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1 BIKVAN SOVELTAMINEN  
INTENCIVEHANKKEEN HYVIEN 
KÄYTÄNTÖJEN ARVIOINNISSA

Intencive-hankkeessa on määritelty kymmenen ikääntyneisiin 
liittyvää hyvää käytäntöä Etelä-Pohjanmaalta (Perälä, Inkeri & 
Hoffrén-Mikkola 2020). Käytännöt ovat hyvinvointi- ja terveys-
teknologian alalta ja niitä on arvioitu muokatulla Bikva-mallilla 
kesäkuusta 2020 maaliskuuhun 2021 ulottuvalla ajanjaksolla 
(Hoffrén-Mikkola, Perälä & Valkama 2021). Ensimmäisten Bikva-
haastattelujen (asiakasryhmät) jälkeen Etelä-Pohjanmaan maa-
kunnallinen sidosryhmä valitsi kymmenestä hyvästä käytännöstä 
viisi sopivinta kokouksessaan joulukuussa 2020. Valituille toteu-
tettiin seuraavan käyttäjäryhmän Bikva-arviointi (työntekijät, 
esimiehet, päättäjät).
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Viisi toiseen vaiheeseen edennyttä hyvää käytäntöä olivat

• SeAMKin hyvinvointiteknologian demonstraatio-ympäristöt

• sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetuksen ja -oppi-
misympäristöjen kehittäminen Etelä-Pohjanmaalla

• kotihoidon etäkäynnit (kuvapuhelinpalvelu)

• ikääntyneen yönaikainen seuranta (Safebed)

• Muisti- ja ikäystävällinen yritys -koulutuskokonaisuus.

Valintaperusteina näille viidelle hyvälle käytännölle nousivat esiin 
hyvän käytännön ajantasaisuus, monipuolisuus sekä etukäteen 
tiedusteltu kiinnostavuus kansainvälisiltä hankekumppaneilta. 
Seuraavassa luvussa kuvataan tiivistetysti Bikva-haastattelujen 
tärkeimmät annit ensin niistä hyvistä käytännöistä, joille tehtiin 
vain asiakasryhmän haastattelu (yhden vaiheen haastattelut) ja 
sen jälkeen yllä mainituista viidestä parhaasta käytännöstä, joille 
tehtiin asiakasryhmän lisäksi myös toinen haastattelu työnte-
kijöille, esimiehille ja päättäjille (kahden vaiheen haastattelut).

2 BIKVAHAASTATTELUJEN HYÖDYT 
OMAN ALUEEN HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN 
ARVIOINNISSA

Haastattelut tehtiin yleisesti Teamsin välityksellä COVID-19-tilan-
teesta johtuen. Poikkeukset tähän on mainittu erikseen. Jokai-
sesta Bikva-haastattelusta koostettiin yhteenveto, joka lähetettiin 
haastateltaville sähköpostitse, ja heidän oli mahdollista vielä 
kommentoida ja korjata sitä. Kahden vaiheen haastatteluissa 
asiakasryhmän haastattelun yhteenveto annettiin etukäteen 
luettavaksi toisen vaiheen haastateltaville. Lisäksi hankkeen 
projektityöntekijät, jotka toimivat haastattelun fasilitaattoreina ja 
muistion kirjaajina, kävivät yhteenvedon läpi haastattelun alussa.
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Useassa haastattelussa haastateltavan ryhmän koko jäi valitetta-
van pieneksi, vain muutamaan henkilöön. Tämä ei ole Bikva-mene-
telmässä optimaalista, koska isommassa ryhmässä haastateltavat 
pystyisivät ottamaan paremmin kantaa toistensa perusteluihin 
ja yhteistyö voisi kannustaa moniulotteisempaan palautteeseen 
(Krogstrup 2004). Seuraavassa kuvataan haastateltujen olennai-
simmat näkemykset hyvästä käytännöstä runsaasti tiivistäen.

2.1 Yhden vaiheen haastattelut

2.1.1 Etälääkäripalvelut

Ryhmähaastatteluun osallistui kaksi henkilöä, lääkäri ja sairaan-
hoitaja, joilla molemmilla oli runsaasti kokemusta etälääkäripal-
velujen toteuttamisesta. Haastateltavat totesivat, että etälääkä-
rivastaanotto toimii hyvin, mutta siinä pitää erottaa toisistaan eri 
osa-alueet: tekninen toimivuus, kommunikointi sekä itse asiakas-
vastaanotto. Haastateltavien mukaan pitää löytää oikeat asiakkaat, 
joille etäpalvelu soveltuu. Lisäksi pitää miettiä, mille käynneille 
menetelmää käytetään. Mitä enemmän on kysymys monialaisesta 
keskustelusta, sitä paremmin menetelmä haastateltavien mukaan 
sopii etälääkäritoimintaan. Positiivista etälääkäritoiminnassa on, 
että kun potilaan hoidon jatkosta sovitaan, hoitaja kuulee saman 
lääkärin kanssa käydyn keskustelun ja voi heti sopia asioista poti-
laan kanssa ja tehdä jatkosuunnitelmat. Potilaalle pitää kuitenkin 
aina tarjota myös mahdollisuus keskustella pelkästään lääkärin 
kanssa, jolloin hoitaja poistuu. Etävastaanottoa suosivat kustan-
nukset. Näitä syntyy ajan säästöstä, matkakuluista sekä saattajan 
kustannuksista. Haastateltavien mukaan näitä pitäisi korostaa päät-
täjien suuntaan, jotta etälääkäritoimintaa saataisiin laajennettua.

2.1.2 Diabetes-etäpoliklinikka

Haastatteluun osallistui kaksi terveydenhuollon ammattilaista, 
jotka olivat työskennelleet diabetes-etäpoli-pilottihankkeessa 
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vuosina 2015–2016. Heidän mukaansa etävastaanotot toimivat 
hyvin silloin, kun teknisiä ongelmia ei ilmennyt. Kuvayhteyden 
avulla asiakasta pystyi ohjaamaan esimerkiksi kynäpumpun 
ohjelmoinnissa. Haastateltavat kokivat, että joskus etävastaan-
otto oli jopa fyysistä vastaanottoa parempaa, kun asiakkaan tiedot 
(esimerkiksi omaseuranta) tulivat etukäteen, sen sijaan, että hän 
toi ne mukanaan vastaanotolle. Kuten tavallinenkin vastaanotto-
tilanne, myös etävastaanotto oli esimerkiksi informaation saa-
misen osalta hyvin paljon asiakkaasta riippuvaista. Motivoitunei-
den asiakkaiden kanssa molemmat tavat toimivat hyvin. Samat 
ongelmat ovat siis nähtävissä myös fyysisessä kohtaamisessa. 
Haastateltavien mukaan voisi olla kannatettavaa järjestää etä-
vastaanottoja myös jatkossa.

2.1.3 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmä

Haastattelussa oli kolme sairaanhoitajaa kotihoidosta. Heillä 
kaikilla oli kokemusta kotihoidosta myös ennen toiminnanoh-
jausjärjestelmän käyttöönottoa. Haastateltavat kokivat, että 
toiminnanohjausjärjestelmän myötä työ on jossain määrin jous-
tamattomampaa kuin ennen. Esimerkiksi paikkojen vaihtami-
nen työkaverin kanssa ei onnistu. Toisaalta toiminnanohjaus-
järjestelmä optimoi käynnit, jolloin haastateltavat kokivat, että 
kohtelu työntekijöiden välillä on tasapuolisempaa. Hoitotehtä-
vät jakaantuvat keskimäärin pitkällä aikavälillä tasapuolisesti. 
Toiminnanohjausjärjestelmässä on mahdollisuus valita, ovatko 
käynnit esimerkiksi reitin vai omahoitajuuden mukaan. Hoitajan 
kohtaan voi laittaa myös valinnan, ettei hän ohjelmoidu tietylle 
asiakkaalle. Näin esimerkiksi, jos hoitaja on allerginen ja asi-
akkaalla on kissa. Toiminnanohjausjärjestelmän myötä hoitajat 
kirjaavat käynnin sisällön asiakkaan luona puhelimella. Jotkut 
haastatellut tunsivat tämän epämiellyttäväksi, koska kokivat, 
ettei asiakas ymmärrä puhelimen käytön liittyvän hoitotyöhön. 
Myös itse kirjaaminen kännykällä koettiin joskus haastavaksi ja 
hitaaksi. Toiminnanohjausjärjestelmä näyttää kellonajan, jolloin 
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hoitajan pitää olla asiakkaan luona. Jotkut haastateltavat kokivat, 
että kellonajat järjestelmässä luovat painetta työskentelyyn, mikä 
koettiin kuormittavana.

2.1.4 @geing Online -mobiilisovellus ja sen kehitystyö

Haastatteluun osallistui kolme henkilöä, jotka olivat toteuttaneet 
@geing Online -verkkoprojektia. Hankkeessa kehitettiin ikäih-
misille sovellus, jonka keskiössä olivat sosiaaliset toiminnot ja 
iäkkäiden ihmisten arjen rikastaminen. Kaikilla haastatelluilla 
oli kokemusta mobiilisovelluksesta ja sen yhteiskehittämisestä. 
Suunnitteluprosessiin osallistuneet ikäihmiset olivat 71–91-vuo-
tiaita. Ikääntyneet olivat lähteneet rohkeasti kokeilemaan sovel-
lusta ja esittäneet voimakkaita mielipiteitä sovelluksesta, sekä 
sen puolesta että sitä vastaan. Haastateltavat kokivat, että oli 
yllättävää huomata, millaiset valmiudet ja odotukset iäkkäillä 
ihmisillä oli tällaisista sovelluksista. Haastateltavien näkemys 
on, että yhteiskunnassa on yleisesti negatiivisia ennakkokäsityk-
siä ja mielipiteitä iäkkäiden ihmisten kyvyistä käyttää digitaalisia 
sovelluksia.

2.1.5 Kotona asumisen tukiryhmä

Haastatteluryhmään kuului kuusi henkilöä, jotka kaikki olivat 
kuuluneet moniammatilliseen Kotona asumisen tukiryhmään 
(KAT) (2010–2020). Ryhmän periaatteena oli tukea kotona asuvaa 
ikäihmistä monitahoisesti sisältäen myös teknologiset ratkai-
sut. Ryhmään kuului moniammatillisen kotihoitohenkilökun-
nan lisäksi henkilöitä asumis-, tila- ja teknologiapalveluista. 
KAT-ryhmän moniammatillisuus koettiin positiivisena asiana. 
Jokainen toi ryhmään omaa osaamistaan ja katsoi asiaa omasta 
näkökulmastaan. Haastateltavien mukaan ryhmälle järjestetyt 
teknologiaesittelyt olivat hyviä, sillä laitteita on paljon eikä hoi-
totyön rinnalla ole aikaa perehtyä niihin. Myös tutustumiskäyn-
nit koettiin hyviksi. Näitä oli tehty muun muassa Älykäs Koti 
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-ympäristöön Jyväskylässä ja Tampereella. Ryhmän toiminnan 
loppuaikoina henkilöiden vaihtuvuus oli suurta, mikä koettiin 
haastavaksi tiedon siirron kannalta.

2.2 Kahden vaiheen haastattelut

2.2.1 SeAMKin hyvinvointiteknologian 
demonstraatioympäristöt

Ensimmäiseen ryhmähaastatteluun osallistui 11 SeAMKin sosi-
aalialan opiskelijaa. Kaikki opiskelijat olivat juuri ennen haastat-
telua osallistuneet SeAMK Telemedicine -keskuksen esittelyyn 
osana opintojaan. COVID-19-tilanteesta johtuen osa oli sekä 
esittelyn että haastattelun aikana tilassa läsnä ja osa Teamsin 
välityksellä. Toisen vaiheen haastatteluun osallistui viisi SeAMKin  
henkilökunnan jäsentä, jotka olivat vieneet opiskelijaryhmiä 
demonstraatioympäristöihin osana opintojaksojaan, osallistuneet 
koulutusohjelmien ja opintojaksojen suunnitteluun tai työsken-
nelleet hyvinvointiteknologian demonstraatioympäristöihin liit-
tyvän päätöksenteon kanssa.

Molemmissa vaiheissa haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, 
että demonstraatioympäristöt ovat tärkeitä ja välttämättömiä 
menetelmiä nykyisissä sosiaali- ja terveydenhuollon opinto-
kokonaisuuksissa. Teknologioita ei pitäisi opettaa vain teori-
assa. Tulevat ammattilaiset tarvitsevat myös käytännön tietoa 
hyvinvointiteknologioista. Opiskelijat toivat esille, ettei Teamsin 
kautta osallistuminen ollut ihanteellista vaan demonstraatio-
ympäristöihin pitää päästä tutustumaan konkreettisesti. Toisen 
vaiheen haastateltavat korostivat myös, että täytyisi turvata se, 
että opiskelijat käyvät näissä tiloissa. Tämän rinnalla voi olla 
tiloista tehtyjä esittelyvideoita. Esimerkkien kertominen ja lait-
teiden näkeminen tuntuivat opiskelijoista erityisen mielekkäiltä. 
Kehittämiskohteena nostettiin esille, että kannattaisi käydä vielä 
enemmän läpi laitteiden käytettävyyttä ja sitä, mistä niitä on 
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mahdollista saada sekä tuoda esille, voivatko yksittäiset ihmiset 
ottaa laitteita käyttöön.

Toisen vaiheen haastattelussa tuotiin esille, että tiloja tulisi 
hyödyntää vielä nykyistä monipuolisemmin koulutuksessa. TKI-
näkökulmasta ympäristöjen kylkeen tarvitaan lisää hanketoimin-
taa sekä maksullista palvelutoimintaa muun muassa yrityksille 
ja sidosryhmille.

2.2.2 Sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetuksen 
ja -oppimisympäristöjen kehittäminen Etelä-
Pohjanmaalla

Etelä-Pohjanmaalla toimii moniammatillinen simulaatio-
työryhmä, johon kuuluu jäseniä Etelä-Pohjanmaan sairaanhoi-
topiiristä, Sedusta ja SeAMKista. Ryhmän tarkoitus on kehittää 
sosiaali- ja terveysalan simulaatio-opetusta. Ensimmäisen vai-
heen haastatteluun osallistui seitsemän ihmistä, jotka kuuluivat 
simulaatiotyöryhmään. Toiseen haastatteluun osallistui kaksi 
simulaatiokouluttajaa.

Ensimmäisen vaiheen haastattelussa organisaatioiden välinen 
yhteistyö simulaatiotyöryhmässä nähtiin toisia palvelevana. 
Jokainen organisaatio rakentaa itselleen tiloja ja omia tarpeita 
palvelevia koulutusympäristöjä, joita muut pystyvät hyödyntä-
mään. Tietoisuus toisten toiminnasta on koulutuksen näkökul-
masta tärkeää ja ryhmässä tulevat esille myös työelämän tarpeet. 
Opettajien ja ohjaajien verkostoituminen ryhmän kautta nähtiin 
tärkeänä. Myös tulevaisuuden haasteisiin ja suunnitelmiin luo-
taaminen yhdessä oli haastateltavien mukaan elintärkeää, jotta 
voidaan edetä yhdessä samaan suuntaan. Yhdessä suunnittelu 
on yksi ryhmän positiivisimmista asioista.

Ensimmäisessä haastattelussa tunnistettiin, että simuloinnit vaa-
tivat rahaa ja resursointia eli organisaation täytyy satsata siihen 
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tietoisesti (opettajaresurssi, kuljetukset, laitteet yms). Haastatel-
tavien mukaan organisaatiot ymmärtävät kuitenkin satsauksen 
merkityksen ja simulaatio-opetuksen tärkeyden. Opiskelijoilta 
ja muilta osallistujilta saatu palaute simulaatioista on yleensä 
positiivista, ja vaikka simulaatiotilanteet monesti jännittävät, 
niistä koetaan opittavan. Toisen vaiheen haastattelussa tuettiin 
tätä näkökulmaa.

2.2.3 Kotihoidon etäkäynnit (kuvapuhelinpalvelu)

Ensimmäisen vaiheen haastatteluun osallistui kolme iäkästä 
kotihoidon asiakasta. Haastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina 
COVID-19-tilanteen ja laitteiden rajoittuneisuuden vuoksi. Toi-
sen vaiheen haastatteluun osallistui neljä henkilöä, jotka olivat 
kotihoidon hoitajia ja kehittäjiä.

Kaikille haastatelluille iäkkäille osa kotihoidon käynneistä tehtiin 
VideoVisit-laitteiston avulla etänä. Vierailujen aikana sairaan-
hoitajat kysyvät hyvinvoinnista, muistuttavat lääkkeistä ja doku-
mentoivat mittauksia. Haastateltavat pitivät laitteiston käyttöä 
helppona ja etäkäyntejä hyvänä toimintatapana, vaikka ne aluksi 
tuntuivatkin hiukan oudoilta ja hankalilta. Käyttäjät pitivät kui-
tenkin tärkeänä, että kotihoitajat myös käyvät fyysisesti paikalla. 
Toisen vaiheen haastattelussa hoitajat korostivat, että kuvapuhe-
luna toteutettavan käynnin aikanakin tulee tarkastella asiakkaan 
vointia kriittisesti ja lähettää tarvittaessa hoitaja käymään. Tässä 
arvioinnissa auttaa asiakkaan tunteminen.

Laitteiston monitorin kirkas valo oli häirinnyt joitakin asiakkaita, 
joten pienessä asunnossa laitteiston sijoituspaikkaan on hyvä 
kiinnittää huomiota. Lisäksi ikäihmiset korostivat, että etäkäynnil-
läkin on miellyttävämpää, että soittajana on tuttu hoitaja. Tämä oli 
tiedossa myös toisen vaiheen haastateltavilla, mutta haasteena 
on hoitajien määrä. Toisaalta kuvapuheluita soittavien hoitajien 
vaihtuvuus on toisen vaiheen haastateltavien mukaan kuitenkin 
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selvästi pienempää kuin mitä yhden asiakkaan luona käyvien 
hoitajien vaihtuvuus kentällä (kotikäynnit).

Toisen vaiheen haastateltavat huomauttivat selkeistä kustannus-
säästöistä. On laskettu, että videopuhelun sisältävä asiakaskäynti 
on noin 20 % kotihoidon fyysisen vierailun hinnasta. Silti asiakas-
tyytyväisyys ei ole laskenut, mikä havaittiin myös ensimmäisen 
vaiheen haastattelussa. Järjestelmän ansiosta kotihoidossa on 
myös helpompaa määrittää kevyempiä tehtäviä työntekijöille, 
jotka eivät pysty tekemään fyysistä työtä.

2.2.4 Ikääntyneen yöaikainen seuranta (Safebed)

Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin neljää kotihoidon hoi-
tajaa. He olivat kaikki käyttäneet Safebed-laitetta työssään. 
Toisessa vaiheessa haastateltiin kuutta kotihoidon esimiestä ja 
kehittäjää.

Ensimmäisessä haastattelussa todettiin, että laitteiston opti-
maalinen hyödyntäminen vaatii taakseen laitteesta innos-
tuneen ja teknologian hallitsevan henkilön. Tätä näkemystä 
tukivat myös toisen vaiheen haastateltavat. Laite itsessään on 
kuitenkin helppokäyttöinen, ja tiedon koetaan olevan helposti 
tulkittavissa. Laitteiston asentamisen koettiin olevan helppoa. 
Laitteistoa on käytetty muun muassa kotikäynnin parhaan ajan-
kohdan toteamiseen (esimerkiksi oikea-aikainen aamukäynti). 
Laitteistosta saatavasta tiedosta koetaan olevan suurta hyötyä 
kotihoidolle.

Toisen vaiheen haastattelussa korostettiin, että olisi hyvä, jos 
jokaisella kotihoidon alueella olisi omat vastuuhenkilöt, jotka 
hallitsevat käytettävän teknologian ja mahdolliset prosessit, jotta 
kehitystä voitaisiin viedä eteenpäin. He voisivat pitää esimerkiksi 
säännöllisiä Teams-tapaamisia ja jakaa hyviä ideoita keskenään 
niin Safebedistä kuin kotihoidon teknologioista ylipäätään. Näin 
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kukaan ei jää yksin alueen osaajana, vaan he voisivat saada tukea 
toisiltaan. Asia pysyisi yllä, kun he voisivat yhdessä pohtia asioita 
ja tehdä kehitystyötä.

2.2.5 Muisti- ja ikäystävällinen yritys 
-koulutuskokonaisuus

Ensimmäisessä vaiheessa haastateltiin kuutta yrittäjää, jotka 
olivat osallistuneet Etelä-Pohjanmaan Muistiliiton järjestämään 
Muisti ja ikäystävällinen yritys -koulutukseen. Yritykset olivat 
pk- tai mikroyrityksiä palvelualalta, esimerkiksi kampaamoja ja 
taksiyrityksiä. Toisessa vaiheessa haastatteluun osallistui neljä 
henkilöä, jotka olivat olleet vastuussa koulutuskonseptin suun-
nittelusta tai toteuttamisesta.

Yrittäjät olivat tyytyväisiä koulutukseen. He kokivat, että koulu-
tus selkeytti tapaa kohdata muistisairaita ja ikääntyneitä asi-
akkaita. Koulutuksen kautta he alkoivat tarkastella enemmän 
omaa toimintaansa ja ymmärtää erityistarpeita, joita muistin-
sairaudet aiheuttavat. Koulutuksen läpikäyneet yritykset saa-
vat käyttää Muisti- ja ikäystävällinen yritys -merkkiä/tarraa, 
joka nostaa yrityksen profiilia ja brändiä. Merkki viestii siitä, 
että yritys arvostaa vanhempaa väestöä ja ikäihmisiä. Haasta-
teltavien mukaan asiakkaat arvostavat sitä, kun on huomioitu 
ikäihmiset.

Toisen vaiheen haastattelussa tuotiin esille, että positiivisista 
kokemuksista huolimatta koulutusta ei ole saatu juurtumaan 
tai siirrettyä esimerkiksi jonkin oppilaitoksen tarjontaan täyden-
nyskoulutuskurssiksi tai tutkinnon osaksi. Tällä hetkellä voittoa 
tavoittelematon yhdistys toteuttaa sitä pienimuotoisesti omana 
myyntipalvelutuotantonaan.
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3 ALUEIDEN VÄLINEN TIEDONSIIRTO: 
BIKVAHAASTATTELUT 
TOIMINTASUUNNITELMAN TUKENA

Oman alueen hyvien käytäntöjen kehittymismahdollisuuden 
lisäksi hyvien käytäntöjen arviointiprosessin odotetaan hel-
pottavan partnerimaiden hyvien käytäntöjen ymmärtämistä ja 
siten tiedonsiirtoa partnerialueiden välillä. Kun Bikva-haastat-
telut oli saatu päätökseen alueilla, jokainen alue kokosi Bikva-
prosessinsa ja sen aikana syntyneen haastattelumateriaalin 
arviointiraportiksi. Arviointiraporttia varten Etelä-Pohjanmaan 
liitto pääpartnerina oli tehnyt pohjan, jotta raportit noudattai-
sivat mahdollisimman samaa kaavaa ja olisivat siten helposti 
ymmärrettävissä.

Arviointiraporttiin koottiin ensin yhteenveto hyvien käytäntöjen 
arviointiprosessista alueella. Tähän sisältyi kuvaus hyvien käy-
täntöjen valintaprosessista sekä yleisiä huomioita Bikva-haas-
tatteluista ja sidosryhmien sitoutumisesta prosessiin. Tämän 
jälkeen jokaisesta hyvästä käytännöstä kuvattiin ensimmäisen 
Bikva-haastattelun yhteenveto, joka sisälsi haastateltavan asia-
kasryhmän kuvauksen eli kuinka monta henkilöä haastateltiin 
ja miten he liittyivät hyvään käytäntöön. Lisäksi kuvattiin haas-
tateltavien keskeiset näkemykset hyvästä käytännöstä ja käydyn 
keskustelun pääpiirteet. Niistä viidestä hyvästä käytännöstä, 
joille tehtiin myös toisen vaiheen haastattelu, kuvattiin myös 
tämä haastattelu samoin periaattein kuin ensimmäisen vaiheen 
haastattelu. Lopuksi jokaisesta hyvästä käytännöstä kirjoitettiin 
arviointi, johon vedettiin yhteen Bikva-prosessi kyseisen hyvän 
käytännön osalta sekä mahdolliset hyvään käytäntöön liittyneet 
muutokset, joihin prosessi mahdollisesti johti. Arviointiraportti 
sisälsi siis yhteenvedon lisäksi kaikkiaan noin kymmenen hyvän 
käytännön, jokaisen haastattelun kuvauksen sekä prosessin 
arvioinnin.
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Arviointiraportit jaettiin partnereiden kesken siten, että jokainen 
alue sai luettavakseen ja tutustuttavakseen kaikkien muiden neljän 
alueen arviointiraportit. Hankkeessa on tavoitteena, että jokaisella 
alueella kirjoitetaan hankkeen lopuksi toimintasuunnitelma, jossa 
kuvataan 1–2 toisten alueiden hyvän käytännön siirtäminen omalle 
alueelle. Bikva-arviointiraportit ovat erittäin tärkeässä roolissa 
partnerialueiden hyviin käytäntöihin tutustumisessa ja niiden 
ymmärtämisessä. Tämä etenkin sen vuoksi, että hankkeeseen 
suunnitellut opintomatkat partnerialueille on ollut pakko toteut-
taa virtuaalisina COVID-19-tilanteen takia. Vaikka virtuaalisista-
kin tutustumiskäynneistä oppii, ei ymmärrys hanketoimijoiden 
mukaan todennäköisesti ole samaa tasoa kuin mitä konkreetti-
set vierailut partnerialueille voisivat antaa. Toisaalta COVID-19- 
tilanteella on ollut arviointiraporttien perusteella vaikutusta myös 
Bikva-haastatteluihin, joita tehtiin normaalia enemmän videovä-
litteisesti eikä kaikissa tapauksissa voitu haastatella ikääntyneitä 
asiakasryhmänä, vaikka se optimaalisinta olisi ollutkin. Näin 
arviointiraporteissa ei kaikissa tapauksissa saada ikääntyneiden 
ääntä kuuluviin, mikä tuo haastetta hyvien käytäntöjen arviointiin 
ikääntyneiden näkökulmasta. Kaikista näistä haasteista huolimatta 
Bikva-prosessi tuntuu olleen pääosin onnistunut kaikissa partneri-
maissa ja arviointiraporttien tukemana on helpompaa lähteä kohti 
toimintasuunnitelman laadintaa. Tätä artikkelia kirjoitettaessa on 
vielä pieni mahdollisuus 2–3 tutustumiskäyntiinkin, mutta toimin-
tasuunnitelmat eivät ole kiinni yksin niistä.
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