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1. Johdanto
Muistiliiton työikäiset muistisairaat ja heidän omaisensa –jatkohanke toteutetaan vuo-
sina 2008 – 2011. Hankkeen tavoitteena on koota yhteen tietoa alle 65-vuotiaiden sai-
rastuneiden ja heidän omaistensa erityiskysymyksistä, tuottaa heille suunnattua mate-
riaalia sekä tukea jäsenyhdistysten työtä kohderyhmän parissa. Hankkeessa kehitetään 
myös työikäisten ja perheiden palveluita sekä tehdään palvelusuosituksia. Hanke toteu-
tetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeen yhtenä tavoitteena on työikäis-
ten alueellisen edunvalvontatyön ja palveluiden pitkäjännitteinen kehittäminen. Tämä 
toteutetaan luomalla kuusi (6) erityiskysymyksiin painottuvaa pilottia. (www.muisti-
luotsi.fi.)

Yksi piloteista toteutetaan Kanta-Hämeessä työikäisten muistisairaiden etsivän työn 
osahankkeena. Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry on tilannut Hämeen ammattikorkea-
koulun, Hyvinvoinnin koulutus- ja tutkimuskeskukselta Työikäisten muistisairauteen 
sairastuneiden etsivän työn osahankkeeseen kolme (3) ohjausprosessia. Prosessiohja-
uksista vastaavat tutkimuspäällikkö Merja Salminen (aik. Ala-Nikkola) ja tutkijayli-
opettaja Marketta Jokinen. Prosessiohjaukset sisältävät suunnittelun, toteutuksen sekä 
kirjallisen raportoinnin.

Työikäisenä muistisairauteen sairastuneiden etsivän työn hankkeen (2009 – 2011) ta-
voitteena on etsiä Kanta-Hämeen alueella työikäisenä muistisairauteen sairastuneita ja 
heidän läheisiään. Tavoitteena on luoda hyviä käytänteitä työikäisten muistisairaiden ja 
heidän läheistensä tavoittamiseksi. Tarkoituksena on saada innostettua muistisairaat ja 
heidän läheisensä kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan. (Ajattele aivojasi – pidä huolta 
muististasi.)

Hankkeen tavoitteena on myös luoda ammatillisten toimijoiden verkosto, johon kuulu-
vien ammattilaisten muistiosaamista vahvistetaan. Verkostoon kuuluvien muistiosaa-
misen vahvistumisen myötä pystytään ennaltaehkäisemään muistioireita ja tunnista-
maan paremmin muistisairaat sekä ohjaamaan heidät tarvittavien palvelujen piiriin. 
Sairastuneiden mahdollisuudet tarpeenmukaiseen hoitoon ja kuntoutukseen paranevat 
verkoston muistiosaamisen myötä. Lisäksi hankkeessa toteutetun tiedotuksen, neuvon-
nan ja vertaistukiryhmien avulla tuetaan sekä vahvistetaan sairastuneiden ja heidän 
läheistensä toimintamahdollisuuksia. (Ajattele aivojasi – pidä huolta muististasi.)

Verkostoon kutsutaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä aloilta, jotka 
toimipaikoillaan kohtaavat työikäisiä muistioireisia tai muistisairaita henkilöitä. Ver-
kostoverstaiden konkreettisena tavoitteena on lisätä verkoston toimijoiden kykyä ottaa 
luontevasti puheeksi muistihäiriöt ja muistisairaudet sekä vahvistaa toimijoiden muis-
tiosaamista. (Ajattele aivojasi – pidä huolta muististasi.)

Kolmannessa verstaspäivässä keskityttiin verkoston toiminnan kehittämiseen. Vers-
taan aikana tuotettiin asiantuntijaverkoston keskeiset elementit, joita ovet yhteistyö-
kumppanit, toiminnot, hyödyt, vuorovaikutus, tavat, rahoitus, resurssit ja asiakasseg-
mentit. Kolmannen verstaspäivänä pohjana on ajatus, että hankkeen aikana koottu asi-
antuntijaverkosto luo pohjaa palvelupolun kehittämiselle työikäisten muistisairaiden 
etsivän työnosa-hankkeessa ja sen päättymisen jälkeen.

Tämä raportti on em. Kanta-Hämeen osahankkeen kolmannesta ja samalla viimeisestä 
verkostoverstaspäivästä. Kaksi edellistä prosessiohjauksen verstaspäivää on toteutet-
tu 5.2.2010 ja 14.9.2010 Hämeen ammattikorkeakoulussa. Alun perin kolmas verstas-
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päivä oli tarkoitus toteuttaa keväällä 2011, mutta se siirtyi pidettäväksi vasta syksyllä. 
Verstaspäiviin liittyvät raportit ovat luettavissa ja ladattavissa e-kirjoina osoitteessa:  
http://portal.hamk.fi/portal/page/portal/HAMK/Yleisopalvelut/Julkaisut/Kirjat/kas-
vatus_kielet_ja_kulttuuri_-_e-kirjat. Raportissa käytetään osahankkeesta käsitettä 
hanke.

2. Ammattilaisten verkostot kehittämisen ja oppimisen areenoina
Asiantuntijuuteen liittyy vahvasti yhteisön käsite. Modernin oppimiskäsityksen mukaan 
kaikki oppiminen ja erityisesti asiantuntijuuden kehittyminen tapahtuu aina sosiaali-
sessa yhteisössä (Häkkinen & Arvaja 1999, 218), toisaalta puhutaan asiantuntijuuden ja-
kamisesta ja yhteisöllisestä asiantuntijuudesta. Verkostojen tavoitteena on lisätä osallis-
tujien kehittämisosaamista, luoda ja kokeilla uudenlaisia kehittämisyhteistyön muotoja 
työelämän t&k-yksiköiden ja työpaikkojen välillä sekä synnyttää uusia, innovatiivisia 
ratkaisuja työelämään (Alasoini 2004). Verstasprosessin kautta toteutettu ohjauspro-
sessi on perustunut edellä mainitulle ajattelulle yhteisöllisestä oppimisprosessista.

Oppiminen voidaan nähdä näin ollen osallistumisena tiedon konstruointiin. Tällöin op-
piminen merkitsee osallistumista sosiaalisiin prosesseihin ja kyseessä voi olla jaettu tai 
verkostoitunut asiantuntijuus. Työelämän kiivas murros on johtanut asiantuntijuuden 
uudelleen määrittelyyn. Yksikään asiantuntija ei selviä yksin haasteista, joita nopea-
tempoisesti tulee organisaatioiden ratkottavaksi. Asiantuntijuuden määrittely yksilön 
professiona ei ole enää relevanttia vaan asiantuntijuus merkitsee yhä enemmän verkos-
tojen ja organisaatioiden kykyä ratkaista yhdessä uusia ja muuttuvia ongelmia. (Launis 
& Engeström 1999.)

Asiantuntijuuden jakamisen teema konkretisoituu Bereiterin ja Scardamalian (1993, 
199 – 203) ideassa tiedon rakentelun yhteisöstä (knowledge building community), joissa 
jäsenet jakavat tietoaan, tukevat toisiaan tiedon rakentamisessa ja näin kehittävät kol-
lektiivisen ekspertiisin. Tällaisia yhteisöjä voivat olla esimerkiksi työryhmät. Jaetulla 
asiantuntijuudella tarkoitetaan siis prosessia, jossa useampi ihminen jakaa tietoihinsa, 
suunnitelmiinsa ja tavoitteisiinsa liittyviä älyllisiä voimavaroja saavuttaakseen jotain 
enemmän kuin yksittäinen ihminen pystyisi toteuttamaan (Oatley 1990, 103). 

Työelämässä puhutaankin oppivan organisaation kehittämisestä. Muutokset edellyt-
tävät kollektiivista oppimista, jossa uuden tiedon omaksumisen ohella keskeisiä ovat 
organisaation vallitsevien toimintatapojen tutkiminen ja uusien toimintatapojen ko-
keilut. Oppimisen perusta on tällöin paikallinen tutkiminen ja kehittäminen. Keskeistä 
kehittämistyössä on yhteistoiminnan kehitystä estävien rajojen ylittäminen niin suun-
nittelussa ja toteutuksessa kuin strategisessa ja arkisessa toiminnassa. Rajat murtuvat 
perinteisen johdon ja työntekijöiden välillä. Kehittämistä, päätöksiä ja yhteistyötä teh-
dään yhä alempana organisaatiossa. Yksittäinen asiantuntija joutuu työskentelemään 
aiemman reviirin sijaan yhtä aikaa tai nopeasti vaihtuvassa rytmissä useammissa kon-
teksteissa ja erilaisissa rajanylitystilanteissa. (Launis & Engeström 1999.)

Työssä ja oppimisessa olevat verkostot liittyvät vallalla olevaan verkostoajatteluun, 
jonka taustalla on näkemys talouden uudesta tavasta toimia ja työn uusista muodois-
ta. Osallistuminen sosiaalisiin verkostoihin perustuu tietojen ja taitojen sosiaaliseen 
rakentamiseen ja konstruointiin yhteisössä, ei näiden ulkokohtaiseen omaksumiseen. 
(Korhonen 2005.)
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Yhä useampi tuote ja palvelu tuotetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa arvoa 
luovissa verkostoissa. Arvoa luovilla verkostoilla tarkoitetaan yhteistyötä yli organi-
saatiorajojen. Verkosto muodostuu toisiinsa liittyvistä organsiaatioista ja henkilöistä, 
ja niiden tiivistä ja pitkäaikaisesta yhteistyöstä. Verkostolla tavoitellaan joustavuutta, 
kustannustehokkuutta ja nopeampaa läpäisyaikaa. (Laamanen & Tinnilä 2009, 32.)

Verkosto syntyy usein ajan kuluessa toimijoiden välisenä oppimisrosessina. Haasteena 
on verkostojen rakenne, hallinta ja usein myös tulosten jakaminen verkon osallistujille 
riittävän tyydyttävällä tavalla. Erilaisia verkostoja ovat muun muassa asiantuntijaver-
kostot ja strategiset kumppanuudet. Toimijoiden prosessit voidaan mieltää ulottuvan 
organisaation rajojen yli, jolloin puhutaan esimerkiksi hoitoketjusta. Verkostossa pro-
sessit ylittävät aidosti rajapintoja ja niitä johdettaessa tulee huomioida osallistujien eri-
laiset tavoitteet ja rajoitteet. (mt., 33.)

Verstaiden avulla koottu ammatillisten toimijoiden verkoston koordinaatio, hallinta ja 
johtaminen ovat tärkeitä toimintoja Työikäisten muistisairaiden etsivän työn -hankkeen 
päättymisen jälkeen. Verkostolle tarvitaan konkreettista ja yhteistä visiota ja sen tulee 
perustua yhteisille arvoille, tavoitteille ja kulttuurille (Sydänmaanlakka 2009, 171). Toi-
miakseen verkosto tarvitsee läpinäkyvyyttä, avoimuutta ja luottamusta. Tämän lisäksi 
tarvitaan hyvät työkalut tiedon jakamiseen ja yhteisen toiminnan ohjaamiseen. (mt.)

Yhteiskehittelyä sekä oppimisverkostoja voi tukea mainiosti tieto- ja viestintätekniikan 
avulla. Tällöin mahdollistuu hyvin myös ajasta ja paikasta riippumattomuus. Organi-
saatioiden ja toimintajärjestelmien välinen verkostoituminen vaatii dynaamisia tiloja ja 
rakenteita oppimiselle.

Verkostoa ei voi johtaa kuitenkaan hierarkisesti, vaan se on itseohjautuvaa. Se perustuu 
siihen kuuluvien henkilöiden luottamukseen. Verkoston jäsenten tulee omata yhteistoi-
mintavalmiuksia sekä kykyä toimia erilaisissa kulttuureissa. (Sydänmaanlakka 2009.)

Korhonen (2005) on koonnut tutkimuskirjallisuuden eri näkökulmista neljä lähesty-
mistapaa verkostoihin. Verkostoja voidaan tarkastella käytäntöyhteisönä, tiedon luomi-
sen ympäristönä, projektimaisena yhteiskehittelyn ympäristönä sekä organisoidun op-
pimisverkoston näkökulmasta. (Lave & Wenger 1991; Wenger 1998.) Tässä hankkeessa 
asiantuntijaverkosto ilmentää näitä kaikkia edellä esitettyjä näkökulmia. Vuorovaiku-
tus ja tiedon jakaminen asiantuntijoiden kesken on olennaista verkostoituneessa yhteis-
työssä. Käytäntöyhteisöt (communities of practice) ovat osaamisen ja asiantuntijuuden 
rakentumisen yhteisöjä. 

Käytäntöyhteisöt ovat usein pieniä asiantuntijaryhmiä, jotka toimivat muodollisesti tai 
epämuodollisesti. Näillä yhteisöillä on usein jaettuja tiedollisia tai taidollisia tavoitteita, 
jotka motivoivat toimimaan yhdessä verkostoituneesti. (Korhonen 2005.) Tällöin asian-
tuntijuutta ei tarkastella yksinomaan yksilön ominaisuutena vaan yksilön, yhteisön sekä 
laajemman verkoston välisen vuorovaikutuksen tuotteena. Näkökulma korostaa yksilön 
ja yhteisön yhteiskehitystä, jolloin yksittäisen asiantuntijan toiminta ruokkii asiantun-
tijayhteisön kehitystä ja toimintaa. Vastaavasti myös asiantuntijayhteisön tietoa luova 
toiminta johtaa muutoksiin yksilön osaamisessa. Verkostoitunut asiantuntijoiden toi-
minta voi ylittää yksilön tiedonkäsittelykyvyn eli ryhmä asiantuntijoita voi esimerkiksi 
ratkaista sellaisia ongelmia, joita yksittäinen asiantuntija ei pystyisi ratkaisemaan. (mt.)
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Ihmisen älyllisen toiminnan tarkastelu sosiaalisena ilmiönä on muuttanut myös tutki-
joiden käsitystä asiantuntijuudesta. 1990-luvulla virinneessä asiantuntijuustutkimuk-
sessa on kiinnitetty huomiota yhä enemmän asiantuntijuuden sosiaalisiin ja kulttuuri-
siin ulottuvuuksiin. Uusimpien näkökulmien mukaan asiantuntijuus on kulttuuriin ja 
yhteisöllisiin tiedonluomisprosesseihin osallistumista. Sosiaaliset ja kulttuuriset ulot-
tuvuudet huomioivaa asiantuntijuusnäkemystä kutsutaan verkostoituneen asiantunti-
juuden teoreettiseksi viitekehykseksi. Siinä asiantuntijuutta ei tarkastella yksilön omi-
naisuutena vaan yksilön, yhteisön sekä kulttuurin välisen vuorovaikutuksen tuotteena. 
(Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004.)

Verkostoituneen asiantuntijuuden näkökulma tunnustaa sekä yhteisön että yksilön ole-
massaolon ja korostaa yksilön ja yhteisön yhteiskehitystä. Yhteiskehityksessä on kyse 
siitä, että yksittäisen asiantuntijan toiminta ruokkii asiantuntijayhteisön kehitystä ja 
toimintaa. Toisaalta myös asiantuntijayhteisön tietoa luova toiminta johtaa muutoksiin 
yksilön osaamisessa. (mt.) 

Verkostoituneiden asiantuntijoiden yhteisöissä yksilöiden välistä tietorakennetta ku-
vataan solukkomaisena kokonaisuutena. Solukkomainen kokonaisuus rakentuu, kun 
kullakin asiantuntijalla on oma osaamisalueensa, mutta osaamisalueet ovat osittain 
toisiaan leikkaavia eli asiantuntijoilla on käsitys toistensa tietämyksestä ja he osaavat 
hyödyntää sitä toimintansa tukena. Tärkeää on sekä kognitiivinen moninaisuus että 
ryhmän kesken jaettu ymmärrys toisten asiantuntijoiden osaamisesta. Viimeksi mai-
nittua ryhmän ominaisuutta kuvataan käsitteellä kollektiivinen tai transaktiivinen 
muisti. (Hakkarainen 2006.) 

Seuraavassa luvussa kuvataan, miten verstaspäivään osallistuneet verkoston jäsenet yh-
dessä tuottivat verkoston tavoitteita, tehtäviä sekä verkoston kokoonpanoa.

3. Kolmas verstaspäivä 3.10.2011 
Verstaspäivän teemaksi oli valittu edellisten verstaspäivien (5.2.2010 ja 14.9.2010) tu-
losten pohjalta ”Toimintasuunnitelma hyvien tuote- ja menetelmäkäytäntöjen edistä-
miseksi työikäisten muistisairaiden etsivän työn hankkeessa”. 

Työikäisten muistisairaiden etsivän työn -osahankkeen projektityöntekijä Tuula Suokas 
lähetti verstaspäivään osallistuville ennakkoon tutustuttavaksi Etsivän työn- menetel-
mäkäytännön kuvauksen sekä Muistiliiton tekemän mallinnuksen Työikäisen oikeus 
tukeen ja palveluihin. Asiantuntijoita oli verstaspäivässä yhteensä 7. Osallistujalista on 
tämän raportin liitteenä 1.  

Hämeen ammattikorkeakoulun, Hyvinvoinnin osaamiskeskittymän asiantuntijat esit-
telivät päivän sisällön. Tämän jälkeen projektityöntekijä Tuula Suokas johdatti kuulijat 
päivän teemaan esitellen vielä koko hanketta sekä edellä mainittuja asiakirjoja. Tämän 
jälkeen osallistujat pohtivat yhdessä asiantuntijaverkoston toimintasuunnitelman sisäl-
töä. Keskustelu rakentui verstaan vetäjien valitsemista teema-alueista.

Ryhmän jäsenet kirjasivat vuorotellen keskustelun tuotokset paperille, johon verstaan 
vetäjät olivat valmiiksi kirjanneet eri teema-alueet. Teema-alueissa haluttiin ryhmäläi-
siltä tietoja siitä, mitkä olisivat heidän mielestään tärkeimmät työikäisen muistisairaan 
etsivään työhön liittyvät avainyhteistyökumppanit, avaintoiminnot ja avainresurssit 
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sekä ylipäänsä pohtia verkoston asiakassegmenttejä, verkoston vuorovaikutuksen tapo-
ja sekä verkoston toiminnan rahoitusta. 

Ryhmä keskusteli aina yhdestä teema-alueesta kerrallaan, yllä kuvatun mukaisesti, al-
kaen avainyhteistyökumppaneista ja päätyen toiminnan rahoitukseen. Verstaspäivän 
tuotos on liitteenä 2.

4. Verstaspäivän tuotos

4.1 Yhteistyöverkosto

 
Avainyhteistyökumppanit:

•	 A-klinikka    

•	 Työsyke, Terveystalo 

•	 Tampereen TYTE

•	 Mehiläinen, Linnan klinikka   

•	 kolmannen sektorin toimijat (Mokia, Sininauha, Muistiyhdistys, Työttömien 
yhdistys, seurakunta)  

•	 TE-toimisto, Työvoiman palvelukeskus  

•	 Luotsisäätiö  

•	 Terveyspalvelut liikelaitos 

•	 K-HKS (neurologia, Psykogeriatrian poliklinikka, lääkinnällinen kuntoutus)

•	 Kiipula, koulutuskeskus Tavastia, Hämeen ammattikorkeakoulu

•	 KELA   

•	 HML kaupunki, Janakkala, Hattula, Riihimäki, Forssa palveluyksilöiden 
työntekijät (sairaanhoitaja, lähihoitaja, sosiaalityöntekijät ym)

•	 Neurologiset potilasyhdistykset ja keskusjärjestöt  

•	 HML Kehitysvammaisten tuki ja keskusjärjestö  

•	 Holhoustoimi ja maistraatti 

•	 Muistiliitto  

•	 Pysäkki (uusi)

Yhteenvetona esitämme:

Ryhmä kokosi varsin kattavasti työikäisten muistisairaiden asiantuntijaverkoston ko-
koonpanon. Haasteellista jatkossa on saada verkostoon mukaan ne yhteisöt, jotka eivät 
ole olleet osallisena hankkeen verstasprosessissa. Asiantuntijaryhmän koordinaatto-
rin rooli nousee jo tässä vaiheessa merkittäväksi ja vaatii koordinaattorin nimeämistä 
sekä erillisiä resursseja työn aloittamiseksi. Tämän lisäksi koordinaattorin työtehtäviin 
kuuluisi edistää verkoston toimintatapojen luomista, jäntevöittää ja systematisoida ver-
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koston tehtäviä yhdessä verkostoon kuuluvien kanssa. Vastuu verkoston toiminnasta on 
kuitenkin jokaisella siihen kuuluvalla. 

Hyvänä toimintatapana voidaan todeta esimerkiksi se, että verstaan lopussa sovittiin 
keväälle 2012 kaksi ammatillisten toimijoiden verkoston jatkotapaamista. Verkosto ko-
koontuu sen jäsenten erilaisissa toimipaikoissa, joten samalla se tarjoaa mahdollisuu-
den myös tutustua mukana olevien jäsenten työyhteisöihin ja toimintakäytäntöihin. 

4.2 Verkoston tehtävät

 
Avaintoiminnot:

•	 tiedonkulku  mihin ohjataan

•	 tutustutaan muiden toimijoiden työhön

•	 päivätoiminnan kehittäminen asiakaslähtöiseksi toiminnaksi

•	 tiedottaminen!

•	 vaikuttaminen

•	 yhteistyö opiskelijoiden kanssa

•	 muistisairaan polun päivittäminen

Yhteenvetona esitämme:

Kuten edellä on todettu tutustuminen toisten organisaatioihin, toimintatapoihin, reu-
naehtoihin, tavoitteisiin ja rajoitteisiin, on tärkeää asiantuntijaverkoston työskentelyssä 
lisätä ja syventää. Ensimmäisenä asiana verkostossa olisi tärkeää määrittää verkosto-
työskentelyn yhteiset tavoitteet ja keinot, esimerkiksi miten ottaa puheeksi ja vaikuttaa 
oman organisaation sisällä myös palveluiden kehittämiseen ja uusien tuottamiseen. Vä-
hintään yhtä tärkeää on myös keskustella, miten yhteisöllisesti asiantuntijaverkostona 
edistetään työikäisten muistisairaiden palvelupolkuja. Tiedonkulun osalta tulee ottaa 
käyttöön myös sähköiset tiedotuskanavat ja alustat, varsinkin kun kasvokkaisia verkos-
totapaamisia on harvoin. 

Käyttäjälähtöinen innovaatiotoiminta ja työikäisille muistisairaille suunnattujen pal-
velujen kehittäminen yhteistyössä tulisi olla verkoston yksi tärkeimmistä tehtävistä. 
Käyttäjien ja toimijoiden osallistumisen on todettu olevan keskeinen tekijä kehittämis-
toiminnan onnistumisen kannalta. Kehittämisen prosessi ei etene ulkopuolisen ajat-
telun ja toiminnan tuloksena, vaan siihen tarvitaan lukuisia kumppaneita ja osallisia. 
Kehittäminen tapahtuu siellä, missä käytännön työn haasteet ja ongelmat ovat käsin 
kosketeltavissa. 

Käyttäjä- ja toimintalähtöisyyttä voidaan tarkastella neljästä eri näkökulmasta: 

•	 sen avulla voidaan tavoitella käyttäjien ja toimijoiden maailman ymmärtämistä 

•	 käyttäjät ja toimijat voivat osallistua kehittämistoimintaan
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•	 kehittäjät ja toimijat voidaan nähdä tasavertaisina kehittäjinä

•	 kehittäjät ja toimijat voidaan nähdä kehittämistoiminnan päämiehinä. 

Muutosta tavoitteleva toiminta tähtää osallisten voimaannuttamiseen (Toikko & Ranta-
nen 2009, 94 – 97). 

Kahdessa ensimmäisessä verkostoverstastapaamisessa olivat mukana muistisairaat 
itse sekä heidän omaisensa. On tärkeää sopia jatkossa siitä, miten asiakkaat ja omaiset 
ovat mukana verkoston toiminnassa. Aikaisempien verstaiden palautteiden perusteel-
la voidaan todeta, että varsinkin omaiset kokivat verstaat erittäin positiivisina. Tämän 
lisäksi, mikäli verkoston yhdeksi tavoitteeksi määrittyy muistisairaan palvelujen, pal-
velupolkujen ja -järjestelmien kehittäminen, on tärkeää pohtia asiakkaiden ja omaisten 
mukanaoloa etenkin, jos tavoitteena on kuitenkin asiakas- ja käyttäjälähtöisten palve-
lujen kehittäminen. Esimerkiksi oppaassa ”Asiakaslähtöisten sosiaali- ja terveyspalve-
lujen kehittäminen” (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 18-
19) suhtaudutaan kriittisesti siihen, että asiakaslähtöisyyden synonyyminä käytetään 
usein asiakaskeskeisyyttä. Asiakaskeskeisyydessä asiakas on palvelujen keskipisteessä 
ja palvelut organisoidaan häntä varten, mutta vaarana on, että asiakas jää palveluiden 
kohteeksi. Asiakaslähtöisessä palvelutuotannossa puolestaan asiakasta ei nähdä vain 
kohteena, vaan osallisena ja subjektina koko palveluprosessin ajan alkaen palveluiden 
suunnittelusta, toteutukseen ja päätösvaiheen.

Edellä esitetty edellyttää, että palvelun tarjoajalla on asiakasymmärrystä. Tämä tar-
koittaa kattavaa tietoa asiakkaista, heidän tarpeistaan ja sen hyödyntämisestä palve-
lujen kehittämisessä. Lisäksi asiakkailla tulee olla palveluymmärrystä eli heillä tulee 
olla tietoa ja käsitystä saatavilla olevista palvelumahdollisuuksista ja palvelun tarjoajan 
roolista asiakkaan kumppanina. Kumppanuudessa on tarkoitus parhaan mahdollisen 
palvelun tuottaminen. Asiakaslähtöisyys voidaan tiivistää sisältämään asiakaslähtöi-
syyden toiminnan perustana, asiakas tasavertaisena kumppanina, ymmärrys asiak-
kaan tarpeista toiminnan organisoinnin lähtökohtana sekä asiakas aktiivisena toimija-
na, subjektina. (Virtanen ym. 2011.)

Tässä mielessä asiakkaiden, omaisten sekä Kanta-Hämeen alueella toimivien oppilai-
tosten ja kuntien kehittäjien, opettajien ja opiskelijoiden mukaanotto verkoston palvelu-
jen kehittämisprosesseihin on jatkossakin tärkeää. 

4.3 Yhteistyöverkosto sosiaalisena ja osaamispääomana

 
Hyöty, joka luvataan asiakkaalle:

•	 tiedonkulku

•	 asiantuntijuutta kehittävä ja jakava

•	 ennaltaehkäisevä työ

•	 puheeksi ottamisen keinoja

•	 tarve  uudet toimintatavat
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Asiakassegmentit:

•	 täsmämarkkinointi avainyhteistyökumppaneille

 
Vuorovaikutus asiakkaan kanssa:

•	 uutiskirje

•	 sähköposti

•	 tapaamiset

•	 muistiliiton sivut

•	 sivut

•	 muistiyhdistyksen facebook

•	 skype

•	 isolle porukalle -teema

Yhteenvetona esitämme:

Sosiaalinen pääoma piilee henkilöiden välisissä suhteissa ja se sisältyy toimijoiden välil-
lä olevien suhteiden rakenteisiin. Sosiaalinen pääoma voidaan jäsentää rakenteelliseen, 
relationaaliseen, kognitiiviseen ulottuvuuteen. Rakenteellinen ulottuvuus kuvaa kaik-
kia yhteyksiä toimijoiden välillä ja eri tapoja pitää yhteyttä. Käytännössä rakenteet ovat 
tapaamisia, tietojärjestelmiä, prosesseja tai muita toimintakäytäntöjä, jotka mahdollis-
tavat tiedon ja osaamisen vaihdon. Relationaalinen ulottuvuus tarkoittaa henkilökoh-
taisia ominaisuuksia, joita ovat muun muassa kunnioitus, luottamus, normit, sanktiot, 
velvoitteet ja odotukset. Kognitiivinen ulottuvuus ilmenee resursseina, joiden avulla 
osapuolten välille luodaan yhteistä tulkinnallista viitekehystä ja merkityksiä. Nämä re-
surssit viittaavat henkiseen pääomaan, joka pitää sisällään yhteisen kielen, koodijärjes-
telmän ja yhteisesti jaetut tarinat. (Ranta 2011.) Asiantuntijaverkosto näin ymmärret-
tynä mahdollistaa myös yhteisöllistä ja vertaisoppimista. Käytännössä on paljolti kyse 
siitä, miten tieto ja osaaminen muuttuu, jalostuu ja jakautuu verkostossa.

4.4 Verkoston toiminnan rahoitus ja resurssit

 
Avainresurssit:

•	 jokainen neuvottelee työnantajansa kanssa resursoinnista verkostotyöskentelylle, 

•	 hyväksi katsotut asiat jaetaan toimijoiden kesken

•	 seuraava kokoonkutsuja hoitaa tarjoilut oman organisaation kautta

•	 tapaamiset sovitaan ajoissa (kaikilla paljon menoja)

 
Kuinka toiminta rahoitetaan eli kuka maksaa:

•	 Tuula Suokas kysyy, onko Kanta-Hämeen Muistiyhdistyksen mahdollista perus-
taa verkostolle facebook-sivusto

•	 palkoista?

•	 tammikuussa 2012 Luotsisäätiöön ( 18.1 klo 9 – 11, Aulangontie 1)

•	 huhtikuussa 2012 Mehiläinen (18.4 klo 9 – 11, Talaskuja 3)
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Yhteenvetona esitämme:

Raha-automaattiyhdistyksen tuki on ollut tärkeässä roolissa ammatillisten toimijoiden 
verkoston kokoamisessa. Rahoituksen saaminen jatkossa olisi myös tärkeää uusien ver-
kostotoimijoiden hankkimiseksi, verkoston vision kirkastamiseksi ja toiminnan juur-
ruttamiseksi.

Raha-automaattiyhdistykseltä haettu jatkorahoitus on merkittävä asiantuntijaverkos-
ton toiminnan jatkokehittämisen näkökulmasta. Jatkorahoitus on merkittävä myös uu-
sien verkostotoimijoiden hankkimiseksi, verkoston vision kirkastamiseksi ja toiminnan 
juurruttamiseksi. Tärkeässä roolissa ovat asiantuntijaverkoston jäsenten työnantajat ja 
heidän verkostotyöskentelylle antamansa mandaatti. 

Työnantajan tulisi tukea ja mahdollistaa asiantuntijuuden jakamista. Tarjolla voi esi-
merkiksi olla joustavia ja monimuotoisia kohtaamispaikkoja tai resurssikeskuksia sekä 
vuorovaikutusta tukevia ympäristöjä. (Hakkarainen ym. 2004, 246). Organisaatioiden 
on oltava mukana ulkoisissa ja sisäisissä verkoissa, joissa alan kannalta relevantti tieto 
ja osaaminen ovat saatavilla. Keskinäinen luottamus, kyky vuorovaikutukseen ja yhteis-
työhön, palvelualttius sekä sosiaaliset ja kulttuuriset taidot nousevat työssä keskeisiksi. 
(Lavikka 2004.) Asiantuntijaverkosto mahdollistaa työikäisen muistisairaan palvelun 
kehittämisen, palveluiden vaikuttavuuden arvioinnin ja palvelupolkujen selkiyttämi-
sen, resursseja säästäen. Tällöin asiakkaan saama palvelun laatu paranee ja palvelujen 
saatavuus nopeutuu. 

Kolmannessa verstaassa sovittiin, että jatkossa verkostossa mukana olevat toimijat vas-
taavat vuoronperään verkoston tapaamisten järjestämisestä. Lisäksi sovittiin, että eri 
toimijat keskustelevat verkostoon kuuluvien kanssa ja tuovat verkoston pohdittavaksi 
muistisairaan palveluissa havaitsemiaan kehittämiskohteita tai kehittämisteemoja. On 
tärkeää myös pohtia yhdessä laajemmalle foorumille 1 – 2 kertaa vuodessa järjestettävi-
en teematapahtumien sisältöjä ja tavoitteita. 

5. Kanta-Hämeen ammatillisten toimijoiden verkostotyö ja    
 ehdotukset jatkotoimiksi

Verkoston seuraavissa tapaamisissa on tärkeää keskustella ja sopia verkoston tehtävistä 
ja tavoitteista sekä realisoida viimeisellä verstaalla tuotettua alustavaa toimintasuunni-
telmaa. Näihin tapaamisiin on hyvä kutsua kaikki ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet 
verstaspäiviin. Verkoston kokoonpanoa on vielä syytä tarkentaa, esimerkiksi verkos-
toituminen Suomen muistiasiantuntijat ry:n asiantuntijoiden kanssa ja mahdollisesti 
myös yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Verkostoituminen yritysten kanssa auttaisi 
myös työikäisten muistisairaiden ennaltaehkäisevässä työssä.

Hämeen ammattikorkeakoulusta mukana olleet vetäjät osallistuvat myös mielellään 
verkoston tapaamisiin, ja näin varmistetaan tiedonkulku verkostossa havaituista kehit-
tämis- ja koulutustarpeista.

Koordinaattorista sekä verkoston että laajemmalle foorumille tarkoitetuista teemata-
paamisista on hyvä sopia esimerkiksi vuodeksi kerrallaan. 

Keskeinen pohdittava kysymys verkostossa toimivien kesken on se, miten organisaa-
tioiden osaaminen ja resurssit saadaan koordinoitua ja miten ne saadaan suunnattua 
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yhteistyöhön synergioiden saavuttamiseksi. Tämän takia alueellisten kehittämisverkos-
tojen keskeiseksi menestystekijäksi saattaakin nousta verkoston osapuolten kyky löytää 
yhteinen käsitys verkoston tulevaisuudesta. (Hautamäki 2009.) 

Verkostoon liitytään ja sen toiminnassa ollaan mukana Haverin (2006) mukana silloin, 
kun se hyödyttää jokaista osapuolta. Jotta verkosto saavuttaisi päämääränsä ja pää-
see aloittamaan toimintansa, se edellyttää kehittämistyöltä keskustelua sen sisällöistä, 
dialogia, avoimuutta, luottamusta toinen toisiinsa ja yhteisöllisyyttä, mikä lisää sitou-
tumista. Työryhmän oppimista tulee ohjata ja koordinoida, mikä puolestaan vahvistaa 
sosiaalista pääomaa ja mahdollistaa hiljaisen tiedon näkyväksi tekemisen. (Hautamäki 
2009.) Verkosto koetaan hallinnollisena käsitteenä yleensä myönteisenä, jolloin siihen 
liitetään sellaiset asiat kuin yhteistyö ja verkostoituminen. 

Muistibarometri 2010 selvitti kuntien sosiaali- ja perusterveydenhuollon näkemyksiä 
muistisairaille ja heidän läheisilleen suunnattujen palvelujen saatavuudesta. Kyselyn 
toteutustapaa ja sisältöä ohjasivat aiemmat barometrit vuosilta 2000 ja 2005. Muis-
tibarometri 2010 selvitti myös palvelujen laatua, ammattihenkilöstön osaamista sekä 
palveluja ohjaavia strategioita ja ohjelmia. Muistityötä ohjaavat strategiat ja ohjelmat 
ovat kunnissa yleistyneet. Strategiat huomioivat hyvin tutkimuksiin ohjaamisen, diag-
nosoinnin, palveluasumisen ja ympärivuorokautisen hoidon. Muistisairauksien ennal-
taehkäisy ja kuntoutus ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Eniten puutteita on var-
haisvaiheen palvelujen osalta eikä muistisairaiden eikä heidän läheistensä palveluista 
kerätä juurikaan asiakaspalautetta.

Kunnat ovat lisänneet muistisairauksien varhaisen vaiheen havaitsemiseen ja diag-
nosointiin resursseja. Tämä näkyy muistipoliklinikoiden ja muistihoitajien toimien 
lisääntymisenä. Kunnat ovat suuren haasteen edessä lähivuosina asiakaslähtöisten 
palvelujen järjestämisessä muistisairaille ja heidän omaisilleen. Muistibarometri 2010 
tulokset osoittavat, että muistihäiriö- ja dementiatyön omat ohjelmat ja strateginen 
suunnittelu ovat kunnissa lisääntyneet. Alueellisen suunnittelun tueksi tarvitaan myös 
kansallista Muistiohjelmaa linjaamaan aivoterveyden edistämistä, muistisairauksien 
ennaltaehkäisyä sekä hyvän hoidon ja kuntoutuksen käytäntöjä. (Granö, Tamminen, 
Eronen, Londen & Siltaniemi 2010.)

Ammatillisten toimijoiden verkoston kehittämisessä, organisoitumisessa ja koordinaat-
torin nimeämisessä, on syytä ottaa erityistarkasteluun esimerkiksi Suomen Alzheimer 
–tutkimusseuran laatimat suositukset muistipotilaiden hyvän hoidon tärkeimmistä 
sisällöistä. Sisältöjen toteutuminen tulee varmistaa alueellisten hoitoketjujen avulla. 
Tutkimusseura esittää määritelmiä muistipoliklinikan, muistihoitajan ja muistikoor-
dinaattorin tehtäväalueista. Tutkimusseuran määrittämällä muistikoordinaattorilla 
tarkoitetaan ”etenevien muistisairauksien hoitoon perehtynyttä terveydenhuollon tai 
sosiaalialan ammattihenkilöä, jonka vastuulla on muistipotilaan hoidon koordinointi, 
ongelmien ennakointi ja ratkaiseminen yhdessä perheen kanssa kotona asumisen eri 
vaiheissa. Koordinaattorin työparina on lääkäri”. (Suhonen, Alhainen, Eloniemi-Sulka-
va, Juhela, Juva, Löppönen, Makkonen, Mäkelä, Pirttilä, Pitkälä, Remes, Sulkava, Vira-
mo & Erkinjuntti 2008, 10.)
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6 KOLMANNEN VERSTASPÄIVÄN PALAUTE

1. Verkostoverstastyöskentelyn hyviä käytänteitä olivat mielestäni…

Palautekeskustelun mukaan verstaspäivän työskentelytapa oli onnistunut. Osallistujia 
oli sopivasti tällaiseen työskentelyyn. Ryhmäläiset olivat aktiivisia keskustelijoita ja 
olivat myös tulevaisuussuuntautuneita. Ryhmä oli moniammatillinen, moniääninen ja 
konkreettinen. 

2. Em. työskentelyssä jäin pohtimaan…

Palautekeskustelun mukaan työelämän muutos on jatkuvaa ja se aiheuttaa epävarmuut-
ta tulevaisuuteen. Erityisesti epävarmuus koetaan resurssien kohdentumisessa sekä sii-
nä, miten muistisairaita hoitavat voivat lähteä koulutuksiin.

3. Em. työskentelyn kehittämishaasteita mielestäni ovat…

Palautteen mukaan työskentely tulisi aina tapahtua tällaisissa pienissä ryhmissä, jolloin 
saataisiin paras tulos aikaiseksi.

4. Mitä haluat sanoa koko verkostoverstasprosessista…

Työikäisten muistisairaiden etsivän työn -osahankkeen verstaspäivät ovat hyödyntä-
neet omaa työyhteisöä. Osallistujat ovat vieneet verstaissa keskustellut ja tuotetuttuja 
asioita keskusteluun omaan työyhteisöön eli oman työyhteisön tietoisuus työikäisten 
muistisairaiden ennaltaehkäisevästä työstä on lisääntynyt tämän prosessin aikana. 
Työskentelyä on myös jatkettu työyhteisön omissa tiimeissä. Työyhteisö on myös suoraa 
hyötynyt hankkeen tuotoksista. Verstastoiminnan myötä on myös saanut tutustua uu-
siin ihmisiin ja tietoisuus eri työyhteisöjen toiminnasta on lisääntynyt.
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3. Kukkonen, Virpi, osastonhoitaja K-HKS psykogeriatrinen osasto P 5

4. Lindfors, Anne, työterveyshoitaja Mehiläinen

5. Ritala Merja, työhön valmentaja Hämeenlinnan seudun työvalmennussäätiö Luotsi

6. Siltanen Eija, kuntoutusohjaaja Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos

7. Suokas Tuula, projektityöntekijä Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry



19Ammatillisten toimijoiden verkoston kehittäminen Kanta-Hämeessä

Liite 2 

KOLMANNEN VERSTASPÄIVÄN TUOTOKSET

Avainyhteistyökumppanit 
•	 A-klinikka

•	 Työsyke, Terveystalo, 
Tampereen TYTE, 
Mehiläinen, Linnan 
klinikka

•	 kolmannen 
sektorin toimijat 
(Mokia, Sininauha, 
Muistiyhdistys, 
Työttömien yhdistys, 
SRK

•	 TE-toimisto, TYP

•	 Luotsisäätiö

•	 Terveyspalvelut 
liikelaitos

•	K-HKS (neurologia, 
Psykger pkl, lääk. 
kuntoutus

•	Kiipula, KKTavastia, 
HAMK

•	KELA

•	HML kaupunki, 
Janakkala, Hattula, 
Riihimäki, Forssa 
palveluyksilöiden 
työntekijät (sh, lh, stt 
ym)

•	Neurologiset 
potilasyhdistykset ja 
keskusjärjestöt

•	HML 
Kehitysvammaisten 
tuki ja keskusjärjestö

•	Holhoustoimi ja 
maistraatti

•	Muistiliitto

•	 Pysäkki (uusi)

Avaintoiminnot
•	 tiedonkulku  mihin 

ohjataan

•	  tutustutaan muiden 
toimijoiden työhön

•	 päivätoiminnan 
kehittäminen 
asiakaslähtöiseksi 
toiminnaksi

•	 tiedottaminen!

•	 vaikuttaminen 

•	 yhteistyö 
opiskelijoiden kanssa 

•	muistisairaan polun 
päivittäminen

Avainresurssit
•	 jokainen resurssoi tälle 

hankkeelle, hyväksi 
katsotut asiat jaetaan 
toimijoiden kesken

•	 seuraava 
kokoonkutsuja hoitaa 
tarjoilut – budjetti!

•	 tapaamiset sovitaan 
ajoissa (kaikilla paljon 
menoja)  

Hyöty, joka luvataan asiakkaalle
•	 tiedonkulku

•	 asiantuntijuutta 
kehittävä ja jakava 

•	 ennaltaehkäisevä työ

•	 puheeksi ottamisen 
keinoja

•	 tarve  uudet 
toimintatavat

 

 

Asiakassegmentit
•	 täsmämarkkinointi 

avain yhteistyö-
kumppaneille

Vuorovaikutus asiakkaiden kanssa
•	 uutiskirje

•	 s-posti

•	 tapaamiset

•	muistiliiton sivut

•	muistiyhdistyksen sivut

•	muistiyhdistyksen 
facebook

•	 skype

•	 isolle porukalle -teema

 

Kuinka toiminta rahoitetaan eli kuka 
maksaa?
•	 Tuula kysyy facebook – 

rahoitus?

•	 palkoista?

•	 tammikuussa 
Luotsisäätiöön (18.1 klo 
9 – 11 (Aulangontie 1)

•	 18.4 Mehiläinen klo 9 – 11 
(Talaskuja 3)
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PALAUTELOMAKE

MUISTILUOTSI 
TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAIDEN ETSIVÄN TYÖN -HANKE 
PALAUTEKESKUSTELU VERSTSPÄIVÄSSÄ 3.10.2011

5. Verkostoverstastyöskentelyn hyviä käytänteitä olivat mielestäni…
•	 Työskentelytapa ja aineiston kokoaminen

•	 Osallistujien ryhmä oli sopivan kokoinen tähän työskentelytapaan

•	 Ryhmä oli keskusteleva

•	 Ryhmä oli tulevaisuuteen katsova

•	 Osallistujat olivat erilaisista työyhteisöistä

•	 Verstaassa tuotettiin konkretiaa

6. Em. työskentelyssä jäin pohtimaan…
•	 Tulevaisuus on epävarmaa

•	 Työelämä muuttuu koko ajan, millaiset työskentelyresurssit ovat jatkossa

•	 Miten muistisairaita hoitavat saadaan lähtemään koulutuksiin

7. Em. työskentelyn kehittämishaasteita mielestäni ovat…
•	 Ryhmän koko on aina haasteellinen, iso on hyvä silloin, kun annetaan informaa-

tiota, mutta työskentelyn tulisi aina tapahtua pienissä ryhmissä

•	 Aivoriihi on esimerkiksi erittäin hyvä tapa koota aineistoa

8. Mitä haluat sanoa koko verkostoverstasprosessista…
•	 Verkostovertasprosessi on hyödyntänyt omaa työyhteisöä niin, että verstaissa 

keskustellut ja tuotetut asiat on viety keskusteluun omaan työyhteisöön eli oman 
työyhteisön tietoisuus työikäisten muistisairaiden ennaltaehkäisevästä työstä 
on lisääntynyt

•	 Omassa työyhteisössä työskentelyä on jatkettu niin, että em. asioita on käsitelty 
työyhteisön omissa tiimeissä

•	 Verstaissa tuotetut, keskustellut asiat ovat jääneet myös ”muhimaan” omassa 
työyhteisössä, jolloin työyhteisö on myös pitkällä aikavälillä hyötynyt hankkeen 
tuotoksista

•	 On ollut upeaa tutustua uusiin ihmisiin ja heidän edustamiinsa työyhteisöihin

•	 Tietoisuus eri työyhteisöjen toiminnasta on lisääntynyt verstaiden myötä
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