneet hyvin. Yhteistyö opiskelijoiden kesken
oli vaatinut kaupungin tuntemusta löytää ikäihmisten kodit sekä aikojen sovittelua yhteiseen toteutukseen ja haastattelujen jälkeiseen kirjaamiseen. Alkuvaiheen
epävarmuus ja pelonsekaiset tunteet mennä tekemään kotikäynti ikäihmisen kotiin
kääntyi monella opiskelijalla tunteeksi ammatillisesta osaamisesta. Opiskelijoiden
kokemuksista tehdä ennakoivia kotikäyntejä on valmistumassa terveydenhoitajaopiskelija Katja Pesosen opinnäytetyö keväällä 2012 ja haastateltujen ikäihmisten
kokemuksista osallistua haastatteluun sairaanhoitajaopiskelijoiden Satu Alatalon ja
Hannele Kivelän opinnäytetyö vuonna 2012.
Ennakoivien kotikäyntihaastattelujen perusteella on joihinkin tutkimustuloksiin
syvennytty tarkemmin. Syksyn 2009 haastattelutulosten perusteella päädyttiin ottamaan kaksi aihetta tarkempaan käsittelyyn kevään 2010 aikana: toimintakykyä
käsittelevä ja yhteisöllisyyttä käsittelevä pilotti. Toimintakykyä käsittelevässä pilotissa fysioterapiaopiskelija Anne Kytölä teki aiheesta opinnäytetyön kotikuntoutuksen järjestämismahdollisuuksista. Yhteisöllisyyttä käsittelevän pilotin toteutimme
yhteistyössä Rovalan Setlementti ry:n ja Rovaniemen kaupungin terveysneuvonnan
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kanssa käynnistämällä ns. yksinäisten ryhmän. Tästä toiminnasta terveydenhoitajaopiskelija Veera Luoto teki opinnäytetyön, joka valmistuu syksyllä 2011. Syksyn
2009 haastattelutuloksista tekivät terveydenhoitajaopiskelijat Teija Rauhala ja Pirkko
Ylianttila sekä sairaanhoitajaopiskelija Meeri Ståhlberg opinnäytetyön, jossa he
analysoivat syksyn 2009 haastattelutulokset. Lisäksi terveydenhoitajaopiskelijat
Teija Rauhala ja Pirkko Ylianttila kirjoittivat opinnäytetyöstä artikkelin Terveyden
hoitajalehteen keväällä 2011.
KeSTO–hankkeen tarkoitus oli tuottaa tietoa ja osaamista. Tässä osahankkeessa
olemme osaltamme vastanneet tavoitteeseen tuottamalla tietoa rovaniemeläisten
80-vuotiaden asumisesta, terveydentilasta, toimintakyvystä, sosiaalisesta verkostosta, kotiaskareista selviytymisestä, toimeentulosta ja tulevaisuuden näkemyksistä
opinnäytetöiden muodossa. Olemme opetelleet yhteistyötä ja kehittäneet yhteistyön
tuloksena organisaatioidemme Rovaniemen kaupungin kotihoidon ja Rovaniemen
ammattikorkeakoulun hyvinvointialan kanssa uuden toimintamallin 80-vuotiaiden
terveyden ja hyvinvoinnin kartoittamiseen, ennakoivat kotikäynnit sekä uuden oppimisympäristön Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Toiminta on jäänyt elämään!
Ennakoivia kotikäyntejä tehdään jatkossa ehkä hyvinvointihaastattelujen nimellä.
Kotikäyntien prosessia olemme kehittäneet suunnitelmallisesti koko projektin ajan,
varsinkin syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana. Keväällä 2011 teimme koko prosessin
arvioinnin ja sen tuloksista on oma artikkeli tässä julkaisussa nimellä Yhteistyön
riemua! Hyvinvointihaastattelua muotoilemassa.
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan opiskelijoiden opetussuunnitelmaan olemme integroineet oppimistehtävän ennakoivat kotikäynnit toteutettavaksi moniammatillisesti syksyisin ja keväisin myös tulevina vuosina. Rovaniemen
kaupungin kotihoito jatkaa yhteistyötä kansamme. KeSTO-hankkeessa kehittämämme yhteistyömalli toivottavasti on osaltaan edistämässä Rovaniemellä ikäihmisten
terveyttä ja hyvinvointia sekä ennakoimassa mahdollisia avun tarpeita jo varhaisessa vaiheessa.

80

Yhdessä tehden – ennakoivat kotikäynnit oppimisen lähteenä

Lähteet
Rovaniemen kaupunginhallitus 2008. (WWW-dokumentti) ROVANIEMEN IKÄOHJELMA
VUOTEEN 2020 - IKÄPOLIITTINEN STRATEGIA. Perusturvalautakunta
22.1.2008. Luettu 15.3.2011.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2011.Hyvinvointia edistävät kotikäynnit. (WWWdokumentti) http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/tutkimus/tyokalut/neuvontapalvelut/kotikaynnit Luettu 15.9.2011.
Toljamo M. &Haverinen R. & Finne-Soveri H. &Malmivaara A. & Sintonen H. & Voutilainen
P. & Mäkelä M. 2005. Ehkäisevien kotikäyntien vaikutukset iäkkäiden toimintakykyyn. Systemaattisiin kirjallisuuskatsauksiin perustuva menetelmäarvio.
Stakes. (WWW-dokumentti) www.satkes.fi Luettu 17.3.2011.
Välikangas K. 2006. Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä. SUOMEN YMPÄRISTÖ 21 | 2006. Ympäristöministeriö. Edita Prima
Oy. Helsinki.

Piia Paavola, Tarja Romakkaniemi & Johanna Lohtander

81

Miten voi 80-vuotias Rovaniemellä?
Tuloksia ja pohdintaa kuntatoimijan
näkökulmasta
Piia Paavola, Tarja Romakkaniemi & Johanna Lohtander
Artikkelissa käsittelemme vuoden 2010 ennakoivien kotikäyntien tuloksia ja käytännön toteutusta kotihoidossa ja artikkelin lopussa on yleistä pohdintaa yhteishankkeen
toteutuksesta. Ennakoivat kotikäynnit on suunnattu 80 vuotta täyttäville rovaniemeläisille. Vuonna 2009 kotikäynnit pilotoitiin osassa kaupunkia, ja vuoden 2011 ennakoivia kotikäyntejä edeltävät hyvinvointihaastattelut ovat vielä kesken. Tässä artikkelissa käsittelemämme ennakoivien kotikäyntien haastattelut toteutettiin syksyn 2010
aikana. Haastateltavia vuonna 2010 oli yhteensä 252, joista ennakoivan kotikäynnin
otti vastaan 163 henkilöä. Opiskelijat tekivät 80 kotikäyntiä ja terveydenhoitajat 83 kotikäyntiä. Keskustan alueella haastatteluja tekivät sekä opiskelijat että terveydenhoitajat.
Etäalueilla, yli 10 km kaupungin keskustasta, haastattelun teki aina terveydenhoitaja.
Analysoimme opiskelijoiden tekemät haastattelutulokset ja tarvittaessa olimme yhteydessä haastateltuihin puhelimitse tai teimme kotikäynnin. Haastattelutuloksissa
kiinnitimme huomiota koettuun yksinäisyyteen, kaatumisiin sekä erilaisiin tukipalvelujen tarpeisiin mm. apuvälineasioihin. Opiskelijoiden ja terveydenhoitajien tekemien haastatteluiden perusteella tehtävät jatkotoimenpiteet tarkastelimme vertailun
vuoksi omina ryhminään, joita kuvataan myöhemmin.
Vuonna 2009 ennakoivien kotikäyntien tavoitteena oli arvioida kohderyhmän itsenäistä selviytymistä kotona, selvittää kotihoidon tai muuta palvelun tarvetta. Kotikäynnit
sisälsivät myös kodin turvallisuuden ja tapaturmariskien kartoittamista, liikunta- ja
toimintakyvyn arviointia sekä yksinäisyyden tunnistamista. Vuonna 2010 edellä
mainittujen tavoitteiden lisäksi halusimme antaa tietoa ikäihmisille suunnatuista palveluista. Kokosimme laajemman materiaalipaketin, joka sisälsi esitteet Rovaniemen
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kaupungin fysioterapian ja apuvälinelainaamon toiminnasta, seniorineuvoloiden sijainnit ja aukioloajat sekä kotihoidon yhteystiedot. Ikäinstituutin laatimat voima- ja
tasapainoharjoitteluohjeet, Rovaniemen alueella toimivan turvapuhelintuottajan esite
sekä Rovaniemen kaupungin alueella toimivien yksityisten kotipalveluyritysten yhteystietoluettelo sisältyivät myös materiaalipakettiin. Haastateltavat saivat materiaalipaketin kotiin opiskelijoiden tai terveydenhoitajien kotikäynnin yhteydessä.

Haastattelujen tulokset
Haastatteluun osallistuneista 65 % oli naisia ja 35 % miehiä. Seuraavaksi tuomme
esille tuloksia liittyen asumiseen, terveyteen, liikuntakykyyn, tyytyväisyyden ja yk100
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Haastatelluista 69 % suoriutui itsenäisesti kotiaskareista esim. kauppa-asioinnista ja kevyistä
Kuvio 2. Kenen
kanssa
asuu
kotitöistä,
kuten
imuroinnista,
astianpesusta ja vaatehuollosta. Raskaimmissa kotitöissä mm.
ikkunoiden pesussa ja mattojen tamppauksessa haastatelluista 49 % tarvitsi apua.
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Haastatelluista 69 % suoriutui itsenäisesti kotiaskareista esim. kauppa-asioinnista
ja kevyistä kotitöistä, kuten imuroinnista, astianpesusta ja vaatehuollosta. Raskaim
missa kotitöissä mm. ikkunoiden pesussa ja mattojen tamppauksessa haastatelluista
49 % tarvitsi apua.
Asunnonmuutostöiden tarvetta ilmeni 10 %:lla haastatelluista. Asunnonmuutostarve
sijoittui pääasiassa pesutiloihin mm. ammeenpoistoon ja tukikaiteisiin. Tarvetta ilmeni myös kynnysten poistoihin asuintiloissa.
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Kaatumisia viimeisen kuukauden aikana oli 6 %:lla haastatelluista
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Kaatumisia viimeisen kuukauden aikana oli 6 %:lla haastatelluista ja viimeisen
kuuden kuukauden aikana kaatumista oli tapahtunut 10 %:lla haastatelluista.
Terveyskeskuksen kuntoneuvolaan ohjasimme 12 haastateltavaa toimintakyvyn arviointiin. Liikkumista ja peseytymistä tukevia apuvälineitä oli käytössä jo 32 %:lla
haastatelluista esim. rollaattori, suihkutuoli, tukikaiteet tai erilaisia korotuksia.
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Useimmat haastatelluista olivat hyväkuntoisia ja liikkuivat lähes päivittäin.
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marjastuksesta kädentaitoihin ja eri liikuntamuotoihin.

100
100
80
80
60
60
40
40
20
20
0
0

USEIN

10% JOSKUS

15%

HARVOIN

EI KOSKAAN

EI VASTAUSTA

Kuvio 6. Tyytyväisyys elämään

Haastatellut 80-vuotiaat olivat pääasiassa tyytyväisiä elämäänsä. Harrastukset vaihtelivat
Piia Paavola, Tarja
Romakkaniemi
& Johanna Lohtander
marjastuksesta
kädentaitoihin
ja eri liikuntamuotoihin.
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Elämään tyytyväisyydestä huolimatta haastatelluista 35 % koki usein tai joskus yksinäisyyttä. Heille ja myös esimerkiksi vasta leskeytyneille tarjottiin mahdollisuutta
osallistua hankkeessa pilotoituun aktivointiryhmään.

Haastattelujen jatkotoimenpiteet
Haastattelut on jaoteltu opiskelijoiden tekemiin haastatteluihin ja terveydenhoitajan
tekemiin haastatteluihin. Opiskelijoiden tekemistä haastatteluista 50 % johti tarkempaan selvittelyyn. Haastattelulomakkeen lopussa kysyttiin toivetta kotihoidon jatkokäynnistä. Otimme heihin yhtyettä puhelimitse, jolloin tehtiin vielä tarkempaa arviota kotikäynnin tarpeesta. Jatkokäynnin tekijäksi ohjasimme tarvittaessa myös jonkun
muun ammattilaisen. Välttämättä kotikäyntiä ei ollut tarvetta tehdä lainkaan.
Taulukko 1. Opiskelijoiden tekemien haastatteluiden kyllä-vastaukset kysymykseen toiveesta kotihoidon jatkokäynnistä
Jatkokäynnin kyllä – vastauksista (18kpl):
Terveydenhoitajan jatkokäynti sovittu

kpl
5

Kotisairaanhoidon piiriin

1

Lääkärille

2

Lääkärille + muistihoitaja

1

Ei toimenpiteitä

1

Sosiaalityöntekijän kotikäynti

2

Toimintaterapeutille kotikäynti

1

KKI-liikuntaesite postiin

1

Kuntoneuvolaan

1

Kuuluu kotihoidon piiriin

2

Ei toimenpiteitä

6
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Yllä olevien 18 kyllä-vastausten lisäksi opiskelijoiden tekemistä haastatteluista nousi
esille haastattelutulosten analysointivaiheessa yhteydenottojen tarvetta yhteensä 22
haastatellulle. Näitä tarpeita olivat mm. yksinäisyyden kokemus ja kaatumiset. Lisäksi
oli tiedon tarvetta tukipalveluista. Heihin olimme yhteydessä puhelimitse. Kotihoidon
palveluntarpeen arvioinnin sovimme 2 haastatellulle ja muiden osalta puhelinohjauksen jälkeen haastateltava ei enää kokenut tarvetta kotikäyntiin. Asunnonmuutostöiden
tarpeesta laitoimme viestiä kaupungin apuvälinelainaamoon.
Terveydenhoitajan tekemistä ennakoivista kotikäynneistä tuli jatkotoimenpiteitä
49 %:lle haastatelluista. Lääkärin vastaanotolle ohjasimme lähinnä vuosikontrolleihin liittyen. Muistista ei ollut suoraa kysymystä haastattelulomakkeessa, mutta haastattelun edetessä osalla ilmeni tarvetta selvitellä muistia tarkemmin. Heidät ohjattiin
muistihoitajalle asianmukaisiin tutkimuksiin. Kotikäynneillä ilmeni myös ohjauksen ja neuvonnan tarvetta haastateltujen puolisoilla tai omaisilla.
Taulukko 2. Terveydenhoitajien haastatteluista seuranneet jatkotoimenpiteet
Lääkärille

7

Tk:n vastaanoton hoitajalle

1

Muistihoitajalle

6

Kuntoneuvolaan

2

Th:n oma jatkokäynti

1

Apuvälinehankinta

1

Kotisairaanhoidon jatkokäynnit

3

Lääkäriltä kuntosalilähete pyydetty

1

Veteraanikuntoutushakemus

2

Omaishoidontukihakemus

1

Kuljetustukihakemus

4

6

Vaippasopimus

3

Omaiselle jatkokäynti/
Ohjaus tukipalveluiden hakemiseen

Asunnonmuutostyöt

3

Käytännön kokemuksia kotikäynneistä
Kokemuksemme mukaan haastateltavat olivat tyytyväisiä kaupungin tapaan
lähestyä ikäihmisiä, kartoittaa avuntarvetta sekä tuoda tietoa eri palveluista.
Haastatelluilla oli jonkin verran tietoa eri tukimuodoista ja palveluista, mutta usein
esim. apuvälineiden hankinnat ja kuljetustuen hakeminen olivat jääneet tekemättä. Kotikäynnin yhteydessä nämä tulivat hoidettua. Ennakoivat kotikäynnit johtivat
harvoin kotihoidon asiakkuuteen ja vaikuttaa siltä, että kotihoitoon asiakkaaksi tulo
tapahtuu muuta kautta ja tarvittava kotihoitoapu on osattu hakea.
Haastatellut toivat esille positiivisia kokemuksia opiskelijoiden kotikäynneistä. Opiskelijat olivat olleet reippaita ja heillä oli ollut aikaa paneutua tilanteeseen.
Kokonaisuudessaan ennakoivat kotikäynnit ovat herättäneet keskustelua kotihoidossa haastattelujen resursoinnista ja myös vaikuttavuudesta sekä tulosten laajemmasta hyödyntämisestä. Vuonna 2011 hyvinvointihaastattelujen ja ennakoivan ko-
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tikäyntien mallintaminen on selkeyttänyt koulun ja kaupungin kotihoidon välistä
työnjakoa ja aikataulutusta. Tästä on hyvä jatkaa positiivisin mielin!

Pohdintaa kaupungin Ikäihmisten palvelujen näkökulmasta
Rovaniemellä on ikäihmisten palveluita kehitetty viime vuosina useilla hankkeilla. Rose-hankkeella (vuosina 2004–2006),- Rovaseudun senioripalveluiden kehittäminen - aloitettiin seniorineuvolatoiminta matalan kynnyksen vastaanotto- ja
neuvontatoimintana ikäihmisille. Vuosina 2007–2009 toteutettiin Kunto-hanke –
Kuntouttavan vanhustyön malli - jonka painopisteenä oli ikäihmisten liikunnan lisääminen ja henkilökunnan kuntouttavan työotteen vahvistaminen. Hankkeeseen
sisältyi mm. laaja ikäinstituutin toteuttama VoiTas-koulutus vanhuspalvelujen
henkilöstölle.
KeSTO-hankkeessa kehitettiin mallia toteuttaa ennakoivaa ja ennaltaehkäisevää
toimintaa oppilaitosyhteistyönä, löytää toimiva yhteistyömalli, jossa ennakoivien
kotikäyntien totuttamiseksi voitiin yhdistää vielä opiskeluvaiheessa olevien ja kokeneiden ammattilaisten osaaminen. Tällä haluttiin vaikuttaa myös kunnan voimavarojen mahdollisimman vaikuttavaan ja taloudelliseen käyttöön. Valmisteilla
olevaan ns. Ikälakiin – Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta - sisältyy terveyttä ja hyvinvointia sisältävät kotikäynnit. Lakiluonnoksessa todetaan, että kunta voi järjestää vanhuuseläkettä
saavalle henkilöille terveyttä edistäviä terveystarkastuksia ja hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistäviä kotikäyntejä ja vastaanottoja kunnassa erikseen
sovitulla tavalla. Hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä edistävien kotikäyntien
tarkoituksena tulee olla vanhuuseläkettä saavan henkilön fyysisen, psyykkisen
ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, hyvinvointia uhkaavien tekijöiden vähentäminen ja poistaminen sekä kotona asumisen edellytyksien parantaminen.
Kehittämishankeen avulla haettiin rovaniemeläistä mallia toteuttaa valmistelussa
olevan lain tavoitetta. Vastaavat säädökset sisältyvät myös jo 1. toukokuuta 2011
voimaan tulleeseen uuteen terveydenhuoltolakiin.
Tavoitteena on ollut koko ikäryhmän kohdalla tukea turvallista kotona selviytymistä, antaa tietoa palveluista, ennakoida tulevia palvelutarpeita ja selvittää ikääntyneiden omia käsityksiä selviytymisestään. Tämä toteutettiin lähinnä hyvinvointihaastattelulla ja kotiin lähetettävällä materiaalilla. Tämän lisäksi tavoitteena oli tehdyn
opiskelijahaastattelun tai ammattilaisen tekemän haastattelun ja kotikäynnin pohjalta riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden löytäminen seulovana toimintana.
Prosessin aikana todettiin, että on tärkeätä selkiyttää opiskelijoiden haastatteluosuuden tavoitteet ja terveydenhoitajan tarvittaessa palvelutarpeen arvioinninkin
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sisältävän käynnin tavoitteet ja sisältö. Edellä olevat tulokset osoittavat, että ammattihenkilöiden tekemän haastattelun ja ennakoivan kotikäynnin perusteella esille
tulleet ohjauksen tarpeet olivat jonkin verran monipuolisemmat. Kuitenkin myös
opiskelijoiden haastattelujen pohjalta kyettiin tunnistamaan lisäohjauksen, palvelujen ja kotikäyntien tarvetta. Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäneuvo-työryhmän
muistiossa - Neuvonta- ja palveluverkosto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveydenedistäjänä - toimenpide-esityksissä todetaan myös, että neuvontapalveluissa
toimivien ja hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä tekevien tarkoituksenmukaisia
perusvalmiuksia antavia koulutusammatteja ovat sosiaali- ja terveydenhuollon
AMK-tasoiset koulutukset.
Haastatteluissa nousi esille myös tarve ryhmätoiminnasta, jossa painopiste on psyko- sosiaalisen tuen saannissa ja arjen aktivoinnissa. Hankkeen aikana kehitettiinkin yhdessä Rovalan Setelementti ry:n toteuttama ryhmätoiminnan malli (15 kertaa),
jonka tavoitteena on mahdollistaa mm. vapaiden ystävyyssuhteiden syntymistä ja
auttaa ikäihmistä löytämään sisältöä elämään.
Hyvinvointihaastattelujen pohjalta syntyy vuosittain laaja tietopaketti, joka mahdollistaa kuntatasolla seurata yhden ikäluokan kohdalla toimintakyvyn kehitystä, elämäntilannetta ja palvelutarpeen muutoksia. Tämän tiedon hyödyntäminen jäi tässä
vaiheessa vielä paljolti yksilötasolle ja kerätyn tiedon tallentaminen seurantakäyttöön vaatii vielä kehittämistä.
Hyvinvointihaastatteluilla tavoitetaan osa ikäihmisiä ja niiden toteuttaminen kehitetyllä mallilla jatkuu. Hyvinvointihaastatteluilla löydetään pieni osa riskiryhmään
kuuluvia. Tulevien vuosien haaste onkin löytää ja tunnistaa riskiryhmiin kuuluvat
ikäihmiset mm. vastaanotoilla, päivystyspoliklinikalla, palveluneuvonnassa myös
muiden kuin tähän ikäryhmään kuuluvien henkilöiden kohdalla ja näin kehittää
edelleen ennakoivien kotikäyntien sisältöä ja toteutusta.

Lähteet
Neuvonta- ja palveluverkosto IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄJÄNÄ. Ikäneuvo-työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön
selvityksiä 2009:24.
Luonnos laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta.
Osoitteessa www.stm.fi
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Yhteistyön riemua!
Hyvinvointihaastatteluja
muotoilemassa
Essi Kuure & Pia Yliräisänen-Seppänen
Johdanto
Hyvinvointihaastattelut on toteutettu Rovaniemen kaupungin kotihoidon ja
Rovaniemen ammattikorkeakoulun hyvinvointialan yhteistyönä vuodesta 2009 alkaen. Aila Niskalan Yhdessä tehden -artikkelissa kuvataan tarkemmin hyvinvointihaastattelujen yhteistyötä ja tuloksia. Hyvinvointihaastattelujen suunnittelutyö
käynnistyi keväällä 2009 ja toteutuspilotit on tehty vuosien 2009 ja 2010 syyslukukausilla sekä keväällä 2011. Vuosien aikana toteutustapa on vaihdellut ja pilottien aikana
on testattu käytäntöjä organisaatioiden rooleihin ja yhteistyöhön liittyen. Vuoden
2011 alussa prosessi jakaantui nimellisesti ja toiminnallisesti kahteen eri osaan: hyvinvointihaastatteluihin ja ennakoiviin kotikäynteihin. Hyvinvointihaastatteluissa
terveydenhoidon ja fysioterapian opiskelijat kartoittavat parina ikäihmisen elämäntilannetta, voimavaroja ja palvelutarpeita osana opintojaan. Tämän jälkeen
Rovaniemen kaupungin kotihoito ottaa haastattelujen pohjalta ikäihmisiin yhteyttä
ja tekee tarvittaessa ennakoivan kotikäynnin.
Artikkelissa käsittelemme hyvinvointihaastattelujen toteuttamisen monialaista kehittämistä. Kuvaamme hyvinvointihaastattelujen suunnittelutyön loppuvaiheita, jolloin olennaisinta oli mallintaa ja kehittää haastattelujen työprosessia, toteuttaa niihin liittyvät materiaalit sekä oppimisympäristö ja tehdä ohjeistukset eri osapuolille
pilottien kokemuksiin perustuen.
Artikkelin kirjoittajat aloittivat yhteistyön 2010 vuoden lopulla. Päätavoitteena oli
kehittää hyvinvointihaastattelujen toimintatapaa eteenpäin niin, että haastattelut
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olisi mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa organisaatioiden kesken ilman KeSTOhankkeesta saatavia lisäresursseja. Kehittäminen keskittyi jo olemassa olevaan ja
pilotoituun palveluun. Työ jakaantui artikkelin kirjoittajien kesken siten, että Pia
Yliräisänen-Seppäsellä oli päävastuu työprosessin mallintamisesta, Optima-työtilan
rakentamisesta ja yhteistyöstä RAMKin ja kotihoidon kanssa. Essi Kuure vastasi työpajojen menetelmistä ja vetämisestä sekä visuaalisesta ilmeestä. Lisäksi hän toi mukaan kehittämiseen organisaatioiden ulkopuolisen näkökulman. Vastuunjaosta huolimatta molemmat suunnittelijat osallistuivat kaikkeen toimintaan. Suunnittelijoiden
yhteistyötä kuvaa myös artikkelin kirjoittaminen, molemmat osallistuvat siihen tasavertaisella panoksella.
Suunnittelutyön eteenpäin viemiseen vaikutti vahvasti palvelun uusi tuottamistapa,
jossa yhdistyy Rovaniemen kaupungin kotihoidon palvelulupaus ikäihmisille sekä
oppilaitoksen rooli kouluttajana ja tutkimuksen tekijänä. Hyvinvointihaastatteluiden
toteuttamista kehitettiin laajasti oppilaitoksen, kaupungin kotihoidon ja opiskelijoiden näkökulmasta. Kehittämistyössä oli mukana myös KeSTO-hankkeen henkilökuntaa eli ne henkilöt, jotka olivat olleet piloteissa avainrooleissa haastattelujen
toteutumisen kannalta. Tässä vaiheessa ikäihmisen näkökulma ei tullut vahvasti
esille, koska kehittämistyö keskittyi hyvinvointihaastattelujen oppimistehtävän kehittämiseen ja loppuunsaattamiseen.
Palvelun tuottajaverkoston koko oli siis kasvanut alkuperäisestä ja se asetti toteuttamiselle haasteita esimerkiksi kommunikoinnin tarpeen ja aikataulutuksen suhteen.
Kehittämistyössä painotettiin palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun näkökulmia.
Palvelumuotoilussa muotoilualan menetelmien käyttäminen toimii linkkinä eri
toimijoiden välillä, esimerkiksi visualisointimenetelmät auttavat erilaisten näkökulmien kohtaamisessa. Iteraatio ja yhteissuunnittelu ovat tunnusomaisia piirteitä
palvelumuotoilulle. Iteratiivisessa prosessissa suunnitteluratkaisujen kehittäminen,
kokeileminen ja tulosten arviointi toistuvat ja lopputuloksena syntyy jalostunut ja
toimiva palvelu. Keskeistä muotoiluajattelussa on ihmiskeskeisyys ja käyttäjätiedon
hyödyntäminen.1
Koska palvelun toteuttamiseen liittyi useita toimijoita, oli tärkeää koota kaikki yhden pöydän ääreen, jotta palvelusta tulisi kattava kokonaisuus, joka on sekä mielenkiintoinen että toteutettavissa. Yhteissuunnittelu on lähestymistapa, joka tarjoaa
menetelmiä ja työkaluja monialaisen suunnittelun ja palveluideoinnin tarpeisiin2.
Se pohjautuu osallistuvan suunnittelun käsitteeseen, mutta on tätä laajempi suunnittelun näkökulma, joka viittaa koulutettujen suunnittelijoiden ja muiden palvelun

1
2

Miettinen 2011.
Mattelmäki & Vaajakallio 2011, 79.
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sidosryhmien jäsenten yhteistyöhön suunnitteluprosessissa3. Yhteissuunnittelun
vahvuus on asian käsittely eri näkökulmista ja erityisesti näiden näkökulmien tuominen esiin, jolloin uusia suunnittelumahdollisuuksia, ongelmia ja myös ratkaisuja
alkaa nousta esiin4.
Hyvinvointihaastattelujen työprosessin kehittämisessä yhteissuunnittelun osapuolet ja heidän roolinsa:
• terveysalan opiskelijat, jotka ovat hyvinvointihaastattelujen oppimistehtävän loppukäyttäjiä
• terveysalan opettajat, jotka mahdollistavat hyvinvointihaastattelujen
toteuttamisen opintojakson oppimistehtävänä
• kotihoidon työntekijät, jotka tilaavat osan hyvinvointihaastattelun
toteutuksesta alihankintana oppilaitokselta
• KeSTO-hankkeen työntekijät, jotka aikaisemman toteuttajaroolinsa
vuoksi olivat mukana suunnittelussa ja toivat siihen kokemuksensa
hyvinvointihaastattelujen piloteista.
Yhteissuunnittelun periaatteen mukaisesti jokainen ihminen katsoo asioita omasta näkökulmastaan, omien kokemustensa, taitojensa ja kiinnostustensa lävitse5.
Osapuolet olivat osallistuneet hyvinvointihaastatteluiden toteuttamiseen ja heillä
oli kokemustietoa niiden toteuttamisesta sekä ammatillista asiantuntemusta aiheeseen liittyen. He olivat suunnittelutyön voimavarat, joiden hiljainen tieto pyrittiin
nostamaan esiin. Tätä kautta toteutuksen vahvuudeksi nousivat toimivuus, käytännönläheisyys ja tiedon muuttaminen henkilökeskeisestä organisaatioiden käyttöön
sopivaksi.
Seuraavassa taulukossa esitetään suunnitteluprosessin vaiheet, tulokset ja osallistujat. Tämän jälkeen vaiheet puretaan auki ja lopuksi artikkelin päättää yhteenveto.

Sanders & Stappers 2008, 6-7.
Mattelmäki & Vaajakallio 2011, 80.
5
Mattelmäki & Vaajakallio 2011, 80.
3
4
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Taulukko 1. Suunnitteluprosessi vaiheet, tulokset ja osallistujat
Vaihe

Työtapa

Tulos

Osallistujat

Suunnittelukohteen
ymmärtäminen

Työskentelyn havainnointi, keskustelut
työntekijöiden kanssa,
tutustuminen olemassa olevaan materiaaliin

Käyttäjien ja
käyttökontekstin
ymmärtäminen

Suunnittelijat

Tiedon tuottaminen
suunnittelukohteesta

Ennakkotehtävä

Organisaatioiden tavoitteet ja työprosessin
kehittämishaasteet

Kotihoidon ja oppilaitoksen henkilökunta

Tiedonkeruu suunnittelukohteesta

Havainnointi
opiskelijoiden
infotilaisuudessa

Käyttäjien ja käyttökontekstin ymmärryksen syventäminen

Suunnittelijat, kotihoidon ja oppilaitoksen henkilökunta,
opiskelijat

Tiedon tulkinta

Työprosessin mallintaminen kerätyn tiedon
pohjalta

Ensimmäinen versio
työprosessista

Suunnittelijat

Suunnittelukohteen
fokusointi, haasteiden tunnistaminen ja
ideointi

Neljän tunnin työpaja

Yhteinen ymmärrys
suunnittelukohteesta
ja ratkaisuideoita

Suunnittelijat, kotihoidon ja oppilaitoksen
henkilökunta

Suunnittelu

Työprosessin yksityiskohtainen mallintaminen ja toteuttamiseen
liittyvän materiaalin
kehittäminen

Yksityiskohtainen
työprosessi, visuaalinen ilme, päivitetty
ohjemateriaali

Suunnittelijat

Ideointi ja arviointi
tilaajan ja tuottajan
kanssa

Neljän tunnin työpaja

Yksityiskohtainen työprosessin mallinnus,
jossa tehtävät jaettu
organisaatioille

Suunnittelijat, kotihoidon ja oppilaitoksen
henkilökunta

Tiedonkeruu
loppukäyttäjiltä

Haastattelu

Tietoa opiskelijoiden
tarpeista ja asenteista

Suunnittelijat ja
opiskelijat

Oppimisympäristön
arviointi

Oppimisympäristön
käytettävyystestaus

Käytettävämpi oppimisympäristö

Opiskelijat

Ideointi ja arviointi
loppukäyttäjien kanssa

Kahden tunnin
työpaja

Opiskelijanäkökulman
lisääminen työprosessiin ja materiaaleihin

Suunnittelijat ja
opiskelijat

Suunnittelu

Työprosessin päivittäminen asiantuntijoiden palautteen
mukaan

Kolme työprosessia

Suunnittelijat

Katselmointi

Neljän tunnin työpaja

Hyväksytyt työprosessien kuvaukset,
graafinen ilme ja
oppimisympäristön
toteutus

Suunnittelijat, kotihoidon ja oppilaitoksen
henkilökunta
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Suunnittelukohteen ymmärtäminen ja tiedonkeruu

Suunnittelutyö alkaa tiedon keräämisellä suunnittelukohteesta, jotta voidaan ymmärtää paremmin käyttäjää ja käyttökontekstia. Moritz määrittelee ymmärryksen
luomisen palvelumuotoilun prosessin ensimmäiseksi vaiheeksi.6 Tässä yhteydessä erityisesti kontekstin ymmärtäminen oli merkityksellistä, sillä tavoitteiden saavuttamiseksi tarvittiin konkreettista tietoa toteuttamisen prosesseista. Lähtötietoa
kehittämiseen kerättiin havainnoimalla hyvinvointihaastattelujen oppimistehtävän
toteuttamista oppilaitoksessa ja keskustelemalla työntekijöiden kanssa todellisessa
työtilanteessa. Lisäksi laajemman kokonaiskuvan hahmottamiseksi tietoa kerättiin
myös Suomessa tehdyistä ennakoivista kotikäynneistä ja tutustuttiin niistä tuotettuun materiaaliin.
Tiedonkeruuta syvennettiin ennakkotehtävällä, joka toteutettiin tammikuussa 2011.
Se oli kysely, jossa käytettiin avoimia kysymyksiä. Ennakkotehtävä lähettiin yhteensä kahdelletoista Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen kaupungin
kotihoidon työntekijälle, jotka olivat osallistuneet hyvinvointihaastattelujen toteuttamiseen. Vastaajien tehtävänä oli tarkastella omasta näkökulmastaan olemassa olevaa haastattelujen toteuttamisen tapaa viiden eri teeman kautta:
• Työvirta – Työprosessin ja -tehtävien koordinointi sekä tiedonkulku
työssä
• Sekvenssi – Nykyisen toimintamallin tavoitteet, ongelmat ja onnistumiset
• Tuotos – Konkreettisten tuotosten (esim. lomakkeet) ongelmat ja
mahdollisuudet
• Kulttuuri – Työympäristössä vallitsevat henkiset olosuhteet, tapa
toimia ja ilmapiiri sekä toimijan käsitys itsestä ja omasta roolista
• Fyysinen – Työympäristön rajoitteet ja mahdolliset muutostarpeet.
Ennakkotehtävän tarkoituksena oli suunnittelijoiden näkökulmasta saada lisätietoa
olemassa olevasta prosessista, toteuttamisen haasteista ja onnistumisista sekä taustalla olevista motiiveista. Ennakkotehtävän vastaukset toivat esille myös osapuolten erilaiset roolit ja tavoitteet (kuvio 1) suhteessa hyvinvointihaastattelujen toteuttamiseen.

6

Moritz 2005.
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Kuvio 1. Hankkeen jälkeisen toteutuksen osapuolet ja heidän roolinsa
Ennakkotehtävän toteuttamisen lisäksi suunnittelijat osallistuivat opiskelijoille järjestettyyn hyvinvointihaastattelujen toteuttamisen infotilaisuuteen 17.2.2011. Osal
listumisen tavoitteena oli kerätä tietoa havainnoimalla infotilaisuuden etenemistä
sekä kaupungin ja oppilaitoksen henkilökunnan sekä opiskelijoiden toimintaa tilanteessa. Suunnittelu ei ole pelkästään taiteellista työtä, siihen liittyy vahvasti suunnittelukohteen ymmärtäminen. Ymmärrys käyttäjien tarpeista, käyttökontekstista,
resursseista sekä teknisistä mahdollisuuksista muuttuu suunnittelijoiden käsissä ja
yhteistyön kautta toimivaksi tuotteeksi tai palveluksi.7 Tiedon tulkinta ja merkityksenanto ovat haasteellisia: on kyettävä erottelemaan yleisemmät merkitykset henkilökohtaisemmista, arvioimaan yksittäisiä merkityksiä suhteessa kokonaisuuteen ja
lopuksi luomaan yksittäisistä asioista merkityksellinen kokonaisuus8.

7
8

Moritz 2005, 32-35.
Hämäläinen & Vilkka 2011, 66.
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Yhteistyöllä haasteiden tunnistamiseen ja ideointiin

Suunnittelijat tulkitsivat kerätyn tiedon ja veivät sen pohjalta olemassa olevaa prosessikuvausta eteenpäin. Ensimmäinen luonnos prosessista, joka kuvasi toteutuksen
etenemistä opiskelijan näkökulmasta, syntyi kerätyn aineiston analyysin pohjalta.
Se kuvasi prosessia alusta loppuun vaihe vaiheelta ja sisälsi RAMKin ja kaupungin
kotihoidon henkilökunnan ennakkotehtävässä nimeämät haasteet. Mallinnuksen
päämääränä oli, että suunnitteluun osallistuvat henkilöt näkisivät ja ymmärtäisivät
prosessin rakenteen kokonaisuutena ja heille muodostuisi yhteinen kuva asiasta.
Tätä ennen prosessin toteuttamiseen osallistuneet olivat katsoneet toteutusta lähinnä omista lähtökohdistaan.
Ensimmäinen työpaja järjestettiin 22.2.2011. Sen tavoitteena oli nostaa esille suurimmat haasteet asiantuntijoiden näkökulmasta ja samalla ideoida ratkaisuvaihtoehtoja
haasteisiin, mutta ei vielä arvioida niitä kriittisesti. Työpajaan kutsuttiin kaikki haastattelujen toteutuksen osallistuneet työntekijät KeSTO-hankkeesta, oppilaitoksesta
ja kaupungin kotihoidosta. Paikalle tuli yhteensä seitsemän henkilöä suunnittelijoiden lisäksi.
Työpaja rakentui työprosessin ensimmäisen luonnoksen pohjalle. Asiantuntijat haluttiin nostaa suunnittelijoiden rinnalle tasa-arvoiseen yhteissuunnitteluun. Heidän
kanssaan käytiin prosessi lävitse vaihe vaiheelta ja he saivat muokata mallia näkemystensä mukaisesti. Muutokset toteutettiin samanaikaisesti seinälle tulostettuun
versioon, jolla vahvistettiin kaikkien osallistujien kokemusta vaikuttamismahdollisuuksistaan. Keskustelussa ei käytetty etukäteen suunniteltuja kysymyksiä vaan
suunnittelijat kuuntelivat mahdollisimman herkästi osallistujien mielipiteitä ja ajatuksia. Tämän jälkeen osallistujat saivat äänestää heidän mielestään tärkeimmät haasteet,
jotka pitäisi saada ratkaistua, jotta yhteistyö olisi mahdollista tulevaisuudessakin.
Ensimmäisten haasteiden ratkaisuehdotusten ideointi tapahtui pienryhmissä, joissa jokaisessa ryhmässä oli henkilö molemmista organisaatioista. Ryhmät ideoivat ratkaisuja niihin haasteisiin, jotka olivat saaneet eniten pisteitä äänestyksessä.
Osallistujat kirjoittivat post-it-lapuille oman ryhmän ratkaisuehdotukset, jotka ryhmiteltiin yhdessä käsitteiden samankaltaisuuden mukaan samankaltaisuuskaavioon (affinity diagram). Siinä organisoidaan ideat ryhmiin niiden luonnollisten sukulaissuhteiden mukaan ja ratkaisuehdotusryppäille annetaan otsikot9.

9

Usability Net.
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Toisena menetelmänä ideointiin oli ns. hiljaisuudessa kiertävät ideat (brainwriting), jolla kehitettiin ratkaisuja seuraavaksi eniten ääniä saaneisiin haasteisiin.
Brainwriting on ideointimenetelmä, jossa jokainen ideoi yksin määrätyn määrän
ideoita paperille ja antaa sitten paperin seuraavalle, joka jatkokehittää näitä ideoita.
Ideapaperit kiertävät henkilöltä toiselle hiljaisuudessa, kunnes ne palaavat henkilöille, jotka aloittivat ne. Sen jälkeen kaikki ideat käydään läpi koko ryhmän kesken.10
Erilaisten ideointimenetelmien käyttämisessä tarkoituksena oli huomioida ihmisten
erilaiset persoonallisuudet ja saada kaikki mukaan ideointiin. Toiset ihmiset kaipaavat ryhmän kanssa keskustelua, jotta heillä herää ideoita ja toiset tuottavat parhainten ideoita yksin. Työpajan tuloksena oli asiantuntijatietoon ja toteuttamisen kokemuksiin pohjatuen hyviä ratkaisukokonaisuuksia.

Kuva 1. Ideoiden ryhmittelyä ensimmäisessä yhteisessä työpajassa
Työpajassa saavutettiin tavoitteet, mutta työpaja oli osallistujille vaativa. Sen aikana käytiin läpi koko haastattelujen toteuttamisen prosessi, tuotettiin paljon tietoa
ja ideoitiin neljä tuntia. Jatkokehittämisen näkökulmasta työpajassa ei olisi pitänyt
ottaa äänestämistulosta itsestään selvänä, vaan tulosta olisi pitänyt arvioida yhdessä. Osallistujille olisi pitänyt antaa mahdollisuus äänestämisen jälkeen tarkastella
tuloksia ja katsoa, mihin paikalla olevat osallistujat voivat vaikuttaa ja mihin eivät.
Tämä tuli esille toisen ideointitehtävän jälkeen ja asiaan päätettiin pureutua seuraavassa työpajassa.

10

Moritz 2005, 211.
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Työprosessin mallintaminen

Prosessin mallintamisella pyritään kuvaamaan kaikki merkityksellinen tieto työstä,
joka on keskeistä tavoitteiden saavuttamisessa11. Mallintamisen tavoitteena oli tehdä näkyväksi aikaisemmin kerätty ja tuotettu tieto, jolloin työryhmän oli helpompi
keskustella hyvinvointihaastattelujen toteutustavasta ja kehittää sitä. Työprosessi on
tässä yhteydessä taulukko, joka kuvaa yksityiskohtaisesti jokaisen työvaiheeseen
liittyvät aktiviteetit ja tehtävät.
Työprosessi oli kuvattu loppukäyttäjän eli opiskelijan toiminnan ympärille, koska
tavoitteena oli kehittää oppimistehtävän toteuttamista. Toiminnassa oli huomioitu tilanteet, joissa opiskelija etenee suunnitellusti sekä kriittiset kohdat, joissa hän
mahdollisesti poikkeaa niistä. Esimerkiksi osallistuminen infotilaisuuteen on yksi
kriittisistä kohdista. Jos opiskelija ei osallistu, kuinka hän saa saman tiedon ja materiaalin kuin muut.
Taulukko 2. Ote työprosessin suunnitteludokumentista
Toiminta

Vastuu nyt:

Vastuu hankkeen
jälkeen

Ideoita

Infotilaisuus opiskelijoille
Tilaisuuden käytännön järjestelyt

11

Tilavaraus

Kesto: Hanna/
kulut Kesto

Tiedottaminen
opiskelijoille

Ramk: Aila ja
Anne

Ops ja opintojakson
opettajat

Tiedottaminen
kotihoidolle

EKK tiimi
(Kesto &
Kotihoito)

Vuosikellossa/Ramk:
koulutuspäälliköt (vastaa
opettajien resursseista) ja
vanhustyön johtaja sopivat vuosittaisen toiminnan ja resurssit

Jaettavan materiaalin kopiointi: haastattelulomake

Kesto: sihteeri/
Kulut: Kesto

Kotihoito miettii kuinka
toteutetaan ja mitä sisältää, Ramk vastaa

Laamanen 2005, 37.

Jos tilaisuus
Ramk:lla niin
tilavaraus tehdään
keskitetysti kuten
normaalitunnit

Kuinka postitus?
Koulun postin
kautta > Ramk
laskuttaa
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Työprosessi oli visuaalinen tapa kuvata tietoa, johon sisältyy aikajänne sekä usean
eri organisaation tai asiantuntijaryhmän roolit. Työprosessi kuvattiin taulukkoon,
joka esitti hyvinvointihaastattelujen toteuttamisen kokonaisuutena. Taulukossa näkyi sen hetkinen toteuttamisen tapa sekä edellisessä työpajassa tuotetut uudet ideat
ja ratkaisuehdotukset.
Maaliskuun puolessa välissä järjestettiin toinen asiantuntijatyöpaja, jonka tavoitteena oli hyvinvointihaastattelujen työprosessin jatkokehittäminen. Erityisesti haluttiin
keskittyä prosessin tarkasteluun resurssien ja roolien näkökulmasta, jotta toiminnan järjestäminen olisi tulevaisuudessa mahdollista ilman KeSTO-hankkeen osallisuutta. Toivoimme, että roolien ja toimenpiteiden tarkemman määrittämisen kautta
saataisiin oikeat asiantuntijat ratkomaan heitä kiinnostavia ja heidän työnkuvaansa
lähimpänä olevia avainongelmia. Työpajaan osallistui kahdeksan henkilöä.
Työpajassa työprosessi käytiin yhteisesti läpi, jotta kaikki saivat halutessaan kommentoida toiminnan jaottelua ja täydentää tehtäviä. Prosessitaulukko edusti asiantuntijoille tuttua tiedon esittämisen tapaa ja sen avulla pystyttiin yhdessä pohtimaan
haastattelujen tulevaisuuden toteuttamistapaa sekä vastuita organisaatiotasolla.
Mallin käyminen yhteisesti läpi loi ryhmähenkeä eri organisaatioiden edustajien välille ja tuki luottamuksen rakentumista.
Työpajan aikana prosessin yksi vaihe käytiin läpi prototypoiden. Muotoilussa ratkaisuehdotukset eivät pysy kauaa aineettomalla ideatasolla, vaan ne pyritään konkretisoimaan mallien ja prototypoinnin kautta12. Sen perusajatus on ideoiden konkretisointi ja sen avulla voidaan kokeilla erilaisia ajatuksia ja ideoita käytännössä
nopeasti ja vähin kustannuksin13. Ajateltiin, että ideoinnin kannalta voisi olla hedelmällistä, että organisaatioiden asiantuntijat asettuisivat hetkeksi opiskelijan rooliin.
Prototypoinnin yksi tavoite oli tehdä kompleksisesta ja monitahoisesta palvelutuokiosta helposti ymmärrettävämpi.
Valitsimme prototypoitavaksi palvelutuokioksi infotilaisuuden, koska siinä oli selkeä palveluympäristö sekä alku ja loppu. Lisäksi infotilaisuuden parantamiseen oli
tullut jo ensimmäisessä työpajassa ideoita, joita päästiin nyt kokeilemaan käytännössä. Suunnittelijat valmistelivat työpajaa varten prototyypin, joka koostui ympäristökuvista, äänistä sekä rekvisiitasta.

12
13

Fulton Suri 2008, 56.
Vaahtojärvi 2011.
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Kuva 2. Infotilaisuuden prototypointia Lapin yliopiston Service Innovation
Corner (SINCO) -ympäristössä
Asiantuntijoiden kokemukset infotilaisuuden järjestämisestä ja läpiviemisestä helpottivat tilanteeseen eläytymistä. He osasivat tehdä valintoja ja arvioita ideoista
omien kokemustensa ja ammattiosaamisensa perusteella. Prototypoinnin aikana
suunnittelijat huomasivat, että prosessin vaiheiden ja tehtävien tulee tukeutua jo olemassa oleviin rakenteisiin ja toimintatapoihin, jotta kehitetyn prosessin käyttöönotto on mahdollisimman vaivaton.
Työpajan tavoitteet saavutettiin, vaikkakin epäselviä vaiheita toteuttamisen prosessiin jäi vielä. Työpajassa ei ollut valitettavasti mukana päättävän tahon henkilöitä ja
vaikka hyvää keskustelua ja ehdotuksia saatiinkin aikaiseksi, ei lopullisia päätöksiä
kaikista asioista voitu tehdä. Työpajan lopuksi sovittiin, että kotihoidon ja oppilaitoksen henkilökunta jatkavat organisaatioissaan heille kuuluvien epäselvien kohtien
ideointia eteenpäin ja päättävät yhteisesti toteuttamistavoista.

Suunnittelu ja prosessin visualisointi

Kun ideointi oli saatu päätökseen ja prosessien yksityiskohdat alkoivat hahmottua, suunnittelijat kuvasivat prosessin visuaalisesti. Työprosessi purettiin kolmeen
eri osaan: oppilaitoksen opettajien, kaupungin kotihoidon ja opiskelijan prosessiin.
Opiskelijan prosessi toimii kehittämistyössä punaisena lankana, joka määritti, mitä
tapahtuu oppilaitoksen ja kotihoidon prosessimalleissa. Jokaiselle osapuolelle to-
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teutettiin oma prosessimalli, jossa kuvataan hyvinvointihaastattelujen toteuttaminen osapuolen näkökulman mukaisesti. Niissä näkyvät prosessin osiot, vaiheet ja
tehtävät alakohtineen. Selkeyden vuoksi prosessi on kuvattu haastattelujen toteuttamisen kolmivaiheisen rakenteen mukaisesti: ennen, aikana ja jälkeen. Prosessien
tuli toimia sekä itsenäisesti että yhdessä, mikä teki suunnittelusta ja visualisoinnista
mielenkiintoista ja haastavaa.
Prosessin läpiviemistä helpottamaan luotiin myös muita visuaalisia työkaluja, joista suunnittelijat tekivät ensimmäiset versiot asiantuntijoiden arvioitaviksi.
Asiantuntijat kokivat alusta asti ongelmaksi aikataulujen yhteensovittamisen sekä
prosessin koordinoinnin. Epätietoisuus toisen organisaation toimista ja lyhytjänteinen toteuttamisen suunnittelu aiheutti joka vuosi ongelmia sekä stressiä tietyille
henkilöille. Asiantuntijat ideoivat ratkaisuksi tähän vuosikellon, jonka suunnittelijat
toteuttivat.
Maaliskuun lopulla aloitettiin hyvinvointihaastattelujen graafisen ilmeen toteuttaminen. Sen avulla haluttiin korostaa palvelun erityislaatua ja selkeyttää sen moninaisia vaiheita myös visuaalisesti. Idea graafiseen ilmeeseen syntyi opiskelijan prosessin kuvaamisen kautta. Se on jakaantunut kolmeen vaiheeseen: ennen haastattelua,
haastattelun aikana ja haastattelun jälkeen. Hyvinvointihaastattelun toteuttaminen
toimii luonnollisena tapana jakaa työprosessi vaiheisiin, koska kaikki toiminta tähtää haastattelun tekemiseen joko suoraan tai epäsuoraan.
Ilmeeseen valittiin kolme väriä sekä puhekuplamuoto, joka kertoo hyvinvointihaastattelujen roolista vuorovaikutteisena tehtävänä. Vaiheiden värit ovat:
• keltainen, joka on aktiivinen ja innostaa
• sininen, joka on rauhallinen ja kertoo haastattelutilanteen mukavasta
tunnelmasta
• vihreä, joka kertoo, että tehtävä on pian valmis ja opiskelija voi jatkaa
opiskelujaan eteenpäin.
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Puhekuplamuodolla haluttiin myös kuvata prosessien takana toimivia ihmisiä, joita
ilman haastattelujen toteuttaminen ei onnistuisi. Lisäksi graafiseen materiaaliin valitut kuvat eri-ikäisistä ihmisistä tekevät haastatteluprosessista visuaalisesti mielenkiintoisen ja kuvaavat sen toteuttajia sekä ihmisläheistä luonnetta.

Testaus ja opiskelijoiden osallistaminen arviointiin

Kolmannen työpajan päätavoite oli hyväksyttää toimintamalli sekä visuaalisen
ilmeen ja elementtien toteutus asiantuntijoilla. Työpajan aikana käytiin läpi aikaisemmissa työpajoissa esiin nostetut haasteet sekä tehdyt kehittämistoimenpiteet.
Yhdessä arvioitiin, oliko pystytty vastaamaan tärkeimpiin haasteisiin ja kuinka hyvin. Prosessi käytiin vaihe vaiheelta läpi neljän asiantuntijan kanssa samalla arvioiden parannuksia sekä pohtien seuraavia kehityskohteita.
Uudistettu materiaali oli kerätty Optima-ympäristöön valmiiksi ja se oli jaoteltu
kolmitasoisen rakenteen mukaisesti. Optimaan rakennettiin kaksi työtilaa: toinen
opettajille ja kaupungin kotihoidon henkilökunnalle, jossa he voivat hallinnoida ja
päivittää hyvinvointihaastatteluihin liittyvää materiaalia sekä toinen opiskelijoille
oppimistehtävän toteuttamista varten. Optima-ympäristön valinta tuki olemassa
olevien rakenteiden käyttämistä, sillä Optima on käytössä oppilaitoksessa.
Työpajan aikana kävimme kehitetyn prosessin Optiman kautta läpi ikään kuin prototypoiden sen käyttötilannetta. Uudet lomakkeet, kaavakkeet, muistilistat ja ohjeistukset toivat keskusteluun konkreettisuutta ja asiantuntijoiden oli helppo arvioida
materiaalien käytettävyyttä, koska ne olivat valmiiksi siinä ympäristössä, jossa niitä
tullaan käyttämään.
Hyvinvointihaastatteluihin liittyvät lomakkeet päivitettiin sisällöllisesti sekä visuaaliselta ilmeeltään. Kaikki kaupungille kuuluvat lomakkeet ovat Rovaniemen
kaupungin visuaalisen ilmeen mukaiset, mutta ammattikorkeakoulun omistamiin
lomakkeisiin päivitettiin uusi hyvinvointihaastattelujen ilme. Lomakkeen visuaalisella ilmeellä pyrittiin tuomaan näin esille se, kuka on vastuussa lomakkeesta ja sen
päivittämisestä.
Lisäksi vuosikellon luonnos katsottiin yhdessä läpi ja siitä päädyttiin tekemään mahdollisimman yksinkertainen sekä helposti päivitettävä versio. Vuosikellon tehtävä
on kuvata selkeästi opiskelijoiden osallistumisen aikataulu, yleiset organisaatioiden
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tehtävät ja sekä hyvinvointihaastattelukierrosten alku ja loppu. Vuosikello toimii
asiantuntijoille haastattelujen toteuttamisen kannalta tärkeimpien suunniteltavien
asioiden ja aikataulujen muistuttajana.
Työpajan jälkeen epäselvät asiat vastuutettiin vahvemmin avainhenkilöille. Proses
sin toteuttamisen siirtäminen hankehenkilökunnan ja suunnittelijoiden käsistä
asiantuntijoille pyrittiin aloittamaan tällä tavalla. Tämä oli tarpeellista, vaikka prosessia oli kehitetty yhdessä, jotta roolit ja tehtävät löysivät ottajansa ja aktiivinen hyvinvointihaastattelujen toteuttaminen saatiin alkuun.
Lisäksi toimintamallin ja prosessin käytettävyyttä arvioitiin opiskelijoiden kanssa
sen jälkeen, kun asiantuntijat olivat pääpiirteissään hyväksyneet muutokset ja parannukset. Kolme fysioterapian opiskelijaa osallistui tiedonkeruuhaastatteluihin
ja prototypointiin sekä teki Optima-ympäristön arvioinnin osana projektiopintojaan. Opiskelijoilla oli ensimmäinen tapaaminen suunnittelijoiden kanssa 16.5.2011.
Tapaamisessa opiskelijoita haastateltiin hyvinvointihaastattelujen toteuttamisen näkökulmasta. Heidän kanssaan käytiin läpi opiskelijan prosessi ja keskusteltiin jokaisen vaiheen positiivisista ja negatiivisista kokemuksista. Opiskelijat toimivat kehittämistyössä opiskelun ja haastatteluiden konkreettisen toteuttamisen asiantuntijoina.
Ennen toista tapaamista opiskelijat toteuttivat itsenäisen tehtävän Optiman työtilan
käytettävyyden arvioinnista. Suunnittelijat valmistelivat opiskelijoille lomakkeen,
jossa heitä pyydettiin arvioimaan Optima-ympäristön sisältöä, ohjeistuksia ja tiedon
jaottelua. Lisäksi lomakkeelle tuli kirjoittaa vapaat kommentit oppimisympäristöstä.
Tulokset olivat positiiviset. Opiskelijat pitivät oppimisympäristöä selkeänä, heidän
mielestään tieto oli jaoteltu sopivan kokoisiin kokonaisuuksiin ja ohjeita oli tarpeeksi. Kokonaisuudessaan Optima-ympäristön koettiin tukevan omia opintoja ja hyvinvointihaastatteluoppimistehtävän tekemistä.
Toinen kahden tunnin tapaaminen järjestettiin 23.5.2011, jolloin aiheena oli peilata opiskelijoiden kokemuksia kehitettyyn prosessiin ja saada heidän näkökulmansa
esille. Hyvinvointihaastattelujen prosessi prototypoitiin kevyesti läpi opiskelijoiden
kanssa ja jokaisen palvelutuokion toteuttamisesta keskusteltiin taustakuvien ja -äänien avulla ikään kuin oikeassa tilanteessa ja ympäristössä. Esimerkiksi haastattelutilanteen läpikäymisen ajaksi oli seinille heijastettu ikäihmisen koti ja taustalla kuului hiljaa paikallisradio. Opiskelijat eläytyivät omaan ja ikäihmisen rooliin pohtien,
miltä ratkaisuehdotukset vaikuttavat eri näkökulmista. Prototypoinnin kautta päästiin arvioimaan prosessia yksityiskohtaisemmin. Keskustelemalla ja kokeilemalla
saatiin esille asioita, joihin opiskelijat eivät suoraan osanneet vastata. Opiskelijoiden
näkemyksen tuominen kehittämistyöhön oli tärkeää, koska he olivat kehitetyn hyvinvointihaastatteluoppimistehtävän loppukäyttäjiä, joita varten, ikäihmisten ohella, yhteistyötä oppilaitoksen ja kaupungin välillä tehdään.
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Yhteenveto
Kehitimme prosessia muotoilun näkökulmasta, joka tarkoitti meille suunnittelijoille
sitä, että prosessin tulee olla kaikille sidosryhmille käytettävä ja toimiva. Halusimme
ratkaista olemassa olevia ongelmia, mutta myös kartoittaa uusia ideoita, joita voidaan
käyttää myöhemmin hyväksi palvelun parantamisessa. Koimme, että tehtävänämme oli kysyä, ei kertoa. Tämä muodosti pohjan yhteissuunnittelulle. Sen vahvuutena
on asian katsominen monesta näkökulmasta ja uusien ratkaisujen luominen tästä
syntyvän vuorovaikutuksen kautta14.
Suunnittelijan työssä on oleellista pystyä avaamaan asiantuntijoiden hiljaista tietoa
ja tekemään se julkiseksi. Työn ytimen muodostaa miksi- ja miten-tiedon kerääminen15. Hyvinvointihaastatteluiden kehittämisessä onnistuimme tekemään julkiseksi asiantuntijoiden hiljaisen tiedon haastattelujen toteuttamisesta. Sen pohjalta
pystyimme käsittelemään asiantuntijaryhmässä toteutuksen etenemisen kannalta
olennaisia yksityiskohtia, joista yhdessä loimme moniulotteisen kokonaisuuden.
Ideoiden konkretisointi visualisoinnin ja prototypoinnin avulla toimi hyvin. Niiden
avulla varmistimme ideoiden toimivuuden ja pystyimme edelleen kehittämään niitä
yhdessä.
Seuraavaksi palvelua olisi oleellista kehittää eteenpäin tulevien käyttökokemusten
perusteella ja erityisesti huomioida suunnittelussa ikäihmisen näkökulma. Silloin
siirrytään laajemman hyvinvointipalvelun kehittämisen puolelle. Tulevaisuudessa
ikäihmisten palveluissa ovat merkityksellisiä samankaltaiset asiat kuin muissakin
palvelukokemuksissa – yksilöllisyys, tarpeenmukaisuus, viihtyminen ja elämyksellisyys. Ikääntyneillä korostuvat muita käyttäjäryhmiä enemmän myös itsemääräämisoikeus, arjen turvallisuus ja jatkuvuus.16
Muotoilun osuus palvelukehityksessä on toistaiseksi vielä määrittelemätön. Se on
toisaalta konkreettisia tekoja, mutta toisaalta ajattelutapa. Puhutaan design thinking
-mallista, jossa otetaan käyttöön hyviä ja käyttäjälähtöisiä käytänteitä muotoilun
maailmasta, kuten kritiikittömyys, avoin ideointi ja nopea prototyyppien luominen.
Näitä käytänteitä voi ja tulisi viedä myös hyvinvointipalveluiden kehittämiseen.17
Uskomme, että hyvinvointihaastattelujen kehittäminen muotoilun menetelmin voi
olla alkusysäys rovaniemeläisen ikäihmisen kokonaisvaltaisten hyvinvointipalveluiden muotoilulle.

Vaajakallio & Mattelmäki 2011.
Saariluoma, Kujala, Kuuva, Kymäläinen, Leikas, Liikanen & Oulasvirta 2010, 262.
16
Mäkinen 2010, 12-14.
17
Makkula 2010.
14
15
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KeSTO-hankkeen kokemuksia
teknologian käyttöönotosta
periferiassa
Marita Turulin
Johdanto
Harvaan asutussa Lapissa yhtenä haasteena sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusektorilla ovat pitkät välimatkat. Suomen harmaantuessa vauhdilla teknologiasta on
haettu ratkaisuja palvelujen riittävyyden takaamiseksi. Suomalainen terveydenhuollon järjestelmä on rankattu yhdeksi maailman edistyksellisimmistä, ja sellaisena se
halutaan myös säilyttää. Suomi tunnetaan maailmanlaajuisesti etevänä teknologian
kehittäjänä ja hyödyntäjänä. Teknologiasta haetaan ratkaisua yhä pahenevaan resurssipulaan. Eri puolilla Suomea on ollut käynnissä kymmeniä hankkeita ja projekteja,
joissa on kokeiltu erilaisia teknologisia välineitä, sovelluksia tai palvelukonsepteja.
Kuten julkaisun alussa jo todettiin, KeSTO-hanke kytkeytyi Terve Lappi -hankkeeseen
ja Lapin KASTE -ohjelmaan. Hankkeen taustalla ja suunnittelussa oli vaikuttamassa
myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan ja yhteiskuntatieteiden tiedekunnan yhteinen Elvi-hanke (1998-2000)1. Hankkeessa selvitettiin ikääntyneiden selviytymistä
kotona 11 Lapin kylässä ja kylän mahdollisuuksia tukea ikääntyneitä asukkaitaan.
Hankkeen tulos noudatti valtakunnallista kehitystä, jossa ikäihmisten asuntojen varustetaso on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja että lähes kaikki ikäihmiset haluavat asua kodissaan elämänsä viimeisetkin vuodet.2 Kotona mahdollisimman

1
2

Piekkari 2002.
Piekkari, 2002.
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pitkään asuminen on edullisinta myös yhteiskunnan kannalta. Tärkeäksi tekijäksi
nousee yksilön turvallisuus, josta tulee huolehtia myös teknologiaa hyväksi käyttäen.
Mm. muistisairaudet heikentävät yksilön turvallisuutta ja selviytymistä.3
Hankkeen yhtenä tavoitteena oli etsiä sopivaa teknologiaa Rovaniemen kaupungin
kotihoidon joidenkin toimintojen korvaamiseen tai osittaiseen korvaamiseen teknologiaan tukeutuvilla palveluilla, palveluita (turvapuhelin, ateriapalvelu) käyttävien
kotona asuvien henkilöiden palvelujen tukemiseksi tai korvaamiseksi uusilla palvelumuodoilla. Hankkeessa toteutettiin kokeilu, jossa testattiin ikäihmisten kodeissa
turvapuhelimia ja niihin liittyviä lisälaitteita. Kokeilusta ja sen tuloksista on tässä
julkaisussa oma artikkeli. Myös asiantuntijoiden etäkonsultaatioita oli tarkoitus testata alkuperäisen hankehakemuksen tavoitteiden mukaisesti.4 5 Etäkonsultaatioilla
tarkoitetaan kahden ammattilaisen välistä telelääketieteen keinoin toteutettua asiantuntijaneuvottelua joko ilman potilaan läsnäoloa tai hänen läsnä ollessaan.6 Tuosta
kokeilusta luovuttiin, jo kun hankkeen tavoitteita priorisoitiin osatoteuttajien kanssa
käydyissä alkuneuvotteluissa. Tavoitteeksi tuli teknologian nykyistä tehokkaampi
hyödyntäminen kotihoidossa ja palveluasunnoissa tarjottavissa palveluissa sekä
kotihoidon työntekijöiden osaamisen kehittäminen. Erityistä huomiota pyrittiin
kiinnittämään kaukana asuvien kotihoidon asiakkaiden palvelujen kehittämiseen.
Etäkonsultaatiota kehitettiin samanaikaisesti toimineessa UULA-hankkeessa,7 joten
se rajattiin KeSTO-hankkeesta pois.
Teknologisia ratkaisuja on kuvattu erilaisilla käsitteillä ja määritelty eri tavoin.
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan erilaisia teknisiä ratkaisuja, joiden avulla voidaan ylläpitää ja parantaa ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä. Sen avulla
on tarkoitus lisätä joustavuutta ja tehokkuutta hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.8

Teknologiatyöryhmä
Jo hankkeen aloitusvaiheessa syyskuun lopulla 2008, monien osatoteuttajien ja erilaisten tavoitteiden vuoksi, päätettiin osittaa hanke pienempiin kokonaisuuksiin.
Rovaniemen kaupungin osahanke pilkottiin vielä kolmeen eri toimenpidekokonaisuuteen, joita olivat teknologiatuettujen palvelumuotojen kokeilu, ennakoivat kotikäynnit ja ”kontaktiparkit” senioreille.9

Tepponen 2011, 99.
Projektihakemus, KeSTO-hanke 2008.
5
Saranki-Rantakokko, hankesuunnitelma 2008.
6
Timonen 2004, 9.
7
Liimatta 2010,3.
8
Tepponen 2011, 99.
9
Saranki-Rantakokko 2008.
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Jokaiselle osahankkeelle koottiin oma työryhmä, johon kuului osatoteuttajan edustaja tai edustajia sekä hanketyötekijöitä, kuten koordinaattori, projektipäällikkö ja aina
aihealueeseen liittyvät asiantuntijaopettajat. Teknologiatoimenpideryhmään kutsuttiin aluksi koko Rovaniemen kaupungin työryhmä, johon kuului kaupungin perusterveydenhuollon johtavia henkilöitä, lähijohtajia sekä perustyöntekijöitä, myös tietohallinto oli edustettu. Toiminnan edetessä teknologiatyöryhmän jäsenten määrä
tiivistyi ja muovautui uudelleen. Työryhmään liittyi Rovaniemen kaupungin kotipalvelun ohjaaja, joka otti vastuun teknologiaan perehtymisestä hankkeen aikana
sekä hankkeeseen myöhemmin mukaan tullut hanketyöntekijä, suunnittelija, joka
organisoi kotihoidon asiakkaiden turvahälytyslaitteiden koekäytön ja palautteen
keräämisen kokeilusta. Arviointi pilotin onnistumisesta ja koekäyttöön osallistuneiden ikääntyneiden omaisten kokemukset on kirjoitettu seuraavassa artikkelissa.

ArctiCare Technologies Oy hankkeessa
Hankkeen yhtenä osapuolena oli ArctiCare Technologies Oy, joka keskittyy vanhusten
hyvinvointiteknologian kehittämiseen ja markkinoimiseen sekä palvelumallien luomiseen. Yhtiön tausta on Kemijärven kaupungin johtamissa VanTuki-hankkeissa,
joissa kehitettiin nykyaikaista teknologiaa hyväksikäyttäen vanhusten hyvinvoinnin tukijärjestelmä. Hanke kaupallistettiin sen päätyttyä, ja sitä varten perustettiin
ArctiCare Technologies Oy.10 Yhtiö toimii edelleen Kemijärvellä sekä Helsingissä.
ArctiCare -etähuolenpitojärjestelmä11 on Internet-pohjainen langaton ratkaisu, joka
voidaan asentaa omaan kotiin, palvelukotiin tai muuhun vanhustenhuollon laitokseen. Kyseessä on kokonaisvaltainen kommunikaatio- ja hälytysjärjestelmä, joka
koostuu keskusyksiköstä ja asiakaspäätteistä. Yksittäisessä järjestelmässä voi olla
lukuisia asiakaspäätteitä.
Teknologiaosahankkeen aluksi kartoitettiin miten ja missä ArctiCare-järjestelmää
on käytetty ja millaisia kokemuksia käytöstä oli. Laitteiston ja järjestelmän avulla kotona asuvat ikääntyneet voivat kommunikoida kuvapuheluyhteyden avulla omaisten ja hoitohenkilökunnan kanssa. Lisäksi järjestelmään voidaan liittää erilaisia sähköisiä lisäpalveluja, kuten pelejä, ohjattuja harrastuksia ja yhteydenpitoa erilaisiin
tapahtumiin. ArctiCare-järjestelmään kuuluu myös sisätila- ja pihapiiripaikannus
sekä automaattisia hälytystoimintoja, mikäli vanhus ei itse kykene tekemään hälytystä apua tarvitessaan. ArctiCare-järjestelmä tarjoaa tarvittaessa turvallisuutta
myös henkilökunnalle. Järjestelmästä saadaan tarvittaessa tapahtumista kattava raportti, joka voidaan arkistoida myöhempää käyttöä varten.12

ArctiCare Technologies Oy 2011.
ArctiCare Technologies Oy 2011.
12
ArctiCare Technologies Oy 2011
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ArctiCare-huolenpito -järjestelmä oli alkuperäisen hankesuunnitelman mukaisesti
tarkoitus ottaa pilotoitavaksi hankkeen aikana Rovaniemen kaupungin kotihoidossa. Ohjelma ja laitteistoa olisi testattu viemällä laitteisto asiakkaalle ja asentamalla
Internet-yhteys tarvittaessa kotiin. Valvontakeskus olisi toiminut kotihoidon toimistossa. Ongelmaksi muodostui Rovaniemen kaupungin varovainen suhtautuminen
järjestelmän Internet-pohjaisuuteen. Sen nähtiin olevan tietoturvallisuusriski sekä
kaupungin järjestelmälle että asiakkaalle. Skype-pohjaisuudestaan huolimatta järjestelmä on käytössä muutamien kuntien palveluasumisen laitoksessa sekä joillakin
yksityisillä henkilöillä.13
Järjestelmän testausta varten etsittiin kotona asuvia vanhuksia ja heidän omaisiaan.
Pilotin aikana yhteydenpito ikääntyneen ja omaisten välillä olisi tapahtunut kuvapuhelimen avulla. Toinen vaihtoehto olisi ollut, että laitteisto ja samalla huoneistoon
asennettu paikannusohjelma olisi toiminut turvahälytyslaitteena. Hälytys olisi voitu
ohjata omaisten puhelinlaitteisiin. Tässä tapauksessa ikääntyneen ja omaisten ohjaukseen ja ohjelmistotukeen olisi pitänyt olla riittävästi resursseja käytössä. Laitteisto
ja ohjelma asennettiinkin kahden ikääntyneen henkilön kotiin. Ensimmäinen koehenkilö ei kuitenkaan halunnut jatkaa kokeilua kovin pitkään. Ongelmaksi muodostui järjestelmän tietynlainen jäykkyys ja käyttäjän kokemattomuus tietoteknisten
laitteiden käytössä. Käyttäjä ja omaiset kokivat, että ohjelmiston asentaminen laitteistoon vaikeutti laitteen muuta käyttöä, esimerkiksi pankkiasiointia. Lisäksi ikääntynyt henkilö ei ollut kovin tottunut tietotekniikan käyttäjä. Omaiset ja koehenkilöt
olisivat tarvinneet enemmän tukea järjestelmän käyttöönottoon, sitä hanke ei kyennyt kesäaikaan tarjoamaan.
Toinen koehenkilö asui Lapin etäisimmässä kolkassa Rovaniemeltä katsoen eli
Utsjoen keskustassa. Hänellä oli jo entuudestaan tuntumaa tietotekniikkaan ja kokemusta Skype-puheluista yhteydenpitovälineenä. Koehenkilön valintaan vaikutti
mahdollisuus testata etäteknologian ja laajakaistayhteyksien toimintaa Suomen ääreisosissa. Ongelmaksi muodostui heti laitteen asennuksen yhteydessä tietoteknisen
tuen puute pilottipaikkakunnalla. Internet-yhteyteen tarvittava modeemi ei toiminut tai rikkoontui useita kertoja. Lähin tietoteknologiayritys oli Ivalossa, noin 160
kilometrin päässä Utsjoelta. Myöskään laajakaistan operaattorin toiminta ei osoittautunut kovin luotettavaksi ja varmaksi. Teknisen tuen ja palvelukonseptin puute
osoittautui ongelmaksi myös tässä tapauksessa.
Monissa muissa vastaavanlaisissa teknologiapiloteissa on todettavissa, että teknologian avulla on mahdollista rikastuttaa ikääntyneiden elämää muun muassa lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja luomalla turvallisuuden tunnetta. Piloteissa löydettiin
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myös ratkaisuja esimerkiksi kotihoidon ja palveluasumisyksiköiden henkilökunnan
työn helpottamiseksi. Pilotoiduissa tuotteissa ja järjestelmissä havaittiin puutteita käytettävyydessä ja tiettyihin toimintaympäristöihin soveltuvuudessa.14 Myös palvelukonseptin puute on esteenä tietotekniikan viemiselle kotona asuville ikääntyneille.15
Kirjallisuuden mukaan käyttäjän näkökulmaan on kiinnitetty liian vähän huomiota
sekä tutkimushankkeissa että teknologian tarjoamisessa ikääntyneiden kotiin.16

Muita teknologisia sovelluksia hankkeen toiminnassa
Hankkeen alussa järjestettiin kaksi kertaa tilaisuus, missä teknologiayritykset saivat
esitellä ohjelmistojaan ja järjestelmiään. ArctiCare Technologies Oy ja alla olevassa taulukossa mainitut muut yritykset saivat mahdollisuuden esitellä konseptiaan hankkeen
työryhmälle. Aina esittelyjen jälkeen pohdittiin teknologian soveltuvuutta ja realistisia
mahdollisuuksia irrottaa henkilökuntaa perehtymään teknologiaan ja sen käyttöön.
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Toistuvasti käsitelty teknologia TEK-tiimin kokouksessa on ollut turvapuhelin ja siihen liittyvät lisälaitteet. TEK-tiimissä päätettiinkin pilotoida turvapuhelimeen liittyviä lisälaitteita Rovaniemen kotihoidon Uittotiimin asiakkailla kevään ja kesän 2011
aikana. Turvapuhelimien lisälaitteista tehtiin ”turvapaketti”, joka sisälsi turvapuhelimen lisäksi ovihälyttimen, palohälyttimen ja hellavahdin. Kokeilun näkökulma
on turvallisuuden parantumisessa, kun tavoitteena on saada tietoa turvapuhelinten
lisälaitteiden hyödystä asiakkaalle, kotipalvelun työntekijälle ja organisaatiolle sekä
tiedon saanti laitteiden kokonaiskustannuksista. Pilotin tuloksista kerrotaan Terttu
Tepon ja Pia Yliräisänen-Seppäsen kirjoittamassa seuraavassa artikkelissa.

Älli-Älykoti
Hankkeessa syntyi idea koota tietoa ikääntyville suunnatuista teknologisista ratkaisuista ja niiden saatavuudesta. Tiedon kerääminen ja kokoaminen annettiin Lapin
yliopiston taiteiden tiedekunnan tehtäväksi. Tehtävän tekemiseen valittiin opiskelija
Heikki Tuisku, joka kokosi tiedot DVD-tiedostoksi. Tiedosto nimettiin ”virtuaaliseksi
kotiympäristöksi”, johon on koottu kotona-asumista ja hyvinvointia helpottavaa teknologiaa, jota voi hankkia helposti, kohtuullisen hintaisena marketeista ja rautakaupoista. Tiedoston kuvamateriaali on sarjakuvamaista ja piirrettyä, joka on helposti hahmotettavissa. Kuvista löytyy jokaisen tuotteen kohdalta piste, jonka aukaisemalla saa
tietoa laitteesta ja sen toiminnasta. DVD:n lopuksi on koottu lista tuotteista ja niiden
senhetkisestähankintapaikasta sekä hinnasta. Tiedosto nimettiin Älli-Älykodiksi, jonka nimisenä se löytyy tälläkin hetkellä esimerkiksi Rovaniemen kaupungin verkkosivuilta. Älli-Älykodin ei ole tarkoitus mainostaa tuotteita, vaan tiedottaa olemassa olevista tuotteista ja ohjeista katsoja arvioimaan mahdollista hankintahintaa. Esittelyyn
valitut tuotteet on tarkoituksella valittu eroamaan varsinaisista apuvälineistä, joita
hankitaan vammaisten ja liikuntarajoitteisten elämää helpottamaan.

Kuva 1. Älli-Älykoti DVDn kansikuva
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Sävelsirkku
Hankkeessa pilotoitiin myös suomalaista innovaatiota, Sävelsirkkua, joka oli kuntouttavaan vanhustyöhön suunnattu vanhusten virikeohjelma ja -laitteisto. Pilotin
kohteena oli yksi Rovaniemen kaupungin vanhusten hoitolaitoksista. Konseptin
avulla kehitetään asiakaslähtöistä, toiminnallista ja sosiaalisesti aktiivista hoitokulttuuria hyvinvointiteknologiaa hyödyntäen. Hanke vuokrasi laitteiston vuoden
ajaksi hoitolaitoksen käyttöön. Laitteisto keräsi tietoa laitteiston määrällisestä käytöstä automaattisesti ja raportit saatiin säännöllisesti hankkeen käyttöön. Hoitajien
kokemuksesta laitteiston ja konseptin käytöstä on valmistumassa opinnäytetyö tänä
syksynä.

Kuva 2. Sävelsirkku-laitteistoa

Pohdinta
Yksi hankkeen konkreettinen tuotos on Älli-Älykoti DVD. Se sisältää tietoa, mitä
ikääntyville suunnattuja teknologisia ratkaisuja on saatavilla. Se on ollut erittäin
suosittu ikääntyneiden ja heidän parissaan työskentelevien joukossa ja on edelleen
luettavissa Rovaniemen kaupungin verkkosivuilla. Sävelsirkku-kokeilu päättyi kestettyään vuoden ja konseptia ei otettu käyttöön Rovaniemen kaupungin yksiköissä
hankkeen aikana. ArctiCare Technologies Oy:n kokeilusta saimme kokemuksia ja
varmistusta jo aiemmissa hankkeissa todetuille seikoille palvelukonseptien tärkeydestä ikääntyneille suunnatun teknologian kehittämisessä.
Ikääntyvien palveluissa sellaisen teknologian hyödyntäminen, joka palvelee tarkoituksenmukaisesti asiakasta ja palvelun tuottajaa, on osoittanut haasteelliseksi.
Esteitä on teknisellä puolella mutta myös osaamisessa sekä asenteellisella puolella.
Samanlaisia ongelmia on ollut muissakin eri puolilla maatamme toimineissa kehit-
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tämishankkeissa. Myös organisaatioiden kyky hyödyntää olemassa olevia teknologioita on osoittautunut ongelmalliseksi, mm. tietosuojaongelmat estävät ohjelmien
pilotointia julkisissa organisaatioissa. Joustavan ja toimivan rakenteen löytäminen
pilotoinnin suorittamiseksi yksityisen henkilön ja julkisen organisaation välille on
osoittautunut vaikeaksi ongelmaksi. Yksittäinen pilotointi KeSTO-hankkeessa epäonnistui riittävän palvelukonseptin puutteeseen. Omaisen ja iäkkään kotona-asuvan
henkilön välille tarkoitettu yhteydenpito hankkeen tarkoitusta varten toimittamilla
laitteilla ei onnistunut, kokeilu lopetettiin pian. Pilotointiin osallistuvien henkilöiden ja omaisten löytäminen oli ongelmallista ja pilotoinnista tältä osin päätettiin
luopua. Samanlaisia vaikeuksia on kohdattu myös muissa teknologiaan keskittyneissa hankkeissa.
Teknologian käytön opettaminen iäkkäille ja samalla internetin käytön opastus nähdään hankkeessa erittäin tärkeänä asiana. Mikäli internetistä saadaan kaikkien itsellisesti toimivien henkilöiden jokapäiväiseen toimintaan kuuluva väline, tehostetaan
koko yhteiskunnan toimintaa. Internetin uudet sosiaalisen median viestintäsovellukset ovat löytäneet paikkansa kaikenikäisen väestön viestintävälineenä.
Kokemukset eri hankkeissa ovat osoittaneet, että teknologian hyödyntäminen palvelutoiminnassa on haasteellinen asia. Kehittämishankkeiden tuloksena luodut
uudet palvelukonseptit ovat useimmiten jääneet käyttöönottamatta. Asiasta on keskusteltu tavattuamme muita hankehenkilöitä verkostoitumistapaamisissa sekä se
ilmenee myös lukuisista hankeraporteista. Tähän tulevaisuuden näkymään tulisi
varautua juuri nyt, ja keskittyä kouluttamaan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa sekä ikääntyvää väestöä teknologian ja informaatioteknologian käyttöön.
Koulutusta tarvitaan itse teknologiaan perehtymiseen, työtapojen muuttamiseen,
työn uudelleen organisointiin ja johtamismenetelmien kehittämiseksi. Liian nopeasti tapahtuvat muutokset saattavat syrjäyttää teknologiaa tuntemattoman väestön,
kuten ikääntyneet, kehityksen ulkopuolelle.17 Ulkopuolelle jääntiin saattaa vaikuttaa myös teknologian toimimattomuus ja heikko saavutettavuus harvaanasutuilla
seuduilla, kuten Lapissa.
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Kenelle turvahälytysjärjestelmä
luo turvaa? Kokemuksia
turvahälytysjärjestelmäkokeilusta
Pia Yliräisänen-Seppänen & Terttu Teppo
Johdanto
KeSTO-hankkeessa toteutettiin kokeilu, jonka tavoitteena oli saada tietoa ikäihmisten, heidän omaistensa ja kotihoidon työntekijöiden kokemuksista turvapuhelimen
ja siihen liittyvien lisälaitteiden käytöstä. Kokeilu toteutettiin Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen kotipalvelun yhteistyönä vuoden 2011 aikana.
Hyvinvointiteknologialla tarkoitetaan tietoteknisiä ja teknisiä ratkaisuja, joilla ylläpidetään tai parannetaan ihmisen elämänlaatua, hyvinvointia ja terveyttä1.
Hyvinvointiteknologia voidaan jaotella seuraavasti:
Hyvinvointiteknologian sisältö:
1. Erikoistunut kommunikaatioteknologia
• mukana kannettava teknologia, joka siirtää tietoa tai varoittaa vaarasta
• yhteydet kodin ulkopuolelle (esim. virtuaaliteknologia)
2. Avustava teknologia
• apuvälineet fyysisen toimintakyvyn aletessa tai ylläpitoon
• apuvälineet liittyen aistien ja muistin alenimiseen
• muu kodin turvatekniikka2

1
2

Välikangas 2006, 18.
Välikangas (2006) jakaa hyvinvointiteknologian Piece & Hollandin jakoa mukailleen.
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Tässä yhteydessä turvapuhelimet ovat hyvinvointiteknologian määrittelyn mukaan
avustavaa teknologiaa, joka liittyy muuhun kodin turvatekniikkaan. Käyttöä määrittelee vahvasti ongelmia ennaltaehkäisevä tavoite, joka lisää ikäihmisen turvallisuutta.

Kuvaus turvahälytysjärjestelmästä
Turvahälytysjärjestelmän rakentui teknologian ja palvelujärjestelmän kokonaisuudesta. Teknologia tarvitsee toimivan järjestelmän, jotta se turvaa laadukkaiden palveluiden saannin asiakkaalle ja lisää työhyvinvointia työntekijälle3.
Kokeilussa käytettävä turvapuhelin oli puhelinverkkoon liitettävä laite. Sen kautta
tehdyt hälytykset vastaanotettiin ympäri vuorokauden Suomen ensiapupalvelussa,
joka arvioi tilanteen ja teki tarvittaessa hälytyksen Rovaniemellä toimivalle LapSec
Oy:lle tai yleiseen hätänumeroon. Turvapuhelin sisälsi aina turvarannekkeen, jota
ikäihminen saattoi pitää ranteessa. Ikäihminen saattoi tehdä hälytyksen joko turvapuhelimen tai -rannekkeen välityksellä painamalla nappia. Lisälaitteet olivat ovihälytin, hälytyksen tekevä palohälytin ja hellavahti.

Kuva 1. Kokeilussa käytetty hälytysjärjestelmä

3

Raappana & Melkas 2009, 14.
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Ovihälytin on kooltaan pieni ja melko huomaamaton laite, joka liitetään ulko-oveen.
Hälytin on yleensä päällä yöaikaan, mutta tarkempi aika sovitaan ikäihmisen ja
hänen omaistensa kanssa. Kun ovihälytin on päällä, se lähettää viestin automaattisesti Suomen ensiapupalveluun oven auetessa. Tämän jälkeen hälytyskeskuksesta
kysytään turvapuhelimen kaiuttimen kautta tilannetta ikäihmiseltä. Ovihälytin ei
tunnista ohittavan henkilön kulkusuuntaa, mutta se voidaan varmistaa hälytyskeskuksesta. Turvapuhelimeen kytketty palohälytin hälyttää tulipalon uhatessa avun
paikalle automaattisesti.
Lieden sähkösyöttöön liitetty hellavahti seuraa myös lieden käyttöä ja katkaisee automaattiajastimella sähkön, jos lieden levyjen tehoja ei muuteta tietyn ajan kuluessa4.
Kokeilussa käytettiin teknologiaa, josta on laaja käyttökokemus ja johon liittyvästä
palveluprosessista on tuotettu aukoton ja muihin ympäristöihin siirrettävä kuvaus.
Näin voitiin varmistaa, ettei kokeilu aiheuta ikäihmiselle vaaratilanteita.

Kokeilun toteuttaminen
Turvahälytysjärjestelmäkokeilu toteutettiin Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja
Rovaniemen kotipalvelun yhteistyönä helmi-syyskuu välisenä aikana 2011. Kokeilun
järjestäminen nosti esille eettisiä kysymyksiä, koska ihmisiä koehenkilöinä käyttävä
tutkimus edellyttää vapaaehtoista ja riippumatonta suostumusta.
Ikääntyneiden koehenkilöiden osallistumisessa tutkimuksessa korostuvat eettisestä
näkökulmasta seuraavat tekijät:
1. koehenkilön tietoon saatettava informaatio tulee kertoa sillä tavalla
ja siinä muodossa, että ikääntynyt ihminen pystyy sen omaksumaan
2. varmistettava, että henkilö on ymmärtänyt hänelle kerrotut asiat
3. ikääntynyt henkilö on mukana täysin vapaaehtoisesti kaikissa häntä
ja koeasetelmaa koskevissa päätöksissä5
Kokeiluun osallistuvilla asiakkailla muisti ja toimintakyky oli alentunut, joten he eivät pystyneet ymmärtämään kokeilun luonnetta ja tavoitetta. Näin olleen suostumus
kokeiluun pyydettiin ikäihmisen omaiselta, joka myös haastateltiin kokeilun lopuksi.
Kokeilun suorittamisesta tehtiin sopimus, jonka kotipalveluohjaaja ja ikäihmisen
omaiset kävivät lävitse yhdessä. Ikäihmiset olivat tilanteessa läsnä ja myös heidän
kanssaan juteltiin kokeilun suorittamisesta. Suostumussopimuksesta kävi ilmi ko-

4
5

Lieden turvalaitteet.
Leikas 2008, 119.
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keilun tavoite, eteneminen, yhteyshenkilöiden tiedot ja oikeus tutkimuksen keskeyttämiseen sekä annettiin lupa tutkimusmateriaalin keräämiseen ja käyttöön. Lisäksi
sopimuksessa tuotiin esille, mitä kokeilun jälkeen tapahtuu ja kuinka ikäihminen
voi halutessaan jatkaa laitteiden käyttämistä.
Kokeilussa Rovaniemen kotipalvelu teki sopimuksen ikäihmisen puolesta Suomen
ensiapupalvelun kanssa. Tämän jälkeen yritys postitti laitteet ja Lapsec Oy asensi ne
ikäihmisen kotiin. Lisäksi yrityksen piti kouluttaa ikäihminen ja hänen omaisensa
laitteiden käytöön.
KeSTO-hanke maksoi turvapuhelimen ja siihen valittujen lisälaitteiden aloituskustannukset sekä kaikki käyttökustannukset kokeilun ajalta. Ikäihminen maksoi hälytyskäynnit.’
Syyskuun 2011 aikana ikäihmisten omaiset haastateltiin. Tavoitteena oli kerätä tietoa turvapuhelimen ja siihen liittyvien lisälaitteiden käyttökokemuksista. Samassa
yhteydessä kotipalveluohjaaja keskusteli jokaisen kokeiluun osallistuvan omaisen
kanssa mahdollisesta laitteiden jatkokäyttämisestä.

Asiakkaiden valinta
Rovaniemen alueella on kotihoidon asiakkaina 75-84-vuotiaita henkilöitä noin
500-600, joista tilapäisen kotisairaanhoidon asiakkaita on noin 300. Tästä joukosta
Rovaniemen kotihoidon ammattilaiset arvioivat, mikä oli ensisijainen kohderyhmä
ja ketkä hyötyisivät eniten kokeilusta. Tärkeimmät valintakriteerit olivat asiakkaan
muistamattomuus tai alentunut toimintakyky tai molemmat. Teknologian käytön
suunnittelun tulisi lähteä asiakkaan tai käyttäjän tarpeista6. Teknologian käyttöönoton tavoitteena oli tukea ikäihmisen selviytymistä kotona ja pitkittää laitoshoitoon
siirtymistä. Lisäksi oli tärkeä huomioida ikäihmisen omaisten tukeminen.
Kotihoidon asiakkaiden toimintakyvyn luokittelussa on käytetty RAVA™ -mittaria,
joka on Suomen Kuntaliiton omistama ja FCG Finnish Consulting Group Oy:n lisensoima ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari. Mittarilla arvioidaan toimintakykyä seuraavien toimintojen avulla: näkö, kuulo, puhe, liikkuminen, rakon
ja suolen toiminta, syöminen, lääkitys, pukeutuminen, peseytyminen, muisti sekä
psyyke. Mittarin avulla asiakkaalle lasketaan ns. RAVA-indeksi ja RAVA-luokka, joita voidaan käyttää viitteellisinä arvoina, kun arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä
ja mahdollista avuntarvetta.7

6
7

Raappana & Melkas 2009, 13.
Mikä on RaVa-mittari.
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Taulukko 1. Arvioitu avun tarve RAVA-luokittain8
RAVA-luokka

RAVA-indeksi

Avun tarve

RAVA-luokka 1

1,29-1,49

Satunnainen

RAVA-luokka 2

1,50-1,99

Tuettu hoito

RAVA-luokka 3

2,00-2,49

Valvottu hoito

RAVA-luokka 4

2,50-2,99

Valvottu hoito

RAVA-luokka 5

3,00-3,49

Tehostettu hoito

RAVA-luokka 6

3,50-4,03

Täysin autettava

RAVA-ideksi soveltuu varauksella ikäihmisen päivittäisten perustoimintojen arviointiin. Sen tulos ei yksinään kerro ikäihmisen toimintakyvyn kokonaistilannetta.
Arvioitaessa päivittäisistä toiminnoista selviämistä pitää käyttää myös muita menetelmiä RAVA-mittarin lisäksi.9
Tässä yhteydessä ikäihmisen toimintakyvyn arvioinnin tukena on käytetty MMSEtestiä (Mini Mental State Examination), joka on muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu testi. MMSE soveltuu hyvin ikäihmisten kognitiivisen toimintakyvyn arviointiin ja seulontaan jatkotutkimuksia varten.10
Taulukko 2. MMSE-testin raja-arvot11
MMSE pisteet

Raja-arvot

30-24

normaalia tai lievästi heikentynyt kognitiivinen toimintakyky

18–23

lievä dementia

12–17

keskivaikea dementia

0-11

vaikea dementia

Kokeiluun osallistui kahdeksan ikäihmistä. Näistä kokeilun keskeytti kolme asiakasta, jotka saivat laitospaikan kokeilun aikana. Seuraavassa taulukossa esitetään
kokeiluun osallistuneiden henkilöiden taustatietoja ja heille valittu laitteistokoonpano. Taulukko ei anna kokonaiskuvaa ikäihmisen tilanteesta, sillä siinä esitetä omaisten ja omaishoitajien tekemää huolenpitoon liittyvää työtä.

Mikä on RaVa-mittari.
Autio 2011.
10
Mini Mental State –asteikko.
11
Mini Mental State –asteikko.
8
9
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Taulukko 3. Yhteenveto kokeiluun osallistuneista asiakkaista
Ongelma
Asiakas A:

•
•

Asiakas B:

•

•

Asiakas C:

•

•

Asiakas D:

•

Kotihoidon
palvelut

Toimintakyky

liesi unohtunut päälle
yöllä
poistunut
kotoaan

•

asiakas
muistamaton
puoliso
sokea

•

uhka lieden
unohtamisesta päälle
puoliso
liikuntarajoitteinen

•

uhka vaeltelusta

•

Laitteet

Alzheimerin
tauti
MMSE20/30
RaVa 2.2

•
•

2 x vrk
yöpartio 1
x vrk

Turvapuhelin ja lisälaitteet:
•
ovihälytin
•
palohälytin
•
hellavahti

Alzheimerin
tauti
MMSE 19/30
RaVa 3.06

•

2 x vrk

Lisälaitteet:
•
palohälytin
•
ovihälytin
•
Huom! ranneke
puolisolla
•
Turvapuhelin
ennestään

Alzheimerin
tauti
MMSE 22/30
RaVa 1.42

•

1 x vrk

Lisälaitteet:
•
palohälytin
•
Huom! ranneke
puolisolla
•
Turvapuhelin
ennestään

•
•

Alzheimerin
tauti
MMSE 15/30
RaVa 2.82

Arkisin:
•
päiväpalvelu 5 x vk
Viikonloppuna:
•
3 x vrk

Turvapuhelin ja lisälaitteet:
•
ovihälytin

•
•

•
•

•
•

Asiakas E:

•

yöllä
poistunut
kotoaan

•
•

MMSE 20/30
RaVa 2.26

Arkisin:
•
päiväpalvelu 2 x vk
•
2 x vrk

Lisälaitteet:
•
ovihälytin
•
Turvapuhelin
ennestään

Asiakas F:

•
•

harhainen
uhka vaeltelusta

•

Alzheimerin
tauti
MMSE 18/30
RaVa 1.88

Arkisin:
•
päiväpalvelu 5 x vk
•
2 x vrk
Viikonloppuna:
•
3 x vrk

Turvapuhelin ja lisälaitteet:
•
ovihälytin
•
palohälytin

yöllä
poistunut
kotoaan

•
•
•

Alzheimerin
tauti
MMSE 22/30
RaVa 1.97

Arkisin:
•
päiväpalvelu 5 x vk
•
2 x vrk
Viikonloppuna:
•
3 x vrk

Lisälaitteet:
•
ovihälytin
•
palohälytin
Huom!
Turvapuhelin ennestään

yöllä ja
päivällä
poistunut
kotoaan
liesi unohtunut päälle

•
•
•

Parkinson
dementia
MMSE 3.34

Arkisin:
•
päiväpalvelu 2 x vk

Turvapuhelin ja lisälaitteet:
•
ovihälytin x2
•
palohälytin
•
hellavahti

Asiakas G:

Asiakas H:

•

•

•

•
•
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Omaisten kokemuksia turvapuhelimesta ja lisälaitteista
Omaisten mukaan ikäihmisillä on vaikeuksia ymmärtää turvalaitteiden tarkoitus ja
he saattoivat vastustaa niiden käyttöönottoa.
”Ei eihän se ymmärtänyt koko hömpäsen päälle mittään, mie sanoin niille pojille, ku se
tuotiin että tuo on avain turha vekotin.” (omainen 2)
Kyllä kyllä se tykkää eittämättä. Alussa pani hanttiin tuota ovi, vaikka kuinka monta
kertaa selvitettiin. Nyt ku on päässyt tottumaan ja niin poispäin ei se enää. (omainen 4)
Turvalaitteet vaikuttavat ikäihmisten lisäksi myös heidän omaistensa hyvinvointiin.
Omaisten oli helpompi uskoa laitteiden antavan turvaa ikäihmiselle ja vähentävän
omaa huolta, jos heillä oli tiedossa ikäihmisen öinen vaeltelu tai unohtelu lieden
käytössä
”On vaikuttanut ainaki mun arkipäivään. Kaikki nämä kulunvalvonta ja nämä on
vaikuttanu sillä tavalla että olen huolettomampi. Mun ei tarvi ressata ja miettiä koko
aikaa, lähteekö se hortoileen yöllä ja jos jotain sattuu niin on apua. ”(omainen 1)
Tämä vaikutti eniten (osittaa hellaa). Mietin mikähän siellä on päällä ja ..(Omainen 2)
Vastaavasti niissä perheissä, joissa omaiset eivät tienneet tai uskoneet ikäihmisen
lähtevän kotoaan, turvalaitteiden tarvetta ei tunnistettu.
Ei siis sillä lailla meijän arkeen (omainen 4)
Turvalaitteiden asennuksen yhteydessä yrityksen piti opastaa omaiset ja ikäihminen
niiden käytössä. Kuitenkaan osa haastatelluista ei näyttänyt tuntevan hälytysprosessia. He eivät esimerkiksi tienneet, kuinka käyttäytyä, kun hälytys oli päällä.
”Mie en oo kymmenen jälkeen just sen (viittaa hälytykseen) takia tullu sitten” (omainen 1)
Omaiset hyväksyivät turvapuhelimen ja siihen liittyvät lisälaitteet, joista erityisesti
ovihälytin koettiin tarpeellisena. Tätä osoitti se, että kaikki kokeiluun osallistuneet
päättivät pitää turvahälytysjärjestelmän omakustanteisena kokeilun jälkeen. Tästä
huolimatta turvapuhelimeen liittyvää turvaranneketta arvosteltiin vahvasti. Osa
omaisista pelkäsi ikäihmisen tekevän turhia hälytyksiä ja osa epäili, ettei ikäihmisen osaa tarvittaessa tehdä hälytystä.
”Se olisi ensimmäinen kerta kun kävi vartijja. Joku hoitaja oli laittanu sen äitulle ranteeseen, Äiti oli nukkunu se oli jotenkin painan itte. Se oli se ensimmäinen hässäkkä
niitten vartijoitten kanssa.” (omainen 2)
”Äiti ossaa painaa, mutta ku se vaan painas sitä. Oon yrittäny sanoa, että paina vaan
sitä nappia, ku se on sitä varten.” (omainen 1)
”Niin itte sannoo, että tuota..sillä on tullut sitä (viittaa vahinkohälytyksiin)” (omainen 4)
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Ohjeiden mukaan turvaranneke kuului pitää ranteessa, jotta käyttäjä pystyy tekemään hälytyksen kaikkialta kotoaan. Kuitenkin ikäihmiset pitivät sitä pöydällä tai
se saattoi olla jopa hukassa.
”Pitää selvittää miksi tää (viittaa turvarannekkeeseen) on mulla pöydällä. Mää ajatteli,
että suotta kai se roikkuu minun ranteessa, jos mulle sattuu niin mää teen sillä mutta,
jos kotona sattuu vaimolle niin milläs se soittaa. Tällä tavalla me ollaan tällänen systeemi”. (omainen 3)
Se turvaranneko on hus hiiteen joutunu. Ei me tiietä missä se on, ei ees löydetä. Äiti
vihas sitä, ei tykänny ollenkaa. ,(omainen 2)
Näin ollen turvaranneke ei vastannut koeryhmällä tarkoitustaan. Ikäihmiset eivät ymmärtäneet sen käyttötarkoitusta ja se saattoi aiheuttaa jopa ahdistusta.
Turvarannekkeen aiheuttamat haitat koettiin suuremmaksi kuin sen mahdolliset
hyödyt.

Yhteenveto
Hyvinvointiteknologian käyttöönotto ei vaikuta vain ikäihmisen arkeen vaan myös
ikäihmisten omaisten ja kotihoidon työntekijöiden arkeen12. Turvalaitteet lisäävät
ikäihmisten turvallisuutta, jos niiden kautta välittyy tieto vaaratilanteista ja auttaja
on nopeasti tavoitettavissa. Tämä edellyttää, että ikäihminen on pystynyt tekemään
hälytyksen tai hälytys tapahtuu automaattisesti. Kokeilumme vahvisti, etteivät turvapuhelin ja turvaranneke sovi muistisairaalle ikäihmiselle, koska hälytyksen tekeminen edellyttää kykyä arvioida avun tarve ja hälyttää apua13. Tällöin turvalaitteet
saattavat antaa omaisille väärän käsityksen teknologian mahdollisuuksista antaa
turvaa hätätilanteessa.
Muistisairailla ikäihmisillä on alentunut kyky oppia uutta, mikä liittyy oleellisesti
teknologian käyttöönottoon. Tätä voidaan kuitenkin ennakoida ottamalla turvateknologian laitteet käyttöön ennen kuin kognitiivinen toimintakyky on vahvasti alentunut. Rovaniemellä kotihoidon asiakkaat hankkivat usein turvapuhelimen, kun he
kotiutuvat sairaalasta. Tällöin heillä on hyvä mahdollisuus opetella käyttämään sitä.
Kun muistisairas henkilö on harjoitellut laitteen käyttöä sairauden varhaisessa vaiheessa, hän hyötyy sen käytöstä enemmän kuin harjoitelmatta14.
Kokeilumme vahvisti, että muistihäiriöinen ikäihminen hyötyy turvapuhelimen automaattisen hälytyksen tekemistä lisälaiteista. Passiiviset turvalaitteet toimivat taus-

Ahtiainen & Auranne 2007, 11.
Hedberg, Salo & Perälä 2006, 43.
14
Hedberg, Salo & Perälä 2006, 43.
12
13
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talla ja aktivoituvat vain, kun sovittu raja ylitetään15. Palohälytin, hellavahti ja ovihälytin toimivat ennaltaehkäisevästi ja lisäävät ikäihmisen turvallisuutta. Lisäksi ne
helpottivat omaisten ja kotihoidon työntekijöiden huolta. Ne eivät kuitenkaan korvaa
fyysistä läheisyyttä, kosketusta eikä samassa tilassa tapahtuvan keskustelun erityisyyttä. Tästä syystä teknisten laitteiden käyttöön oton ensisijaisena ja ainoana tavoitteena ei tulisi olla kotikäyntien harventaminen tai jopa poistaminen16.
Parhaimmillaan turvalaitteiden käyttö vähentää niin sanottuja tarkistuskäyntejä.
Tehdyssä kokeilussa yhdeltä ikäihmiseltä jätettiin yöpartio pois, koska käynnin tarkoituksena oli tarkistaa, että ikäihminen on kotonaan. Käynti korvattiin ovihälyttimellä, jolloin pystyttiin ennaltaehkäisemään vaaratilanne, jossa ikäihminen lähtee
yöllä pois kotoaan herätessään yöpartion käyntiin. Lisäksi hälytinlaitteiden kautta
kotihoito saa raportteja, josta on hyötyä asiakkaita hoidettaessa ja palvelujen määrää
arvioitaessa.
Turvahälytysjärjestelmän valinta asiakkaan tarpeiden mukaan vaatii, että kotihoidon työntekijöillä on tietoa turvalaitteiden käyttötarkoituksesta sekä asiakkaan kokonaistilanteesta. Tämä luo uusia osaamistarpeita kotihoidon työntekijöille, vaikka teknologian asennus ja palvelujärjestelmä ovat yrityksen hallinnassa.
Turvahälytysjärjestelmäosaamiseen liittyy asiakkaan kokonaistilanteen seuraaminen, joka takaa laitteen tarkoituksen mukaisen käytön17. Jotta voidaan varmistaa
turvalaitteiden hyöty, ikäihmisen elämäntilannetta pitää seurata laitteiden asennuksen jälkeen. Lisäksi työntekijöillä tulisi olla tieto uusista teknologista laitteista, jotta
he voivat ohjata ikäihmisiä ja heidän omaisia teknologian hankinnassa ja käytössä18.
Erityisesti omaisten ohjaukseen kotihoidon tulisi kiinnittää huomioita, sillä he ovat
tärkeitä tukihenkilöitä ikäihmisille19.
Voisi sanoa, että kotihoidon työntekijät ovat portinvartijan roolissa teknologioiden käyttöönotossa ja käytössä. He tarvitsevat hyvät tiedot käytettävissä olevasta
teknologiasta, jotta he voivat arvioida asiakaskohtaiset hyödyt ja riskit asiakkaalle. Kotihoidon työntekijät tekevät arvion missä kohdin kotihoitoprosessia turvalaite tms. teknologia palvelee parhaiten asiakasta. Lisäksi he suosittelevat, opettavat
ja edistävät teknologian käyttöä myös ei kotihoidon piirissä oleville ikäihmisille.
Tällaista asiantuntemusta tarvitaan vanhuspalveluita tuottavissa organisaatioita
unohtamatta järjestötoimintaan.

Hedberg, Salo & Perälä 2006, 43.
Teknologia ja etiikka sosiaali- ja terveysalan hoidossa ja hoivassa 2010, 8.
17
Raappana & Melkas 2009, 24.
18
Raappana & Melkas 2009, 31-35.
19
Vahtola & Lukkarila 2006.
15
16
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Halloo Utsjoki! Monikulttuurinen
verkostomalli seurakuntatyöhön
Raija Seppänen
Johdanto
Utsjoen seurakunta kiinnostui KeSTO-hankkeesta sen suunnitteluvaiheessa. Utsjoen
kunta ja seurakunta sijaitsevat etäällä Lapin hallinnollisista ja kasvukeskuksista.
Vuosien ajan haasteena on ollut saada hoitotyön, terveydenhoitotyön ja diakonisen
hoitotyön ammattiosaajia työskentelemään monikulttuurisella ja harvaanasutulla
seudulla. Utsjoen seurakunnassa haluttiin tarjota työelämäläheinen saamen- ja suomenkielinen oppimisympäristö Rovaniemen ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja
ohjaajille. Tässä artikkelissa kuvataan, miten hankkeen aikana kehitettiin utsjokelainen seurakuntatyön monikulttuurinen verkostoyhteistyömalli.

Utsjoki monikulttuurisena asuinalueena
Paikallisuus, alueellisuus ja globaalisuus on todettu olevan sidoksissa toisiinsa.1
Paikallisyhteisöksi voidaan käsittää sellainen ihmisryhmä, joka asuu tietyssä ympäristössä ja maantieteellisesti määrätyllä alueella. Asukkaat ovat vuorovaikutuksessa
myös toisiinsa, jolloin heitä yhdistävät esimerkiksi työhön ja toimeentulon hankintaan liittyvät tekijät. Lisäksi heitä nivoo yhteen yhteisötunne. Tätä yhteisö-käsitettä
suuntaa myös se, miten jäsenet kokevat oman yhteisöllisyytensä. Täten yhteisön voidaan havaita toteuttavan luontosidonnaista elämäntapaa ja päätöksentekoprosesseja, mitkä ovat sidoksissa kulttuuriin ja toimeentulon jatkuvuuteen.2

1
2

Laitinen & Pohjola 2001; Kilpeläinen & Pohjola 2007.
Meriläinen-Hyvärinen 2007.
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Pohjoislappilaisten ja erityisesti utsjokelaisten hyvinvointiin ja terveyteen oletettavasti vaikuttaa heidän kulttuuris-historiallinen paikallisyhteisönsä ja elinympäristönsä. Tässä utsjokelaisen seurakuntatyön KeSTO-hankkeen kehittämisosiota
kuvaavassa artikkelissa tarkastellaan seurakuntalaisten elämää tukevaa yhteistyöverkostoitumista ja etäteknologian kehittämishaasteita. Utsjoen seurakuntalaiset
asuvat erityisesti paikallisyhteisössä, joka määrittyy Lapin maakunnan, PohjoisLapin seutukunnan ja siihen toiminnallisesti liittyvän Utsjoen kunnan asuinalueelle.3 Utsjoen seurakunnan toiminta nivoutuu tämän kunnan alueelle, koska seurakuntajako seuraa kuntarajoja Suomessa.4
Lapin maakunta on jaettu kuuteen seutukuntaan vuonna 1994. Pohjois-Lappi on näistä yksi seutukunta, jonka muodostavat kolme maaseutumaista kuntaa: Sodankylä,
Inari ja Utsjoki. Seutukuntien muodostamisen perusteena on käytetty kuntien välistä yhteistyötä ja työssäkäyntiä. Yhteistyö keskittyy esimerkiksi palvelujen tuottamiseen, elinkeinopolitiikkaan ja maankäytön suunnitteluun. Jokainen Suomen kunta
on jonkin seutukunnan jäsen sijaiten samassa maakunnassa.5
Tenojoen vesistöalue on tärkeä pohjoisten valtioiden välinen rajavesistö Suomen ja
Norjan rajakunnissa. Tenojokilaakson elämälle jokiseutu on aina ollut tärkeä taloudellisesti ja kulttuurisesti. Suurin osa vesistöstä sijaitsee Utsjoen, Tanan ja Kaarasjoen
kunnissa. Tenojokea myöten on kuljettu. Se on yhdistänyt asukkaat toisiinsa ystävyys- ja sukulaisuussiteillä. Saamelaisväestö on tehnyt yhteistyötä poronhoidon,
vuonokalastuksen ja lohen jokikalastuksen yhteydessä.6 Paikallisväestö pyytää
edelleen Tenojoen lohta kotitarpeeksi. Lohenkalastus kantaa kulttuuriperintöä nuoremmille sukupolville. Lisäksi lohen merkitys matkailulle on vähitellen kasvanut ja
alueelle saapuu vuosittain runsaasti virkistyskalastajia.7
Tenon ja sen sivujokien rannoilla on asuttu tuhansia vuosia. Utsjoen (Ohcejohka) kunta on Suomen ja Euroopan Unionin pohjoisin pohjoislappilainen asuinalue, mikä
muodostettiin itsenäiseksi kunnaksi vuonna 1876. Utsjoen kunnan alueella on löydetty kivikautisia asumapaikkoja. Tästä huolimatta ei tiedetä täysin varmasti, keitä nämä esivanhemmat ovat olleet ja mikä on heidän suhteensa nykyisiin seudun
asukkaisiin. Saamelaiset ovat asuneet alueella satoja, ellei tuhansia vuosia. Alueelle
alkoi muuttaa myös suomenkielisiä asukkaita pysyvämmin 1800-luvun lopulla.8

3
4
5
6
7
8

Seppänen 2010.
Halttunen & Pihlaja & Voipio (2008): Kirkkolaki 3:3§.
Lapinliitto 2009.
Helander 1985; Näkkäläjärvi & Pennanen 2000b; Aikio À. 2006; Utsjoen kunta 2002, 2009.
Helander 1985; Pieski P. 2000; Utsjoen kunta 2009.
Pentikäinen 1995; Aikio S. 2006; Utsjoen kunta 2002, 2009.
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Suomessa asuu noin 8500 saamelaista. Heistä yli 4000 elää kotiseutualueellaan, minkä muodostavat Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnat sekä Sodankylän pohjoisosa.
Saamelaisilla on alkuperäiskansana Suomen perustuslain turvaama oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan kotiseutualueellaan. Tämä takaa alueen kulttuuri-itsehallinto. Lisäksi saamen kielilaki turvaa saamelaisille oikeuden
käyttää omaa kieltään viranomaisten kanssa asioitaessa.9 Esimerkiksi utsjokelaisten puhumaa pohjoissaamen kieltä käytetään kunnan ja seurakunnan toisena virkakielenä sekä seurakunnassa kirkollisten toimitusten ja jumalanpalvelusten kielenä.
Saamelaisuuden perustan takaavat kieli, suku ja kotiseutu, kulttuuriperintö, luonnonvarojen kestävä käyttö, luonnon arvostaminen ja kunnioittaminen sekä rauha ja
sovinnollisuus.10
Utsjoelta matkaa Inariin kertyy 125, Ivaloon 164 ja Sodankylään 325 kilometriä. Lapin
läänin keskuspaikkaan Rovaniemelle ajomatkaa kertyy noin 450 kilometriä Utsjoen
kuntakeskuksesta. Etäisyydet ovat haaste kunnan asukkaille käyttää samanveroisesti ja tasapuolisesti erilaisia lakisääteisiä palveluja kuten sosiaali-, terveys-, sivistys- ja kulttuuripalveluita. Naapurikunnat Utsjoki, Kaarasjoki ja Tana muodostavat
kiinteän Tenojokilaakson kulttuurisen, palvelullisen ja elinkeinollisen alueen, missä
asuu yli 7000 asukasta. Tämän vuoksi yhteistyössä ollaan valmiita kehittämään peruspalveluja valtioiden raja-alueella.11
Utsjoella asutus keskittyy Tenon ja sen sivujoen Utsjoen varrelle. Utsjoella asui 1.296
kuntalaista vuonna 2010. Asukkaiden enemmistö noin 650 henkilöä asuu Utsjoki
- Mieraslompolon alueella. Nuorgamissa puolestaan elää 200 ja Karigasniemi –
Outakoski-alueella 450 kuntalaista. Utsjoen asukkaista alle 14-vuotiaita on 13 %, työikäisiä 68 % ja yli 64-vuotiaita noin 19 %. Utsjokelaisista yli puolet on saamelaisia, joten
kuntaa luonnehditaan vahvasti saamelaiseksi kieli- ja kulttuurialueeksi Lapissa.12
Utsjoen kunnan 1296 asukkaasta enemmistö oli tunturisaamea puhuvia saamelaisia vuonna 2010.13 Utsjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan 1061 jäsenestä saamelaisen kielellisen enemmistön muodosti 665 ja suomenkielisen vähemmistön 396
jäsentä.14 Alueella on vaikuttanut vuosikymmeniä kirkollisiin herätysliikkeisiin lukeutuva esikoislestadiolaisuus, mikä on vaikuttanut seuraliikkeeseen kuulumattomiin paikkakuntalaisiinkin. Muiden herätysliikkeiden edustajia on joitakin. Lisäksi
Utsjoen kunnassa elää ortodokseja 1315 ja myös muihin uskontokuntiin tai siviilire-

Suomen perustuslaki 731/1999; Laki saamelaiskäräjistä 974 /1995; Laki saamenkielestä 1086/2003; Saamelaiskäräjät 2008b.
Utsjoen kunta 2009; Utsjoen seurakunta 2010a, 9.
11
Utsjoen kunta 2002, 2009; Seppänen R. 2007.
12
Lapin liitto 2009; Saamelaiskäräjät 2008a.
13
Tilastokeskus 2011.
14
Utsjoen seurakunta 2011.
15
Lapin ortodoksinen seurakunta 17.2.2010.
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kisteriin kuuluvia asukkaita on noin 200. Saamelaisuuden ja kristillisyyden suhdetta
ei voi olettaa jonkin stereotypian vuoksi tietynlaiseksi. Ne eivät ole toisiaan poissulkevia tekijöitä kuntalaisten elämästä kuten tilastotiedot osoittavat.16
Saamelaiskulttuurin ja sen perustana olevien luontaiselinkeinojen turvaaminen
on asetettu velvoitteeksi Suomen lainsäädännössä ja kansainvälisissä sopimuksissa. Poro- ja muilla luontaiselinkeinoilla onkin erityisen vahva taloudellinen ja
kulttuurinen merkitys.17 Utsjokelaisten elinkeinorakenne on kuitenkin muuttunut
vuosikymmenten kuluessa. Alkutuotannosta ja jalostuksesta työpaikat ovat vähentyneet niin, että nykyisin noin joka kymmenes saa toimeentulonsa tältä sektorilta.
Palvelualoilla utsjokelaisista työskentelee yli 60 %. Lisäksi työssä käydään Norjassa,
mikä on tärkeää raja-alueen kuntalaisille. Työikäisiä on lähes puolet kunnan asukkaista, mutta määrä näyttää vähenevän esimerkiksi nuorten muuttaessa opiskelemaan eri paikkakunnille. Työttömyys on ollut hieman kasvussa vuonna 2009.18

Utsjokelainen seurakuntatyö ja yhteistyöverkosto
Seurakuntatyön taustaa
Utsjoen seurakunnan toimintaan19 sisältyy yleinen seurakuntatyö, kasvatustoiminta, diakoniatyö ja lähetystyö sekä hallinto. Utsjoen suomen- ja saamenkielisessä seurakunnassa työskentelee neljä päätoimista työntekijää: kirkkoherra, nuorisotyönohjaaja, seurakuntasisar (diakonissa) ja suntio-kanttori. He vastaavat omalta osaltaan
seurakunnan toiminnoista.
Itse seurakuntatyön päävastuut on jaettu työtekijöiden kesken, joskin he toteuttavat
seurakunnallista työtään itsenäisesti ja luovasti, tiiviissä yhteistyössä auttaen ja tukien toinen toistaan mahdollisuuksiensa mukaisesti. Seurakunnan vapaaehtoistoiminta auttaa erityisellä tavalla lasten ja nuorten kasvatusta sekä aikuistyötä avustaen kaikkia seurakunnan toimintoja.
Seurakunnan hallinnollisesta toiminnasta ja taloudesta vastaa kirkkoherra yhdessä
neljän vuoden välein valittavan kirkkovaltuuston ja -neuvoston sekä johtokuntien
jäsenten ja muiden seurakunnan työntekijöiden kanssa. Seurakuntasisar vastaa dia-

Ks. Johannes Schefferus (1673, 8.luku) kuvaa kristinuskon olevan saamelaisten ”toinen uskonto”. Tilanne on muuttunut
näistä Schefferuksen ajoista. Yhden haastateltavan lähipiirin henkilö on muistellut 11.8.1967 nauhoitetussa haastattelussa (Tku/A/67/106, 107), miten muuan Taavetin Taavetti (tarkoittaen Kristusta Daavidin poikaa) on muinoin tappanut
Utsjoen viimeisen staalon. Saamelaisessa kertomaperinteessä on tallentunut tieto perinteisten uskomusten väistymisestä
kristinuskon myötä.
17
Aikio & Näkkäläjärvi & Pennanen 2000; Näkkäläjärvi & Pennanen 2000a; Näkkäläjärvi 2000; Utsjoen kunta 2009.
18
Pöyry 2004; Lapinliitto 2009.
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Utsjoen seurakunta 2010b.
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koniatyöstä, nuorisotyönohjaaja puolestaan kasvatustoiminnasta, suntio-kanttori
vastaa seurakunnan toimitilojen kunnosta ja musiikkitoiminnasta ja kirkkoherra toteuttaa yhdessä kanttorin ja muiden työntekijöiden kanssa yleistä seurakuntatyötä,
kuten jumalanpalveluselämää, hautausta, muita seurakunnallisia toimituksia kuten
kasteita ja vihkimisiä sekä erilaisia seurakuntatilaisuuksia.
Seurakunnan utsjokelaisia yhteistyökumppaneita ovat kunnan toimialojen edustajat, eri järjestöjen toimijat ja alueen yrittäjät. Lähialueiden yhteistyökumppaneita
ovat Suomen ja Norjan raja-alueen toimijat, naapurikuntien ja -seurakuntien työntekijät ja muut vapaaehtoistoimijat sekä yrittäjät Lapissa. Lisäksi Utsjoen seurakunta
tekee yhteistyötä valtakunnan tasolla esimerkiksi ruoka-avun ja muun taloudellisen
tuen saamiseksi Utsjoelle.
Seurakunnan diakoniatyö
Diakoniatyö on yhteiskunnan huolenpitomoraalin kannattelija ja se nähdään työnä,
mitä luterilaisen kirkon palveluksessa olevat työntekijät ja toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset toteuttavat lähimmäisen rakkauden, palveluksen ja yhteisvastuun
hengessä hyvinvoinnin edistämiseksi ja eriarvoisuuden lievittämiseksi. Työssä korostuu henkinen, hengellinen, aineellinen ja sosiaalinen tukeminen, yhteiskunnallinen arvokeskustelu ja vaikuttaminen, diakoniakasvatus sekä vastuullisuuden ja
omaehtoisen toimintakyvyn tukeminen. Lähimmäisvastuu merkitsee välittämistä
ja huolenpitoa. Yhteistyötä tehdään erityisesti kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
toimijoiden kanssa.20 Täten diakoniatyön arvot, periaatteet ja toimintamuodot vertautuvat hoitotyön lähtökotiin.
Utsjoen alueella seurakuntasisar vastaa ja toteuttaa laaja-alaista utsjokelaista diakoniatyötä21, minkä avulla välitetään kristillistä lähimmäisen rakkautta ja edistetään diakoniakasvatusta alueen asukkaiden keskuudessa. Työn tavoitteena on tukea
sosiaalisissa, henkisissä ja hengellisissä kysymyksissä ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa. Harvaanasutun seudun toiminnassa korostuukin asukkaiden välisen
kanssakäymisen edistäminen. Työssä seurakuntasisar kohtaa myös eri-ikäisiä asiakkaita, joita elämässä on kohdannut yksinäisyys tai suru, jokin vakava elämäntilanne
ja sen aiheuttama elämänkriisi tai parisuhdeongelmat tai ihminen kamppailee päihteiden liikakäytön ongelmissa.
Seurakuntasisar kuuntelee ja keskustelee asiakkaidensa kanssa, ohjaa heitä tarvittaessa hoitoon tai saattaa muunlaisen asuinseudun tai lähialueiden avun piiriin.
Kotikäynneillä hän ottaa huomioon asiakkaan henkiset, hengelliset, fyysiset ja so-

20
21

Helin & Hiilamo & Jokela (2010, 7, 36 - 37).
Utsjoen seurakunta 2010b.
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siaaliset tarpeet. Seurakuntasisar työskentelee yhteistyössä muiden asuinseudun,
lähialueiden ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa utsjokelaisten tuen ja avun tarvitsijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
Seurakuntasisar tekee kotikäyntejä, järjestää vastaanottoja ja yhteistilaisuuksia
Utsjoen kirkonkylällä, Nuorgamissa ja Karigasniemessä. Hän organisoi erilaisia
seurakuntamatkoja Utsjoen seudulla tai lähialueille. Erilaiset tapahtumat ja yhteisvastuutilaisuudet ovat diakoniatyön työmuotoja. Seurakunta huolehtii myös vuosittaisesta EU-ruoka-avusta ja jakelusta sitä tarvitseville laajalla asuinseudulla.
Seurakunnallinen kasvatustyö
Seurakunnallisessa työssä korostuu lasten ja nuorten kasvatustyö. Utsjokelaisesta
seurakunnan kasvatustoiminnasta vastaa nuorisotyönohjaaja monipuolisesti.22
Toiminnan tavoitteena on tukea kotien kristillistä lasten ja nuorten sekä perheiden
kasvatustyötä. Tämän kasvatustyön työmuotoja ovat pyhäkoulutyö, päiväkerhotyö,
partiotyö, varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä rippikoulutyö. Utsjoella myös kasvatustoiminnan haasteena ovat pitkät etäisyydet ja heikot yleiset kulkuyhteydet kylien
välillä, etenkin iltaisin ja viikonloppuisin.
Pyhäkoulu toimii lasten jumalanpalveluksena sunnuntaisin. Pyhäkoulun tavoitteena on tarjota jokaiselle kolme vuotta täyttäneelle lapselle mahdollisuus käydä
pyhäkoulua, mitä toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset. Pyhäkoulusihteerinä
työskentelee nuorisotyönohjaaja ja hänen tukenaan toimivat pyhäkoulunopettajat
Utsjoen kirkonkylällä ja Nuorgamissa. Karigasniemessä on edelleen haasteena löytää pyhäkouluopettaja. Lisäksi maanantaisin pyhäkoulusihteeri toteuttaa arkipyhäkoulua päiväkodissa.
Kerhotyössä korostuvat kristilliset arvot ja opetus sekä lasten keskinäinen kanssakäyminen ja yhteinen leikki. Päiväkerhotyön tavoitteena on järjestää päiväkerho niin, että siellä käy vähintään viisi lasta Utsjoen kirkonkylällä, Nuorgamissa
ja Karigasniemessä. Kerhotyössä pidetään yhteyttä myös kunnan päiväkotiin.
Nuorisotyönohjaaja organisoi toimintaa ja tekee yhteistyötä seurakunnan muiden
työntekijöiden ja Utsjoen kunnan varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa.
Partiotyössä tarjotaan yli seitsemänvuotiaille sopivaa partiotoimintaa sudenpennuista vaeltajiin. Tavoitteena on myös kasvattaa partioihanteiden mukaisesti partiolaisia
vastuulliseen jäsenyyteen yhteiskunnassa korostaen kristillistä kasvatusta, opettaa liikkumaan luonnossa sitä kunnioittaen sekä tukea lasten ja nuorten vanhempia
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yhteistyöhön. Lippukunnan johtaja on nuorisotyönohjaaja, joka organisoi toimintaa
yhteistyössä vapaapalokuntalaisten kanssa. Kolme sudenpentu- ja vartioryhmää kokoontuu eri puolilla Utsjoen aluetta kirkonkylällä, Nuorgamissa ja Karigasniemessä.
Varhaisnuorisotyötä tehdään 7 – 14 -vuotiaiden parissa. Heille järjestetään kiinnostavia kerhoja, retkiä ja leirejä eri puolilla Utsjoen seurakuntaa. Toiminnan sisällössä
painotetaan myös kristillistä kasvatusta ja toisten varhaisnuorten kanssa yhdessä
elämiseen ja toimimiseen. Nuorisotyönohjaajalla on apuna kolme kerhopitäjää eri
puolilla seurakuntaa.
Nuorisotyössä järjestetään nuorteniltoja, raamattupiirejä, retkiä ja leirejä. Tavoitteena
on se, että nuoret voivat kokea seurakunnan yhteyttä, syventää kristillisen elämänotteen omaksumista ja toteuttaa näitä arvoja arjen elämässään. Nuorille järjestetään
myös isois-, kerhonohjaaja- ja vartionohjaajakoulutusta. Tässä tavoitteena on opettaa
nuoria omatoimisuuteen ja itsenäiseen vastuunkantoon seurakunnassa osallistumalla myös talkootoimintaan, koulutuksiin ja messuihin. Isois- ja kerhonohjaajakoulutus toteutuu yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.
Rippikoulutyössä korostetaan kasvua täysivaltaiseksi seurakunnan jäseneksi omaksumalla seurakuntaelämän perusteet. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi 15-vuotiaille nuorille järjestetään rippikouluopetusta leirityyppisesti. Toteutus alkaa
tavallisesti syksyllä jatkuen kesäkuussa päättyen konfirmaatioon juhannuksena.
Nuorten toivotaan saavan myönteisiä kokemuksia seurakunnasta ja sen elämästä.
Samalla heitä ohjataan jatkuvaan seurakuntayhteyteen osallistumiseen niin omassa seurakunnassa kuin mahdollisesti tulevilla opiskelu- ja työpaikkakunnilla.
Rippikoulun toteutusvastuu jakaantuu kaikkien seurakunnan työntekijöiden välillä. Leirityyppisessä rippikoulussa otetaan huomioon nuorten toiveet ja tarpeet monipuolisesti. Rippikoululeiri voidaan toteuttaa myös kaksikielisenä (suomi ja saame)
rovastikunnallisesti ja leirille voi osallistua koko saamelaisalueelta.
Seurakunnan informaatioteknologia
Vaikka informaatioteknologian käyttö yleistyy suomalaisessa yhteiskunnassa, niin
tästä huolimatta Suomessa ei ole huolehdittu riittävästi kaikkien kansalaisten osallisuutta etäpalvelujen käytön. Utsjokelaiset seurakuntalaiset asuvat laajalla maantieteellisellä alueella. Etäteknologiset ratkaisut ovat olleet yksi kehittämishaaste sekä
seurakunnan työntekijöiden että seurakuntalaisten arvioimana useita vuosia.
Seurakunnan hallintoa on hoidettu etäyhteyksien avulla Ivalossa sijaitsevan kirkkoherran viraston suuntaan usean vuoden ajan. Kaikilla työntekijöillä on käytössä
seurakunnan kännykät ja tietokoneita. Tietokoneyhteydet on hoidettu vaihtelevasti
sekä kirkkoverkon että kunnan verkkoyhteyden välityksellä Utsjoen kirkonkylällä
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laajakaistan toiminnan äärirajoilla. Seurakuntalaiset ovat käyttäneet kännyköitä niiden kuuluvuusalueilla aktiivisesti, mutta Utsjoella on useita vaikeita kuuluvuuden
katvealueita. Yleiset nettiyhteydet ovat olleet puutteelliset Utsjoen kunnassa. Tämä
johtuu siitä, että laajakaistayhteydet ovat olleet puutteelliset ja suunnitteilla koko
kuntaan vuosien ajan. Yhteyksien rakentaminen on vielä kesken ja niitä rakennetaan edelleen vuonna 2011.

Utsjoen seurakunta ja KeSTO-hanke
Seurakunta hankeyhteistyöhön
Utsjoen seurakunta lähti mukaan toiminnassa ilmenneiden kehittämishaasteiden
vuoksi kolmivuotiseen KeSTO-hankkeeseen (2008 - 2011). Tähän hankekokonaisuuteen osallistuvat mm. Rovaniemen kaupunki ja seurakunta. Hanketta rahoittaa
Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koordinoi Rovaniemen ammattikorkeakoulun terveys- ja liikunta-ala. Hanke on kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen hanke.
Kirkkoherra on osallistunut hankkeeseen ohjausryhmän jäsenenä koko ajan ja seurakunnan muut työntekijät ovat olleet aktiivisesti mukana. Erityisesti seurakuntasisaren ja nuorisotyönohjaajan työ on haasteellista ja monipuolista laajalla asuinseudulla. KeSTO-hankkeen myötä seurakuntasisar ja nuorisotyönohjaaja toivoivat
saavansa opiskelijoita harjoittelijaksi Rovaniemen ammattikorkeakoulusta koko
hankkeen toiminnan ajaksi.
Opiskelijoita alettiin etsiä keväällä 2009. Useat hoitotyön opiskelijat olivat kiinnostuneita tutustumaan ja perehtymään Utsjoen alueen toimintaan. Opiskelijan elämään
vaikuttavat monet asiat ja mahdollisuudet lähteä esimerkiksi Rovaniemeltä 450
kilometrin päähän opiskelemaan ja oppimaan jotain erilaista. KeSTO-hankkeessa
voitiin tarjota opiskelijoille taloudellista matkustustukea Rovaniemeltä Utsjoelle ja
takaisin opiskelupaikkakunnalle sekä ilmainen asuminen seurakunnan vierashuoneessa Utsjoella. Täten voitiin edistää opiskelijoiden hankkeeseen osallistumista.
Utsjokelaista verkostotoimintaa oppimaan
Hoitotyön opiskelija Anna-Reetta Määttä oli yksi rohkeista, joka tarttui tällaiseen
opiskelumahdollisuuteen KeSTO-hankkeessa keväällä 2009. Hän kuvasi perhehoitotyön harjoitteluraportissaan, minkälaista verkostotyötä hänen oli mahdollista oppia
Utsjoella integroidusti sekä seurakunnassa että kunnan terveydenhuollossa.23
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Utsjoen seurakunnan diakoniatyöhön Anna-Reetta perehtyi monipuolisesti terveydenhoitaja-diakonissa Eija Sepän ohjauksessa sekä saamelaiseen että suomalaiseen
paikalliskulttuuriin. Opiskelijana Anna-Reetta arvioi, että hänet oli otettu vastaan
myönteisesti, koska hän oli osallistunut monipuolisesti yhteistyöverkoston toimintaan. Esimerkkinä yhteistyön toimivuudesta hän sai käsityksen, miten seurakunnassa
osallistutaan valtakunnallisen yhteisvastuu (YV) -keräyksen toteutukseen Utsjoen
seurakuntakodilla. Tällä toimintamuodolla on pitkät perinteet Suomessa aina vuodesta 1950 alkaen. Yhteisvastuukeräyksen (YV) suojelijana toimii tasavallan presidentti. Utsjokelainen yhteisvastuuviikko on ollut koko kunnan yhteinen toimintaviikko. Utsjoen seurakunta saavuttikin valtakunnan YV-keräyksessä kakkostilan
vuonna 2009. Miten tämä on mahdollista 1300 asukkaan seudulla?
YV-viikon järjestäjänä ja organisoijana toimi silloinen seurakunnan terveydenhoitaja-diakonissa Eija Seppä vuonna 2009. Utsjoella tämäntyyppistä viikkoa on vietetty
10 vuoden ajan kehitellen aina joitain uusia osallistumistapoja. Yksi esimerkki on
iloinen kirpparimuotinäytös! Tästä viikosta kirjoitettiin paikallislehti Inarilaisessa,
paikallisten kauppojen ja kunnantalon seinällä mainostettiin tulevaa viikkoa sekä
diakonissaa haastateltiin YLE:n Saamen radioon. ”Yrittäminen on kovvaa hommaa”, oli
todennut eräs yhteisvastuuviikon vapaaehtoinen, kun toivottuun tulostavoitteeseen
ei aina päästä ensimmäisenä päivänä.
Anna-Reetta Määtän (2009) kuvauksen perusteella yhteisvastuuviikko oli eräänlaista yritystoimintaa. Sen aikana luotiin palveluja, jotta saatiin kerätyksi rahaa, jolla
voitiin tukea Suomen maahanmuuttajien työllistymistä. Oli pohdittava yhdessä, miten saadaan myös taloudellista ansiota. ”Oli pyrittävä kuluttamaan vähän järjestelyihin,
mutta myymään paljon”. Tällä sosiaalisen toiminnan tukemiseen tähtäävällä yrittämisellä ei tavoitella omaa henkilökohtaista etua. Seurakunnassa ajatellaan pidemmälle:
ajatuksena ei ollut vain rahan kerääminen valtakunnallisen yhteisvastuun hyväksi.
Yhtä tärkeänä pidettiin paikallista kokoontumista yhteen, kuulumisten vaihtoa ja
eri kylistä paikalle tulleiden aktiivisuuden lisäämistä. Viikon aikana ohjelma oli monipuolista ja jokaiselle löytyi mahdollisuus osallistua tekemällä tai olemalla muuten
osallistujana.
Hoitotyön opiskelija Anna-Reetta Määtän oppimiskokemusten kuvaus on mielenkiintoinen esimerkki, joka osoitti yhteisvastuuviikon monipuolisen ja -kulttuurisen
yhteistyön toimivuuden Utsjoen seurakunnan alueella.24 Opiskelijan mielestä yhteisvastuuviikko auttoi oppimaan täten seurakuntalaisten terveyttä ja hyvää oloa
terveyspisteen palvelujen ja perinneruokailujen toteutusten yhteydessä. Hoitotyön
osaamisen opintoihin nivoutui paikallisen väestön saamelais-suomalaisten ter-
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veystottumusten ja elämäntapojen havainnointi, arviointi ja vuorovaikutustaitojen
monikulttuurinen vahvistuminen. Opiskelijalla oli mahdollisuus perehtyä yrittäjyyteen ja miten erilaisia palveluja toteutetaan Utsjoella. Täten yhteisvastuuviikko on
yksi esimerkki siitä, miten utsjokelaisessa monikulttuurisessa yhteistyöverkostossa
toimitaan.
Harjoittelun ohjaajana arvioin opiskelijan osaamismuutosta.25 Näiden kolmen harjoitteluviikon aikana Anna-Reetta Määttä oli kokenut oppineensa, että hoitotyössä
ammattilaisten ja asiakkaiden välinen vuorovaikutus on perustana koko hoidon onnistumiselle. Ammatillisuuden roolin alle voi peittää omaa epävarmuuttaan. Tästä
huolimatta hoitajana saa olla heikko ja epävarma hoitotyöntekijä, jolla on varaa kysyä
neuvoa ja apua kollegoiltaan sekä kuunnella herkällä korvalla asiakkaitaan ja potilaitaan. Utsjoella elävät aistivat, jos työntekijä ei ole oma itsensä. Opiskelijana AnnaReetta ymmärsi omien tietojen ja taitojen olleen tässä oppimisvaiheessa vielä vajavaista. Hänen totesi: ”kun eteen tulee uusia asioita, mistä ei tiedä, niin voi ottaa selvää ja palata
asiakkaan luokse tai ohjata hänet eteenpäin muiden ammattilaisten luokse”.26 Tämä oli tärkeä
havainto ammatillisuuden kehittymistä ajatellen hoitotyössä myös opintojen päätyttyäkin. Viikon aikana virisi opinnäytetyöaiheista ideoita, joita hän jäi pohtimaan.
Luottamuksen saavuttaminen hoitotyössä ja kaikessa hoitamisessa alkaa sydämestä.
Hoitotyössä kysytäänkin tahtoa auttaa ja olla ihmistä lähellä arjessa. Tuntosarvien
on oltava viritettyinä jokaisessa hoitosuhteessa. Hoitotyössä asiakas on aina numero
yksi. Hoitajan on hyvä pysähtyä tutkiskelemaan omaa toimintaa toistuvasti. Itsen
hoitaminen onkin erityisen tärkeää. Työyhteisö ja yhteistyöverkosto voivat olla työntekijälle tärkeä voimavara työssä jaksamisessa ja ammatillisuuden kehittämisessä.
Utsjoen seurakunta on hyötynyt hankkeesta saamalla sen välityksellä alkuvaiheessa pientä taloudellista panosta vastaan (400 euroa/vuosi) opiskelijaharjoittelija diakoniatyöhön. Pulmana on ollut, ettei seurakunta ole onnistunut saamaan kovin monta opiskelijaharjoittelijaa yrityksistä huolimatta. Hankkeen yhteyksiä Rovaniemen
ammattikorkeakoulun ja seurakunnan välillä on hoitanut yliopettaja Raija Seppänen
yhdessä projektin vastuutoimijoiden Marita Turulinin ja Sirkka Saranki-Rantakokon
kanssa.
Etäteknologia seurakunnan tukena
Utsjoen seurakunnan osahankkeessa on kokeiltu ja luotu etäteknologisia ratkaisuja.
Yksi aktiiviseurakuntalainen on ollut mukana testaamassa etäteknologiaan perustuvaa ArctiCare-ohjelmaa, mitä kuvataan lähemmin toisessa artikkelissa.
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Seurakunnan kannalta konkreettisin tulos on ollut se, että työharjoittelussa olleen
Mia Ranta-Knuuttilan vuonna 2010 aloittama nettisivusto saatiin hankkeen aikana
toimivaksi yliopettaja Raija Seppäsen työpanoksella vuosien 2010 – 2011 vaihteessa. Nettisivusto löytyy osoitteesta http://utsjoensrk.nettisivu.org, mitä päivitetään
jatkuvasti.

Utsjokelainen monikulttuurinen verkostoyhteistyömalli seurakuntatyöhön
Utsjoella yhteistyö myös seurakunnallisessa toiminnassa rakentuu ns. yhteen hiileen
puhaltamisen-periaatteella. KeSTO-hankkeen yhteydessä kuvattiin utsjokelainen monikulttuurinen verkostoyhteistyömalli seurakuntatyöhön (kuvio1). Erityinen tuki mallintamisessa on ollut Anna-Reetta Määtän taustatyöllä, jota hän hyödynsi myös yrittäjyysopinnoissaan. Mallintamisessa on sovellettu opiskelijan taustatyötä tiivistetysti.
Utsjokelaiset osallistuivat aktiivisesti yhteisvastuuviikon ohjelmiin, minkä mahdollistivat vapaaehtoistoimijat ja seurakunnan työntekijät, yrittäjät, kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät sekä järjestöjen ja hankkeiden edustajat. Tapahtumaviikko
edellytti monipuolista tiedotusta onnistuakseen pitkien välimatkojen kunnassa.
Monipuolista tapahtumaa koordinoi seurakunnan diakonissa. Monikulttuurisen yhteistyön taloudellinen tulos oli merkittävä valtakunnalliselle yhteisvastuukeräykselle,
minkä tuotto käytetään vuosittain kansallisesti ja kansainvälisesti valittuihin sosiaalisen auttamisen vastuukohteisiin. Yhteistyössä on voimaa tukea lähellä ja kaukana
niin tuttuja kuin tuntemattomia omaehtoiseen ja turvalliseen elämään.

Utsjokelaiset osanottajat

YHTEISTYÖN
TULOS
UTSJOELLA

Karigasniem eltä, Nuorgam ista ja
kirkonkylältä

Tiedotus

Mainosten
teko & jakelu
Sámi Radio
Inarilainenpaikallislehti

UTSJOKELAINEN
YHTEISVASTUUVIIKKO
Diakonissa koordinoijana
Seurakuntakeskus
tapahtumaympäristönä

YV-VIIKON
TALOUDELLINEN
ANTI VALTAKUNNALLISEEN
YHTEISVASTUUKERÄYKSEEN
MERKITTÄVÄ

Monikulttuurista yhteistyötä

Seurakunnan työntekijät: seurakunnallista ohjelmaa
Vapaaehtoistoimijat: terveyspiste, ruokapalvelut, kirpputori ja sen
muotinäytös
Yrittäjät: porotalous, kaupat, kuljetuspalvelut
Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät: yhteistyö
Järjestöt: ASPA, Vanhustentaloyhdistys, MLL -yhteistyö

Kuvio 1. Utsjokelainen monikulttuurinen verkostoyhteistyömalli seurakuntatyöhön yhteisvastuuviikon esimerkkiä mukaillen (Määttä 2009 & Seppänen 2011)
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Lappilaisen hyvinvoinnin ja
terveyden palveluosaamisen
kehittämismalli
Sirkka Saranki-Rantakokko & Raija Seppänen
Johdanto
Tarkastelemme tässä artikkelissa kansalaislähtöistä ja teknologiatuettua sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaamista käsitteellisellä tasolla. Tarkastelussa tukeudumme tämän julkaisun artikkeliantiin ja ajankohtaisiin kirjoituksiin ja jäsennämme käsitteiden merkityksiä aikaisemman tiedon avulla. Pyrimme löytämään
kansalaislähtöiselle ja teknologiatuetulle sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen osaamiselle käytännön tasoa laajemman yhteyden.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kehittämisen valtakunnallisissa suuntaviivoissa on korostettu yhteistoiminnallista verkostoitumista kunnissa toimivien
yritysten, järjestöjen, viranomaisten, koulutusorganisaatioiden ja tiedotusvälineiden
välillä. Erityisesti on painotettu kuntalaisten osallisuuden ja osaamisen vahvistamista sekä asiantuntemuksen hyödyntämistä.1 Nämä valtakunnalliset hyvinvoinnin ja terveyden edistämishaasteet toteutuivat KeSTO-hankkeeseen osallistuneiden
toimijoiden monissa työryhmissä vuosien aikana.
Kehitimme osaamistamme verkostoituvan oppimisen avulla. Verkostoituva oppiminen perustui yhteisymmärrykseen ja suunnitelmalliseen monipuoliseen yhteistyöhön, jossa tiedostettiin osallistujien taustaorganisaatioihin kytkeytyvät erilaiset

1

Sosiaali- ja terveysministeriö 2006; 2008.
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tavoitteet ja näkökulmat. Verkostoituva oppiminen mahdollisti hyvinvointipalvelujen ja -osaamisen kehittämisen ja tarkastelun yli perinteisten organisaatio- ja hallintorajojen. Juuri tämäntyyppistä yhteistyötä, osaamisen vahvistamista ja paikallista
yhteisöllisyyttä halutaan edistää kansalaisten elämään tyytyväisyyden ja elinolojen
parantamisen vuoksi.2
Avaamme artikkelissamme ensiksi käsitteet kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu.
Sen jälkeen tarkastelemme käsitteitä sosiaalinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen. Lopuksi luomme mallin kansalaislähtöisen teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lappilaisesta palveluosaamisesta.

Kansalaislähtöisen ja teknologiatuetun sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
Aloitamme käsitteestä kansalaislähtöinen. Mitä se tarkoitti KeSTO-hankkeessa?3
Rantanen & Toikko ovat tarkastelleet kansalaislähtöisyyttä sosiaalityön tutkimuksen yhteydessä. He ovat todenneet kansalaislähtöisen näkökulman korostavan
osallistavaa asiantuntijuutta perinteisen sisältökeskeisyyden rinnalla. Osallistavaa
edistyneempiä ilmaisuja ovat osallisuutta tukevan ja osallisuutta toteuttavan toimintatavan asiantuntijuus. Joka tapauksessa osallisuutta toteuttava toimintatapa tukee
ihmisen oman asiantuntijuuden ja omien kokemusten huomioon ottamista erilaisissa tilanteissa. KeSTO-hankkeessa pureuduttiin työhyvinvoinnin vertaistukeen,
ennalta ehkäisevien hyvinvointipalveluiden ja työelämään kytkeytyvien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Näitä toiminnan kohteita kokeilevina ryhminä olivat
työyhteisöjen henkilöstöt, ikääntyvät kuntalaiset, monikulttuuriset toimijat ja hyvinvointialan opiskelijat ohjaajineen.
KeSTO-hankkeen luonteeseen kuului kansalaisten suora ja keskusteleva4 kohtaaminen. Usein se toteutui yhteistilaisuuksissa tai erilaisissa tapahtumissa.
Esimerkiksi hankkeen hallintohenkilöt, opettajat ja opiskelijat osallistuivat valtakunnallisen vanhusten viikon tapahtumiin Rovaniemellä ja yhteisvastuuviikon tapahtumiin Utsjoella vuosittain. Kahdenvälistä vuoropuhelua syntyi myös esiteltäessä hankkeen toimintaa tai tuloksia joko työikäisille tai ikääntyville kansalaisille.
Usein keskusteluista siirtyi ideoita henkilöstökoulutusten ja erilaisten tapahtumien
ohjelmaan. Hankkeen järjestämille tutustumiskäynneille osallistui myös eläkeläisjärjestöjen edustajia.

Sosiaali- ja terveysministeriö 2006; 2008.
Rantanen & Toikko 2006, 403–410.
4
Rantanen & Toikko 2006, 403–410; Seikkula & Arnkil 2011.
2
3
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KeSTO-hankkeessa opiskelijat harjoittelivat ja vahvistivat osallisuutta tukevan
ja osallisuutta toteuttavan toimintatavan asiantuntijuuttaan toteuttaessaan hyvinvointihaastatteluja ikääntyville tai suunnitellessaan ja kerätessään palautetta työyhteisöjen jäseniltä toiminnallisissa ryhmissä. Tätä toimintaa kuvaavat
Haapakangas & Rautio, Niskala ja Tolvanen artikkeleissaan tässä julkaisussa.
Osallisuutta tukevan asiantuntijuuden voidaan nähdä kehittyneen myös työryhmien toiminnassa, jossa yksi keskeinen innoittaja oli mahdollisuus monipuoliseen
keskusteluun eri hallinnonaloja ja asiantuntemusta edustavien henkilöiden kanssa. Tämän toiminnan kuvaus löytyy Saranki-Rantakokon verkostoituvaa oppimista käsittelevässä artikkelissa tässä julkaisussa.
Kansalaislähtöinen tarkoittaa myös tutkimus- ja projektityönkaltaisen toiminnan
käyttämistä hyvinvointipalveluiden kehittämisessä. Siinä korostetaan ilmiöiden
käsitteellistämistä, kehittämisasetelmien huolellista rakentamista sekä luotettavien
menetelmien kautta tuotettua tietoa. Keskiössä on kohderyhmän osallistumista tukevan toiminnan jäsentäminen.5
KeSTO-hankkeessa kansalaislähtöinen tutkimusote tuli esille opiskelijoiden opinnäytetöissä ja muissa selvityksissä (taulukko 1). Opiskelijat kuvasivat esimerkiksi
työhyvinvointia usein osallistuneiden kokemuksien perusteella. He käsittelivät
muun muassa työntekijöiden liikuntamotiiveja, kokemuksia fyysisen työkyvyn
paranemisesta tai yhteisöllisyyden muutosta työpaikoilla. Ennalta ehkäiseviin
kotikäynteihin liittyvät tutkimukset kuvasivat esimerkiksi ikääntyvien itsenäistä
kotona selviytymistä, kotikuntoutusta tai ikääntyneiden kokemuksia hyvinvointihaastatteluista ja niistä johdetuista toiminnoista. Oppimisympäristöjen kehittämistä käsittelevät tutkimukset kuvasivat opiskelijoiden kokemuksia ja näkemyksiä. Opinnäytetyöt ja selvitykset avasivat ilmiöitä ja tuottivat tietoa kehittämisen
merkityksestä ja onnistumisesta.

5

Rantanen & Toikko 2006, 403–410.
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Taulukko 1. KeSTO-hankkeessa tuotetut opinnäytetyöt ja raportit
Tekijä

Työn nimi

Koulutus
ohjelma

Vuosi

Saatavuus

Ahokas AnnaKaisa

”Kunnon testaaminen”: Opas
KeSTO-projektin terveyskuntotestaajille

Liikunta ja
vapaa-aika

2009

RAMK kirjasto

Ahola Elina

Liikuntamotivaation merkitys stressinhallinnassa

Liikunta ja
vapaa-aika

2009

RAMK kirjasto

Ahonen Tuulia

Toiminnallisten ryhmien työhyvinvoinnin edistyminen KeSTO
hankkeessa

Liikunta ja
vapaa-aika

2011

Julkaisematon

Alatalo Satu &
Kivelä Hannele

Hyvinvointihaastattelut
Rovaniemen kaupungissa ikäihmisen näkökulmasta

Hoitotyö

Kesken

Julkaisematon

Kinnunen Nora

Kokemuksia Sävelsirkun käytöstä
Rovaniemellä

Hoitotyö

2011

RAMK kirjasto

Koponen Liisa

Liikuntamotiivit liikunnan edistämisessä: Kehittämisehdotuksia Opi
liikkumaan - ryhmän toiminnalle

Liikunta ja
vapaa-aika

2009

RAMK kirjasto

Kytölahti Anne

Rovaniemen kaupungin 80-vuotiaiden lihasvoima ja tasapaino

Fysioterapia

2010

RAMK kirjasto

Luoto Veera

Rovaniemellä asuvien yli 80-vuotiaiden käsityksiä ryhmätoiminnasta
yksinäisyyden lievittämisessä

Hoitotyö

2011

Julkaisematon

Määttä AnnaReetta

Utsjoen harjoitteluraportti

Hoitotyö

2009

Julkaisematon

Pesonen Katja

Hyvinvointihaastattelu opiskelijan
näkökulmasta

Hoitotyö

2012

RAMK kirjasto

Rauhala Teija,
Ståhlberg Meeri
& Ylianttila
Pirkko

Ikääntyvien itsenäinen kotona selviytyminen ennakoivien kotikäyntien perusteella Rovaniemellä 2009

Hoitotyö

2010

RAMK kirjasto

Kokeilimme hankkeessamme myös teknologiatuettuja hyvinvointipalveluja.
Teknologian kehittyminen on avannut hoito- ja hoivapalvelujen tarjontaan uusia
mahdollisuuksia6. KeSTO-hankkeen aikana kokeilimme erityisesti teknologiatuotetta, jonka tarkoituksena oli tukea ikääntyvien henkilöiden sosiaalisuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistaa kotona asuvien ja kotihoidon työntekijöiden välistä
kanssakäymistä etäyhteyksien avulla. Saatoimme todeta, että uuteen teknologiaan
perustuvat välineet ja Internet-yhteyksien hallinta edellyttivät joko kohderyhmämme vanhuksen lähipiirin tai kotihoidon tukea. Samanlainen havainto on tehty myös
aiemmissa kokeiluissa.7

6
7

Kaljunen, Sintonen, Tuukkanen & Laaksonen 2005, 60–61.
Kaljunen ym. 2005, 60–61.

Sirkka Saranki-Rantakokko & Raija Seppänen

145

Tarkastelimme hankkeessamme myös teknisten tuotteiden soveltuvuutta eri asiakasryhmille. Aikaisempien tutkimusten mukaan teknisten laitteiden hankintaa harkittaessa, tulee arvioida niiden edellyttämät ikäihmisen omat, hänen omaisensa tai
kotihoidon työntekijöiden valmiudet, tehtävät ja roolit.8 Nämä asiat huomioon ottaen päädyimmekin erityisesti helppokäyttöisten, laajasti kokeiltujen ja vaivattomasti
saatavilla olevien teknologisten tuotteiden käytön laajentamiseen. Paneuduimme kotona asumista ja turvallisuutta tukeviin teknologisiin ratkaisuihin, jotka palvelisivat
myös kotihoidon ohjaus- ja valvontatyötä. Tästä seurasi Älli-Älykoti-DVD-julkaisun
tuottaminen sekä ”turvasetti” palvelun luominen. Älli-Älykoti-DVD sisältää markkinoilla olevien teknisten tuotteiden esittelyn ja saatavuustiedot. Rovaniemen kaupungin kotihoito päätyi suosittelemaan asiakkailleen ”turvasetti” -palvelua (palohälytin, ovisilmä ja hellavahti). Palvelun katsottiin auttavan erityisesti muistihäiriöisiä
asiakkaita. Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu, että tällaiset tuotteet lisäävät
kotona asuvien ikäihmisten turvallisuutta, vähentävät heidän omaisensa huolta
sekä helpottavat kotihoidon työntekijöiden hoiva- ja valvontatehtävää9.
Kansalaisten valmiudet hyödyntää uusia teknologiatuettuja hyvinvointipalveluja
kasvavat vuosi vuodelta. Silti on otettava huomioon, että teknologiatuetut hyvinvointipalvelut edellyttävät sekä osaamista että motivaatiota, mitä kaikilla vanhuksilla ei ole.10 Vaikka useille sotien ja pulan aikana syntyneille11 ikääntyneille
teknologiatuetut hyvinvointipalvelut ovat vielä vieraita, niin sitä ne eivät ole enää
nuoremmille sukupolville. Tämä tuli esille myös KeSTO-hankkeen kokeiluissa.
Niissä työikäisten kiinnostus uusista teknologiaan perustuvista mittauslaitteista ja
tuotteista oli ilmeistä. Sen sijaan ne muutamat vanhukset, jotka kokeilivat uuteen
teknologiaan perustuvaa järjestelmää, eivät ottaneet sitä vastaan. Havaintomme tukee ajatusta, että teknologiatuotteiden kehittämistä tulee jatkaa mutta kehittämisessä
tulee ottaa huomioon eri-ikäisten kansalaisten tarpeet ja osaaminen. Lisäksi uudet
tekniset ratkaisut edellyttävät sekä käytettävyyden parantamista että lainsäädännön
ratkaisuja esimerkiksi tietoturvallisuudesta.12
Sosiaalista hyvinvointia voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Sana sosiaalinen on monitasoinen ja nivoutuu ihmisten välisiin suhteisiin ja yhteisöllisyyteen sekä hyvinvoinnin jakamiseen ja yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.
Käsitteessä yhdistyy monta elementtiä: yksilön osallisuus, vuorovaikutuksen korostaminen, ryhmäilmiöt, yhteisöllisyys sekä yhteiskunnallinen näkökulma.13 Yksilön
terveyteen nivoutuessaan sosiaalinen hyvinvointi mainitaan usein henkisen tai

Kaljunen ym. 2005, 60–61.
Kaljunen ym. 2005, 60–61.
10
Kaljunen ym. 2005, 60–61.
11
Seppänen 2010, 44–48.
12
Kaljunen ym. 2005, 60–61.
13
Sosiaalialan amk-verkoston T&K-strategia 2011.
8
9
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psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin yhteydessä. Psyykkinen ja sosiaalinen terveys ja hyvinvointi voidaan nähdä myös kokonaisuutena, johon sisällytetään työ,
ihmissuhteet, harrastukset, joutenolo ja nauttiminen.14 Tässä yhteydessä voidaan puhua terveyslähtöisestä kansalaisten elämän voimavaroista.15 Maailman terveysjärjestön (WHO, 1946) määritelmässä terveys nähdään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilana, ei vain sairauden puuttumisena. Sosiaalinen hyvinvointi
tarkoitti KeSTO-hankkeessa lähinnä ihmisten välistä positiivista vuorovaikutusta,
jota voidaan kutsua myös yhteisöllisyydeksi ja yhdessä toimimiseksi. Se merkitsi
sosiaalista tukea, jota painotettiin toiminnallisten ryhmien ja hyvinvointihaastattelujen perusteella tuotettujen kokeilujen yhteydessä.
Toiminnallisista ryhmistä saatujen kokemusten perusteella Tolvanen (2011) esittää
artikkelissaan tässä julkaisussa, miten sosiaalista tukea voitaisiin työpaikoilla parantaa. Hänen mukaansa sosiaalinen tuki voidaan sisällyttää esimerkiksi perehdyttämisohjelmiin. Sosiaalista tukea työpaikoilla edistävät myös vertaistukiryhmät, opintopiirit ja mentoroinnit sekä yksin työskentelevien tarpeet kohdata toisia
työntekijöitä. Myös ikäihmiset tarvitsivat sosiaalista tukea. Se selvisi ikäihmisille
tehdyistä hyvinvointihaastatteluista. Sosiaalista tukea tarvitseville ikäihmisille kokeilimme ryhmätoimintaa, jossa painotettiin vertaistukea ja yhteisöllisyyttä. Tämän
kokeilun tulokset on esitelty Veera Luodon opinnäytetyössä16.
Terveyden edistäminen on arvoihin perustuvaa tavoitteellista toimintaa ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin aikaansaamiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi. Mikäli
terveys ymmärretään laajasti hyvinvointina ja vuorovaikutuksena ympäristössään,
silloin terveyttä voidaan edistää monella yhteiskunnan alueilla. Tällöin luodaan
kansalaisille yhtäläiset hyvinvoinnin mahdollisuudet esimerkiksi sosiaali-, terveys-,
koulutus-, ympäristö-, työvoima- ja talouspolitiikan, lainsäädännön, taloudellisten
toimenpiteiden ja hallinnon avulla. Jos terveys ymmärretään yksilölähtöisenä vain
sairauden puuttumisena, silloin terveyden edistäminen tarkoittaa erilaisten tautien
ja sairauksien ehkäisyä. Terveyden edistämiseen sisältyvät kansalaisten terveystarkastukset, seulonnat, rokotukset, terveysneuvonta, terveysinformaatio, terveyden
suojelu ja sairauksien hoitaminen sekä terveyden ylläpitäminen terveellisten elämäntapojen avulla.17 Leppo (2010) toteaa ajan hengen (”Zeitgeist”) ja sen mukanaan
tuoman muodin voivan toimia vastavoimina sille, jotta terveys hyväksyttäisiin yleisen kansalaismielipiteen mukaisesti yhdeksi yhteiskunnan perusarvoista.18

Sallinen, Kandolin & Purola 2007; Seppänen 2010.
Seppänen 2010.
16
Luoto V. 2011. Julkaisematon opinnäytetyö.
17
Perttilä 2002.
18
Leppo 2010, 42.
14
15
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Terveyden edistämiseen liittyvä promotiivinen (edistävä) toiminta voidaan ymmärtää terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia yleisesti lisääväksi toiminnaksi, minkä
avulla voidaan vahvistaa ja säilyttää kansalaisten voimavaroja ja suojaavia tekijöitä.
Terveyden edistämisen tavoitteena on tällöin tukea kansalaisia yksilöinä ja asuin- ja
työyhteisöjä pääsemään parhaalle mahdolliselle terveystasolle. Preventiivinen (ehkäisevä) toiminta ymmärretään perinteisesti tautien ja sairauksien ehkäisynä, jolloin
terveydenhuollon ammattilaiset ovat siitä pääasiassa vastuussa. Ehkäisevä toiminta
kohdistuu yksilötyön lisäksi olosuhteisiin, jolloin voidaan ehkäistä olemassa olevia terveysriskejä. Tällöin vastuu laajenee myös yhteiskuntapolitiikan eri aloille.19
Tuloksina ovat terveyttä suojaavien sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vahvistuminen,
elämäntapojen muutos terveellisempään suuntaan ja terveyspalveluiden kehittyminen. Toiminnan vaikutukset näkyvät yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan terveytenä
ja hyvinvointina.20 Yksittäisen henkilön terveyden edistäminen on sidoksissa kansalaisten arkielämän valintoihin ja terveellisten elämäntapojen mahdollisuuksiin.
Yhteisötasolla terveyden edistäminen on esimerkiksi lähiyhteisöjen terveyttä tukevien voimavarojen vahvistamista ja ylläpitämistä. Väestötason terveyden edistämistä kuvataan pitkän aikavälin mittareilla ja niissä käytetyillä indikaattoreilla, joiden
avulla kuvataan mahdollisia väestön terveysmuutoksia.21
Terveydenhuollon asiantuntijat määrittelevät terveyskäsitteen poliittisissa yhteyksissä. Heidän osaamisensa, rohkeutensa ja etiikkansa eri toiminnan tasoilla, paikalliselta globaaliin, ratkaisevat, kyetäänkö terveyttä edistämään käytännön toimin.
Tässä yhteydessä voimme tuoda esille Ottawan (WHO 1986) terveydenedistämiskonferenssissa hyväksytyt viisi konkreettista työn kohdetta terveyden edistämiselle.
Ne ovat terveystavoitteinen yhteiskuntapolitiikka, terveellisten ympäristöjen luominen, paikallisyhteisöjen vahvistaminen, yksilötaitojen kehittäminen ja terveyspalveluiden uudelleensuuntaaminen.22 KeSTO-hankkeen tulosten perusteella voidaan
todeta, että Ottawan (1986) kaikkiin viiteen terveyden edistämisen ulottuvuuteen
vastattiin ja tuotettiin kansalaislähtöisiä toimivia ja innovatiivisia ratkaisuja.
Terveyden edistämisessä KeSTO-hankkeessa paneuduttiin syvällisesti yksilö- ja yhteisötason kysymyksiin. Hankkeen osatoteuttajat kohdensivat voimavaransa työssä
käyvän henkilöstön tai ikääntyvän väestön terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen
sekä terveysongelmien vähentämiseen. Henkilöstökoulutuksissa kiinnitettiin huomiota erityisesti sydänterveyteen, ikääntyneiden ravitsemukseen, sukupolvien väliseen kanssakäymiseen sekä teknologian hyödyntämiseen terveyden ja hyvinvoinnin ohjauksessa. Lisäksi terveyden edistäminen kiinnittyi työelämään nivoutuvien
oppimisympäristöjen kehittämiseen.

Vrt. Perttilä 2002.
Savola & Koskinen-Ollonqvist 2005.
21
Vrt. Perttilä 2002; Pietilä 2010.
22
Leppo 2010, 36 – 42.
19
20

148

Lappilaisen hyvinvoinnin ja terveyden palveluosaamisen kehittämismalli

Yhteenvetona toteamme, että kansalaislähtöisyys merkitsi KeSTO-hankkeessa osallisuutta tukevan ja osallistumista toteuttavan asiantuntijuuden kehittämistä ja opiskelua. Se tarkoitti myös sellaisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan tukemista, jossa
kiinnostuksen kohteena olivat kohderyhmiin kuuluvien henkilöiden mielipiteet ja
kokemukset. Ikääntyville suunnattujen teknologiatuettujen hyvinvointipalvelujen
käyttöönotto oli vielä rajallista johtuen ikääntyneistä itsestään mutta myös teknologiatuettujen palvelujen prosessien avaamattomuuden vuoksi. Suurin hyöty saatiin
aikaan turvallisuutta lisäävistä kotiin asennettavista tuotteista ja teknologiatuettujen palvelujen tiedottamisesta.
Sosiaalinen hyvinvointi tarkoitti sosiaalista tukea, minkä tiedostaminen työyhteisöissä johti rakenteellisiin ratkaisuihin ja interventioihin yhteisöllisyyden lisäämiseksi. Ikääntyvien kuntalaisten osalta sosiaalinen tuki tarkoitti vertaistukea ja yhteisöllisyyttä tukevien hyvinvointipalveluiden kehittämistarpeen tunnistamista ja
tällaisten palveluiden järjestämistä.
Terveyden edistäminen merkitsi eri väestö- ja kansalaisryhmien terveyden ja hyvinvoinnin tukemista sekä hyvinvointipalveluita ja -osaamista tuottavien toiminta- ja
oppimisympäristöjen kehittämistä. Lisäksi terveyden edistämiseen kuului erityiskysymysten kuten painonhallinnan, monipuolisen liikunnan omaksumisen ja edistämisen sekä stressin hallinnan käsittely.
Taulukossa 2 on tiivistetty KeSTO-hankkeen nimessä käytetyt käsitteet ja niiden
merkitykset hanketuloksina.
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Taulukko 2. KeSTO-hankkeen nimessä esiintyvät sanat ja niiden merkitykset
hanketuloksina
Hankkeen nimessä
käytetyt sanat

Sanojen merkitykset

Kansalaislähtöisyys

•

Osallisuutta tukevan asiantuntijuuden kehittäminen ja opiskelu

•

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kohde työyhteisöjen henkilöstöjen, ikääntyvien kuntalaisten ja hyvinvointialan opiskelijoiden ja
ohjaajien mielipiteet sekä kokemukset

•

Ikäihmiset eivät ole omaksuneet monipuolista arkikäyttöä

•

Uuden teknologian hyödyntäminen on yhteydessä käyttäjien osaamiseen ja innostukseen sekä palveluprosesseihin

•

Hyöty turvallisuutta lisäävistä, kotiin asennettavista tuotteista ja
teknologiatuettujen palvelujen tiedottamisesta

•

Yhteisöllisyyttä edistävää sosiaalista tukea pienyhteisöissä

•

Tiedostettuna johtaa interventioihin ja rakenteellisiin ratkaisuihin
työyhteisöissä

•

Tarve ikääntyvien vertaistukea ja yhteisöllisyyttä vahvistaville
hyvinvointipalveluille

•

Yksilötaitojen kehittäminen (develop personal skills): lappilaisten
kansalaisryhmien, yhteisöjen ja väestön terveyden ja hyvinvoinnin vahvistaminen sekä terveyden erityiskysymyksissä ohjaus ja
tukeminen
Terveyspalveluiden uudelleensuuntaaminen (reorient health services): hyvinvointipalveluita ja -osaamista tuottaneiden organisaatioiden tai hallinnonalojen rajapintoihin rakentuneet verkostomaiset ja monikulttuuriset toimintaympäristöt
Paikallisyhteisöjen vahvistaminen (strengthen community action):
verkostomainen monitoimijaisuus ja -kulttuurisuus tukena lappilaisissa asuin- ja pienyhteisöissä sekä niiden näkyviksi tekeminen
Terveellisten ympäristöjen luominen (create healthy environments): kotona ja pienyhteisöissä asumisen turvaaminen uusilla
teknologisilla innovaatioilla Lapissa
Terveystavoitteinen yhteiskuntapolitiikka (build healthy public
policy): vaikuttaminen päätöksentekojärjestelmiin, hallintoon ja
lainsäädäntöön paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti

Teknologiatuettu

Sosiaalinen hyvinvointi

Terveyden edistäminen

•

•

•

•

Mitä kansalaislähtöinen teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen palveluosaaminen oli?
Hankkeessamme kokeiltiin ja saatiin aikaan hyvinvointipalveluja tuottava ja hyvinvointiosaamista tukeva, verkostomainen monitoimijainen ja -kulttuurinen toimintaympäristö. Kehittynein esimerkki tästä oli ennakoivien kotikäyntien toimintamalli, joka ylittää hyvinvoinnin hallintoalojen ja organisaatioiden perinteiset rajat.
Työmme oli myös kansalaislähtöistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa, jossa kansalaislähtöisyys merkitsi osallisuutta toteuttavan toimintatavan asiantuntijuuden kehittymistä.
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Teknologiatuetut hyvinvointipalvelut odottivat vielä osaavaa ja innostunutta kohderyhmää. Etenkin viranomaiskäytössä ne edellyttivät tukijärjestelmien, tietoturvallisuuden, helppokäyttöisyyden ja prosessien sujuvuuden varmistamista. Joka tapauksessa teknologiatuettujen palveluiden tarve ja käyttäjämäärät lisääntyvät tulevissa
ikäryhmissä, joten niiden kehittämistä tulee jatkaa.
Sosiaalinen hyvinvointi ja terveyden edistäminen koostuivat useista tekijöistä.
Työyhteisöissä sosiaalista tukea ja terveyden edistämistä voidaan kehittää ja tukea monin tavoin. Keskeistä on niiden merkitysten tiedostaminen. Tiedostamisesta
syntyvät kansalaislähtöiset interventiot ja ratkaisut. Toisaalta sosiaalinen tuki ja
yhteisöllisyys ovat merkittäviä asioita erityisesti ikääntyvässä kansalaisryhmässä.
Ikääntyneiden yhteisöllisyyden jättäminen lähimmäisavun huoleksi ei ole johdonmukaista nuorten ikäryhmän pienenemisen ja ikääntyvien itseohjautuvuuden yksilöllisyyden vuoksi. Tästä syystä organisaatioiden verkostoituvia ja monikulttuurisia
toimintoja ja kansalaisten voimavaroja yhdistäviä toimintamalleja tulee edelleen
tutkia ja kehittää.
Loppupäätelmänä voimme todeta, että kansalaislähtöinen ja teknologiatuettu sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osaaminen kytkeytyy käsitteellisesti
terveyden edistämiseen. Kuviossa 1 on esitetty KeSTO-hankkeessa muodostuneet
teema-alueet, joihin hyvinvoinnin ja terveyden lappilaisen palveluosaaminen perustuu. Teema-alueet ovat kansalaislähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen tuen merkityksen tiedostaminen sekä voimavarojen yhdistäminen hyvinvointipalvelujen ja hyvinvointiosaamisen tuottamiseen.

Kuvio 1. Hyvinvoinnin ja terveyden lappilaisen palveluosaamisen teema-alueet

Sirkka Saranki-Rantakokko & Raija Seppänen
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Hyvinvoinninpalvelujärjestelmää ja kansalaisten hyvinvoinnin edistämistä voidaan tutkia ja kehittää erityisesti hankkeissa. Hankkeet mahdollistavat uusien
asioiden kehittämisen ja pilotoinnin. KeSTO-hankkeen tuloksena on osallistuvien
organisaatioiden sisällä tapahtunut oppimista ja on luotu uudenlaisia toiminta- ja
oppimisympäristöjä, jotka tukevat hyvinvointipalveluja ja hyvinvointiosaamista..
Hyvinvointipalvelujärjestelmä ja kansalaisen hyvinvoinnin edistäminen liittyvät
voimavaroja tukevaan toimintaan, joita on esitelty julkaisun Voimavaroja tukevat
toiminnat -kappaleessa.
Uudenlaisten toiminta- ja oppimisympäristöjen kehittäminen edellyttää verkostoituvaa oppimista, joka toteutuu asiantuntijatyöryhmissä. Verkostoituva oppiminen on
yhteydessä työryhmän yhtenäisyyteen, toiminnan kohteeseen ja toiminnan tavoitteisiin, toimijoiden voimavaroihin, verkoston ohjaukseen ja hallintaan sekä jatkuvaan
keskusteluun, itsearviointiin ja palautteeseen. Toimijoiden voimavaroina ovat toimeenpanoverkosto, jäsenten osaamiset ja mahdollisesti hankerahoitus. Verkostoituva
oppiminen on kuvattu tarkemmin omana artikkelinaan tässä julkaisussa.
Voimavaroja tukeva toiminta perustuu teoreettiselta taustaltaan terveyden edistämiseen mutta saa ilmeensä toimintaympäristönsä kulttuurista. Terveyden edistäminen lappilaisena hyvinvoinnin ja terveyden palveluosaamisena muodostui kolmesta
teema-alueesta. Ne olivat kansalaislähtöinen tutkimus- ja kehittämistoiminta, yhteisöllisyyden ja sosiaalisen tuen merkityksen tiedostaminen sekä voimavarojen yhdistäminen hyvinvointipalvelujen ja hyvinvointiosaamisen tuottamiseen. Käsittelimme
teema-alueiden sisällön aiemmin tässä artikkelissa.
Kun kiinnitämme terveyden edistämisen teema-alueet, verkostoituvan oppimisen
toimintatavan ja tavoitteen uusien toiminta- ja oppimisympäristöjen kehittämisestä,
voimme luoda mallin (kuvio 2), miten lappilaista hyvinvoinnin ja terveyden palveluosaamista voidaan kehittää myös tulevissa kansalaisten hyvinvointia tukevissa
hankkeissa.
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Kuvio 2. Lappilaisen hyvinvoinnin ja terveyden palveluosaamisen kehittämismalli
Palveluosaaminen kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden tukemisessa merkitsi eri
tahojen voimavaroja yhdistäviä toimintamalleja. Vastaavanlaisen yhteistyön merkitystä kansalaisten hyvinvoinnille tulisi vielä tutkia. Esimerkiksi ennaltaehkäiseviin
kotikäynteihin liittyvien hyvinvointihaastattelujen toimintaprosessia voitaisiin tutkia ja testata muissa ammattikorkeakouluissa ja työhyvinvointia tukevien toiminnallisten ryhmien vaikuttavuutta erilaisten työyhteisöjen näkökulmasta. Verkostoituva
oppiminen käsitteenä terveyden edistämisen ja uusien palveluinnovaatioiden kehittämisen yhteydessä edellyttää myös vielä tieteellistä tarkastelua ja tutkimusta.
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KeSTO-hankkeen suositukset:

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Kansalaislähtöisen, osallisuutta toteuttavan toimintatavan asiantuntijuuden,
opiskelun liittäminen hyvinvointialan opintoihin
Teknologiatuettujen hyvinvointipalveluiden kehittämistä tulee jatkaa
Eri hallinnon aloja ja organisaatioiden verkostoituvia ja monikulttuurisia toimintoja ja kansalaisten voimavaroja yhdistäviä toimintamalleja tulee edelleen
tutkia ja kehittää
Verkostoituva oppiminen käsitteineen edellyttää vielä tieteellistä tarkastelua ja
tutkimusta. Silti hyvinvoinnin hallinnonalat ylittävää yhteistyötä hyvinvointipalvelujen kehittämisessä tulee jatkaa
Verkoston ohjausta ja johtamista voitaisiin tarkastella vielä syvällisemmin muissa hankkeissa
Työntekijöiden työajan suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös verkostoihin
ja projekteihin osallistuminen sekä niihin liittyvät sopimukset ja aikataulut
Johdonmukainen hankehallinnointi edellyttää verkoston hallinnan ja koordinoinnin osaamista
Ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin liittyvien hyvinvointihaastattelujen toimintaprosessia voitaisiin tutkia ja testata muissa ammattikorkeakouluissa
Työhyvinvointia tukevia toiminnallisia ryhmiä voitaisiin toteuttaa kokeilemallamme tavalla myös muissa organisaatioissa
Ammattikorkeakoulun työelämälähtöistä ja tutkivan oppimisen ideologiaa tukee sellaisten oppimisympäristöjen rakentaminen, jotka kytkeytyvät uudella,
kehittävällä otteella työelämään ja ammattikorkeakoulun toimintaympäristöön
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelman opetussuunnitelmissa voitaisiin ottaa enemmän huomioon työhyvinvointia käsitteleviä aiheita
Toiminnallisiin ryhmiin on hyvä liittää keskustelu sosiaalisesta hyvinvoinnista
ja yhteisöllisyydestä sekä niihin liittyvistä toimenpiteistä työyhteisöissä, koska
se laajentaa toiminnallisten ryhmien annin yksilötasolta yhteisötasolle.

yhdistää hyvinvointialan eri toimijat, palvelut ja tekniikan mahdollisuudet toimivaksi tavaksi tehdä yhteistyötä Lapissa. Julkaisun kirjoittajia ovat niin korkeakoulujen asiantuntijat kuin hyvinvointipalveluiden tuottajat, jotka tuovat värikkäällä ja
yhteistyössä kuin uuden tekniikan tuomat menetelmät alan palveluiden tuottamisessa.
Julkaisussa keskitytään muun muassa ikäihmisten turvalliseen kotona selviytymiseen (kodinhoitopalveluiden) sekä erilaisten yritysten ja yhteisöjen työhyvinvoinnin kehittämiseen. Artikkeleissa tuodaan esille teknologian mahdollisuudet
niin alan opiskelussa, palvelujen testaamisessa ja toteutuksessa kuin asiakkaan
kohtaamisessa.
Teos on loistava esimerkki uudenlaisesta toimintamallista ja toimii hyvänä lukumateriaalina hyvinvointialan korkeakouluopetuksen, palveluiden ja yhteistyön
kehittäjille.
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