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Pumppu-hankkeessa ihminen on ollut kansalaislähtöisesti kehittämisen keskiössä. Hankkeessa on edistetty ja kehitetty kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa. Hankkeen tavoitteena on ollut uudistaa mukana olevien organisaatioiden kautta hyvinvointipalveluita sekä tapaa, jolla niitä tuotetaan.
Pumppu-hankkeessa on edistetty alueiden välistä tiedon ja hyvien käytäntöjen välittymistä ylimaakunnallisen yhteistyön avulla.
Hanketta on toteutettu EAKR-rahoituksen turvin neljässä maakunnassa viiden eri organisaation voimin:
Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais- Suomessa. Hankkeen koordinaatiosta on
vastannut Innopark Programmes Oy. Osatoteuttajina hankkeessa ovat olleet Laurea-ammattikorkeakoulu,
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom, Hämeenlinnan kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopisto. Hanke on valittu Etelä-Suomen EAKR-alueen ylimaakunnallisten teemahankkeiden yhdeksi kärkihankkeeksi.
Pumppu–hankkeessa on ollut kysymys hyvinvointiin liittyvien palveluiden kehittämisestä. Hankesuunnitelma lähtee jo yleisessäkin keskustelussa tunnetusta tematiikasta: hyvinvointipalvelujen käyttäjien lukumäärä tulee lisääntymään, huoltosuhde heikkenee ja tämän myötä resurssit tulevat heikkenemään asiakasta kohden. Hanke on pyrkinyt vastaamaan tähän ongelmaan uudistamalla palveluita, erityisesti tapaa, jolla
palvelut on tuotettu.
Mukana olleilla alueilla ja organisaatiolla kehittämisen kohteet ovat olleet erilaisia. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom on kehittänyt Seteli-osahankkeessaan alueensa palvelusetelijärjestelmää.
Hämeenlinnan kaupunki on YKS-osahankkeen kautta ottanut käyttöön uudentyyppisen toimintamallin
vammaispalveluissa. Laurea-ammattikorkeakoulu on Polkupärjäin-osahankkeessa luonut saumatonta palvelupolkua ja uutta tulevaisuutta usealle sektorille ja kehittänyt näkemystä alueen tulevaisuuden hyvinvointipalveluista. Turussa ammattikorkeakoulun TEHU-osahanke on kehittänyt alueen ikäihmisten palveluita
laajalla sektorilla ja Turun yliopisto taas on Pärjäin-osahankkeessaan keskittynyt hankkeen aikana sydänpotilaiden eTerveyspalvelujen ja omahoidon kehittämiseen.
Osahankkeiden toiminnan ansiosta on kehitetty uusia palveluseteleitä ja palvelusetelijärjestelmän ympärille
pelisääntöjä mukana oleville yrityksille ja yhteisöille, otettu käyttöön kansalaislähtöinen toimintamalli vammaispalveluihin ja kehitetty päättäjien, kolmannen sektorin ja palveluiden tuottajien välistä toimintaa, luotu uusia palvelumalleja pilottien kautta, luotu uusia käytäntöjä alueellisesti sekä kehitetty uusia tuotteita ja
palveluja, jotka edistävät hyvinvointipalvelujen ja palveluiden rakenteiden uudistumista.
Palvelukioskit –ja reput, ikäihmisille kehitetyt muistisairauksia ehkäisevät palvelut sekä työttömille, lapsille ja nuorille, perheille sekä perinteisimmistä sairauksista kärsiville ihmisille kehitetyt erilaiset palvelupilotit, uudet tuotteet ja olemassa olevien palveluiden kehitystyö ovat osaltaan olleet muuttamassa palveluiden
tuotantotapaa. Samalla tehty työ on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan ja niissä toimiviin ihmisiin.
Hankkeelle yhteisenä teemana on ollut palveluiden saumattomuus ja kansalaislähtöisyys. Nämä näkökulmat ovat olleet keskiössä toimialan, yritysten ja palveluita tuottavien muiden organisaatioiden kehittämistyössä. Olennaista on kuitenkin näkökulman muutos ja kehittämistyössä korostuva kansalaisen merkitys.
Palveluiden vaikuttavuutta ja tehokkuutta voidaan kehittää merkittävästi, mikäli palvelujärjestelmä kykenee
vastaamaan asiakkaana toimivan kansalaisen tarpeisiin ja luomaan vaihtoehtoja toiminnalle. Kun sekä pal-

veluiden tuottaja että niitä vastaanottava kansalainen tietävät palveluiden olemassa olevat vaihtoehdot ja
tarjonnan, kasvaa myös useimmiten käyttäjien kokema tyytyväisyys valintojen kautta.
Seuraavilla sivuilla on nostettu esiin Pumppu-hankkeen kautta saatuja tuloksia ja tuotoksia. Jokainen osahanke on kirjoittanut jakson omasta osahankkeestaan, kuvaten toimintaa ja siinä tapahtuneita onnistumisia. Muistaa pitää, että hankkeet mahdollistavat myös kokeilun. Tätä kautta on ymmärrettävä myös se, että
hanketyö ei aina ole kevyttä ja kepeää. Epäonnistumisia on matkan varrelle sattunut, takaiskuja on koettu.
Mutta lopussa on hankkeemme osalta kiitosten paikka.
Kiitos kaikille hankkeen alueellisille yhteistyökumppaneille, mukana olleille ja tilaisuuksiin osallistuneille
organisaatioille, yksityisille yrityksille, kolmannen sektorin edustajille, ostopalveluita tuottaneille ja muille
hankkeen toimintaan osallistuneille. Erityisesti kiitos osatoteuttajien joukolle, jokaiselle hankkeessa työskenneelle ihmiselle, jotka ovat osaltaan myötävaikuttaneet niihin saavutuksiin, joita hanke on saanut aikaan.
Kiitokset kuuluvat myös rahoittajan edustajille, Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikölle ja siellä toimiville
ihmisille, erityisesti Petri Veijalaiselle ja Eila Ilkolle.
Hankkeen tulokset jäävät elämään osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisäksi voit tutustua
hankkeen aikana toteutettuun internet-sivustoon osoitteessa www.pumppu-hanke.blogspot.fi. Sivustolta
näet hankkeen tuottaman materiaalin blogikirjoituksineen sekä hankkeen tietopankin.
Hämeenlinnassa 10.4.2014,
Mika Anttila ja Hanna Willner
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Pumppu-hanke lyhyesti
Pumppu-hanke on kuuden osatoteuttajan yhdessä toteuttama teemahanke, joka on pyrkinyt edistämään ja kehittämään käyttäjälähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa neljän maakunnan
alueella. Pumppu-hankkeen tavoitteena on ollut kehittää monituottajuuden toimintatapoja ja käyttäjälähtöisesti suunniteltujen palvelukonseptien syntymistä ja saumattomuutta. Pumppu-hankkeen avulla
on vahvistettu käyttäjän roolia ja tarvelähtöisyyttä
palveluprosesseissa.
Tarve uudistaa hyvinvointipalveluja oli hankkeen
käynnistyessäkin jo ilmeinen. Kasvava hyvinvointipalvelujen käyttäjäjoukko,negatiivinen huoltosuhde ja tarve turvata palvelujen saatavuus kaikille sekä
toisaalta palvelujen käyttäjien yhä parempi maksukyky ja yksilöllisemmät tarpeet pakottavat uudistamaan tapaa, jolla hyvinvointipalvelut tuotetaan.
Pumppu-hanke on pyrkinyt edistämään uudenlaisten palveluiden syntymistä kohtauttamalla palveluntarjoajia ja asiakkaita sekä tuotteistamalla osaamista ja palveluita.
Pumppu-hankkeessa ihminen on kansalaislähtöisesti kehittämisen keskiössä. Hankkeessa on edistetty ja kehitetty kansalaislähtöisiä monituottajamalleja hyvinvointipalveluissa. Hankkeen tavoitteena
on ollut uudistaa hyvinvointipalveluita sekä tapaa,
jolla niitä tuotetaan. Pumppu-hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat olleet hyvinvointipalvelut, kansalaislähtöisyys, monituottajuus, saumattomuus, yhteistyön edistäminen sekä uudet palvelukonseptit ja
-tuotteet
Pumppu-hankkeessa on edistetty alueiden välistä tiedon ja hyvien käytäntöjen välittymistä ylimaakunnallisen yhteistyön avulla. Hanketta on toteutettu neljässä maakunnassa: Etelä-Karjalassa,
Kanta-Hämeessä, Uudellamaalla ja Varsinais-Suo-

messa. Hankkeen koordinaatiosta on vastannut
Innopark Programmes Oy. Osatoteuttajina hankkeessa ovat olleet Laurea-ammattikorkeakoulu,
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Socom, Hämeenlinnan kaupunki, Turun ammattikorkeakoulu sekä Turun yliopisto.
Pumppu-hanke on ylimaakunnallinen EAKR-rahoitteinen teemahanke, jonka rahoittajana on ollut Päijät-Hämeen liitto, Etelä-Suomen maakuntien
EU-yksikkö. Hanketta toteutettiin Etelä-Suomen
EAKR-alueella vuosina 2011-2014.

Koordinaation rooli
Pumppu-hankkeessa
Ylimaakunnallinen yhteistyö kuuden osatoteuttajan voimin on asettanut omat haasteensa hankkeen tavoitteiden toteuttamiselle. Ylimaakunnallisen yhteistyön edistämiseksi ja hyvien käytäntöjen
välittymiseksi alueelta toiselle on vaatinut kaikkien
osahankkeiden alueellisen toiminnan lisäksi myös
hyvää yhteistyötä ja toinen toisiltaan oppimista.
Koordinaatio on Pumppu-hankkeessa vastannut
hankkeen hallinnoinnin, viestinnän ja sisällön koordinaatiosta sekä osahankkeitten välisen yhteistyön
edistämisestä.
Hankkeen toimijat kokoontuivat ensimmäiseen yhteiseen tilaisuuteensa 25.10.2011 Hämeenlinnassa.
Tapaaminen käynnisti eri osahankkeiden välisen
yhteistyön ja hankkeen edetessä yhteistyötä on pyritty vahvistamaan sekä yhteisillä teemaryhmillä että
benchmarking –käynneillä osatoteuttajien alueilla,
jolloin toimijat ovat pystyneet luomaan yhteistä ymmärrystä hankkeen keskeisistä teemoista, osahankkeiden toimenpidekokonaisuuksista sekä muiden
toimijoiden roolista alueellisissa toimenpiteissä.
Teemaryhmätoiminta aloitettiin kahden erillisen
teeman kautta, joita olivat kansalaislähtöisyyden
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teemaryhmä ja saumattomien palveluiden teemaryhmä. Teemaryhmien tavoitteena oli tuoda yhteen
hankkeen eri projektien toimijat, täsmentää ja selventää teemoja kehittämistyössä sekä antaa eväitä ja ajatuksia kehittämistoiminnalle. Kansalaislähtöisyyden teemaryhmä loi käsitystä hankkeelle
keskeisestä ilmiöstä, ihmisestä palveluiden uudistamisen keskellä. Hankkeen suunnitteluvaiheessa
käyttäjälähtöisyys oli nostettu hyvinvointipalveluiden uudistamisessa ja hankesuunnittelussa keskeiseen rooliin, mutta hankkeen toimijoiden näkemyksellisyys johti uuden käsitteen ottamiseen mukaan
toimintaan. Kansalaislähtöisyyden käsite syvensi näkemystä käyttäjälähtöisyydestä, luoden uuden
ja läpinäkyvämmän kuvan hyvinvointipalveluiden
uudistamiseen.
Kansalaislähtöisyyden käsitteen on teemaryhmätoiminnan kautta katsottu erottuvan esimerkiksi käyttäjälähtöisyydestä seuraavasti (kansalaislähtöisyyden teemaryhmä 31.5.2012):
-- Kansalaisella on oikeus käyttää palveluita. Käyttäjälle myönnetään palvelut.
-- Kansalaislähtöisessä palvelussa kansalainen osallistuu palveluiden suunnitteluun, tuotantoon ja
valintojen tekemiseen, kun taas käyttäjälähtöisessä palvelussa asiakas on informaation lähde palveluiden toteuttamiseksi.
-- Kansalaislähtöisyys mahdollistaa palveluiden sisällön päätösvallan siirtämisen asiakkaalle, palvelun sisällöstä päättäminen on kansalaisen oikeus.
Käyttäjälähtöisyys mahdollistaa vain palveluiden
osan sisällöstä päättämisen ja palveluita tuottava
organisaatio päättää vallan antamisesta.
-- Kansalaislähtöisyydessä valta ja vastuu palaavat palveluiden tuottajalle, mikäli asiakas ei pysty
päättämään palveluiden sisällöstä. Käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta asiakaspalvelija on vastuussa palvelusta vain siltä osin kuin asiakas ei tee
päätöksiä.
-- Kansalaislähtöisyys keskittyy palveluiden tuottamiseen asiakkaan antamista ja kertomista lähtökohdista. Käyttäjälähtöisyys keskittyy palve-

luiden tuottamiseen käyttäjien määrittelemistä
lähtökohdista.
Projektitoimintana toteutettava alueellinen kehittämistyö on mahdollista toteuttaa kansalaislähtöisesti, vaikkakin kansalaisten osallistumisaste vaihtelee
kehittämiskohteen mukaisesti. Monituottajuutta ja
palvelusetelijärjestelmää kehittävälle osahankkeelle
kansalaislähtöisyys näyttäytyy eri tavalla kuin palveluiden tulevaisuutta miettivälle, ohjelmistoa tai prosesseja kehittävälle osahankkeelle. Yhtä kaikki, kansalainen voi olla läsnä monella tavalla ja hänet tulee
kehitystyössä huomioida.
Kansalaislähtöinen kehittäminen tarkoittaakin ennen kaikkea osallisuutta, mutta myös eri toimijoiden roolien ja yhteiskunnallisten vuorovaikutussuhteiden tunnistamista. Osallisuus konkretisoituu
parhaiten palveluita käyttävien kansalaisten osallistumisen kautta, mutta myös palveluita tuottavien
organisaatioiden ja niitä kehittävien organisaatioiden tulee tiedostaa, miksi ja kenelle palveluita tai
palveluihin liittyviä rakenteita kehitetään. Tätä kautta myös palveluita kehittävien ja niitä käytännössä
tuottavien tahojen tulee olla tietoisia myös siitä kokonaisuudesta ja yhteiskunnallisista vaihtoehdoista,
joihin kansalaislähtöisyys palveluiden kehittämistä
ohjaa. Kehittämispanokset onkin mahdollista suunnata monella tavalla, mutta onnistumiseen vaikuttaa
se, millaisissa yhteiskunnallisissa reunaehdoissa itse
kehitettävä palvelu toimii; onko yhteiskunta muuttumassa ja mihin suuntaan, miten muutos vaikuttaa
kehitettävään palveluun ja miten muutos vaikuttaa
erityisesti palveluita käyttävään kansalaiseen? Kansalaisen kohdalla muutos on subjektiivinen kokemus ja tämä kokemus vaikuttaa siihen, miten ja millaisia palveluita tulevaisuudessa tarvitaan.
Kansalaislähtöisyys näyttäytyy monella tavalla eri
toimijoille. Tästä syystä otimme projektin teemaryhmässä kunnianhimoisen tehtävän muodostaa
kansalaislähtöiselle kehittämiselle ja kansalaislähtöisyydestä kiinnostuneille kehittäjille kymmenen
käskyä, jotka johdattavat kehittäjän oikealle polulle.
Käskyt ovat ohjeellisia, mutta niitä ei tarvitse ottaa
kirjaimellisesti. Pääasia on, että kansalainen on mukana kehittämistyössä kaikkine odotuksineen ja tarpeineen. Lopputuloksesta muotoutui kansalaislähtöisyyden kymmenen käskyä.
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Kansalaislähtöisyyden
kymmenen käskyä:
1. Kunnioita kansalaisen oikeuttaa määrätä
omasta elämästään.
Kansalaisen kunnioitus varmistaa kansalaislähtöisen toiminnan. Kansalainen ei ole passiivinen toimiemme kohde, vaan aktiivinen toimija
keskellä tuotettavaa palvelua
2. Kohtele tasavertaisena
Palveluiden näkökulmasta olemme kaikki erilaisia ja tasa-arvoisia.
3. Ole luotettava ja luota toisiin
Avoin kulttuuri vaatii luottamusta ihmisten välillä ja uskallusta avoimeen keskusteluun.
4. Jalkaudu, kysele ja kuuntele
Tutustumme toisiimme ja toistemme elämään,
pysähdymme kuuntelemaan.
5. Riko rajoja ja kokeile
Mietimme uusia tapoja toimia ja palvella kansalaista parhaimmalla mahdollisella tavalla, yksin tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
6. Perustele ja valtaista
Annamme vaihtoehtoja ja varmistamme että
kansalainen ymmärtää ne. Rohkaisemme kansalaista luottamaan omiin kykyihinsä ja ratkaisemaan asioita myös itse.
7. Ole avoin ja aktiivinen viestinnässä
Keskustelemme avoimesti ja säännöllisesti
yhdessä.
8. Älä välttele vaikeita asioita
Olemme valmiita keskustelemaan myös vaikeista asioista, emmekä mene tekosyiden taakse piiloon.
9. Ole rohkea
Uskallamme myöntää virheemme ja kyseenalaistaa omat ennakkoluulomme. Uskallamme
kysyä neuvoa kansalaiselta ja olla lojaaleja kansalaisia kohtaan.
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10. Vaihda näkökulmaa
Asetumme kansalaisen asemaan ja huomioimme sosiaalisen, taloudellisen tilanteen, tulevaisuuden ja nykyisyyden sekä muut sidosryhmät
Näkemyksemme mukaan myös nämä käskyt ovat
välittyneet osahankkeiden tekemään kehittämistyöhön, johon lukija voi tutustua julkaisun seuraavissa
luvuissa. Hanke on saanut aikaiseksi tuloksia, jotka
ovat vieneet eteenpäin hyvinvointialalla tapahtuvaa
rakenteellista muutosta. Hankkeessa kehittämistyön
tuloksena syntyneet palvelusetelit, ennaltaehkäisyä
edistävät reput, terveyskioskit, villit visiot tulevasta,
uudet palvelut kotihoitoon ja ikäihmisille tanssien
ja taiteen voimin, vammaispalveluihin kehitetyt uudet kokonaisuudet ja teknologian hyödyntäminen
kansalaisten terveyden ja parantumisen edistämiseksi ovat luoneet jotain uutta. Uudesta on tiedotettu hankkeen aikana aina eduskuntaa myöten. Toivomme, vilpittömästi, että kaikki ideat varastetaan
ja ne otetaan käyttöön jossain muualla, ehkä hieman muokattuina ja tilanteeseen sovitettuina. Kansalaista ja hänen tahtoaan kunnioittaen.

Ennakoiva ote tulevaisuuden
hyvinvointipalveluiden kehittämiseen
PolkuPärjäin-osahanke

Laurea-ammattikoulu, FuturesLab CoFi

Kirjoittajat: Hanna Tuohimaa ja Tarja Meristö,
FuturesLab CoFi, Laurea-ammattikorkeakoulu
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Ennakoiva ote tulevaisuuden
hyvinvointipalveluiden kehittämiseen
PolkuPärjäin-osahanke
Kirjoittajat: Hanna Tuohimaa ja Tarja Meristö, FuturesLab CoFi, Laurea-ammattikorkeakoulu

Johdanto
Hyvinvointi on käsitteenä monitahoinen ja hyvinvointia voivat synnyttää monenlaiset asiat. Hyvinvointi voidaan määritellä esimerkiksi Rathin ja
Hartnerin (2010) tapaan koostuvaksi viidestä eri
elementistä. Fyysisen terveyden lisäksi hyvinvointiin vaikuttaa se, että arjessa on mielekästä tekemistä ja sosiaalista vuorovaikutusta, että on osallinen
omassa yhteisössään sekä se, millaiset ovat arjen taloudelliset reunaehdot. Hyvinvoinnin mittaamiseen
on pyritty kehittämään erilaisia mittareita, jotka kuvaisivat mahdollisimman monipuolisesti hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia, niin objektiivisesti mitattavissa olevia suureita kuin subjektiivisia hyvinvoinnin
kokemuksia (Hoffrén et al. 2010). Kansainvälisessä tarkastelussa Suomi pärjää erilaisissa vertailuissa usein hyvin. Huolta kuitenkin aiheuttavat mm.
hyvinvoinnin polarisaatio ja erityisesti nuorten syrjäytyminen. Hyvinvoinnin kokonaisuuteen kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi.
Tämä tarkoittaa, että sen lisäksi että ihmisen fyysiset indikaattorit kuten verenpaine, sokeriarvot tai
painoindeksi ovat kohdallaan, myös mielenterveys
on kunnossa ja ihminen tuntee iloa eikä ole itsetuhoinen. Sosiaalinen hyvinvointi merkitsee osallisuutta ja mukaanpääsyä. Ihmisellä on tunne, että
hän ei ole yksin, hänellä on ystäviä ja ystävyyssuhteet ovat kunnossa.
Laurean PUMPPU PolkuPärjäin –hankkeessa Länsi-Uudellamaalla on ollut useita erilaisia kohderyhmiä, joilla kaikilla on yksi tai useampi hyvinvoinnin
ulottuvuus uhattuna. Sydän- ja diabetespotilailla fyysinen hyvinvointi vaatii erityisiä toimia, työttömällä erityisesti sosiaalinen ja psyykkinen hyvinvointi ovat uhattuna, pidemmällä tähtäimellä myös
fyysinen hyvinvointi (Tuohimaa et al. 2012). Samoin neurologisia poikkeavuuksia omaavien lasten ja nuorten perheet kohtaavat poikkeavuutensa vuoksi syrjivää kohtelua (Tuohimaa et al. 2013).

Kaikkien kohderyhmien osalta panostukset hankkeen toimintaympäristöosiossa on toteutettava
niin, että yksilöt perheineen vammoista, puutteista
tai sairauksista huolimatta voivat elää tasapainoista,
ihmisarvoista elämää. On sovellettava ainakin ajatusten tasolla ns. vammaisuuden sosiaalista mallia.
Malli tarkastelee yksilöä osana ympäristöä ja yhteisöä sekä korostaa ihmisoikeuksia. Vammaisuuteen
liittyvien ongelmien käsittelyssä painottuvat tällöin
sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset toimenpiteet,
jotka tähtäävät ympäristön rakenteiden ja asenteiden muuttamiseen sellaisiksi, että puutteistaan huolimatta yksilö voi elää ihmisarvoista ja tasavertaista
elämää yhteisön jäsenenä. Riouxin määrittelemässä vammaisuuden sosiaalisessa mallissa (Ladonlahti
2001, 21) vammaisuus nähdään pikemminkin erilaisuutena kuin poikkeavuutena, jolloin analysoinnin kohteena ovat yhteiskunnan rakenteet ja niiden
kyky joustaa erilaisten tarpeiden mukaan sen sijaan,
että yksilöä yritettäisiin palauttaa ”normaaliuden
ruotuun”.
Tässä artikkelissa tarkastelemme, mitä ennakoiva
ote tarkoittaa puhuttaessa hyvinvoinnista. Aluksi kuvaamme Pumppu-hankkeessa Laurean osiossa kehitetyn kansalaislähtöisen saumattoman hyvinvointipolun toimintamallin viitekehyksenä. Sen
avulla osoitamme ennakoivan otteen erityiset käyttökohteet ja nivelkohdat sekä esittelemme visioivan
konseptoinnin avulla tuotettuja hyvinvointipalvelukonsepteja erilaisiin tulevaisuuden kehityspolkuihin. Lopuksi annamme suosituksia monitoimijaisen hyvinvointipolun eri toimijoille ennakoivan
otteen käytännön soveltamiseksi ja osoitamme
siitä saatavat hyödyt yksilöille, organisaatioille ja
yhteiskunnalle.
Ennakoiva ote hyvinvointipalveluiden kehittämisessä voidaan nähdä sekä makro- että mikrotason
asiana. Makrotasolla on tarkasteltava (suomalaisen)
hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuutta, sen reuna-
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ehtoja ja rakenteellisiakin muutostarpeita, ennen
kuin on pakko. Mikrotasolla yksilö on keskiössä ja
ennakoiva ote tarkoittaa ennaltaehkäiseviä, proaktiivisia toimia niin silloin, kun ihminen voi kaikin
puolin hyvin kuin silloin, kun ollaan jo korjaavien
tai kuntouttavien vaiheiden hyvinvointipolulla. Tällöin ennakoiva ote voi tarkoittaa esimerkiksi saumattomuutta, jolloin sekä tieto että ihminen kulkevat sujuvasti monitoimijaisella polulla. Ainakin
Länsi-Uudenmaan toimijoiden välisen yhteistyön
vahvistaminen kohti todellista verkottunutta toimintatapaa edellyttää vielä paljon töitä (Ylikoski
2013).

Lähtökohtia hyvinvointipalveluiden
kehittämiselle
Laurean osahankkeessa kehitetyllä hyvinvointipolun mallilla (kuva 1) halutaan kuvata yksilön matkaa kohti omia hyvinvoinnin tavoitteitaan. Se tuo
esille keinoja, joita palveluntarjoajilla ja lähiyhteisöllä on edistää matkaa motivoiden ja voimaannuttaen
yksilöä oman elämänsä hallinnassa. Voimaantumisella tarkoitetaan tässä tunnetta siitä, että on oman
elämänsä ohjaajan paikalla, tehden tärkeitä päätöksiä itse, omien resurssiensa puitteissa mutta tarpeen
mukaan apua muilta saaden.

Jokaisella yksilöllä on oma perimänsä ja henkilöhistoriansa, jotka vaikuttavat siihen, miten hän maailman kokee ja millaisia tavoitteita elämässään asettaa.
Toiset luottavat omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa vaikuttaa elämänkulkuunsa enemmän kuin
toiset. Ihmisillä on käytössään erilaisia voimavaroja, heidän sisäinen tahtonsa muutokseen on erilainen ja he tarkastelevat elämässä kohtaamiaan riskejä eri tavalla. Myös elintavat ovat erilaiset kuvastaen
sekä henkilökohtaisia valintoja että taustalla vaikuttavien yhteiskunnan rakenteiden vaikutusta yksilön
elämään.
Palveluntarjoajien ja ideaalitilanteessa kaikkien yksilön elämään kuuluvien ihmisten tehtävänä on edistää yksilön polulla etenemistä ja antaa tälle lisää voimavaroja tavoitteidensa saavuttamiseen. Mallissa
on tunnistettu viisi näkökulmaa, jotka hyvinvointipolulla täytyy huomioida, mikäli halutaan, että yksilö ei vain saavuta tavoitteitansa vaan tekee sen myös
niin, että hän kokee voimaantuvansa. Nämä näkökulmat ovat osallisuus, tuki, tieto, saumattomuus
sekä asenteet ja osaaminen.
Oman polun määrittämisessä, omien tavoitteiden
asetannassa ja tarkasteltaessa keinoja tavoitteiden

Kuva 1.
Hyvinvointipolun malli yksilön tukemiseksi kohti omia hyvinvoinnin tavoitteita.
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saavuttamiseksi lähtökohtana on osallisuus. Käytännössä tämä tarkoitta sitä, että yksilö osallistuu
oman polkunsa suunnitteluun ja toteutukseen ja
yleisesti omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon. Se, miten paljon suunnitteluun voi itse osallistua, vaihtelee tilanteittain. Toisinaan, esimerkiksi
ikääntyessä, perheen rooli päätöksenteossa kasvaa.
Tukea tarvitaan tavoitteiden asetannassa ja polulla
pysymisessä mutta myös laajemmassa merkityksessä elämässä ja arjessa. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä,
millainen oma terveydentila on, millaisia ovat tarjolla olevat vaihtoehdot ja miten eteneminen kohti
tavoitteita sujuu. Kun pyritään tarkastelemaan hyvinvointia kokonaisvaltaisesti, tulee kaikissa kohden
huomioida eri toimijoiden antaman tuen mahdollisuudet. Tämä asettaa erityisiä vaatimuksia polulla
etenemisen saumattomuudelle. Kun polku on hyvin määritelty, eri palveluntarjoajien yhteistyö sujuu ja tieto kulkee saumattomasti, on omasta hyvinvoinnista huolehtiminenkin helpompaa. Viimeisenä
kohtana hyvinvointipolun mallissa ovat osaaminen
ja asenteet, sillä mallin mukaisesti toimiminen edellyttää monenlaista uutta osaamista ja asennoitumista niin palveluntarjoajilta, läheisiltä kuin yksilöltä
itseltäänkin.
Ennakoiva ote kulkee polulla läpileikkaavana teemana niin makrotasolla, hyvän elämän visiota määriteltäessä kuin mikrotasolla, yksittäisen ihmisen
hoitoa suunniteltaessa. Terveyden edistäminen on
ennakoivaa toimintaa, mikä estää tai hidastaa yksilöä sairastumasta ja edes astumasta hoitopolulle.
Tällöin ihminen voi ikään kuin tiedostamattaan kulkea omaa hyvinvointipolkuaan pitkin. Vähäisien oireiden ilmaantuessa tai niitä indikoivien signaalien
vahvistuessa ilman että varsinaisten sairauksien oireita on vielä tunnistettavissa, ennakoiva ote auttaa
pääsemään takaisin hyvinvointipolulle ilman akuutteja sairauksia. Esim. lievään ylipainoon reagointi ja
painon pudotus voivat olla avainasemassa tällaisessa tilanteessa. Yksilön sitouttaminen ja motivointi
ovat usein ajan myötä haaste. Jos oireita ei uudestaan ilmene, lipsahdus takaisin vanhoihin elintapoihin ja tottumuksiin käy helposti. Ennakoiva ote
monitoimijaisella hyvinvointipolulla tuo vertaistuen
ja henkilökohtaisen tutorin myös sähköisten työkalujen muodossa, vahvistamaan sitoutumista ja motivointia ja ennaltaehkäisemään mahdollisia lipsahduksia. Kuntoutusvaiheessa omavastuu korostuu.
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Tällöinkin on tärkeätä, että yksilöllä on ainakin kontaktitiedot, kehen voi ottaa yhteyttä, jos vaikeuksia
ilmene tai jos muuten tuntee olonsa epävarmaksi. Näin vältytään suuremmilta vaikeuksilta, kun
tuntemuksiin voidaan ennakoiden vastata ja puuttua. Näin ennakoiva ote toimii myös arjessa tässä
ja nyt, ei vasta tulevaisuuden uusissa mahdollisissa
maailmoissa.
Vaikka hyvinvointipolun mallissa kuvataan keinoja, joita palveluntarjoajilla on auttaa yksilöä matkallaan kohti omia hyvinvoinnin tavoitteitaan, mallin
ulkokehällä huomioidaan myös yhteiskunnan vaikutukset hyvinvoinnin edistämisessä. Lait ja asetukset asettavat palveluntarjoajien toiminnan reunaehdot, esimerkiksi terveydenhuoltolaki määrittelee
terveyden edistämisen kunnan tehtäväksi. Samaten
infrastruktuuri ja elinympäristö, jossa arjen valintoja tehdään, vaikuttavat siihen, miten terveellisesti yhteisössä on mahdollista elää. Ne ovat osaltaan
muokkaamassa käytänteitä ja normeja, joiden mukaan pyrimme elämään. Ennakoiva ote näkyy myös
tarkasteltaessa tätä mallin ulkokehää.
Kun mietitään tulevaisuuden hyvinvointipalveluita, on tärkeää tarkastella, millaisessa yhteiskunnassa palveluita tuotetaan ja käytetään. Valtioneuvoston tulevaisuuselonteon (2013) visiossa vuodelle
2030 kansalaisten hyvinvointi nähdään perimmäisenä päämääränä, joka saavutetaan tavoittelemalla kestävää kasvua. Tällä hetkellä nähdään yleisesti,
että suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on murroksessa. Globalisaatiokehitys ja talouden heilahtelut pakottavat etsimään kiivaasti uusia suomalaisia
menestystarinoita, joiden varaan suomalainen kansainvälinen kilpailukyky voidaan rakentaa. Samaan
aikaan väestön ikääntymisen myötä julkisten hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa. Palveluita tulee
tuottaa entistä tehokkaammin ja vaikuttavammin;
joutokäyntiin ei ole varaa. Myös kestävyysnäkökulma tulee ottaa huomioon. Terveyden edistämiseen
ja syrjäytymisen ehkäisyyn panostamisen uskotaan
tuovan pitkällä tähtäimellä etua lisääntyneenä hyvinvointina ja näin sairastavuuden vähenemisenä.
Tehokkaat keinot edistää väestön hyvinvointia edellyttävät, että tarjottavat palvelut vastaavat väestön
tarpeita ja mieltymyksiä. Näin kansalaislähtöisyys
palveluiden suunnittelussa on noussut keskeiseen

16

PUMPPU-hanke | Ihminen kehittämisen keskiössä

asemaan. Haasteellista on suunnitella tämän päivän
tarpeiden keskellä elävien kansalaisten lähtökohdista palveluja ja toimintamalleja, joita on tarkoitus
käyttää tulevaisuudessa, vielä vuosikymmentenkin
päästä. On tunnistettava tulevaisuutta muokkaavat
isot kehityssuunnat, Naisbittin (1982) termein megatrendit, ja niiden vaikutus tulevaisuuden palvelutarpeisiin. Tällaisia megatrendejä ovat esimerkiksi
väestörakenteen ikääntyminen ja odotettavissa olevan eliniän piteneminen, digitalisaatiokehitys ja sen
vaikutus työelämään, ammattikuviin ja työllisyyteen
sekä elinkeinoelämän rakenteellinen murros ja sen
vaikutukset työpaikkakehitykseen ja hyvinvointiyhteiskunnan kykyyn ylläpitää hyvinvointipalvelujaan.
Jatkossa korostuvat yksityiset palvelut julkisten palveluiden rinnalla, mutta myös ennakoivat, terveyttä edistävät palvelut korjaavien palveluiden rinnalla.
Kun yhteiskunnan tila on epävakaa, ei riitä, että
tunnistetaan palveluiden käyttäjien tarpeet ja vastataan näihin. Tulee myös huomioida yhteiskunnallisten muutosten vaikutukset palvelutuotantoon
ja kansalaisten tarpeisiin. Se, ketkä palveluita ovat
tuottamassa vaikuttaa väistämättä siihen, millaisia
palveluita on tarjolla, kenelle ja millä ehdoilla. Samaten yhteiskunnan asenneilmapiiri vaikuttaa siihen, mitä ja miten hoidetaan. Terveyden edistämisen näkökulmasta puolestaan on merkitystä sillä,
miten hyvin terveyttä edistävän toiminnan vaikuttavuutta pystytään mittaamaan ja rahoitusta kohdentamaan. Koska emme voi varmaksi tietää, mitä
tulevaisuus tuo tullessaan, on tärkeää varautua erilaisiin vaihtoehtoisiin tulevaisuuden kehityskulkuihin eli skenaarioihin (ks. esim. Meristö 1991). Suhtautuminen muutoksiin vaihtelee. Yksi voi korostaa
uhkien torjuntaa, toinen uusien mahdollisuuksien
hyödyntämistä. Ennakoiva ote hyvinvointipalvelujen kehittämisessä painottaa mahdollisuuksien hyödyntämistä, jolloin välttämättömyydestä pyritään
tekemään hyve.

Työkaluja tulevaisuuden
haltuunottoon
Tulevaisuudentutkimus tarjoaa välineet tarttua epävarmaan tulevaisuuteen ja varautua sen mukanaan
tuomiin muutoksiin. Trendien ja megatrendien lisäksi tarvitaan tietoa yllätyksistä, jotka voivat olla
erittäin epätodennäköisiä, ns. mustia joutsenia (Ta-

leb 2007) tai tabuja, joista vaietaan tai jopa kielletään
puhumasta (Kettunen & Meristö 2007). Olennaista
on tarkastella tulevaisuutta mahdollisten, vaihtoehtoisten kehityskulkujen joukkona, joista toiset vaihtoehdot ovat todennäköisempiä kuin jotkut toiset
ja toiset taas haluttavampia kuin jotkut toiset. Laatimalla vaihtoehtoisia tulevaisuuden käsikirjoituksia
eli skenaarioita, voidaan tarkastella erilaisten laadullistenkin muutostekijöiden vaikutusta siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu erilaisissa tapauksissa
ja erilaisilla aikajänteillä. Muutostekijöitä kannattaa seuloa systemaattisesti esim. PESTE-analyysin
(Meristö 1982) avulla, jolloin huomion kohteena
ovat poliittiset, taloudelliset, sosiaaliset, teknologiset ja ekologiset muutokset. Esimerkkejä tällaisista
muutostekijöistä ovat mm. talouskehityksen suotuisuus, teknologian käyttötapa, palveluiden kysynnän
määrä ja asenneilmasto hyvinvointiyhteiskuntaa
kohtaan tai vaikka ilmastomuutoksen vaikutukset
ihmisten liikkumiseen. Skenaariot tarjoavat näkymän siihen, millainen Suomi tulevaisuudessa voisi
olla, jolloin on helpompi määritellä omalle toiminnalle tarpeellista joustovaraa erilaisiin tulevaisuuksiin varautumiseksi. Kaikki skenaariot eivät ole yhtä
todennäköisiä ja siksi onkin hyvä tunnistaa myös
oman organisaation tai kulloinkin kyseessä olevan
toimijan riskinottokyky ja -halu sekä arvioida riskinoton seuraukset lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.
Tyypillinen aikajänne tulevaisuuden skenaariotyössä on 10-20 vuotta. Tällöin saadaan esille myös ne
nyt vasta heikkoina signaaleina esiintyvät muutoksen merkit, joista ajan myötä voi vahvistua todellinen muutosvoima. Lisäksi pitkä aikajänne on osaltaan varmistamassa sitä, että nyt tehtävät päätökset
ehtivät vaikuttaa todella toteutuvaan tulevaisuuteen.
Tarkastelun perspektiivi vaikuttaa siihen, mikä aikajänne on kulloinkin sopiva. Yhteiskunnan osalta tyypillinen aikajänne on ”vaaleista vaaleihin” eli
neljä vuotta. Tulevaisuustyössä on syytä tarkastella vähintään kahta, mieluummin kolmea vaalikautta, jotta saadaan analysoitua myös päätösten todelliset vaikutukset yhteiskuntaan ja sen eri sektoreihin.
Markkinalähtöisesti tarkasteltuna aikaperspektiivi
on vieläkin lyhyempi ulottuen usein vain osavuosikatsauksesta toiseen. Tällöin perspektiiviä on pidennettävä moninkertaisesti tavanomaiseen verrattuna, jotta 3-4 kuukauden asemesta nähtäisiin yli 10
vuoden päähän. Kun tulevaisuuteen liittyy uuden
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teknologian ja uuden tutkimustiedon käyttöönotto,
on aikaperspektiivi puolestaan usein liiankin pitkä.
Tällöin on kiinnitettävä erityistä huomiota teknologiatiekarttoihin, joiden avulla pystytään identifioimaan paitsi teknologiset kehityssuunnat, myös
käyttöönoton ajoitusta (ks. esim. Vanston & Vanston 2010).
Uusien palveluiden innovointi edellyttää eri perspektiivien yhdistämistä (Kuva 2). Siksi eri aikajänteiden tarkastelu on usein tarpeen. Eri aikajänteiden yhdistely varmistaa saumattoman etenemisen
nykyisyydestä tulevaisuuteen, kun voidaan systemaattisesti seurata lyhyen aikavälin muutoksia
markkinoilla, keskipitkän aikavälin muutoksia yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja rakenteissa
sekä pitkän aikavälin kehitysnäkymiä tutkimuksen
tuottaman uuden tiedon mahdollisuuksista liittyen sekä teknologian kehitykseen että lääketieteen
saavutuksiin.
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rioon tietystä teemasta. Näin saadaan näkyväksi se,
miten maailma, johon tuotteita tai palveluita ideoidaan vaikuttaa siihen, millaiseksi tuote tai palvelu
muotoutuu. Samalla on mahdollisuus testata luodun palvelu- tai tuotekonseptin käyttökelpoisuutta myös muissa vaihtoehtoisissa skenaarioissa ikään
kuin tuulitunnelissa. Niiden avulla voidaan tarkastella myös uusien ratkaisujen käyttöönoton ajoitusta liittämällä mukaan kunkin skenaarion reimarit eli
indikaattorit. Reimarit kertovat, mitkä lähtöoletuksista ovat toteutumassa ja milloin viimeistään, jotta
ko. kehityskulku eli skenaario on tarkasteluaikajänteellä vielä mahdollinen.
Visioivan konseptoinnin vaiheet etenevät kuvan 3
mukaisesti. Ensin rakennetaan tulevaisuuden skenaariot valitulle aikajänteelle. Sen jälkeen tunnistetaan toimijoiden kannalta niitä keskeisiä tarpeita ja
teemoja, joiden suhteen aletaan kehittää uusia tuote- ja palvelukonsepteja tulevaisuutta varten. Aikajänne tarkennetaan ja konseptikuvakset havainnollistetaan joko piirroksin tai sanallisin kuvauksin.
Lopuksi on hyvä kuvata saadut konseptikuvaukset
samasta teemasta eri skenaarioissa rinnakkain, jolloin on helpompi analysoida, mitä kannattaa lähteä kehittämään eteenpäin joka tapauksessa, skenaariosta riippumatta (skenaarioiden käytöstä, ks.
Meristö 2013).

Kuva 2. Ennakoiva innovaatio eli ennovaatio yhdistää eri
näkökulmat ja aikaperspektiivit (Kettunen & Meristö
2010).

Yksi tapa hyödyntää tulevaisuustietoa on käyttää
vaihtoehtoisia skenaarioita tuotteiden tai palveluiden suunnittelun lähtökohtana. Tätä menetelmää
kutsutaan visioivaksi konseptoinniksi (Kokkonen
et al. 2005). Visioivassa konseptoinnissa ei ole tarkoituksena laatia suoraan toteutukseen soveltuvia
tuotteita tai palveluita. Kyse on pikemminkin ajatusleikistä, joka auttaa tunnistamaan vaihtoehdot
ja näkemään tämän päivän itsestäänselvyyksinä pitämiemme asioiden yli. Tarkoituksena on ideoida
tuotteita tai palveluita kuhunkin laadittuun skenaa-

Kuva 3. Visioivan konseptoinnin menetelmän vaiheet
(Kokkonen et al. 2005)
Visioivassa konseptoinnissa palveluita ideoidaan
vaihtoehtoisiin tulevaisuuden skenaarioihin tietystä teemasta (Kokkonen et al. 2005). Teema saa eri
skenaarioissa erilaisen muodon, jolloin samaa tavoitetta varten syntyy erilaisia palveluratkaisuja siitä
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riippuen, minkälaiseen tulevaisuuskuvaan se on ideoitu. Ideat ovat sellaisenaan hyödynnettävissä mutta
antavat toisaalta mahdollisuuden pohtia sitä, millaisia joustovaatimuksia erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin varautuminen asettaa. Myös yhtä yksittäistä syntynyttä ideaa voi peilata suhteessa muihin
skenaarioihin ja hahmotella, miten idea muuttuisi
toiseen skenaarioon siirrettäessä.
Mikäli tulevaisuuden skenaarioihin on määritelty
reimarit, jotka kertovat millaiset muutokset yhteiskunnassa ennakoivat kunkin skenaarion toteutumista, voidaan näiden seurantatietojen perusteella
suunnata omaa toimintaa ja tarkastella oman tuote- tai palvelutarjooman soveltuvuutta toteutumassa olevaan tulevaisuuteen. Tulevaisuuden vaihtoehtojen tunnistaminen antaa edellytykset myös omalla
toiminnalla pyrkiä vaikuttamaan siihen, millaiseksi tulevaisuus muotoutuu. Näin pystytään toteuttamaan tulevaisuuden tutkimuksen taustaoletuksia
(Amara 1981), joiden mukaan tulevaisuutta ei voi
ennustaa, tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, mutta tulevaisuuteen voi vaikuttaa omilla valinnoilla ja
teoilla.

Visioiva konseptointi
Pumppu-hankkeessa
Visioivan konseptoinnin lähtökohdan muodostavat vaihtoehtoiset tulevaisuuden skenaariot. Mikäli ei ole tarkoituksenmukaista rakentaa täysin omiin
tarpeisiin suunniteltuja skenaarioita on mahdollista hyödyntää valmiita vaihtoehtoja. Valmiita skenaarioita voi myös muokata omiin tarpeisiin sopiviksi. Pumppu-hankkeessa hyödynsimme vuonna
2012 ForeMassi2025-hankkeessa laatimiamme skenaarioita, joita ForeMassi2025-hankkeessa käytettiin hyvinvointi- ja turvallisuusalan tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin vuoteen 2025
mennessä erityisesti itsenäisen kotona selviytymisen näkökulmasta (Meristö et al. 2012). Skenaariot
olivat ajankohtaiset sekä suomalaista yhteiskuntaa
hyvinvoinnin näkökulmasta kuvaavat ja soveltuivat Pumppu-hankkeen käyttöön vain pienin modifikaatioin. ForeMassi2025-hankkeessa skenaariot
laadittiin työpajatyöskentelynä käyttäen skenaarioiden suodatinmalli -menetelmää, jossa muutostekijöitä tunnistetaan yhteiskunnan, markkinoiden sekä

teknologian näkökulmasta (Meristö & Ahvenainen
2001).
Muutostekijät muodostavat skenaarion rungon,
jonka perusteella tarkemmat skenaariot laaditaan
oletukset – seuraukset –logiikalla ja jonka päälle
varsinainen skenaariotarina voidaan kirjoittaa. Kukin skenaario käsittelee sekä toimintaympäristön
kuvauksen (näytelmän kulissit) että toimijakentän
kuvauksen (näyttämö). Olennaista on tunnistaa eri
toimijat ja heidän roolinsa vaihtoehtoisissa skenaarioissa (Meristö 1995). Esimerkiksi markkinalähtöisissä skenaarioissa yksityiset toimijat ovat keskeisiä
näyttelijöitä näyttämöllä ja julkinen sektori käsikirjoittaa näytelmää lakien ja asetusten muodossa, kun
taas yhteiskuntavetoisissa skenaarioissa kuntatoimijat ovat pääosan esittäjiä näyttämöllä, julkinen sektori toimii käsikirjoittajana ja yksityinen sektori on
enemmänkin täydentävän toimijan roolissa.
Koska Pumppu-hankkeessa skenaarioihin tutustuttiin tilaisuuksien ständeillä ja työpajoissa, oli välttämätöntä, että skenaariot saa nopeasti haltuun. Siksi
skenaariot esitettiin Pumppu-hankkeen osallistujille
julisteina, joissa pääosassa olivat kuvat ja skenaariotarinat kuvattiin lyhyinä ranskalaisina viivoina.
Visioivan konseptoinnin toteuttamiseksi käytettiin
toisistaan hieman poikkeavia menetelmiä riippuen
siitä, toteutettiinko visioivaa konseptointia pitempikestoisessa työpajassa vai jonkin tilaisuuden ständillä, jolloin toteutusaika oli erittäin lyhyt. Lähtökohtana toteutuksissa oli aina irrottaa ajatukset tästä
päivästä ja tilanteesta rekvisiitan ja apuvälineiden
avulla sekä kirjata syntyneet ideat tilaisuutta varten
muokatulle lomakkeelle. Ensimmäisessä toteutuksessa käytettiin taustaskenaarioiden sijaan markkinat/yhteiskunta/teknologia –näkökulmia visioinnin lähtökohtana. Lisäksi tehtävälle määriteltiin
teema ja palvelun kohderyhmä. Ideointia helpottamaan tarjolla oli myös erilaisia kuvakortteja inspiraation lähteeksi.
Ensimmäisessä toteutuksessa visioivaa konseptointia tehtiin Hämeen ammattikorkeakoulun järjestämällä Care Innovations Areenalla Hämeenlinnassa
1.11.2012 ständitoteutuksena. Osallistujia aktivoitiin mukaan ideointityöhön menetelmällä, joka nimettiin Visioivan Konseptoinnin Onnenpyöräksi.
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Onnenpyörästä sai pyöräyttää itselleen kehittämisen näkökulman Kruppin kaavion mukaisesti markkinat-, teknologia- tai yhteiskuntavaihtoehdoista
sekä kehittämisen teeman. Teemoina olivat mm.
terveys ja hyvinvointi, ihmissuhteet sekä virkistys ja
vapaa-aika. Palvelun käyttäjäryhmä valittiin noppaa
heittämällä. Vaihtoehtoina oli sekä Pumpun kohderyhmiä että eri ikäryhmien edustajia.
Toisena toteutuksena Pumppu-hankkeen vuosiseminaarissa 14.3.2013 Hämeenlinnassa olivat skenaariot mukana kehittämistyön lähtökohtana. Menetelmä oli nimeltään Hattuleikki, jossa eläydyttiin
palveluiden loppukäyttäjien osaan erilaisten roolihattujen avulla. Hattuja oli käytössä satoja ja osallistujat saattoivat asettua esimerkiksi maahanmuuttaja herrasmiehen osaan, sitoutumiskammoisen
nuoren asemaan, ikääntyvän työttömän asemaan
tai rikkaan leskirouvan tilanteeseen. Useat saattoivat hatun avulla rohkaista itseään kertomaan omista kokemuksistaan ja toiveistaan. Kolmas toteutus
Länsi-Uudenmaan hyvinvointifoorumissa Lohjalla
7.11.2013 nojasi vahvemmin pelkkään skenaarioiden esittelyyn ja ideointilomakkeeseen, jolloin näkökulman valinnat jätettiin ryhmien päätettäviksi. Menetelmän edelleen kehitystyötä tehtiin myös
osana TulevaisuusCirkus-työskentelyä 31.1., 24.4. ja
19.9.2013 Espoon alueella, jossa hyvinvointiklusteri
oli yksi soveltamiskohde.
Kun ideoita oli useammassa tilaisuudessa kerätty,
toteutettiin Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämällä vuoden 2013 Care Innovations Areenalla
Hyvinkäällä 9.12.2013 ideoiden jatkokehitystä teemalla ”saako tästä ideasta bisnestä?”. Ständitoteutuksen menetelmäksi ideoitiin Innovaatioarpajaiset,
jossa aiemmin kehitetyt ideat olivat arpajaisten palkintoina. Arvan vetämällä sai idean kehiteltäväksi ja
ideoiden jatkotyöstämiseen oli jälleen käytössä konseptointilomake sekä erilaista rekvisiittaa vaihtoehtoisten perspektiivien silmälaseista värikkäisiin arpakuutioihin ja propellihattuihin.
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Konseptoinnin taustaskenaariot
Pumppu-hankkeen Laurean osahankkeessa on visioivan konseptoinnin lähtökohtana käytetty neljää tulevaisuuden skenaariota, jotka on laadittu osana ForeMassi2025–hanketta. Pumppu-hankkeessa
skenaarioita on hyödynnetty lähes sellaisenaan, vain
pienellä lisäyksellä liittyen terveydenhuollon järjestämiseen. Skenaariot on tässä esitelty lyhyesti kuten
ne esiteltiin visioivaan konseptointiin työpajoissa ja
tapahtumissa osallistuneille. Tarkempi skenaariokuvaus löytyy ForeMassi2025-hankkeen raportista
(Meristö et al. 2012, Laitinen et al. 2013). Skenaarioita havainnollistamaan on kunkin osalta esitetty
myös kulissit–näyttämö –kuvaus. Siitä näkee kerralla, mikä ajuri PESTE-tekijöistä on skenaarion liikkeellepaneva voima (= isoin ramppivalolamppu),
millainen toimintaympäristö skenaariossa on (=
kulissit) ja millaiset toimijat ovat pääosassa (=näyttämö). Samoin kuiskaajat, käsikirjoittajat, ohjaajat, maksavat katsojat ja rahoittajat on kirjattu kuvan viereen. Kun toimijakenttä on tiedossa, on
helpompi asettua kunkin skenaarion kuvaamaan
maailmaan.
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Skenaario 1: Hyvinvointia teknologialla
• Talouskasvu on heikkoa, mutta laaja julkisten hyvinvointipalveluiden verkosto halutaan säilyttää.
• Ratkaisuna panostaminen teknologisiin laitteisiin ja sovelluksiin.
• Etäteknologian avulla julkiset hyvinvointipalvelut myös haja-asutusalueilla, lähipalveluita tuotetaan vain
kasvukeskuksissa.
• Hyvinvointipalveluiden tuottamisessa yksityisen ja kolmannen sektorin rooli lähinnä julkista sektoria
tukeva.
• Teknologiaa kehitetään käyttäjälähtöisesti, myös viihteellisyyttä hyödynnetään hyvinvointiteknologiassa.
• Perusterveydenhuolto panostaa etädiagnostiikkaan. Erikoissairaanhoito tehokasta ja nopeaa, panostetaan kotisairaanhoitoon.

Kuva 4. Skenaarion 1 Hyvinvointia teknologialla kulissit ja näyttämö (Meristö et al. 2012).
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Skenaario 2: Kansalaisyhteiskunnan nousu
• Talouskasvu on heikkoa ja julkisia hyvinvointipalveluita karsitaan. Julkiseen sektoriin ei luoteta.
• Palveluiden keskittäminen vie palvelut syrjäseuduilla asuvien ulottumattomiin.
• Syntyy uusia innovatiivisia, kustannuksiltaan kohtuullisia tapoja tuottaa hyvinvointia. Esimerkiksi ikäihmisten yhteiskodit, yhteisesti hankitut palvelut, vaihdantaringit ja talkoot yleistyvät.
• Turvataan entistä enemmän oman perheen apuun.
• Lähihoivan ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen arvostus lisääntyy.
• Perusterveydenhuollossa pitkät jonot ja suppea hoitovalikoima, erikoissairaanhoitoon pääsy vaikeaa.

Kuva 5. Skenaarion 2 Kansalaisyhteiskunnan nousu kulissit ja näyttämö (Meristö et al. 2012).
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Skenaario 3: Markkinoiden ehdoilla
• Talouskehitys on suotuisaa, palveluita tuotetaan pääasiassa yksityisellä sektorilla ja tuetaan esimerkiksi
palveluseteleillä. Huonot elintavat kasvattavat palvelusetelin omavastuuosuutta.
• Yksityinen palveluntarjonta on monipuolista. Erilaiset terveyden seurannan palvelut ovat suosittuja.
• Myös yksityinen vakuuttaminen yleistyy, sillä vastuu omasta hyvinvoinnista kasvattaa myös ihmisten
riskitietoisuutta.
• Julkisten palveluiden verkosto on niukka ja palvelut keskittyvät kasvukeskuksiin.
• Houkuttelevana vaihtoehtona keskituloisille, paljon hoivaa tarvitseville ikäihmisille on muutto halvan
työvoiman maihin, joissa toimii suomalaisten yritysten suomalaisille suunnattuja palvelutaloja.
• Yksityiset sairaalat ja ulkoistetut terveysasemat. Julkisessa sairaanhoidossa tiukat priorisointikriteerit.

Kuva 6. Skenaarion 3 Markkinoiden ehdoilla kulissit ja näyttämö (Meristö et al. 2012).
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Skenaario 4: Kokonaisvaltainen hyvinvointi
• Talouskehitys on suotuisaa ja mielipideilmasto laajaa julkista hyvinvointipalveluiden verkostoa suosiva.
• Ennakoivan ja ehkäisevän terveydenhuollon seurauksena ikääntyminen lisää palveluiden tarvetta oletettua hitaammin.
• Kattavat lähipalvelut mahdollistavat asumisen myös haja-asutusalueilla.
• Myös kulttuurin ja vapaa-ajantoiminnan merkitys osana hyvinvointia ymmärretään, yhteistyö on laajaa
eri sektorien välillä.
• Hyvinvoinnin mittaristot ovat kehittyneet niin, että hyvinvointia voidaan entistä paremmin mitata.
• Asuinalueiden rakentamisessa huomioidaan myös asuinalueiden hyvinvointia edistäviin ominaisuuksiin,
kuten turvallisuus, liikkumisen helppous ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuudet.
• Perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito integroitu ja toimiva.

Kuva 7. Skenaarion 4 Kokonaisvaltainen hyvinvointi kulissit ja näyttämö (Meristö et al. 2012)
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Skenaariossa 1 Hyvinvointia teknologialla hyvinvointipalveluita tuotetaan pääasiassa julkisella sektorilla teknologiaan turvautuen. Skenaario 2 Kansalaisyhteiskunnan nousu puolestaan voidaan nähdä
vastareaktiona pieleen menneelle tehostamis- ja
teknologiakehitykselle. Skenaariossa hyvinvointia
tuotetaan entistä enemmän epävirallisesti, omalle lähipiirille ja itse toimien. Skenaario 3 Markkinoiden ehdoilla kuvaa maailmaa, jossa palveluita
tuotetaan pääasiassa yksityisillä markkinoilla pohjautuen riskiarviointiin ja oman vastuun korostamiseen. Viimeisenä skenaario 4 Kokonaisvaltainen
hyvinvointi kuvaa maailmaa, jossa ennaltaehkäisyyn
ja kokonaisvaltaiseen hoitoon panostaen on saavutettu tasapainoinen palveluiden tila, joka on julkisin
varoin toteutettavissa.
Mikäli skenaarioiden palvelutarjontaa haluttaisiin
kuvata hyvinvointipolun mallin mukaisesti, painottuisivat toimijat kussakin skenaariossa eri tavalla.
Skenaariot yksi ja neljä painottavat julkisia palveluita, skenaario kolme markkinaehtoisia palveluita ja
skenaario kaksi kansalaisyhteiskuntalähtöistä palvelutarjontaa. Myös kansalaisen rooli on skenaarioissa erilainen. Skenaariossa kaksi kansalaisen rooli on
vahvin, mutta vastaavasti hänelle on tukea tarjolla vähiten: oma aktiivisuus on välttämätöntä. Skenaariossa kolme kansalaisen rooli on myös keskeinen, mutta vastuun sävyttämä: vain terveellisesti
eläen on tukea tarjolla. Skenaariossa yksi kansalaisella on roolinsa teknologian kehityksen suuntaamisessa, sillä palveluilla halutaan palvella tunnistettuja tarpeita. Tukea on kuitenkin pääasiassa tarjolla
teknologian sallimissa rajoissa. Skenaariossa neljä
kansalaisen rooli ei ole kovin korostunut; ratkaisuja
tehdään hyvinvoinnin mittareihin perustuen.

Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden
ideoinnin esimerkkejä
Tässä luvussa on esitelty esimerkkejä visioivan konseptoinnin avulla kehitetyistä uusista tulevaisuuden
hyvinvointipalveluista. Konsepteja tuotettiin sekä
skenaarioiden lähtöoletuksista lähtien (markkina-,
teknologia- ja yhteiskunta-lähtöisyys) että varsinaisiin skenaarioihin.
Nuorten ja ikäihmisten kohtaaminen ja yhdessä tekeminen olivat teemana monessa konseptissa. Esi-
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merkiksi Ilovoimala olisi nuorten ja ikäihmisten
yhteinen, nyyttikesti-periaatteella toimiva avoimien ovien paikka kaikenlaiseen arjen puuhasteluun
ja juhlien viettoon. Myös leikkipuistot voisi valjastaa tarjoamaan toimintaa kaikenikäisille. Näissä
konsepteissa keskeistä on yhteisöllisyys ja itse tekeminen. Myös julkisen sektorin tuottamia palveluita ideoitiin, esimerkiksi erilaisia retkiä nuorille.
Toisaalta esimerkiksi nuorten liikuntaan visioitiin
palvelua, joka toteutettaisiin alkujaan eri toimijoiden yhteistyönä ja ammattimaisen vetäjän voimin, mutta myöhemmin tavoitteena olisi nuorten
omaehtoisesti toimiva liikuntaryhmä. Markkinalähtöisempi konsepti puolestaan oli Osaajan kanssa kahvilla –idea, jossa nuorten pariin esimerkiksi
kahvilaan tuodaan elämässään menestyneitä julkkiksia kertomaan, miten ovat asemaansa päätyneet.
Näin nuoret saisivat neuvoja tulevaisuuteen arvostamaltaan henkilöltä. Teknologisia ratkaisuja olivat
esimerkiksi netin hyödyntäminen terveysneuvonnassa ja siivouksessa. Tarina jatkuu -konseptissa
puolestaan kaavailtiin työttömille nuorille suunnattua nettisivustoa, johon he voivat itse tuottaa sisältöjä ja toisaalta saada tietoa työllistymiseen liittyvistä asioista. eArkihaltuun-palvelu voisi olla apuväline
oman hyvinvoinnin ylläpitoon mm. mahdollistamalla yhteydenpidon työvoimatoimistoon, sosiaalitoimeen tai terveydenhuoltoon ja mahdollistamalla
omien ruokailu- ja liikuntatottumusten sekä esim.
verenpainemittaustulosten seurannan.
Yhteisöllisyyden vahvistaminen oli lähtökohtana
useissa konsepteissa. Esimerkiksi Kommuuni ja
konjakkia –konsepti ideoi tulevaisuuden ikäihmisille yhteisöllistä asumismuotoa, jossa samalla palveluiden ostaminen yhteisesti tulee halvemmaksi.
Myös kulttuuria haluttiin tuoda lähemmäs ihmisten arkea, kotiin asti, iloksi niille, joille liikkuminen
on hankalaa. Jobless happiness –ideassa visioitiin
nojatuolimatkoja kohteisiin, joihin voisi oikeastikin olla varaa. Teknologia nähtiin sekä keinona
tarjota matalan kynnyksen palveluita että keinona saavuttaa jotain, mikä muuten voisi olla ulottumattomissa: ulkomaanmatkat, juttuseura, palvelut
haja-asutusalueella.
Teknologia nähtiin myös arjen apuvälineenä, joka
toisi helppoutta ja turvallisuutta elämään. Ideat
konkretisoituivat usein tuotekonsepteiksi tai tuot-
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teiden ja palveluiden yhdistelmiksi. Esimerkiksi kokonaisvaltainen virtuaalihoitopalvelu hyödyntäisi
etädiagnostiikkaa ja välittäisi kotona suoritettavat
mittaustulokset suoraan terveydenhuollon ammattilaisille. Mielialan aistiva hyvinvointiranneke mahdollistaisi älytalossa asuvalle yhteydenpidon lisäksi
yksilölliset säädöt, esimerkiksi kirkasvalohoidon ja
piristävät televisio-ohjelmat. Sydänsairaille suunnattu auto taas osaisi kommunikoida kuljettajan kanssa ja reagoida sairauskohtaukseen, parhaimmillaan
toimittaa kuljettajan automaattiohjauksella suoraan
sairaalaan. Muita tuoteideoita olivat mm. kynnysmattovaaka, moottoroitu ostoskärry ja pölysensorin omaava robotti-imuri.
Ideoiden jatkokehittelyssä Innovaatioarpajaiset-toteutuksessa haettiin erilaisia perspektiivejä ideoiden
käyttöönottoon yhdistämällä ideoita eri toimijoihin.
Esimerkiksi aiemmin ideoitiin nuorille yhteisöllistä
asumista. Tähän konseptiin yhdistettiin toteuttajaksi ravintola, ja lopputuloksena konseptiin yhdistyi
yhteisöllinen ruuanlaitto, jossa sosiaaliset suhteet
vahvistuvat ja samalla ehkä ruokavaliokin monipuolistuu. Sydänpotilaille ideoitu vertaistukiryhmä
puolestaan muuntuisi pelialan yrityksen hyppysissä
roolipeliksi, jossa taistellaan sairautta vastaan.
Vammaisten lasten perheille oli tarjolla kulttuuriasumisen konsepti, jossa yhteiskäytössä olisi työpaja omaehtoiseen itsensä toteuttamiseen. Ideaa
kehitettiin eteenpäin sekä näytelmäkerhon että puutyöverstaan muodossa, mahdollisesti kunnallisena
ostopalveluna tuotettuna.
Ota elämä haltuun –konseptissa haettiin syrjäytymiskierteessä olevalle ryhtiä elämään. Jatkokehittelyssä konsepti sai inspiraatiota pitseriasta ja ideana
oli pitsapassityyppinen ”kerää kaikki ja saat työpaikan” ratkaisu harjoittelussa ja kesätöissä oleville.
Visioivassa konseptoinnissa samasta teemasta varioidaan erilaisia vaihtoehtoja, jotka huomioivat
kunkin skenaarion ominaispiirteet. Paja- ja ständitoteutuksissa ideoitiin yksittäisiä palvelukonsepteja, joita on kuitenkin mahdollista kehittää eteenpäin
skenaariokohtaisiksi versioiksi. Näin tulee näkyväksi se, miten yksittäinen idea muuttuu sen mukaisesti, millaisessa maailmassa se toteutetaan. Esimerkiksi nuorten vapaa-aikaan ideoitu yhteisöllinen ja

nyyttikestiperiaatteella toimiva Ilovoimala olisi tyypillinen palvelu skenaarioon 2 Kansalaisyhteiskunnan nousu, mikäli se toteutettaisiin omaehtoisesti, esimerkiksi kyläkohtaisesti paikallisia resursseja
hyödyntäen. Sama konsepti skenaariossa 4 Kokonaisvaltainen hyvinvointi voisi toteutua keskusjohtoisesti, tarkasti määriteltyyn toimintatapaan ja organisoijatahoon perustuen, jolloin toiminnalla olisi
koordinaattori ja tietyt resurssit käytettävissä, vaikka itse toiminta pyrkisikin omaehtoisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.
Teknologiaa hyödyntävässä skenaariossa 1 Hyvinvointia teknologialla yhteiskunnan tarjoama vaihtoehto yhteisöllisyyden vahvistamiseen perustuisi
todennäköisesti virtuaalisiin yhteisöihin, jolloin palvelu olisi kaikkien saatavilla sijainnista riippumatta.
Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö myös paikkaan
sidottuja palveluita voisi olla tarjolla skenaarion 1
maailmassa, sillä järjestöjä varmasti edelleen on.
Tämä ei myöskään tarkoita, etteikö myös muissa
skenaarioissa voisi olla tarjolla virtuaalisia yhteisöjä. Tavoitteena on vain kuvata skenaarioille tyypillisiä palveluita skenaariolle keskeisten toimijoiden
toteuttamina.
Esimerkiksi skenaario 3 Markkinoiden ehdoilla toteuttaisi Ilovoimalankin kaltaisen palvelun tyypillisimmin markkinalähtöisesti, vaikkei tässäkään
skenaariossa mikään estäisi omaehtoista yhteen kokoontumista. Markkinalähtöisesti toteutettuna palvelu voisi toimia nyyttikestien sijaan osallistumismaksuun perustuen kaupallisen toimijan tiloissa,
esimerkiksi kahvilassa. Mahdollisesti palvelu olisi
julkisin varoin tuotettu ostopalvelu, tai kenties toimintaan osallistuminen olisi edellytys nuorille esimerkiksi työttömyyspäivärahan saamiseksi. Omaa
vastuuta korostavassa skenaariossa 3 myös toiminnan sisällöt voisivat pyrkiä nuorten kasvattamiseen
ja ohjaamiseen kohti oikeiksi katsottuja valintoja.
Kuvassa 9 Ilovoimala-konsepti on esitetty varioituna eri skenaarioihin.
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Kuva 9. Ilovoimala-konsepti varioituna eri skenaarioihin.
Skenaario vaikuttaa siis sekä siihen, millainen palvelukonsepti on sisällöltään että siihen, ketkä sitä
toteuttavat. Esimerkiksi sydänsairaille visioitu auto,
joka osaa tunnistaa sairaskohtauksen, ottaa yhteyden hoitavaan tahoon ja ehkä jopa toimittaa sairaan
suoraan sairaalaan, edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Sairastuneen toimittaminen sairaalaan edellyttäisi myös, että automaattiohjauksella
liikkuvat autot olisi Suomessa hyväksytty liikenteeseen. Tämä ei välttämättä olisi mahdollista skenaariossa 2, jossa julkisen sektorin toiminta on heikkoa; uudistukset todennäköisesti etenevät hitaasti.
Todennäköisin konsepti tässä muodossaan olisi
markkinalähtöisessä skenaariossa 3, jossa konseptin mukaisen auton käyttö voisi olla osa kansalaisen
palvelupakettia. Se voisi sisältää autoon asennettavan sovelluksen, puhelinyhteyden palvelukeskukseen ja ohjauksen sopimussairaalaan. Koska skenaario korostaa kansalaisen omaa vastuuta omasta
terveydestään, voisi kyseisen kaltaisella autolla ajaminen olla myös edellytys ajo-oikeudelle sairauskohtauksen jälkeen.

Lopuksi
Tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden ideoinnissa
tulivat hyvin esille teknologian ja yhteisöllisyyden
tuomat mahdollisuudet. Yhteisöllisyyttä tuettiin
sekä julkisen sektorin että epävirallisten toimijoiden taholta. Markkinalähtöisten ideoiden löytämi-

nen oli sen sijaan vaikeampaa. Markkinalähtöisesti
tuotettiin kursseja ja tapahtumia sekä turvapuhelinpalveluiden tyyppisiä palveluita. Markkinalähtöisyys saattoi tarkoittaa myös palveluiden tuottamista
ostopalveluina. Kuitenkin ideoinnista syntyy kuva,
että hyvinvoinnin tukeminen markkinalähtöisesti
koetaan vieraaksi; mahdollisesti eriarvoisuutta lisääväksi. Toisaalta on selvä, että esimerkiksi työttömille on vaikea toteuttaa markkinalähtöisiä palveluita, jotka edellyttäisivät käyttäjältä maksuja. Ainakin
palveluihin pitäisi konseptoida uusia innovatiivisia ratkaisuja, joissa joko palvelusetelin tuella saatavuus ulotetaan myös vähävaraisille tai sitten tarjotaan jokaiselle työssä käyvälle kummityöttömän
tukimahdollisuutta vähän samaan tapaan kuin autetaan vaikka kehitysmaiden lapsia koulunkäynnissä.
Metodisesti skenaarioavusteinen työskentely on vaikea heille, joille tulevaisuuden tutkimuksen ajatusmaailma ei ole tuttu. On vaikea asettua epätodennäköiseen, vaikkakin joissakin oloissa mahdolliseen
maailmaan, ja omat ajatukset pyrkivät karkaamaan
nykyhetkeen, joko siihen, miten asiat ovat tai miten niiden ainakin toivoisi olevan. Nykyrakenteiden
kahlitseva vaikutus voi estää uusien ratkaisujen ideoinnin edes ajatustasolla. Tämän vuoksi onkin tärkeää tuoda esille niitä esteitä ja hidasteita sekä tabuja, jotka kaikki pitää murtaa, ennen kuin uudet
ratkaisuvaihtoehdot kyetään edes kuvittelemaan,
saati ottamaan käyttöön. Joustavuus ja ketterä rea-
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gointi tulevaisuuden mukanaan tuomiin muutoksiin on kriittinen tekijä niin palveluorganisaatioiden
kuin koko Suomen menestykselle globalisoituvassa
maailmassa.
Laurean Pumppu-osahankkeessa ei ole ideoitu pelkästään visioivia konsepteja tulevaisuuden maailmaan. Osahankkeessa on ideoitu ja konseptoitu
monenlaisia hyvinvointipalveluita eri kohderyhmille ja erilaisiin tarpeisiin myös tämän päivän tarpeisiin. Osaa konsepteista on hankkeen puitteissa myös pilotoitu. Fokuksessa ovat olleet terveyttä
edistävät ja syrjäytymistä ehkäisevät palvelut. Tavoitteena on ollut tarkastella hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja tuoda palvelut lähelle ihmistä, osaksi
hänen arkista toimintaympäristöään. Tavoitteena
on myös ollut edistää toimijoiden välistä yhteistyötä niin, että eri toimijoiden vahvuuksia pystyttäisiin
entistä paremmin hyödyntämään ja palveluita integroimaan yhteen.
Nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn on pilotoitu Mielen tuki –mallia, jossa sairaanhoitajaopiskelijat olivat
koulussa läsnä tarjoten matalan kynnyksen keskusteluapua koululaisille välituntisin mieltä askarruttavista aiheista (Mattila 2014). Päiväkotiympäristöön
puolestaan on kehitetty Hyvää lapsen tähden –konsepti, jossa terveellistä ravintoa ja unta lähestytään
toiminnallisten tuokioiden ja omakohtaisten kokemusten kautta. Konseptia on pilotoitu kolmessa
päiväkodissa ja ohjemateriaalit vastaavia toteutuksia varten on koottu virtuaaliseen reppuun (www.
laurea.fi/hyvinvointireppu). Myös työttömän arjen tueksi on materiaaleja koottu samalle sivustolle
omaan reppuunsa ja sivuston kehittämistyö jatkuu
edelleen. Hankkeessa on pilotoitu myös mm. terveyskeskusten itsehoitopisteitä, terveyttä edistäviä tapahtumia ja kansanterveyden edistämistä kouluissa.
Pääasiassa hyvinvointipalveluita on kehitetty julkiselle sektorille mutta myös yksityiselle sektorille.
Toteutuksissa on ollut mukana myös monipuolisesti erilaisia yhdistyksiä. Monet toteutuksista ovat
hyödyntäneet ammattikorkeakoulun opiskelijoita
esimerkiksi niin, että toimintaa on pilotoitu harjoittelujakson yhteydessä. Hyvinvointireppujen kautta
pilotointien kokemuksia ja tuotoksia tuodaan laajemmin saataville tavoitteena konseptien monistettavuus. Myös teknologisia vaihtoehtoja on jon-

kin verran tarkastelu osahankkeen puitteissa, joskin
käytettävissä olevat resurssit ovat teknologian hyödyntämistä jonkin verran rajoittaneet.
Jos peilaa osahankkeessa kehitettyjä konsepteja ja
toteutettuja pilotointeja aiemmin esiteltyihin hyvinvointiskenaarioihin, sopivat ne parhaiten skenaarioon 4 Kokonaisvaltainen hyvinvointi. Osahankkeen tavoitteena on ollut tarkastella hyvinvointia
kokonaisvaltaisesti, fokusoida ennaltaehkäisyyn ja
tuoda hyvinvointi osaksi arkea kaikessa elinympäristössä. Skenaario 4 voidaan nähdä hyvinvointivaltion ideaalitilanteena, joka monen mielestä ehkä
olisi juuri se tavoittelemisen arvoinen tulevaisuus.
Toisaalta hankkeessa on myös pyritty edistämään
eri sektorien välistä yhteistyötä, jotta kehitys ei ole
pelkästään julkisen sektorin palvelutarjonnan varassa. Näin voidaan ajatella, että Laurean Pumppu-osahanke pilotoinneillaan pyrkii omalla toiminnallaan vaikuttamaan siihen, millaiseksi tulevaisuus
kehittyy.
Vaikka käytännön pilotointi on ollut osahankkeessa julkissektori-keskeistä, antaa visioiva konseptointi välineet tarkastelle myös vaihtoehtoisia tulevaisuuksia osana hanketoimintaa. Ideatasolla voidaan
tarkastella hyvinvointipalveluita vaikkapa vapaaehtoissektorin lähtökohdista omaehtoisesti, ilman
ajatusta vapaaehtoistoiminnasta julkisen sektorin
palveluiden täydentäjänä. Osahankkeen puitteissa
toteutetut haastattelut ja kyselyt antavat osviittaa
siitä, että hyvinvointipalvelut usein mielletään ensisijaisesti julkisen sektorin tuottamiksi palveluiksi.
Hyvinvointivaltion kannatus onkin yleisesti suomalaisten keskuudessa edelleen vahva (Haavisto 2013,
61). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö myös vaihtoehtoisia tapoja tuottaa hyvinvointia tulisi tarkastella. Tähän visioiva konseptointi irrottaessaan ajatukset tästä päivästä antaa oivat mahdollisuudet.
Kun ajatukset on saatu liikkeelle, vaihtoehtojen näkeminen myös tämän päivän maailmassa helpottuu.
Ennakointi on tärkeä elementti kehitettäessä tulevaisuuden hyvinvointipalveluita. Sitä tarvitaan kuvaamaan tulevaisuuden yhteiskuntaa ja tulevaisuuden arvomaailmaa. Tulevaisuustietoa tarvitaan sen
tunnistamiseksi, millaista on tulevaisuuden hyvinvointi ja hyvä elämä, joita palveluilla on tarkoitus
turvata. On myös ennakoitava toimintaympäris-
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tön muutoksia ja arvioitava eri toimijoiden rooleja osana hyvinvointipalveluiden arvoketjua ja arvoverkostoa. Yksilötasolla ennakointi tarkoittaa myös
varautumista hyvinvointipoluin nivelvaiheisiin etukäteissuunnittelulla, jotta joka tilanteessa on mahdollisuus toimia.
Ennakoivan otteen käytännön soveltaminen edellyttää hyvinvointipalveluiden tarjoajilta uudenlaista
asennoitumista. Fokuksessa on ennaltaehkäisy korjaavien toimien sijaan, käytettävissä olevat voimavarat olemassa olevien riskien sijaan. Monitoimijaisuus ja kansalaislähtöisyys edellyttävät, että sekä
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visiotason työtä että konkreettista palvelutarjooman kehittämistyötä tehdään yhteistyössä, eri näkökulmat huomioiden ja eri toimijoiden vahvuuksia
hyödyntäen. Yhteistyötä tehtäessä täytyy tunnistaa
eri toimijoiden intressit ja löytää win-win –tilanne,
jossa yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia, alueen
asukkaan parhaaksi. Yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua
ennakoivan otteen toteuttamiseksi hyvinvointipalveluissa ei ole. Moniäänisyys ja vaihtoehtojen kirjon huomioiminen antaa mahdollisuuden reagoida
yllättäviinkin yhteiskunnan muutoksiin ketterästi,
etujoukoissa.
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YKS muuttaa järjestelmäkeskeistä ajattelua!
Virvelinranta YKS -osahanke
Hämeenlinnan kaupunki

Kirjoittaja: Hanna Åby, Hämeenlinnan kaupunki
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YKS muuttaa järjestelmäkeskeistä ajattelua!
Virvelinranta YKS -osahanke
Kirjoittaja: Hanna Åby, Hämeenlinnan kaupunki

Virvelinranta on Hämeenlinnaan toukokuussa 2010 valmistunut valtakunnallinen palvelukeskittymä, joka sijaitsee
luonnonkauniissa ympäristössä Vanajaveden rantamilla. Sijainti on monella tapaa ihanteellinen, sillä Hämeenlinnan
keskustaan on matkaa vain puolitoista kilometriä. Keskukseen on sijoittunut vammaisalan palveluja, kuten
päivätoimintaa, kuntoutuksen ja intensiivihoidon yksikkö sekä oppilaitosten opetustoimintoja.

Osalliseksi omaan elämään!
Vammaisen henkilön sosiaalinen asema hyvinvointipalvelujen järjestelmässä on sidoksissa siihen, onko yksilöllä valtaa tai mahdollisuuksia määritellä itse tarpeitaan ja tehdä päätöksiä elämästään.
Vammainen on riippuvainen yhteiskunnallisesta
palvelujärjestelmästä ja sen institutionaalisista käytännöistä. Itsemääräämisoikeus arkisissa elämään
kuuluvissa asioissa ei välttämättä toteudu. (Eriksson 2008; Teittinen 2010.) Vammaisen henkilön arkielämän kulku on voitu sitoa joko perheen ja lä-

heisten tai asumispalveluiden, päivätoiminnan ja
työtoiminnan käytöntöihin. Arkielämän tarpeet ja
toiminnot tulevat määritellyksi muiden ihmisten taholta niin, ettei vammaisella ole aina mahdollisuutta päättää niistä itse. (Eriksson 2008; Seppälä 2010.)
Kuka määrittää milloin herätään? Mitä syödään aamupalaksi? Millaisia työtehtäviä tehdään työtoiminnassa? Onko mahdollista saada työpaikka, josta saa
ihan oikeaa palkkaa? Milloin pääsee saunaan?
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Hämeenlinnan kaupunki on 2009 tapahtuneen
kuntaliitoksen myötä siirtynyt palvelujen järjestämisessä tilaaja-tuottajamalliin ja hyväksynyt vuonna
2010 palvelu- ja hankintastrategian, jossa kaupunki sitoutuu monituottaja-malliin palvelujen hankinnassa sekä laajasti asiakaslähtöisten palvelujen kehittämiseen. Kaupungin strategian toteutumiseksi
Hämeenlinnassa on suuri tarve kehittää käyttäjälähtöisiä palvelukonsepteja yhteistyössä yritysten ja
kolmannen sektorin kanssa sekä luoda monituottajuutta tukevaa toimintakulttuuria. Käyttäjälähtöisen
opetuksen ja osaamisen kehittämistä yhteistyössä
oppilaitosten kanssa tarvitaan, ja järjestöyhteistyössä tulee ottaa rohkeita askelia siihen suuntaan, että
järjestöillä on todellinen rooli toiminnan, tilojen ja
tukipalvelujen kehittämisessä, jopa tuottamisessa.
Lisäksi tarvitaan uudenlaista ja uutta luovaa yhteistyötä palveluyritysten kanssa.
Sosiaalihuollon lainsäädännössä ihmislähtöisyys ja
osallisuus ovat monitahoisia asioita. Sosiaalipoliittisesti kestävän valinnanvapauden lisääminen sosiaalihuollon palveluissa edellyttää, että vahvistetaan
sellaisia rakenteita ja toimia, joilla tuetaan heikoimmassa asemassa olevien todellisia valinnanmahdollisuuksia. Valinnanvapauden lisääminen on kytköksissä myös kunnan järjestämisvastuulla olevien
palveluiden tuotantotapoihin.
Virvelinranta YKS -osahankkeen perusta on ollut
käyttäjälähtöisen palvelutarpeen arvioimisessa sekä
yksilöllisen palvelusuunnitelman toteuttamisessa.
Tämän perustavoitteen toteutuminen edellyttää uudenlaista ajattelua, rohkeutta, innovaatioita, vuorovaikutusta ja osaamista niin henkilöstöltä, asiakkailta
kuin omaisiltakin. Yksilöllisten palvelusuunnitelmien toteutuminen edellyttää myös toimintakulttuurin
ja yleisen asenneilmapiirin muuttumista niin, että
vammaisten osallisuus omaan elämään ja sitä koskeviin päätöksiin vahvistuu ja näin harrastustoiminta ja jopa työllistyminen mahdollistuvat.

Suhteiden kehä on työväline, jolla saadaan näkyväksi
vammaisen henkilön elämään kuuluvat ihmiset. Kuva:
Aaro Palomäki.

Mitä yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu on?
Yksilökeskeinen ajattelu tarkoittaa vammaisen henkilön näkemistä yksilönä, ainutlaatuisena henkilönä,
jolla on kykyjä, haluja ja tarpeita. Yksilökeskeinen
elämänsuunnittelu (YKS) on työskentelytapa, joka
antaa työkaluja vammaisen henkilön omien mielipiteiden aitoon kuulemiseen. Suunnitelman avulla
pyritään löytämään vammaisen henkilön omien toiveiden ja tarpeiden mukaista, uutta mielekästä sisältöä hänen elämäänsä. Yksilökeskeisen suunnittelun lähtökohtana ovat henkilön vahvuudet, ja sen
pyrkimyksenä näiden vahvuuksien sekä taitojen
hyödyntäminen ja tukeminen. Yksilökeskeisessä
suunnittelussa vammainen henkilö nostetaan
keskiöön, koska hän itse on oman elämänsä
paras asiantuntija. Yksilökeskeiseen suunnitelmaan kootaan vammaiselle tärkeitä asioita kaikilta
elämän osa-alueilta. Vammaisen yksilölliset piirteet
ja tarpeet määrittävät sen, mitä osa-alueita hänen
suunnitelmassaan käytetään. Tietoa kerätään vammaiselta itseltään, hänen lähiverkostoltaan ja henkilöiltä, jotka tuntevat hänet. (Helen Sanderson Associates 2013; Mansell & Beadle-Brown 2010.)
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Yksilökeskeisen mallin taustalla on ollut tyytymättömyys diagnoosi- ja organisaatiokeskeiseen järjestelmään, jossa vammainen nähtiin usein toimenpiteiden kohteena. Yksilökeskeisessä mallissa
yksilökeskeisyys tarkoittaa sitä, että vammainen itse
kertoo, millaista elämää hän haluaa elää ja mitä tukea hän elämässään tarvitsee. Mallin taustafilosofiana on muun muassa voimaantumisteoria, jonka
perustana on asioiden mahdollistaminen, vammaisen omien voimavarojen löytäminen ja toimintavalmiuksien saavuttaminen. (Seppänen 2008; Hintsala
& Rajaniemi 2010; Mansell & Beadle-Brown 2010;
Helen Sanderson Associates 2013.)

Asiakas mukaan palvelujen
suunnitteluun, toteutukseen
ja arviointiin

Yksilökeskeisessä työskentelyssä tehdään kaikki asiakkaiden kanssa tehtävä työ entistä yksilökeskeisemmin ja asiakaslähtöisemmin. Keskeistä siinä on
uusien mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen tarjoaminen, vammaisen omien vahvuuksien ja voimavarojen löytäminen sekä uusien toimintavalmiuksien saavuttaminen. Tavoitteena on aikaansaada
vammaiselle mahdollisimman rikas elämä tuomalla
uutta sisältöä hänen elämäänsä ja lisäämällä mahdollisuuksia osallistua ympäröivän yhteisön toimintoihin. (Seppänen 2008.)

Organisaatiolähtöisissä käytännöissä asiantuntijat
määrittelevät, minkälaiset palvelut ovat tarkoituksenmukaisia vammaiselle henkilölle. Usein henkilöltä itseltään ei kysytä hänen tarpeistaan, vaan heitä määrätään erilaisiin palveluihin. ”Minä tiedän,
mikä sinulle on parasta”. Itsemääräämisoikeus ja
valinnanvapaus kuuluvat kaikille kansalaisille myös
vammaisille. Palvelutuotannon ja palvelujen järjestämisen tapojen kehittäminen ja muuttaminen monipuolisemmaksi tuo vammaiselle enemmän valinnanvapautta ja muuttaa myös vammaisen henkilön
asemaa palvelujärjestelmässä.

Yksilökeskeisessä työskentelyssä olennaista on, että
työntekijät arvostavat vammaisten henkilöiden ainutkertaisuutta ja kunnioittavat heidän itsemääräämisoikeuttaan. Itsemääräämisen korostaminen
ei kuitenkaan tarkoita vammaisen jättämistä ilman
tukea ja apua, eikä vaatimusta itsenäisestä selviytymisestä. Se tarkoittaa valinnan mahdollisuuksien lisäämistä kaikissa niissä asioissa, joissa se on
mahdollista.

Yksilökeskeinen työote vaatii muutosta organisaation
kaikilla tasoilla.
Asiakaslähtöisyyttä tehdään merkitykselliseksi ammatillisiin valtasuhteisiin ja asiantuntemukseen
nähden. Vaatimus kuulla asiakasta ja ottaa hänet
prosessiin mukaan muuttaa asiakassuhteita, työn
ammatillisia perustoja ja sen ammatillisuutta. Asiakastyössä ja vuorovaikutuksessa on kyettävä ottamaan huomioon yksilökeskeisyyden periaate. Muu-
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tos yksilökeskeiseen työhön ei tapahdu yhdessä
yössä vaan siihen kuluu aikaa. Muutos edellyttää
myös muutosta ajattelussa, toimenkuvien sisällössä
sekä töiden organisatorisessa järjestelyssä.
Palvelujärjestelmän tehtävänä on auttaa ja tukea ratkaisujen etsimisessä ja löytämisessä yksilöä, jolloin
yksilö voi tehdä omat ratkaisunsa. Palvelujärjestelmän roolin merkitystä halutaan vähentää samalla
kun halutaan, että yksilö tulee enemmän vastuulliseksi omista palveluistaan ja elämästään. Kysytään
myös rohkeasti myös sitä, miten haluat arvioida
palveluita? Kaikille ei sovellu käytettäväksi monisivuinen kyselykaavake, vaan tarvitaan toisenlaisia
vaihtoehtoja.

”Hymynaama -painikelaite” sopii kaikkien käyttöön.
Virvelinrannan palvelunkäyttäjien tyytyväisyyttä on
mitattu kuulluksi tulemisen kysymyksellä.

”Toinen tarvitsee enemmän, saadakseen yhtä paljon.”

Miten Virvelinrannassa edettiin?
Tärkeä osa uuden ajatusmallin ja menetelmän oppimista on olla asian äärellä yhdessä keskustellen
ja työskennellen. Virvelinranta YKS -osahankkeen
toimintaperiaatteisiin on alusta saakka kuulunut
työote, jossa palvelunkäyttäjät, omaiset, henkilöstö,
esimiehet ja johtajat oppivat yhdessä. Osahanke on
järjestänyt yksilökeskeisen elämänsuunnittelun infotilaisuuksia ennen varsinaisten koulutusten alkua.
Tilaisuuksissa pohjustettiin yksilökeskeistä ajattelua. Saamamme positiivisen palautteen mukaan
vammaiset ovat kokeneet olleensa tasa-arvoisessa
asemassa, heitä on kuunneltu ja kunnioitettu. Infotilaisuuksissa tuli toivomus myös palvelunkäyttäjien
omista yksilökeskeisen elämänsuunnitelman kursseista. Virvelinrannan eri toimijoiden palvelunkäyttäjät osallistuivat kurssille tukihenkilönsä kanssa.
Henkilökunta kertoi oppineensa paljon uusia merkittäviä asioita omista palvelunkäyttäjistään kurssien aikana. Näitä asioita he ovat pystyneet ottamaan
huomioon suunnitellessaan toimintaa eteenpäin.
Tämä toteutusmalli on edesauttanut osaltaan myös
Virvelinrannan toimijoiden yhteistyötä.
Henkilökunnalle suunnattuja yksilökeskeisen toimintamallin peruskoulutuksia pidettiin viisi sekä
yksi kertauspäivä. Peruskoulutukset olivat kolmen
päivän mittaisia. Niiden parasta antia on ollut osallistuneiden mielestä keskustelut ja vuoropuhelu todellisten esimerkkien kera. Peruskoulutuksiin
osallistui toimijoita useista organisaatioista sekä hyvinvointialan eri toimialueilta, mikä rikastutti kokemusten vaihtoa. Yksilökeskeinen ajattelu ja suunnittelu sopivat kaikille muillekin hyvinvointialan
toimijoille, ei vain vammaispalveluihin.
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Palvelunkäyttäjien yksilökeskeisen elämänsuunnitelma kurssin eteneminen.
Jossakin kohtaa kouluttautuminen ja puhuminen
riittävät, ja on aika alkaa toimimaan ja toteuttamaan yksilökeskeisiä suunnitelmia. Tähän avuksi
osahankkeeseen pystyttiin palkkaamaan työntekijä, joka teki kolmen kuukauden ajan palvelunkäyttäjien kanssa yksilökeskeisiä suunnitelmia. Tällä oli
merkittävä vaikutus Virvelin päivätoiminnan yksilökeskeisen työotteeseen. Luovuus pääsi valloilleen ja suunnitelmia tehtiin mm. paperille, hyppynaruun, laatikkoon ja tyynyyn. Virvelinrantaan
rakennettiin erillinen demohuone, johon ostettiin
apuvälineitä kommunikaation tueksi. Henkilökunnalle ja palvelunkäyttäjille opetettiin kädestä pitäen,
kuinka interaktiivista kosketustaulua voi hyödyntää kommunikoinnissa. Kosketustaulun tarjoamat
mahdollisuudet ovat avanneet ihan uudenlaisen
maailman, sillä sen myötä suunnitelmat saadaan digitaaliseen muotoon. Virvelinrannan toimijat ovat
saaneet koulutusta kosketustaulun ja sen ohjelmistojen käyttöön. Hämeen ammattikorkeakoulu teki
kosketustaulun käyttöohjevideot ja -oppaan osana
Living lab -yhteistyötä.

YKS Keskustellen tilaisuuksia järjestettiin, jotta
varmistetaan työotteen juurtuminen. Samalla voitiin vahvistaa myös vammaisten näkemystä omasta osallisuudesta ja heidän antamansa palautteen
tärkeyttä. YKS Keskustellen tilaisuuksien tärkeä
asia on ollut myös vahvan yksilökeskeisen toimintaverkoston kokoaminen Hämeenlinnan seudulle.
Verkostossa voidaan jakaa hyviä käytännönkokemuksia ja löytää uusia ideoita asioiden tekemiseen.
YKS Keskustellen tilaisuudet jatkuvat osahankkeen
loputtua.
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Mitä yksilökeskeinen ajattelu
ja suunnittelu hyödyttävät?

ja järjestelmä itsessään rajoitteet toiminnalle? Tohditaanko nämä rajat ylittää ja katsoa mitä voidaan
saavuttaa?

Vammaisen oman elämänhallinnan taitojen ja tietojen lisäämistä tapahtuu, kun vammainen on oman
elämänsä keskipisteessä. Suunnitelmien kautta hän
pystyy kertomaan oman elämänsä tärkeistä asioista.
Tämä luo tasapainon sen välille, mikä on vammaisen mielestä tärkeää ja mikä on muiden mielestä hänelle tärkeää. Näin pystytään selvittämään, mikä on
hyvin ja mitä pitäisi muuttaa.

Järjestöpilottien avulla saatiin myös Virvelinranta elämään ja ovi käymään. Jatkossa tulee kiinnittää huomiota kumppanuussuhteisiin järjestöjen
ja kaupungin välillä. Yhteinen päämäärä ihmisten
hyvinvoinnin puolesta takaa tulevan toiminnan
mahdollisuudet.

Kun vammainen tunnetaan ja hänet otetaan mukaan oman elämänsä päätöksen tekoon, hänelle
pystytään kohdentamaan oikeita palveluita. Kustannustehokastoiminta on etu tänä päivänä.
Haastavat tilanteet kuormittavat suuresti henkilökuntaa ja myös asiakkaita. Kun vammainen tulee kuulluksi, ymmärretyksi ja kokee hallitsevansa
omaa elämää, haastavat tilanteet vähenevät. Tämä
edesauttaa henkilökunnan työssä jaksamista, jolloin sairauspoissaolot vähenevät. Sijaisten käyttötarve vähenee ja lopulta henkilöstökustannukset
pienenevät.

Järjestöpilotit mahdollistivat
harrastustoimintaa
Virvelinrannan palvelunkäyttäjiltä kysyttiin toiveita,
mitä he haluaisivat tehdä ja mahdollisesti harrastaa.
Osahanke sai paljon erilaisia toiveita mielekkäästä
tekemisestä, joita arjen toivottiin sisältävän. Näiden
toiveiden pohjalta kutsuttiin järjestöjä keskustelemaan heidän mahdollisuuksistaan toteuttaa toiveita
ostopalvelusopimuksen tuottajina. Hämeenlinnalaiset järjestöt eivät lopulta olleet kovin aktiivisia, kun
heille lähetettiin tarjouspyynnöt. Uusi tapa toimia
oli järjestöille hämmentävä kokemus. Onneksi kuitenkin löytyi muutama rohkea järjestö, jotka valikoituivat järjestöpilotti toimijoiksi.
Virvelinrannan toimijat saivat paljon uusia ideoita
ja ajatuksia siitä, mitä palvelunkäyttäjät haluaisivat
tehdä, kun osahanke luovutti tietonsa toimijoille.
Näitä tietoja hyödyntämällä toimijat voivat vastata
palvelunkäyttäjien tarpeisiin. Kyse on myös siitä halutaanko jatkossa asioita tehdä oikeasti asiakaslähtöisesti vai asettaako työvuorot, rakennusten seinät

Virvelinrannan vammaisten palvelukeskuksen tilat ovat modernit, viihtyisät ja monipuoliset, ja siten ne ovat valtava resurssi Hämeenlinnan kaupungin vammaisten ja muiden tukea tarvitsevien
henkilöiden toimintakyvyn ylläpitämiseen ja virkistäytymiseen. Virvelin päivätoiminnan toiminta
monipuolistui ja tilojen käyttöä lisättiin aloittamalla vammaisten tilapäishoitoa ja iltaparkkitoimintaa
päivätoiminnan lisäksi.
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On kiitoksen aika!
On mahdotonta kuvata lyhyesti, mitä olemme osahankkeena tehneet vuosina 2011–2014. Edellä kuvattujen poimintojen perusteella voitte aavistaa,
kuinka suuresta muutoksesta loppujen lopuksi on
kyse. Tämä on ollut hyvä alku yksilökeskeisen ajattelutavan muutokselle Hämeenlinnan kaupungissa.
Nyt mitataan toimijoiden todellinen sitoutuminen
vammaisen äänen kuulemiseen ja itsemääräämisoikeuden noudattamiseen. Jokaisen on tehtävä tämä
ajattelutyö itse, sillä sitä ei kukaan pysty tekemään
toisen puolesta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että yksilökeskeistä ajattelua ja suunnitelmatyötä on johdettava ja jonkun on kannettava vastuu johtamisesta, jotta asia etenee.

MINÄ OLEN – Vammaispoliittiset
arvot Hämeenlinnassa
Osahanke mahdollisti Hämeenlinnan vammaispoliittisten arvojen luomisen, kutsumalla kokoon
vammaisista henkilöistä koostuvan työryhmän.
Osahankkeen työntekijät ja kaupungin virkamies
olivat tukemassa työryhmän toimintaa. Pitkäjänteisyyttä vaativan työn taustalla oli punaisena lankana
yksilökeskeisen elämänsuunnitelman ajattelumalli ja menetelmät. Kuuntelemalla ja kirjaamalla ylös
työryhmän ja vierailevien henkilöiden keskusteluja
päästiin jokaisen tilaisuuden jälkeen tekemään yhteenveto, joista lopullinen julkaisu koostettiin. Julkaisun kuvituksesta ovat vastanneet Virvelinrannan
palvelunkäyttäjät. Arvostus, avoimuus, ilo ja tasavertaisuus korostuivat toiminnassa.
Julkaisu todistaa myös sen, että vammaiset henkilöt pystyvät suuriin asioihin, kun he saavat tarvitsemansa tuen. Näin saatiin vammaisten oma ääni
kuuluviin. Työryhmä on saanut paljon huomiota ja julkisuutta. Hämeenlinnan vammaisneuvosto on ottanut vastuun arvojen esillä pitämisestä ja
jatkoseurannasta.

Suurimman osan ajasta osahanketyöntekijät tekivät töitä läheisessä yhteistyössä Virvelinrannan
toimijoiden kanssa, koska työhuoneet sijaitsivat
Virvelinrannassa. Tämä on ollut suurenmoinen
mahdollisuus, koska olemme päässeet hyvin lähelle toimijoita. Olemme yhdessä olleet hyvin käytännönlähtöisiä ja toimineet konkreettisella tasolla,
tehden varsin arkisiakin asioita. Arki Virvelinrannassa on näyttänyt parhaimman puolensa ja mahdollisuuksien kirjon. Virvelinranta palvelunkäyttäjineen ja toimijoineen on jättänyt suuren jäljen
osahanketyöntekijöiden sydämiin.
Kiitos!
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Näkökulma: Juho Lehtonen, Elämä ennen
ja jälkeen Pumppu-hankkeen
Tulin Virvelinrantaan, kun Pumppu-hanke oli aloittelemassa siellä omaa toimintaansa,
vuosi oli tuolloin 2011. Minut otettiin mukaan Pumppu-hankkeen perustamien erilaisten työryhmien toimintaan, kai osaksi siksi, että hankkeen työntekijät huomasivat positiivisuuteni ja idearikkauteni.
Olen sittemmin osoittautunut tärkeimmäksi osaksi Virvelinrannan ja hankkeen välistä
yhteistyötä, vaikka en halua tehdä itsestäni isoa numeroa. Työlapiot -työryhmä järjesti
viime kesänä virvelinrannassa Pomot Duuniin -tapahtuman, jonka suurimpana saavutuksena voidaan pitää sitä, että sain marraskuussa työpaikan, Hämeenlinnan kaupungin nuorisotyöltä, josta olen hyvin kiitollinen asian mahdollistaneille tahoille.
Sain uutta motivaatiota kehittää itseäni ja taitojani eteenpäin tämän johdosta. Olin virvelinrannassa jo hieman mukavoitunut siellä olevaan arkeen ja koen, että työpaikan
saaminen oli tärkeä askel siinä, ettei jämähdä paikoilleen ja voi etsiä oman toiminta- ja
suorituskykynsä rajoja.
Jokaisella osatyökykyisellä on kyky tehdä töitä, ne eivät vaan tiedä omia rajojaan, koska kukaan ei pistä niitä todelliseen testiin. Hanke näkyy Virvelinrannassa joka päivä,
sen takia että hankkeen työntekijöitä on niin helppo lähestyä.
kirjoittajana Juho Lehtonen
kansalainen, palvelunkäyttäjä
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Palvelusetelituottajat yhteistyökumppanina
Seteli-osahanke
Kirjoittaja: Anna Behm, Kaakkois-Suomen osaamiskeskus Oy Socom

Palvelusetelin kehittäminen
Etelä-Karjalassa
Etelä-Karjalan alueella on ollut useita palvelusetelin
ja hyvinvointialan yrittäjyyden kehittämishankkeita. Lappeenrannassa palveluseteli otettiin käyttöön
vuonna 2002 omaishoidon vapaiden järjestämisessä. Tavoitteena oli tarjota erilaisia vapaavaihtoehtoja omaishoitoperheille ja palvelusetelistä kokeiltiin
erilaisia versioita. Palvelusetelilain tultua voimaan
otettiin lainmukainen palveluseteli käytäntöön
vuonna 2005.
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy
Socomin toteuttama Palvelutori kotona asumisen
mahdollistajana – hanke toimi vuosina 2005–2007.
Hankkeessa kehitettiin mm. palvelusetelijärjestelmää. Tavoitteena oli kehittää alueellinen palvelusetelimalli ja sähköinen palvelutori asiakkaita varten.
Keskeisenä asiana oli asiakkaiden tarpeiden kartoittaminen ja sähköistä palvelutoria suunniteltiin erityisesti ikääntyneille ihmisille. Hankkeessa tehtiin
tiiviisti yhteistyötä yksityisen, kolmannen ja julkisen
sektorin välillä ja rakennettiin uudenlaista palvelusetelikokonaisuutta. Hankkeen seurauksena syntyi vielä tänä päivänäkin Etelä-Karjalan sosiaali-ja
terveyspiirin alueella käytössä oleva omaishoidon
palveluseteli.
Samanaikaisesti Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Kotsanet-hankkeessa verkostoitiin sote-alan yrittäjiä, joita alueelle oli pikkuhiljaa
syntynyt ja vahvistettiin yrittäjien osaamista. Kotsanet-hankkeen tuotoksena syntyi Lappeenrantaan
IsoApu neuvontapiste. Aluksi suunniteltiin, että
IsoAvusta olisi tullut yrittäjävetoinen ja se olisi keskittynyt enemmän hyvinvointialan yrittäjien koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen. Mutta tämä ei
toteutunut ja hankkeen päättyessä palveluneuvontapiste siirtyi Lappeenrannan kaupungin toiminnaksi. Paikasta kehitettiin asiakaslähtöinen palveluneuvontapiste, johon yritykset olivat integroituneet,

ja josta asiakkaat saavat palveluneuvontaa yrittäjien palveluista samalla kuin muistakin palveluista ja
tukimuodoista.
Samoihin aikoihin myös Selman (nykyinen Wirma
Lappeenranta Oy) Ytyä yrittäjyyteen hankkeessa
luotiin verkostoja tehostetun kotiutuksen järjestämiseen. Palvelun hankintatapa oli aluksi ostopalvelu, mutta hankkeen aikana syntyi idea Tehostetun
kotiutuksen – palvelusetelistä, joka otettiin käyttöön Palvelutori – hankkeen valmistelemana vuonna 2006. InnoElli Senior – ohjelman Senior Haavi
1 ja 2 hankkeissa vuosina 2006–2008 rakennettiin
sähköistä palveluportaalia, Seniori Info – sivustoa,
joka kokosi Kaakkois-Suomen vanhustenpalvelut
yhteen paikkaan. Lehti – hankekonsortion Hyvinvointialan yrittäjyyden aktivointi ja kehittäminen
hankkeessa tehtiin yrittäjille sähköinen käsikirja ja
palveluesitteet alueittain sekä rakennettiin IsoApu
sähköinen karttapalvelu, johon koottiin alueen palveluseteli ja hyvinvointialan yrittäjät.
Samat tahot ovat toimineet yhteistyökumppaneina
useissa hankkeissa ja ydinajatuksena kehittämistyössä on ollut asiakkaan kotona asumisen mahdollistaminen eri keinoin. Tavoitteena on ollut löytää uusia
toimintamalleja ja kehittää hyvinvointiyrittäjyyttä sekä palvelusetelin käyttöä. Palvelusetelin käyttö
kehittää palveluntarjontaa, mahdollistaa yhteistyön
julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä.
Setelin perimmäinen tarkoitus on asiakkaan valinnan mahdollisuuden lisääminen ja hyvinvointialan
yrittäjyyden avulla tukea julkista palveluntuotantoa.

Seteli-osahanke
Seteli-osahankkeessa on kehitetty palveluseteliä
Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirin (Eksote) ja
Imatran alueella aktiivisesti kahden vuoden ajan.
Eksoten alueeseen kuuluvat Luumäki, Lemi, Savitaipale, Taipalsaari, Lappeenranta, Ruokolahti,
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Rautjärvi ja Parikkala ja alueella asuu noin 133 000
ihmistä, Imatran alueella asuu noin 28 000 ihmistä.
Päätavoitteena hankkeessa on ollut saada palveluseteli toimivaksi vaihtoehdoksi ja laajamittaiseen
käyttöön Etelä-Karjalan alueella sille soveltuvissa
palveluissa, lisätä yksityisten hyvinvointiyritysten
näkyvyyttä ja sitä kautta edistää yritysten syntymistä ja kasvamista.

Kehittämistyö on tehty laajassa verkostossa, joka
on kuvattu kuvassa 1. Työryhmissä on ollut henkilöitä Eksoten tulosyksiköistä ja Imatran hyvinvointipalveluista, palvelusetelituottajista sekä elinkeinoyhtiöistä. Hankkeen aikana on tehty toimintaohjeet,
asiakasohjeet, prosessikuvaukset palveluseteleiden
myöntämisestä sekä palveluntuottajien hyväksymisestä, yhteistyöstä ja valvonnasta. Esite palveluseteliyrittäjyydestä tullaan vielä hankeaikana tekemään
yhdessä palvelusetelituottajien kanssa.

Asiakkaat	
  
Palveluseteli	
  palvelun	
  tuo0ajat	
  Eksote	
  n.	
  70	
  kpl	
  Imatra	
  3	
  kpl	
  

Palvelusetelit	
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Ko0hoito	
  
Omaishoitajan	
  sijaistoiminta	
  
Tehoste0u	
  ko=utus	
  
	
  
Vammaispalvelut	
  
Henkilökohtainen	
  apu	
  
	
  
Lapsiperheiden	
  palvelut	
  
Lapsiperheiden	
  ko=palvelut	
  
	
  
Asumispalvelut	
  
Tukipalveluilla	
  tue0u	
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Suun-‐	
  ja	
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  terveydenhuolto	
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Tukipalvelut	
  
Aterioiden	
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  ko=kuntoutus	
  

Eksote	
  ja	
  Imatra	
  IsoApu	
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  valvonta	
  ja	
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Imatran	
  Kehy	
  ja	
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Lappeenranta	
  Oy	
  

Seteli-‐osahanke,	
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Projek=päällikkö,	
  
kehi0ämissuunni0elija,	
  
taloussihteeri,	
  
projek=työntekijä	
  

Seteliosahankkeen	
  
ohjausryhmä,	
  pj	
  
Helena	
  Puolakka	
  

Pumppu-‐hanke	
  
	
  	
  	
  	
  	
  ”Parempia	
  
	
  	
  	
  	
  	
  hyvinvoin=palveluita	
  
	
  	
  	
  	
  	
  kansalaisille”	
  
	
  
Muut	
  osahankkeet	
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-‐ Virvelinranta	
  YKS	
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-‐ Hyvinvoin=palvelut	
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Eksote	
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  pj	
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  Merja	
  Tepponen	
  

Kuva 1. Yhteistyöryhmät Seteli-osahankkeessa

Palveluseteli
Palveluseteli on yksi kuntien käytettävissä olevista
palveluiden järjestämistavoista, joten se ei ole kustannusten korvausjärjestelmä, eikä oma itsenäinen
palvelunsa. Palvelusetelijärjestelmässä kunta tai
kuntayhtymä päättää palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta, palvelusetelillä järjestettävistä palveluista, palveluntuottajien hyväksymisehdoista ja palvelusetelin arvosta.
Keski-Suomen Yrittäjäjuhlassa Jyväskylässä sosiaali- ja terveysministeri Risikko (2014) totesi puheessaan, että kunnat voisivat rohkaista uusia ihmisiä
lähtemään hoiva-alan yrittäjiksi, koska palveluseteli on sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvin toimiva
ja kustannustehokas tapa edistää paikallista yrittä-

jyyttä ja parantaa kuntalaisten palveluja. Palveluseteli parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja mahdollistaa pienyrittäjyyttä myös maaseudulla.
Palvelusetelin käyttöä säätelee laki sosiaali-ja terveydenhuollon palvelusetelistä (562/2009). Kunta tai
kuntayhtymä voi käyttää palveluseteliä järjestämissään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelusetelin
muoto voi vaihdella painetusta palvelusetelistä sähköiseen korttiin tai viranomaispäätökseen
Palvelusetelilain (2009) mukaan palvelusetelin arvo
voi olla tasasuuruinen tai tulosidonnainen. Tasasuuruinen tarkoittaa, että palvelusetelin arvo on kaikille sama. Tulosidonnaisessa palvelusetelissä asiakkaan tulot vaikuttavat palvelusetelin arvoon. Kunta
voi asettaa palvelusetelipalvelulle hintakaton, jol-
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loin kunta määrittää palvelun enimmäishinnan.
Tällöin hintakatto toimii yhtenä hyväksymiskriteerinä ja hintakatolla kunta pitää huolen, ettei asiakkaan omavastuu muodostu liian suureksi. Kunta
voi myös antaa palvelun hinnan muodostua vapaasti markkinoiden ehdoilla.
Etelä-Karjalan alueella Lappeenrannassa palvelusetelit ovat olleet käytössä omaishoidon vapaan järjestämisessä noin 10 vuotta ja tehostetun kotiutuksen järjestämisessä noin 8 vuotta. Palvelusetelin
käyttö laajennettiin Eksotea muodostettaessa myös
Eksoten muihin kuntiin. Eksoteen on Seteli-osahankkeen aikana kehitetty neljä uutta palveluseteliä, jotka ovat vammaisen henkilön Henkilökohtaisen avun, Suun terveydenhuollon, Lapsiperheiden
tilapäisen kotipalvelun ja Tukipalveluilla tuetun asumisen palvelusetelit. Seteli-osahankkeessa täsmennettiin myös Eksotessa käytössä olevien omaishoitajan sijaistoiminnan ja tehostetun kotiutuksen
palvelusetelikäytäntöjä.
Palvelusetelit	
  
Eksotessa	
  

Omaishoitajan	
  
vapaan	
  
järjestäminen	
  

Tilapäistä	
  
apua	
  lasten-‐
ja	
  
kodinhoitoon	
  

Henkilökohtai
sen	
  avustajan	
  
hankkiminen	
  
äkillisessä	
  
+lanteessa	
  

Asiakas	
  
Tukipalvelulla	
  
tue=u	
  
asuminen	
  

Tehoste=u	
  
ko+utuminen	
  

Hammashoito	
  

Palvelusetelit	
  
Imatralla	
  

Kylvetyspalvelu	
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Aterioiden	
  
ko+inkuljetus	
  

Asiakas	
  

Ko+kuntoutus	
  

Omaishoidon	
  
vapaan	
  
järjestäminen	
  

Kuva 3 Imatran kaupungin palvelusetelit
Eksotessa ja Imatralla omaishoidon asiakas voi valita palvelusetelin, mikäli ei halua käyttää kunnan
muulla tavoin järjestämää vapaan muotoa. Tehostetun kotiutuksen palvelusetelillä asiakas voi maksaa apua ja tukea sairaalasta kotiutuessa. Henkilökohtaisen avun palvelusetelillä asiakas voi hankkia
henkilökohtaisen avustajan tilanteissa, joissa vakituinen avustaja on estynyt tulemaan. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun palvelusetelillä asiakas
voi hankkia apua lasten ja kodinhoitoon tilapäisesti.
Tukipalvelulla tuetun asumisen palvelusetelillä asiakas voi maksaa tukipalveluja asuessaan tukipalveluja tuottavassa asunnossa. Imatralla asiakas voi maksaa palvelusetelillä aterioiden kuljetuksen kotiin tai
kylvetyksen palveluntuottajan tiloissa. Kotikuntoutuksen palvelusetelillä asiakas voi maksaa palvelusetelituottajan antamaa toimintakykyään ylläpitävää
toimintaa pärjätäkseen kotonaan.

Kuva 2 Eksoten palvelusetelit
Imatralla palvelusetelit ovat olleet käytössä muutaman vuoden pienimuotoisesti tukipalveluna aterioiden kotiinkuljetuksessa ja kylvetyksessä. Tämän
vuoden alusta, 2014, on valmisteltu palveluseteleitä
omaishoidon vapaan ja kotikuntoutuksen järjestämiseen ja ne otetaan kevään kuluessa käyttöön.

Kaikilla edellä olevilla seteleillä tuetaan kotona selviämistä. Näistä poikkeaa Eksoten suun terveydenhuollon palveluseteli, jolla asiakas voisi maksaa
hammaslääkärissä käyntejä. Tätä palveluseteliä ei
ole vielä voitu ottaa käyttöön, koska yksityiset hammaslääkärit eivät ole lähteneet toimintaan mukaan.

Palveluseteleiden toimintaohjeet
Päätavoitteen toteutumiseksi on Seteli-osahankkeessa tehty Eksoten ja Imatran palveluseteleille
Sitran sääntökirjamallin mukaiset yhtenäiset toi-
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mintaohjeet. Toimintaohjeiden yleisessä osassa kuvataan palveluntuottajien yleiset velvoitteet ja palvelukohtaisessa osassa kyseiseen palvelusetelin
käyttöön liittyvät erityispiirteet. Toimintaohjeissa
kuvataan palveluntuottajan ja asiakkaan oikeuksia ja
velvollisuuksia sekä avataan lakeja, toiminta- ja työtapoja, joita palveluntuottajan tulee tietää ja osata.

Tiedot palvelujen tuottajista, näiden palveluista ja
hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla Internetissä
ja muulla soveltuvalla tavalla. Kunnan tulee peruuttaa palvelujen tuottajan hyväksyminen ja poistaa
palvelujen tuottaja luettelosta, jos hyväksymiselle
asetetut edellytykset eivät enää täyty tai palvelujen
tuottaja pyytää hyväksymisen peruuttamista.

Toimintaohjeissa kuvataan myös seikat, joita valvovan viranomaisen tulee tietää ja joita tulee tarkistaa
palveluntuottajaa hyväksyttäessä. Toimintaohjeen
tavoitteena on helpottaa tehtävää yhteistyötä, palvelusetelituottajaksi hakeutumista ja palveluntuottajana toimimista Eksotessa ja Imatralla. On tärkeää,
että palvelusetelituottajien toimintaa linjaavat lait ja
ohjeet ovat helposti löydettävissä.

Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirissä ja Imatralla
palveluntuottajien hyväksyntä tapahtuu palvelusetelilain mukaisesti. IsoApu palveluneuvonta keskuksien yrittäjäasioista vastaavat palveluohjaajat tarkistavat, että yrittäjä täyttää toimintaohjeissa kuvatut
velvoitteet ja toimittaa tarvittavat asiakirjat. Kun
toimintaohjeissa kuvatut asiat ovat kunnossa, kunta
tai kuntayhtymä tekee päätöksen yrityksen hyväksymisestä palvelusetelituottajaksi. Kun yritys on hyväksytty palvelusetelituottajaksi, palvelut, hinnat ja
yhteystiedot löytyvät Eksoten ja Imatran IsoApu
palveluneuvontakeskuksien Internet-sivuilta. Lisäksi palvelusetelituottajien tiedot ja hinnat on mahdollista saada myös paperiversiona.

Palvelusetelituottajien
valvonta ja yhteistyö
Valvonta
Palveluntuottajien valvontaa ohjaa Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) ja Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990). Lakien mukaan
valvontaviranomaisen on toteutettava yksityisten
sosiaalipalvelujen valvontaa ensisijaisesti antamalla palvelujen tuottamisessa tarpeellista ohjausta ja
neuvontaa palvelujen tuottajalle, sekä seuraamalla
toiminnan kehitystä yhteistyössä palvelujen tuottajan kanssa.
Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiirissä (Eksotessa) on palvelusetelituottajia n. 70. Imatralla palvelusetelituottajia on tällä hetkellä 3. Uudet palvelusetelit ovat herättäneet kiinnostusta ja niiden myötä
uusia palvelusetelituottajia saataneen Imatralle lisää.
Koulutukseltaan palvelusetelituottajat ovat yleensä
lähi-, perus-, apu-, sairaanhoitajia tai fysioterapeutteja. Eksoten lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun
ja Imatran tukipalveluissa palvelusetelituottajalla ei
tarvitse välttämättä olla sosiaali-ja terveysalan tutkintoa, mutta hänen tulee täyttää vaadittavat kriteerit, sekä olla päteväksi ja luotettavaksi todettu toimintaohjeessa kuvatulla tavalla.
Palvelusetelilain (2009) mukaan kunnan tai kuntayhtymän tulee hyväksyä palvelusetelituottajat ja
pitää luetteloa hyväksymistään palvelujentuottajista.

Eksotessa ja Imatralla tehdään säännöllisiä valvontakäyntejä yrittäjien luo. Valvontakäyntien tarkoituksena on yhteistyön hengessä tarkistaa että
toiminta on sääntöjen ja ohjeiden mukaista, sekä
tarpeen mukaan myös ohjata ja auttaa yrittäjiä. Eksotessa valvontakäyntejä tekevät Isoapu-palvelukeskuksen palveluohjaaja ja Eksoten tulosalueen
päällikkö yhdessä. Imatralla on kokeiltu valvontakäyntien tekemistä yhteistyössä, niin että käynnillä on mukana Imatran kaupungin palvelukoordinaattori ja Imatran Seudun Kehitysyhtiön (Imatran
Kehy) yritysasiantuntija. Palvelukoordinaattori tarkastelee asioita valvonnan näkökulmasta ja yritysasiantuntija liiketoiminnan näkökulmasta. Kokemukset ovat olleet hyviä, koska näin yrittäjällä on
ollut mahdollisuus saada tietoa ja vaihtaa kuulumisia sekä substanssiosaamisen että yritystoiminnan
kehittämisen näkökulmasta.
Yhteistyö
Eksote ja Imatra järjestävät kaksi yhteistyötapaamista vuodessa omille palveluntuottajilleen. Hakeutuessaan palveluntuottajaksi, tämä sitoutuu
osallistumaan ainakin toiseen näistä tapaamisista. Yrittäjätapaamiset aloitettiin jo Lappeenrannan
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kaupungin aikana, mutta vasta kun toimintaohjeisiin laitettiin velvoite osallistumisesta, ovat palveluntuottajat osallistuneet aktiivisesti. Tapaamisista
on yrittäjiltä saatu hyvää palautetta. Tilaisuuksissa
käsitellään palveluseteliyrittäjyyteen liittyviä ajankohtaisia asioita, kuten esimerkiksi toiminnan tai
lakien muutoksia ja tulevia yhteistyöhön liittyviä
suunnitelmia. Palveluntuottajien toiveesta on viimeaikoina lisätty tilaisuuteen jokin ajankohtainen
koulutus ja yrittäjien oma puheenvuoro.
Yrittäjät ovat myös voineet esitellä toimintaansa asiakkaille joissakin julkisen palveluntuottajan
järjestämissä tilaisuuksissa. Uudet yrittäjät käyvät Eksoten Omaishoidon tukikeskuksessa palveluohjaajien luona esittäytymässä, kuulemassa ja
sopimassa omaishoidon palvelusetelin liittyvistä
käytännön asioista. Palvelusetelituottajat ovat voineet järjestää omaishoitajille virkistystä ja tapahtumia Omaishoidon tukikeskuksessa sekä samalla
esitellä toimintaansa heille. Kutsut tilaisuuksiin on
lähetetty omaishoitajille Omaishoidon tukikeskuksen toimesta.
Imatralla on järjestetty yrittäjille vertaistoimintaa
ja erilaisia koulutus- ja tutustumistilaisuuksia. Teemoina on ollut esimerkiksi omavalvontasuunnitelma, sijaistaminen, asiakaspalvelu sekä asiakkaan
kotiin saatavat etuudet. Joissakin tilaisuuksissa on
ollut rentoutumista esimerkiksi saunomisen ja vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Teemailtojen
tavoitteena on ollut informoida yrittäjiä ajankohtaisista aiheista, pureutua kehittämiskohteisiin sekä tutustua toisiin alan yrittäjiin. Tuloksena on syntynyt
pieniä yritysverkostoja, joissa on voitu pohtia yrittäjyyteen liittyviä asioita. Yrittäjät ovat olleet innostuneita verkostoitumisesta ja uuden kehittämisestä.
He ovat olleet sitoutuneita toimintaan ja osallistuneet tilaisuuksiin runsain määrin. Tämä on mahdollistanut avoimen keskustelun ja jokainen toimija tahollaan on hyötynyt yhteistyön tiivistymisestä.
Nämä toimintamallit ovat osoittautuneet käytännöllisiksi ja niitä tullaan myös jatkossa hyödyntämään Imatralla.
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Yrittäjien näkemyksiä
yhteistyön toimivuudesta
Seteli-osahanke toteutti Eksoten palvelusetelipalveluntuottajille kyselyn tammikuussa 2014. Kysely
lähetettiin noin 68 Eksoten palvelusetelituottajalle sähköpostitse IsoApu-neuvontapisteestä saadun
listan perusteella. Kyselyyn vastasi 29 yrittäjää määräaikaan mennessä. Imatran palvelusetelituottajat
eivät olleet tässä vaiheessa mukana, mutta tarkoitus
on tehdä heille vastaavanlainen heidän toimintaansa
muunneltu kysely myöhemmin.
Vastanneista 25 oli pieniä 1-20 hengen yrityksiä.
Yrityksistä, joissa henkilöstömäärä 21–100 oli kaksi ja yli 100 hengen yrityksiä oli kaksi. Yrityksistä
7 oli aloittanut Seteli-osahankkeen aikana palvelusetelituottajana. Omaishoidon sijaistoiminnan palvelusetelituottajia heistä oli 29, tehostetun kotiutuksen palvelusetelituottajaa 8 ja henkilökohtaisen
avun palvelusetelituottajaa 6. Tukipalveluilla tuetun asumisen palvelutuottajana ei toiminut kukaan
vastanneista.
Suurin osa yrityksistä (22) tuotti palvelua Lappeenrannan alueella (Kuva 4). Seuraavaksi eniten vastaajissa oli Taipalsaarella palvelua tuottavia yrityksiä
yhteensä 9, Lemillä 7, Luumäellä 6, Rautjärvellä, Savitaipaleella ja Imatralla 5 sekä Parikkalassa
ja Ruokolahdella 4. Etelä-Karjalan ulkopuolisessa kunnassa ilmoitti tuottavansa palvelua kaksi yritystä. Palvelusetelituottajista 4 arveli palvelusetelillä
olleen vähäisiä vaikutuksia yrittäjänä toimimiseen.
Palvelusetelituottajista 17 arveli palvelusetelillä olleen vaikutusta siihen, että on jatkanut toimintaa
yrittäjänä ja että palveluseteli on lisännyt yrityksen
myyntiä. Kahdentoista mielestä palvelusetelillä ei
ollut mitään merkitystä yrityksen myyntiin. Kymmenestä vastaajasta 8 arvioi palvelusetelin lisänneen
myyntiä 30 % tai alle ja 2 yli 80 %.
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Kuva 4. Yritysten palvelun tuottaminen kunnittain

Yhteistyön toimivuus
Eksoten kanssa
Kyselyssä kartoitettiin palvelusetelituottajien näkemyksiä yhteistyön toimivuudesta Eksoten kanssa
strukturoiduilla kysymyksillä. Palvelusetelituottajista 23 arveli yhteistyön toimineen hyvin tai melko
hyvin ja 5 melko huonosti tai huonosti.
Yhteistyön toimivuutta kysyttiin myös avoimilla kysymyksillä. Hyvinä asioina tuli esiin asioiden kehittämistyö ja yhteistyö IsoApu- neuvontakeskuksen
henkilöstön kanssa. Myös sähköinen palveluseteli ja
Palveluseteliportaali koettiin hyviksi. Kehitettävinä
asioina koettiin Eksoten henkilöstön palveluohjaus;
koettiin että asiakkaat eivät saa riittävästi tietoa palvelusetelituottajista, palveluista tai palveluseteleistä. Myös Eksoten toimijoiden tietämystä ja tiedottamista yrittäjien palveluista pidettiin kehitettävänä
asiana. Myös tiedonkulku ja kirjaaminen asiakkaiden asioissa sekä tehostetun kotiutuksen palvelusetelin kehittäminen tulivat esille.

Tiedonkulku ja asioiden ohjeistus
Yleisen tiedonkulun arveli toimineen erittäin tai
melko hyvin 21 palvelusetelituottajaa ja melko tai
erittäin huonosti 8. Vastaajista puolet arveli asiakkaisiin liittyvän tiedonkulun toimineen hyvin tai
melko hyvin ja puolet arveli sen toimineen melko
huonosti tai erittäin huonosti. Hyviksi asioiksi tiedonkulun kannalta mainittiin esimerkiksi tutut henkilöt, ystävällinen palvelu ja luottamus Eksoten tahojen ja palvelusetelituottajien välillä. Sähköpostilla
tiedottaminen ja aktiivinen yhteydenpito ja säännölliset yhteistyöpalaverit koettiin myös hyviksi asioiksi. Kehitettäviksi asioiksi tuotiin esille esimerkiksi
asiakkaisiin liittyvä tiedon siirtäminen ja sähköinen
kirjaaminen.
Asiakastietojen kirjaamisen ohjeistuksen arveli olevan riittävää 23 palvelusetelituottajaa ja 4 palvelusetelituottajan mielestä ohjeistus on riittämätöntä.
Asiakastietojen siirtoa koskevan ohjeistuksen palvelusetelituottajista 19 ilmoitti olevan riittävää ja 7
kaipasi lisää ohjeistusta. Sähköistä ohjelmaa asiakastietojen kirjaamisessa ilmoitti käyttävänsä 16 palve-
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lusetelituottajaa ja käsin ilmoitti kirjaavansa 13 palvelusetelituottajaa. Avoimissa vastauksissa ohjausta
toivottiin esimerkiksi rekisteritietojen siirtämisestä
Eksotelle ja ohjausta asiakastietojen kirjaamisesta
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uusien käytäntöjen käyttöönotosta. Eksoten palveluseteleiden toimintaohjeeseen ilmoitti tutustuneensa 28 palveluntuottajaa.

Kuva 5. Yhteistyön ja tiedonkulun toimivuus Eksoten ja palvelusetelituottajien välillä

Yhteenveto
Kyselyyn vastanneet palvelusetelituottajat olivat
pääosin tyytyväisiä Eksoten kanssa tehtävään yhteistyöhön. Vastauksista tuli esiin, että monia hyviä
yhteistyön käytäntöjä on jo olemassa ja nämä hyvät
yhteistyötoiminnot halutaan säilyttää.
Palveluntuottajat toivoivat mahdollisuutta käydä varhaisessa vaiheessa ohjauksessa IsoApu-neuvontakeskuksessa, jotta vältyttäisiin ”turhilta” virheiltä jo hakeutumisvaiheessa. Eksoten alueella on
käytäntönä, että aloittavat palveluntuottajat käyvät
alueensa elinkeinotoimen tai kehitysyhtiön yrittäjäneuvojan luona saamassa ohjausta yrityksen perustamiseen sekä yrittäjänä toimimiseen. Eksotelta he
saavat ohjausta sosiaali- ja terveysalan ja palveluseteliyrittäjyyteen liittyvistä erityispiirteistä. Julkiselle puolelle kuuluu toiminnan valvonta, sen organisointi, yhteydet Aviin ja muihin valvoviin tahoihin.
Yhtenä konkreettisena kehittämisasiana kyselyssä
ehdotettiin yrittäjien tukemisen, verkottumisen ja
osaamisen kehittämisen tehtävän siirtämistä yrittäjävetoiseen toimintaan, joka voisi toimia yhteistyössä kehitysyhtiöiden kanssa.
Yrittäjät toivat esille seikan, että potilastietojen siirtäminen ja raportin antaminen tehdystä työstä Eksotelle on hankalaa, koska yhteistä järjestelmää julkisen palveluntuottajan kanssa ei ole. Eksotessa on
käytössä Effica potilastietojärjestelmänä. Kyselyyn
vastanneista palvelusetelituottajista kuudellatoista
oli käytössään erilasia sähköisiä ohjelmia, mutta ei
Efficaa. Tällä hetkellä palvelupalautteen/raportoinnin käytännöt ovat erilaisia joka palvelusetelissä ja

tieto asiakkaalle annetusta palvelusta siirtyy Eksotelle monin eri tavoin. Palvelupalautteen/raportin
antamisen käytännöistä ohjeistetaan toimintaohjeiden palvelukohtaisissa osissa.
Palvelusetelituottajat toivoivat saavansa selkeän ohjeistuksen siitä, miten tiedot tulee siirtää Eksoten
rekisteriin palvelusetelitapahtuman päätyttyä. Palvelusetelilain (2009) mukaan palveluntuottajan ja kunnan on varmistettava, että palvelujen järjestämisen
ja toteuttamisen kannalta tarpeelliset tiedot siirtyvät
osapuolelta toiselle palvelutapahtuman eri vaiheissa. Kunnan tai kuntayhtymän on rekisterinpitäjänä
vastattava julkisuuslain mukaisesti asiakas-ja potilasasiakirjojen käsittelystä, joten tiedot on tallennettava viimeistään palvelutapahtuman päättyessä kunnan omaan asiakas- tai potilasrekisteriin.
Uudessa Omaishoidon palvelusetelissä käytössä
olevassa Palveluseteliportaalissa palvelusetelituottajat voivat antaa raportin tehdystä palvelusta Palveluseteliportaalin kautta. Tätä mahdollisuutta on
toistaiseksi käytetty hyvin vähän ja palveluntuottajilla on epäselvyyttä, mitä tulee ja voi raportoida. Palveluseteliportaalia kehitetään edelleen ja se
otetaan käyttöön asteittain myös Eksoten muissa palveluseteleissä. Palvelusetelituottajat toivoivat
selkeyttä ja yhdenmukaisuutta neuvontaan ja tiedottamiseen, sekä riittävän kattavia ohjeita palveluseteleittäin sekä asiakkaalle että yrittäjille. Palveluseteliportaalin kehittämistyössä tulisikin huomioida, että
myös palauteraportin kirjaamiseen liittyvät ohjeet
olisivat selkeät ja mahdollisimman yhdenmukaiset.
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Asiakkaan valinnan vapautta palvelusetelipalvelussa
tutkinut Kirsi Kuusinen-James (77, 2012) tuo esille yhteistyötä hankaloittavana asiana sen, että asiakkaan tiedon siirtoon ei ole olemassa toimintamallia
asiakkaan siirtyessä julkisen sektorin palvelusta yksityiselle. Palveluntuottajat toivovat, että he saisivat
rajatut käyttöoikeudet julkisen sektorin asiakastietojärjestelmään. Tämän tyyppistä toimintamallia on
myös Eksotessa suunniteltu, mutta se ei ole vielä
toteutunut. Kuusinen-Jamesin mukaan huono tiedonkulku on iso ongelma ja suurin virheitä aiheuttava tekijä hoiva-alalla.
Kunnan tai kuntayhtymän ammattihenkilöiden asiakkaalle antama palveluohjaus on olennaista palvelusetelin käytössä. Kyselyyn vastanneiden palvelusetelituottajien mielestä Eksoten henkilöstö ei tiedä
yrittäjien palveluista riittävästi. Kuusinen- Jamesin
(2012) mukaan on tärkeää että julkisen sektorin palveluohjaaja osaa antaa tietoa palvelusetelituottajien
toimintatavoista. Eksotessa palvelusetelituottajien
kanssa yhteistyötä tekevien palveluohjaajien lisäksi palveluntarpeen arvioita ja palveluohjausta tekevät esimerkiksi hyvinvointiasemien, terveysasemien
sekä muistipoliklinikan henkilöstö ja kotisairaanhoitajat koko Eksoten alueella. Myös heillä tulisi
olla tietoa palvelusetelituottajien palveluista. Seteli-osahankkeessa suunnitellaan keväälle tilaisuutta,
jossa palvelusetelituottajat esittelevät toimintaansa
heille. Haasteena onkin, miten tietämystä voisi ylläpitää jatkossa.
Tiedonsiirtoa kehitetään myös valtakunnallisesti. Sähköistä palveluseteli- ostopalvelujärjestelmää
(PSOP) on kehitetty hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi hankkeessa, jossa mukana ovat Espoo,
Turku, Kouvola, Oulu ja Tampere. Hankkeen asiantuntijapalveluista vastaava Kuntien Tiera Oy huolehtii jatkossa myös järjestelmän valtakunnallisesta
levittämisestä omiin jäsenkuntiinsa. PSOP-järjestelmä tarjoaa keskitetyn tietojärjestelmän palvelusetelien ja ostopalvelutilausten luomiseen, käyttämiseen ja annetuista palveluista tehtävään tilitykseen
yksityisille palveluntuottajille. Yritys kirjaa palvelun
portaaliin tai integroidun järjestelmän kautta. Tieto toteutuneista palveluista on ajantasaisena asiakkaan ja kunnan seurattavissa. (Palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä 2014). Mikäli järjestelmä otetaan
Eksotessa ja Imatralla tulevaisuudessa käyttöön,

vahvistaa se palveluntuottajien ja julkisen sektorin
välistä yhteistyötä ja parantaa asiakkaiden asemaa.
Työ- ja elinkeinoministeriön (2011) mukaan kunnat tulevat lisäämään järjestämisvastuullaan olevien palvelujen järjestämistä sote-yrityksien avulla
ja kunnilla on keskeinen rooli palveluverkon kehittäjänä. Yritystoiminnan kasvu edellyttää, että kunnat laativat yhteistyössä alan muiden toimijoiden
kanssa palvelustrategioita, joissa määritellään palvelujen tuottamista koskevat tavoitteet ja periaatteet.
Hyvinvointialan yrittäjien toiminta on eritysosaamista, joka vaatii toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä.
Etelä-Karjalassa yhteistyötavat julkisen sektorin ja
yksityisen palveluntuottajan välillä ovat löytyneet
ja paljon on tehty hyvinvointialan yrittäjien kanssa tehtävän yhteistyön selkiinnyttämiseksi. Tietoa
palvelusetelistä on koottu Eksoten ja Imatran kaupungin Internet sivuille. Omaishoidon palvelusetelituottajien oleelliset tiedot löytyvät Palveluseteliportaalista ja muiden palvelusetelituottajien tiedot
IsoApu karttapalvelusta siihen asti, kun kaikki palvelusetelit on siirretty Palveluseteliportaaliin.
Kehittämishankkeilla on luotu monia hyvinvointialan yrittäjyyteen liittyviä toimintamalleja Etelä-Karjalaan. Yrittäjyyttä edistävät hankkeet ovat
olleet luonnollisesti organisaatiolähtöisiä, koska
palvelujen järjestämisvastuu on julkisella sektorilla. Paljon on kuitenkin vielä keskeneräisiä asioita ja
tarve niitä kehittäville hankkeille on olemassa. Yrittäjiltä on tullut ehdotus, että tulevaisuudessa, voisi
hyvinvointialan yrittäjiä ottaa mukaan jo suunnitteluvaiheeseen kun yhteistyöhön liittyviä uusia hankkeita suunnitellaan. Tämä voisikin tuoda yhteistyön
kehittämiseen uutta näkökulmaa.
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TEHU – alueellisten hyvinvointipalvelujen kehittäminen
kansalaislähtöisesti Varsinais-Suomessa
TEHU-osahanke
Kirjoittanut: Elina Vuorio, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Turun ammattikorkeakoulun toteuttamassa Pumppu / TEHU-osahankkeessa on kehitetty alueellisia
hyvinvointipalvelurakenteita:
-- Loimaan seudulla saattohoidossa
-- Turun seudulla aivoterveyttä edistävissä taide- ja
kulttuurilähtöisissä palvelumalleissa
-- Liedon, Koski Tl:n, Marttilan ja Tarvasjoen
alueella kotihoidossa ja
-- On tuotteistettu hyvinvointipalveluista uusia
palvelukonsepteja.
Yhtenä keskeisenä TEHU-osahankkeen eri hankeosioiden toimintaa ohjaavaa teemana on ollut kansalais- ja asiakaslähtöisyys. Teema on sisällytetty
hankeosioiden kehittämistyöhön. Jokaisessa hankeosiossa kansalais- ja asiakaslähtöisyys ilmenee
eri tavoin. Tässä artikkelissa esitellään Pumppu /
TEHU-osahankkeen eri hankeosioiden tuloksia ja
peilataan niitä kansalais- ja asiakaslähtöisyyden teemaan. TEHU-osahankkeen eri hankeosioista on
valmistunut kolme erillistä julkaisua keväällä 2014.
Hyvinvointipalvelut ovat rakentuneet Suomessa perinteisesti järjestelmälähtöiseksi, minkä takia näkökulman kääntäminen asiakkaiden elämisen ja arjen
suunnasta lähteväksi on ollut haasteellista. Palvelujärjestelmän intressi kiinnittyy pitkälti yksittäisen
ihmisen tilanteen sijasta palvelutarpeiden yleiseen
määrittymiseen, asiakasmääriin ja -jakaumiin sekä
palveluiden taloudellisiin kustannuksiin ja tuottavuuteen. (Laitinen & Pohjola ym. 2010.) Järjestelmäkeskeisessä ajattelussa asiakas yksilönä nähdään
työn kohteena, joka asettaa hyvinvointipalvelujen
toteuttamiselle vaatimuksia ja haasteita. Asiakkaan
kannalta on puolestaan tärkeää se, miten hän elämäntilanteestaan selviytyy. Asiakaslähtöinen kehittäminen onnistuu käytännössä vain, jos koko järjestelmää kehitetään kokonaisvaltaisesti ja palveluja
integroidaan toisiinsa eri sektoreiden ja hallinnonrajojen kesken. Tämä kokonaisvaltainen kehittämi-

nen vaatii yhteistä näkemystä asiakkaiden tarpeista
ja kyvyistä. (Virtanen ym. 2011, 10.)
Virtasen ym. (2011) selvityksessä analysoitiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakaslähtöisyyttä asiakkaiden näkökulmasta muun muassa haastattelemalla
ja havainnoimalla heitä. Palveluprosessin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoisuus eivät merkinneet asiakkaille rajatonta valinnanvapautta, vaan asiakkaan mielipiteen kysymistä ja pyrkimystä sen huomioimiseen.
Keskisen ym. (2012) mukaan asiakaslähtöisyys voi
olla pientä inhimillisyyttä, joka ilmenee asiakkaan
arvostamisessa ja huomioimisessa, palvelun sävyssä
tai työntekijän asenteessa. Vastavuoroisuus ja kohtaaminen asiakastyössä tarkoittavat muun muassa aitoa kuulemista, asioiden perustelua, asiakkaan
hallinnan tunteen kasvattamista ja asiakkaan luottamuksen säilyttämistä avun saamiseen, kun omat
voimat eivät riitä (Keskinen ym. 2012, 1-14). Palveluiden pienikin sovittaminen asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin lisää asiakkaan positiivista tunnetta
siitä, että palvelut vastaavat hänen tarpeisiinsa, sekä
motivaatiota osallistua palvelu- tai hoitoprosessiin,
mikä todennäköisesti vähentää sosiaali- ja terveydenhuollon menoja suorien ja epäsuorien säästöjen kautta. (Virtanen ym. 2011, 20-21; WHO 2003.)
Vanhustenhuollon toimintaa ohjaavat monet lait,
asetukset ja suositukset. IKÄ-laissa on vahva kansalais- ja asiakaslähtöisyyden painotus. Kunnan eri
toimialojen on toimittava yhteistyössä ikääntyneen
väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn
ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi. On tehtävä työtä yli sektorirajojen. Kunnan on järjestettävä laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka
ovat iäkkään henkilön tarpeisiin nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on tuotettava niin, että
ne tukevat kokonaisvaltaisesti henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Iäkkäällä henkilöllä on lain mukaan oltava mahdollisuus osallistua tarvitsemiensa
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palvelujen suunnitteluun, asiakkaana oman asiansa
käsittelyyn sekä palvelujen laadun arviointiin. (Laki
28.12.2012/980.)

Saattohoidon ja palvelurakenteiden
kehittäminen Loimaan seudulla
TEHU-osahanke
Kirjoittajat: Harri Kankare ja Kaija Virjonen, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Loimaan osiossa olivat mukana Loimaan sosiaalija terveyspalvelukeskus, Pöytyän kunnan sosiaalipalvelut, Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä,
	
  

	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

PALVELUKOKONAISUUS	
  

VAIKUTTAVUUS	
  

Auran kunnan sosiaalipalvelut, Oripään kunnan sosiaalipalvelut, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin
Loimaan osavastuualue, Attendo Mariian Kartano
ja Tuulensuun Palvelu Oy.
Keskeiset kehittämiskohteet
Loimaan seudulla
Hankeosiossa on käytetty koontikuviona palvelukokonaisuuden simpukkamallia, jossa eri kerrokset
kuvaavat erilaisia palvelurakenteen haasteita (kuvio 1). Mallissa on esitetty tiiviisti hankkeen keskeiset kehittämiskohteet ja niiden suhteen tehdyt
interventiot.
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Kuvio 1. Tavoitteena toimiva palvelukokonaisuus
Simpukan idea on ekspansiivinen, kehittämisen
kohdetta laajentava - kehittämisimpulssi saattaa lähteä mistä kohtaa tahansa, mutta sen tulisi saavuttaa sekä asiakkaan taso että palvelukokonaisuuden
taso. Lopullisena päämääränä on alueellisesti toimiva palvelukokonaisuus. Uloin kehä mallissa kuvaa

arvioinA.	
  

	
  Valmennusta	
  eri	
  osaamistarpeista:	
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  ryhdikäs	
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toiminta,	
  yhteensovi<ava	
  johtaminen.	
  	
  	
  
	
  
Benchmarkkaukset:	
  yritys-‐	
  ja	
  palvelu-‐	
  
kokonaisuusbenchmarkkaukset.	
  
	
  

palvelukokonaisuutta, johon mallin kaikki sisimmät
osat sisältyvät. Palvelukokonaisuudella tässä tarkoitetaan asiakkaan hoidon sujuvaa jatkumoa palveluiden tarjoajaorganisaatiosta riippumatta.
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Palvelu on kansalaista varten

Vuoropuhelua palveluiden rajapinnoilla

Kansalaislähtöisyys muodostaa mallin sisimmän
osan ja keskeisen arvon. Palvelukokonaisuuden tulisi tuottaa kansalaisille laadukkaita, sujuvia ja tarkoituksenmukaisia palveluita. Kokonaisuuksia tulisi
siis tarkastella myös siitä näkökulmasta, minkälaisen jatkumon eri palvelut muodostavat asiakkaalle. Asiakaslähtöisen ja asiakasläheisen palvelun ja
palvelukulttuurin luonne on tärkeää oivaltaa, jotta kulttuuria voidaan tietoisesti ohjata pois organisaatiolähtöisyydestä kohti asiakasläheistä toimintaa.
Asiakasläheisyydellä tarkoitetaan asiakaslähtöisyyttä syvempää ja henkilökohtaisempaa, mutta samalla monin tavoin vaikuttavampaa palvelunäkökulmaa. Käsitystä hyvän asiakaspalvelun luonteesta
laajennettiin benchmarkkaamalla palkittuja hyvän
asiakaspalvelun yrityksiä. Yhtenä henkilökuntavalmennuksen aiheena oli palvelukulttuuri ja asiakasläheinen palvelu.

Hankealueen palvelujatkumoiden rajapintoja arvioitiin videokirjeenvaihdon avulla. Videokirjeenvaihto on hankeosiossa kehittynyt menetelmä. Siinä
kirjeenvaihtoa käyvät yksiköt, jotka ovat tekemisissä keskenään yhteisten asiakkaiden kautta. Ennen kirjeenvaihdon aloittamista yksiköt valmennetaan: sovitaan kirjeenvaihdon aihe ja työskentelyn
tyyli. Lähdetään oman toimintatavan avaamisesta ja edetään arvostavalla asenteella lähestymään
toista yksikköä kysymällä, miltä oman yksikön toiminta näyttää yhteistyötahon näkökulmasta, olisiko parannusehdotuksia? Omat odotukset ja toiveet viestitetään rakentavasti yhteistyökumppanille
pysyen perustehtävässä eli asiakkaan hyvässä palvelussa ja hoidossa. Videokirjeitä vaihdetaan tarvittava määrä. Kirjeenvaihtokumppanuudet olivat
hedelmällisiä ja kirjeiden avulla saatiin esiin lukuisia konkreettisia kehittämiskohteita ja myös varsin
nopeita korjaavia toimia voitiin tehdä. Yksikköjen
toiminnan läpinäkyvyys lisääntyi. Yksiköt avasivat
omaa osoittaen aitoa halukkuutta reflektoida, saada yhteistyötahojen näkemyksiä omasta toiminnastaan. Videokirjeenvaihdon jälkeen yksiköissä tiedostettiin paremmin palvelukokonaisuudet ja oma
rooli osana kokonaisuutta. Tiedostettiin myös se,
että oma toiminta vaikuttaa sekä organisaatioiden
väliseen toimintaan että asiakkaiden saaman palvelun laatuun. Videokirjeenvaihto lähensi eri yksiköissä toimivia kollegoita kun voitiin keskustella miltei
kasvokkain. Tarpeettomat uskomukset tai osin virheelliset mielikuvat toisen yksikön toiminnasta hälventyivät. Luottamus ja keskinäinen arvostus lisääntyy tuntemisen kautta.

Osahankkeen aikana huomattiin, että funktionaalisesti rakentuneen palvelukokonaisuuden toimintaa tulisi tarkastella enemmän asiakasnäkökulmasta;
asiakkaan todellisia hoitojatkumoita kuvaamalla ja
analysoimalla voidaan olemassa olevien palvelurakenteiden toimintaa parantaa. Hoidon jatkuvuutta
turvaavaa tiedon kulkua voidaan tehostaa, konsultaatiota voidaan käyttää huomattavasti tehokkaammin, eri palveluntuottajat voivat asettaa tavoitteita
yhdessä ja asiakkaita kuulemalla voidaan palveluiden sisältöä kehittää asiakaskunnan tarpeita vastaavaan suuntaan.
Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti palveluita
tulisi tuottaa lähelle asiakasta, sinne missä hän asuu.
Palveluprosessien tarkastelussa huomattiin, että tällä hetkellä asiakasta siirretään palvelun luokse, esimerkiksi palveluasumisessa yleiskunnon heiketessä
asukas siirretään ambulanssilla päivystykseen tilanteen tutkimista ja arvioimista varten. Hankeosiossa
nousi esiin vierusdiagnostiikan kehittämisen tarve.
Asiaa selvitettäessä aihealue havaittiin niin laajaksi,
että kehittämistyö sen suhteen ei ollut hankkeessa
mahdollista.

Tiedonsiirron varmistaminen
lähetekäytäntöä kehittämällä
Hoidon laadun kannalta tiedonsiirron merkitys on
keskeinen. Videokirjeenvaihto toi esiin tiedonsiirron haasteet asiakkaan siirtyessä palveluntuottajien välillä. Organisaatioiden välisessä potilastietojen
välityksessä on megatason ongelmia, joihin hankeosiossa ei ollut mahdollista vaikuttaa – alueella
toimivat yksiköt käyttävät useita eri potilastietojärjestelmiä, jotka eivät kommunikoi keskenään. Tiedonsiirtoa voidaan kuitenkin tehostaa lähetekäytännön avulla. Hankeosiossa kehitettiin ja uudistettiin
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lähetekäytäntöä ja sovittiin alueellisesti yhtenäisestä käytännöstä. Tavoitteena on, että jokaisessa asiakassiirrossa käytetään sovitut kriteerit täyttävää hoitajan lähetettä. Asiasta tullaan järjestämään vielä
seurantajakso, jolloin arvioidaan kaikki alueella tapahtuneet palveluiden tuottajien väliset asiakassiirrot tiedonsiirron näkökulmasta. Hankeosiossa
tuotiin myös näkyvämmäksi olemassa olevat konsultaatiomahdollisuudet. Konsultaatioiden lisääntymisen vaikutukset näkyivät esimerkiksi aluesairaalan yhteispäivystyksen käytön vähentymisenä.

to. Hoitotahto otetaan puheeksi myös ympärivuorokautisessa hoidossa niiden asukkaiden/potilaiden
kanssa, joiden katsotaan olevan kykeneviä ottamaan kantaa asiaan.
Elämän ennakointia voi tehdä myös edunvalvontavaltuutuksen avulla. Hankealueen esimiehille ja
työntekijöille järjestettiin informaatiotilaisuuksia
edunvalvontavaltuutuksesta, joka vielä on käytännön tasolla melko vieras asia.
Yksikkökohtaiset saattohoito-ohjeet

Saattohoidon ennakoiva vaihe

	
  

Käytännön työssä saattohoitoja ja terminaalivaialuesairaalan yhteispäivystyksen käytön vähentymisenä.
Hankkeessa on tarkasteltu saattohoidon prosessia, heen hoitoja saattaa olla varsin harvoin. Tilanteissa
Saattohoidon
ennakoiva vaihe
jossa
saattohoito
on jaettu neljään vaiheeseen (ku- on kuitenkin toimittava oikein ja asiakkaiden kan	
  
nalta parhaalla tavalla. Siksi saattohoitoon ja vainavio
2).
Hankkeessa on tarkasteltu saattohoidon prosessia, jossa saattohoito on jaettu neljään vaiheeseen
(kuvio 2).
jan hoitoon on hyvä olla selkeät toiminta- ja työohjeet. Selvityksen mukaan toimintayksiköissä oli
tarvetta saattohoito-ohjeiden laatimiseen tai päivittämiseen. Asiantuntijaryhmissä laadittiin saattoKuoleman	
  
Vainajan	
  
hoito-ohjeiden sisältösuositukset sekä kotihoitoon
jälkeinen	
  
EnnakoinM	
   SaaNohoito	
  
hoito	
  
tuki	
  
että ympärivuorokautiseen hoitoon. Lähiesimiesten johdolla ja osittain myös sosionomiopiskelijoiden työpanoksella yksiköt sovelsivat ohjeita omiin
toimintaympäristöihinsä sopiviksi. Saattohoito-ohKuvio 2.2.
Saattohoidon
prosessi prosessi
jeiden tarkoitus on varmistaa laadukas hoito ja helKuvio
Saattohoidon
pottaa työntekijän toimintaa.
Saattohoidon nykytilannetta arvioitiin kaikkien hankkeessa mukana olevien yksiköiden osalta.
Saattohoidon
nykytilannetta
arvioitiin
kaikkien
Webropol kyselynä yksiköille esitettiin 41 väittämää ja kolme avointa kysymystä.
Kirjallisesti ilmaistujamukana
hoitotahtoja oli
tehdyn arvioinnin
mukaan ympärivuorokautisissa
hankkeessa
olevien
yksiköiden
osalta. Kustannustietoinen toiminta
asumispalveluissa olevilla ikäihmisillä erittäin vähän ja hyvin monen kohdalla hoitotahdon
Webropol
kyselynä
yksiköille
esitettiin
41
väittämää
tekeminen ei ollut enää mahdollista pitkälle edenneen muistisairauden tai huonokuntoisuuden
Epäselvää oli, kenen tehtäviin hoitotahdosta informointi ja mahdollinen hoitotahdon
Osahankeessa tehdyn hoitoprosessien kuvausten
javuoksi.
kolme
avointa
kysymystä.
kirjaamisen
opastus
kuuluu palvelujärjestelmässä.
sekä asiakassiirtoja koskevan kartoituksen (N= 105)
Hankealueella otettiin käyttöön yhtenäinen hoitotahtolomake ja asiakkaita päätettiin opastaa
hoitotahdon ilmaisemisessa seuraavissa palveluissa: kotihoito, kotipalvelu ja kotisairaanhoito,
perusteella on nähtävissä miten monet eri asiat vaiKirjallisesti
ilmaistuja
hoitotahtoja
oli
tehdyn
arviennalta ehkäisevät kotikäynnit, ikäihmisten terveystarkastukset, muistineuvola ja diabeteshoitajan
vastaanotto. mukaan
Hoitotahto otetaan
puheeksi myös ympärivuorokautisessa
hoidossa niiden
kuttavat siihen missä ja miten asiakasta hoidetaan.
oinnin
ympärivuorokautisissa
asumispalasukkaiden/potilaiden kanssa, joiden katsotaan olevan kykeneviä ottamaan kantaa asiaan.
veluissa olevilla ikäihmisillä erittäin vähän ja hyvin Päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä ovat lääketieElämän ennakointia voi tehdä myös edunvalvontavaltuutuksen avulla. Hankealueen esimiehille ja
työntekijöille kohdalla
järjestettiin informaatiotilaisuuksia
joka vielä teelliset
on
syyt, henkilökunnan osaaminen, konsultaamonen
hoitotahdonedunvalvontavaltuutuksesta,
tekeminen ei ollut
käytännön tasolla melko vieras asia.
enää mahdollista pitkälle edenneen muistisairau- tiojärjestelmän toimivuus, henkilökuntaresursointi
den tai huonokuntoisuuden vuoksi. Epäselvää oli, ja sairaanhoitovälineistön kattavuus.
kenen tehtäviin hoitotahdosta informointi ja mah61	
  
dollinen
hoitotahdon kirjaamisen
opastus kuuluu Hankeosiossa vertailtiin saman asiakastilanteen eri	
  
laisia hoitovaihtoehtoja kustannusten näkökulmaspalvelujärjestelmässä.
ta. Halvimmaksi hoitovaihtoehdoksi osoittautui
Hankealueella otettiin käyttöön yhtenäinen hoito- kotona hoitaminen. Kotona hoitamisen mahdollistahtolomake ja asiakkaita päätettiin opastaa hoi- ti lääkärikonsultaatio, henkilökunnan osaaminen ja
totahdon ilmaisemisessa seuraavissa palveluissa: tehostetut kotihoidon toipilaskäynnit.
kotihoito, kotipalvelu ja kotisairaanhoito, ennalta
ehkäisevät kotikäynnit, ikäihmisten terveystarkas- Asiakkaiden kuljetukset vievät helposti ison osan,
tukset, muistineuvola ja diabeteshoitajan vastaanot- jopa puolet kokonaiskustannuksista. Eri kuljetus-
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vaihtoehtojen kustannuksista on järkevää informoida hoitohenkilökuntaa, jotta tilattu kuljetusmuoto
olisi tarkoituksenmukainen mutta kustannustehokas. Tilattaessa kuljetusta esimerkiksi hätäkeskuksen kautta asiakkaan tilan huolellinen raportointi
on tärkeää. Kiireessä tehty hätäinen avunpyyntö voi
johtaa samanaikaisesti ensivasteen, perustason tai
hoitotason ambulanssin lisäksi lääkintähelikopterin paikalle tulemisen, mikä lisää kustannuksiin helposti 1000-3000 euroa. Myös vuoropuhelua hätäkeskuksen henkilökunnan kanssa tulee käydä, jotta
apu kohdennetaan asiantuntevasti mutta harkitusti.
Verrattaessa kuljetuskustannuksia esimerkiksi vuodeosastohoidon päivähintaan voi todeta, että mikäli asiakkaan lähettäminen kotoa, vanhainkodista tai
palveluasumisesta jatkohoitoon on tarkoituksenmukaista, häntä tulisi hoitaa siellä riittävän pitkään,
aina siihen asti kunnes hänen toimintakykynsä on
sellainen, että hän selviää omassa asuinympäristössään. Yksi tai kaksi toipumista varmistavaa päivää
vuodeosastolla tulevat edullisemmaksi kuin nopeat
”bumerangipalaamiset ”.
Yhteiseen tahtotilaan hoitaa asiakasta kotona, vanhainkodissa tai palvelutaloissa vaikuttavat monet
eri asiat. Tehdyn palvelukokonaisuusbenchmarkkauksen perusteella lääkäreiden ammatillinen kokemus ja asiakkaiden tunteminen on yksi merkittävimmistä tekijöistä sille, että asiakkaat hoidetaan
pääsääntöisesti siellä missä he asuvat. Sairaanhoitajien osaaminen ja tavoitettavuus 24/7, vierianalytiikan mahdollisuudet, eri henkilöstöryhmien välinen
luottamus ja toimenkuvien kehittäminen, ennakoivat hoitosuunnitelmat ja kiireen siirtämisen välttäminen tukevat kotona, vanhainkodissa ja palvelukodissa asumista myös silloin kun asiakkaiden tila
vaihtelee.
Alueellinen kehittäminen
edellyttää verkostoitumista
Taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta lienee tosiasia, että nykyisellä resursoinnilla tulee jatkossakin
tuottaa vähintään nykyistä laatutasoa olevia sosiaalija terveyspalveluita kuntalaisille. Palvelurakenteen
eri osien työnjakoa, organisaatiorajat ylittäviä palveluprosesseja ja yhteistoimintaa kehittämällä voidaan parantaa laatutasoa sekä kustannustehokkuut-
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ta. Alueellinen yhteistyö mahdollistuu toimijoiden
verkostoitumisen kautta. Ylemmillä esimiestasoilla
yhteisiä foorumeita on ollutkin, mutta yksikköjen
esimiesten verkostoa pysyvänä foorumina pidettiin tärkeänä uusien ideoiden generaattorina sekä
yhteisten käytäntöjen toimeenpanon ja vakiinnuttamisen toimeenpanijana. Hankkeen yhteydessä
perustettiin alueellinen lähiesimiesverkosto, jonka
tehtävänä on muun muassa arvioida hankkeen toimenpiteiden vaikutuksia.
Lähteet on saatavilla sähköisestä
hankeraportista osoitteessa
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164629.pdf

Taiteesta ja kulttuurista
avaimia aivoterveyteen
TEHU-osahanke
Kirjoittajat: Helena Malmivirta, Suvi Kivelä, Turun
ammattikorkeakoulu Oy
TEHU Turun seudun hankeosiossa Aivoterveyttä
ja muistin toimintaa edistävät taide- ja kulttuurilähtöiset palvelumallit Turun seudun palvelurakennetta täydentämään (jatkossa hankeosiosta käytetään
nimeä Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen) vastataan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen
haasteeseen löytää uusia keinoja muistin toiminnan
ja aivoterveyden edistämiseksi. Suomessa etenevän
muistisairauden diagnoosin saa vuosittain yli 13 000
ihmistä. Sairastuneita on kaikkiaan jo lähes 130 000
ja määrän uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa.
Jatkuvasti lisääntyvä muistisairauksien määrä ja niistä johtuva huoli asettavat merkittävän haasteen sosiaali- ja terveysalalle Suomessa ja laajemmin koko
Euroopassa. Julkisen sektorin voimavarat ja mahdollisuudet vastata tähän haasteeseen ovat rajalliset
ja terveyden huollon kustannuksien jatkuvasti kasvaessa yhteisiin talkoisiin kaivataan myös muita tahoja ja uusia ennaltaehkäiseviä keinoja.
Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen
hankeosiossa vastataan myös Kansallisen muistiohjelman 2012–2020, Tavoitteena muistiystävällinen Suomi (STM 2012) mukaisiin tavoitteisiin sekä
muistiohjelmassa linjattuun haasteeseen, jossa kunnat ja kuntayhtymät järjestävät yhdessä kolmannen
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sektorin kanssa kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua aivoterveyttä tukevaan toimintaan ja ottaa toiminnan järjestämisessä huomioon kuntalaisten erilaiset tarpeet. Kansallisen muistiohjelman tavoite
rakentaa yhteisvastuullisesti muistiystävällinen Suomi tukeutuu neljän kivijalan varaan: 1. Aivoterveyden edistäminen; 2. Oikeat asenteet aivoterveyteen,
muistisairauksien hoitoon ja kuntoutukseen; 3. Hyvän elämänlaadun varmistaminen muistisairaille ihmisille ja heidän läheisilleen oikea-aikaisen tuen,
hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen turvin; ja 4.
Kattavan tutkimustiedon ja osaamisen vahvistaminen. Ohjelma kytkeytyy yhteen sosiaali- ja terveyspolitiikan tavoitteiden ja hoito- ja laatusuositusten
kanssa. Sen toimeenpano kytketään uuden vanhuspalvelulain ja ohjelmien, kuten Kaste-ohjelman toimeenpanoon. Palvelutarpeiden kasvuun varautuminen edellyttää yhteisvastuullisia toimia Suomessa.
Ennaltaehkäisevillä palveluilla ja aivoterveyden
edistämisellä voidaan merkittävästi vaikuttaa tulevaan palvelutarpeeseen muistisairauksien ilmaantuvuutta ja siten myös kustannusten kasvua vähentävästi. Pienilläkin vaikuttavuustietoon perustuvilla
toimintatapojen muutoksilla voi olla merkittäviä
vaikutuksia sekä inhimillisesti että taloudellisesti.
Investoinnit aivojen terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisyyn tulevat siis kansantaloudellisestikin
kannattaviksi. (STM 2012.)
Kohderyhmänä kolmasikäläiset
Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen tutkimus ja kehitystoiminta toteutettiin praktista ja
emansipatorista toimintatutkimusta seuraten (Kemmis & Mc Taggart 2004). Kohderyhmänä olivat
65–75 -vuotiaat kolmasikäläiset aivoterveydestään
ja aivojen ja muistin aktivoimisesta kiinnostuneille,
jotka eivät ole enää työelämässä ja elävät aktiivista
elämää eläkeläisinä. Nämä nuoruuttaan 1950–1960
-luvulla viettäneet nuoret, loivat aikanaan uudenlaisen nuorisokulttuurin. Nuorisokulttuurilla on ollut voimakas vaikutus elämäntyyli- ja makuihanteisiin, kulutustottumuksiin, vapaa-ajan teollisuuteen
ja koko talouteen. Sosiaalipoliittisesti kolmannessa iässä olevat ovat kiinnostava ryhmä mm. asumisen ja terveyden edistämisen näkökulmasta: heillä
on mahdollisuus luoda uudenlainen seniorikulttuuri, jonka yhtenä tärkeänä tehtävänä on toimia luo-

vasti ja avata tietä uudenlaisille terveyttä edistäville
toimintamuodoille. (Karisto 2004; Karisto & Konttinen 2004; Kautto 2004.)
Hyvä terveys tekee mahdolliseksi tekemisen ja tekeminen puolestaan tukee terveyttä. Tämä on hyvä
syy tehdä vielä uusi aloitus juuri eläkkeelle jäämisen
kynnyksellä. Ikävaiheelle tyypillistä onkin henkilökohtaiseen hyvinvointiin keskittymisen aika. Vielä
on aikaa itsensä toteuttamiselle, uusille mahdollisuuksille ja uuden oppimiselle. Se on myös riippumattomuuden ja toimeliaisuuden aikaa, jolloin on
tärkeää kiinnittää huomio oman terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja ylläpitämiseen sekä erityisesti aivoterveydestä huolehtimiseen. (Malmivirta
2013)
Omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan kiinnostuneiden kolmasikäläisten terveys- ja itsehoitokäyttäytymiseen on mahdollista vaikuttaa uudenlaisilla
kansalaislähtöisillä palvelumalleilla, joissa ihminen
huomioidaan fyysisenä, psyykkisenä, sosiaalisena ja kulttuurisena olentona, joka toteuttaa itseään
aktiivisena toimijana. Tässä tutkimus- ja kehityshankkeessa kehitettävien taide- ja kulttuurilähtöisten palvelumallien avulla on mahdollista pitää aivot
liikkeessä, edistää aivojen joustavuutta ja muistin
toimintaa sekä edistää yksilöiden aktiivisuutta. Taiteen kokemisella – tekemisellä ja vastaanottamisella – on todettu olevan suoria vaikutuksia terveyteen
ja hyvinvointiin. Taide ja kulttuuri nähdään yksilöä
voimaannuttavina toimintamuotoina muistisairauksien ennaltaehkäisyssä. Useissa tutkimuksissa on
osoitettu, että hyvä ja terveellinen ravinto, liikunta
sekä älyllistä ponnistelua vaativa ja kognitiivista kykyä edistävä toiminta pitää aivot joustavina, jolloin
myös uusien hermosolujen verkkoyhteyksien muodostuminen on mahdollista kaiken ikää (Kramer &
al. 2004).
Taiteen väri, muoto ja rytmi koskettavat meitä, koska elämänkulkumme aikana muistivarastoomme on
kertynyt aistihavaintoja erilaisista muodoista, väreistä ja rytmeistä. Taiteen kohtaaminen on tavalla
tai toisella itsemme kohtaamista. Kuvataiteen, valokuvan, musiikin, tanssitaiteen ja tarinan muoto, liike, rytmi, niiden harmonia ja vaihtelu saavat aikaan
tasapainoisen ja sopusointuisen tilan. Tila ei synny
itsestään vaan vaatii jatkuvaa aktiivista ympäristön
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havainnointia ja tarkkailua, jolloin koko kehomme
on aktiivisessa liikkeessä ja erityisesti aivojen eri
osat ovat jatkuvassa liikkeessä.
Ennaltaehkäiseviä palvelumalleja
Tehu Turun seudun hankeosiossa on vastattu ennaltaehkäisevään aivoterveyttä ja muistin toimintaa edistävään tutkimus- ja kehitystyöhön luomalla
neljä erilaista taide- ja kulttuurilähtöistä palvelumallia yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä Turun ja Salon
seudun kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Kehitystyössä mukana ovat olleet Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry; palvelu- ja kehittämispäällikkö, toimintaterapeutti Hanne-Maarit Suokas
Varsinais-Suomen Muistiluotsi -aluekeskus, Läntinen tanssin aluekeskus ry; tanssitaiteilija Jonna
Aaltonen Turun lähimmäispalvelu ry:n Kotikunnas, Salon muistiyhdistys ry, Salon taiteilijaseura
ry; kuvataiteilija Satu Mäkipuro, Rahtiteatteri; nukketeatteritaiteilija Tiina Puranen, Salon taidemuseo
Veturitalli. Tutkimus- ja kehitystyössä Taiteesta ja
kulttuurista avaimia aivoterveyteen neljäksi kansalaislähtöiseksi palvelumalliksi rakentuivat:
1. Mitä haluan elämästäni muistaa
Tavoitteena on luoda elämän merkittävistä kokemuksista ja muistoista kuvallisia kertomuksia
hyödyntäen omia lapsuuden aikaisia valokuvia,
tarinoita ja kuvataiteen keinoja aivoja ja muistin
toimintaa aktivoiden.
2. Keltainen tupa ja perunamaa
Tavoitteena on aktivoida aivoja ja muistin toimintaa tutkimalla lapsuuden aikaisia kodin ja
ympäristön arkkitehtuuria valokuvien, henkilökohtaisten tarinoiden ja kuvataiteen keinoin.
3. Muistojen näyttämö
Tavoitteena on aktivoida aivoja ja muistin toimintaa omien vanhojen merkittävien valokuvien, lehtien ja muun kuvamateriaalin avulla sekä
paperiteatterin keinoin.
4. KehoNero
Tavoitteena on aktivoida aivojen ja muistin toimintaa luovan liikkumisen ja luovan itseilmaisunharjoitteita hyödyntäen, liikkuen, tanssien,
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havainnoiden, kuunnellen, kohdaten ja kannustaen löytämään uutta ja tekemään toisin.
Tämän 65–75-vuotiaille kolmasikäläisille suunnatun kehitystyön tavoitteena oli aktivoida aivoja
ja muistin toimintaa taiteen ja kulttuurin keinoin.
Suunnitellut palvelumallit toteutettiin kevään ja syksyn 2013 aikana. Neljässä ryhmässä oli osallistujia
5–9 henkilöä kussakin ryhmässä. Palvelumalleista
kolme toteutettiin Turussa Turun Lähimmäispalvelu ry Kotikunnaan tiloissa ja yksi Salon taidemuseo
Veturitallissa. Palvelumallien pilottiryhmät kokoontuivat 6–9-kertaa kukin kahden kuukauden ajan.
Taideinterventioissa elämäntarinat rakentuivat visuaalisten kertomusten muotoon lapsuuden ajan ja
kodin, pihapiirin ja rakennusten – ympäristöarkkitehtuurin – valokuvien, kuvataiteen ja teatterin keinoja hyödyntäen. Lapsuuden ajan rakkaat ihmiset,
ympäristöt, leikkimaastot piirtyivät kartoiksi. Talot,
rakennukset ja pihapiirit kuvattiin visuaalisiksi kertomuksiksi tai tallennettiin kansioihin valokuvin,
piirroksin, maalauksin sekä paperinukketeatterin
keinoin näkyviksi itselle ja toiselle jaettavaksi. Tanssitaiteeseen pohjautuvassa KehoNerossa aktivoitiin
aivoja ja muistin toimintaa luovan liikkeen ja luovan
ilmaisun harjoituksia hyödyntäen.
Elämän mittainen tieto
Taideinterventioissa taidetoiminta sitoutui päämäärätietoiseen taidepedagogiikkaan ja seurasi John
Deweyn (1934/1980) kokemuksellisen oppimisen
ajatusta. Tieto on näin elämänmittaista tiedon rakentamista, jossa jokaisen kokemukset ovat merkityksellistä tietoa ja jolle uusi tieto rakentui. Sosiokulttuurisen ajattelun mukaisesti ryhmäläiset
toteuttivat itseään osallistavassa taidetoiminnassa
fyysisinä, psyykkisinä, sosiaalisina ja kulttuurisina
olentoina. Yhteinen toiminta ja kokemusten jakaminen rikastuttivat omia ja toistemme kokemuksia.
Taidetoiminnan prosessien suunnittelussa ja toteuttamisessa kiinnitimme erityistä huomiota kognitiivisten kykyjen aktivoimiseen, visuaaliseen havainnointiin, visuaaliseen ja reflektiiviseen ajatteluun
sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen. (Malmivirta
2011.)
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Päämäärätietoisten ja kuitenkin taiteelle loppuun
asti avoimena pysyneiden taideinterventioiden aikana henkilökohtaiset muistot ja elämäntarinat aktivoituivat. Mitä haluan elämästäni muistaa?, Keltainen
tupa ja perunamaa ja Muistojen näyttämö -palvelumallien taidetoiminnassa jokaisella oli mahdollisuus
jäsentää ja reflektoida muistiin painuneita kokemuksiaan. Visuaalisten kertomusten tekemisen prosesseissa muisti liikkui menneisyyden, nykyisyyden
ja tulevaisuuden välillä aktivoiden samalla aivoja ja
muistin toimintaa. Tavoitteinen visuaalista havainnointia ja reflektiivistä ajattelua korostava taidetoiminta sai aikaan muistojen vyöryn: aiemmat kokemukset reflektoituivat menneisyyden kokemuksiin,
odotuksiin, toiveisiin, pelkoihin ja haasteisiin. KehoNeron liiketyöpajoissa kiinnitettiin huomiota
liike-, tunne- ja kosketusmuistiin. Koko prosessin
ajan aivojen eri alueet, muisti ja tunnemuisti olivat
aktiivisessa liikkeessä katseen suuntautuessa valokuvien, värien, viivojen ja muotojen yksityiskohtiin
palauttaen muistin kätköistä yhä uusia ja uusia merkityksellisiä asioita. Elettyä elämää jäsennettiin, löydettiin uusia näkökulmia yksin ja yhdessä toisten tarinoita rikastaen. KehoNerossa oma keho taipui jo
unohtuneisiinkin liikeratoihin ja löysi uusia ratoja ja
riemua sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ryhmäläisten kanssa.

teissa ja tilanteissa. Sopeutumisen ja uuden oppimisen ehto on reflektiivisen ajattelun suuntaaminen
omaan toimintaan ja omiin kokemuksiin ja oppia
näistä kokemuksista. Syvimmässä ja vaativimmassa
merkityksessä oppiminen muodostaa kokemusten
muuntumisen ytimen ja avaa mahdollisuuden elämän mittaiselle jatkuvalle uudistumiselle muuttuvissa ympäristöissä ja tilanteissa.

Mitä haluan elämästäni muistaa?, Keltainen tupa
ja perunamaa sekä Muistojen näyttämön taidetoiminnan omaelämäkerrallisessa työskentelyssä
hyödynnettiin omia lapsuuden aikaisia valokuvia,
henkilökohtaisia tarinoita ja kuvataiteen erilaisia
materiaaleja, välineitä ja menetelmiä. Muistojen
näyttämöllä draaman maailmaan tutustuttiin teatteriharjoituksin sekä työstämällä omista kokemuksista käsikirjoitukset, jotka saivat uuden elämän
paperiteatterin pienoisnäyttämöllä. KehoNerossa omat kokemukset aktivoituivat liike-, tunne- ja
kosketusmuistoina luovan liikkeen ja tanssin keinoin. Taidetoiminta on ollut tila ja mahdollisuus
ryhmien jäsenille käsitellä elämänaikaisia kokemuksiaan. Voidaan puhua myös ihmisen kyvystä käsitellä kokemuksiaan ja antaa merkityksiä niille. Karttuneet kokemukset muovaavat aina myös tulevia
kokemuksia. Uudet kokemukset tuovat parhaimmillaan omaan toimintaan muuntelun mahdollisuuksia, herkkyyttä ja joustavuutta. Ne tukevat ja
edistävät luovaa sopeutumista eteen tulevissa haas-

Palvelumallien tutkimus- ja kehitystyön ryhmiin
osallistuneiden kerronnassa on löydettävissä tiheästi mainittuna kuvauksia asioista, jotka luokittelun
(Lieblich & al. 1998; Malmivirta 2011) jälkeen määrittelemme avaimiksi, joilla voidaan aktivoida aivojen ja muistin toimintaa. Pääavaimeksi muodostui
itse taidetoiminnan prosessi ja siinä kehkeytyneet
merkittävät kokemukset sekä rakentuneet omaelämäkerralliset Visuaaliset kertomukset1. Haastatteluaineiston analysoinnissa löydettiin seuraavanlaisia
avaimia:
Avain 1. Uuden oppiminen
Avain 2. Reflektiivinen ajattelu
Avain 3. Hiljainen tieto
Avain 4. Visuaalinen ajattelu
Avain 5. Visuaalinen hahmottaminen
Avain 6. Aistiherkkyys
Avain 7. Tunnemuisti

Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen palvelumallien tutkimus- ja kehitystyössä ja sen sosiokulttuurista ajattelua ja kokemuksellista oppimista
seuraavassa taidetoiminnassa jokainen ryhmän jäsen on löytänyt itsestään piilossa olevia voimavaroja ja osaamista. Ryhmäläiset valtautuivat tutkimaan valokuviaan ja niihin piiloutuneita muistojaan
sekä tuomaan muistonsa näkyviksi taiteen keinoin
ja jakoivat muistojaan toistensa kanssa. He löysivät uutta itsestään ja toisistaan. He hankkivat tietoa
taiteen tekemisestä ja oppivat taiteen ja taiten tekemisen. He oppivat myös näkemään ja katsomaan
taidetta toisin. He oppivat ymmärtämään henkilöhistoriassaan tapahtuneiden asioiden kulun osana
laajempaa kokonaisuutta, jolloin myös totutuissa
toimintatavoissa tapahtui muutosta ja oman elämän
eheytymistä.
Avainten rakentuminen

1

Visuaaliset kertomukset on alkujaan osa Malmivirran (2011) väitöstutkimuksessa kehitetystä taiteen ja sosiaalisen yhdistävästä postmoderniin taidekasvatukseen kiinnittyvästä taidepedagogiikasta, jota on sovellettu ja kehitetty edelleen Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen tutkimus- ja kehitystyössä.
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Avain 8. Luova ajattelu
Avain 9. Päätöksentekokyky
Avain 10. Reagointikyky
Avain 11. Sosiaalinen vuorovaikutus
Avain 12. Kehollinen luovuus ja liikeilmaisu
Aivoterveyttä määrittelevässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa (Kramer 2004; Nussbaum 2011) aivoterveyden sanotaan olevan seurausta dynaamisesta
prosessista, jossa yksilö sitoutuu sellaiseen käyttäytymiseen ja toimintaympäristöön, jotka edistävät aivojen terveellisempää elämää. Käytäntöön kiinnittyvässä henkilökohtaisia kokemuksia korostavassa
päämäärätietoisessa taidepedagogiikassa keskeistä
on sen ajatus tekemällä ja toimimalla oppimisesta.
Tekemällä oppimisessa korostetaan oppijan ja toimijan omaa aktiivisuutta tiedon rakentajana ja uuden tiedon sekä opittavan asian kytkemisellä oppijan ja toimijan oman elämän käytäntöön ja omaan
elämänhistoriaan. Oppimisen prosessi on näin elämänmittainen dynaaminen prosessi, jota taidetoiminnan tilanteissa pyrimme tukemaan sosiokulttuurista ohjauskäytännettä korostaen. Oppiminen,
visuaalinen ja reflektiivinen ajattelu ovat kognitiivista toimintaa, jotka puolestaan pitävät aivojen toiminnan joustavina läpi elämän.
Taiteella sanotaan olevan merkityksellinen tehtävänsä mielen eri kerrosten välisessä kommunikaatiossa. Palvelumallien taidetoiminnassa loimme
tietoisesti tiloja kokonaisvaltaisten kokemusten kokemiselle, jossa mielen eri kerrosten oli mahdollista olla liikkeessä ja jolloin voi myös tapahtua muutoksia tietämisen tavoissa. Taide ja taidetoiminta eri
muodoissaan liikuttaa mieltä, se ei ole ainoastaan
teosten tai esitysten tuottamista, se on myös tapa
rakentaa tai luoda elämää laajentamalla tajuntaamme, muotoilemalla uusia näkökulmia, rakentamalla
merkityksiä, luomalla ja vakiinnuttamalla sosiaalista vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa ja jakamalla yhteistä kulttuuria.
Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että aivoissa
syntyy uusia hermoverkkosolujen yhteyksiä, kun
niitä stimuloidaan visuaalisilla, auditiivisilla, verbaalisilla ja kinesteettisillä aistiärsykkeillä. Itselle
mieluinen toiminta, uusien asioiden oppiminen ja
kehittäminen muovaa aivoja ja pitää ne kunnossa.
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(Kramer & al. 2004; Diamond 2000; Cohen 2006;
Zeki 1999.) Paul Howard–Jones (2007, 27) toteaa,
että visualisoinnilla on merkitystä oppimisessa. Jonkin esineen kuvitteleminen tulee esille voimakkaina fysiologisina reaktioina, ja mielikuvia käytettäessä samat aivoalueet aktivoituvat myös silloin, kun
kohteet varsinaisesti nähdään. Mielikuvat voivat
puolestaan aktivoida suurta osaa todelliseen havaitsemiseen tarvittavasta aivoverkostoa ja korostaa niiden potentiaalia sekä hyödyllisyyttä oppimisvälineenä. Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen
kaikkien palvelumallien taidetoiminnassa pyrittiin
tietoisesti aktivoimaan aivoja visuaalisin ja erilaisin
kerronnan keinoin: kuvataiteen ja teatterin monipuolista ilmaisukieltä ja valokuvia hyödyntäen sekä
KehoNerossa vuorottaisella liikkeen havainnoimisella ja liikkeeseen vastaamisella.

Kuva1. KehoNero Valokuva Satu Mäkipuro
Nussbaum (2010) määrittelee aivoterveyden olevan
koko eliniän mittaisesti jatkuva ennaltaehkäisevä
aktiivinen prosessi, jossa aivot muovautuvat vuorovaikutuksessa rikastavan ja monipuolisen ympäristön kanssa ja jossa tapahtuu sosiaalista vuorovaikutusta toisten kanssa. Kaikkien palvelumallien
taidetoiminnassa ryhmäläiset kokivat ryhmän muiden jäsenten olleen tärkeitä. He olivat voineet jakaa kokemuksiaan toistensa kanssa ja ystävystyneet
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heille merkityksellisen toiminnan myötä. Ryhmässä
toimiminen ja osallisena oleminen oli lisännyt aktiivisuutta myös ryhmätoiminnan ulkopuolella osallistumisena erilaisiin kulttuurisiin tapahtumiin ja
erilaiseen liikkumiseen. Nussbaumin (emt.) aivoterveyden määrittelyssä myös mentaalisella stimuloinnilla, mielellisellä aktiviteetilla on tärkeä sijansa.
Tavoitteisessa taidetoiminnassa on mahdollista tavoittaa itselle merkityksellisiä kokemuksia, jotka
koskettavat mielen eri kerroksia.

käyttämätöntä resurssia. Tämän käyttämättömän
resurssin aktivoiminen käyttöön edistää Nussbaumin (2010) mukaan aivojen terveyttä ja voi viivästyttää muistisairauksien ilmaantuvuutta.

Kotihoito vanhustyön sydämenä ja
kotiin vietävät palvelut Härkätien
yhteistoiminta-alueella
Tehu–osahanke
Kirjoittajat: Maija-Liisa Aronpää, Elina Vuorio,
Hannele Lampo, Turun ammattikorkeakoulu Oy
Kehittämistyön lähtökohdat ja tavoitteet

Kuva 2. Mitä haluan elämästäni muistaa?
Valokuva Suvi Kivelä
Aivoterveyden kannalta merkityksellistä on (Nussbaum 2010), että aivot tekevät työtä uudenlaisten ja
monimutkaisten tehtävien kanssa koko eliniän ajan.
Uuden oppimisessa on tärkeää, että aivojen käyttämätön resurssi (Brain reserve theory) pääsee käyttöön. Palvelumallien taidetoimintaan osallistuneet
ryhmäläiset kertovat tehtävien olleen haasteellisia
ja että he olivat uusien asioiden ääressä toistuvasti taidetoiminnan eri vaiheissa, uusien materiaalien ja välineiden haltuun ottamisessa. KehoNerossa
kehollisessa ilmaisussa löytyi toistuvasti itselle uusia tai unohduksissa olevaa, jolloin myös mielikuvitus ja luova ajattelu aktivoituivat fyysisen aktiivisuuden lisäksi.
Kokonaisuutta tarkastellessa voidaan päätellä, että
Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen palvelumallien taidetoiminnassa mukana olleet ryhmäläiset olivat aktivoineet käyttöönsä aivoissaan olevaa

Liedon, Koski Tl:n, Marttilan ja Tarvasjoen sosiaali- ja terveysalojen johtavat viranhaltijat linjasivat loppukeväästä 2012 Härkätien kuntien yhteistoiminta-alueella toimivan hankeosion nimeksi
Kotihoito vanhustyön sydämenä ja kotiin vietävät palvelut.
Tuolloin tehtiin myös virallinen päätös osallistumisesta Pumppu / TEHU-osahankkeeseen. Hankeosion tavoitteena oli rakentaa 1.1.2013 käynnistyneelle, Liedon, Koski Tl:n, Marttilan ja Tarvasjoen
sosiaali- ja terveystoimien yhteistoiminta-alueelle
(Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut) sosiaali- ja
terveystyön sekä kuntien sektorirajat ylittäviä palvelumalleja vanhusten kotiin annettaviin palveluihin. Toimintatapojen yhdenmukaistaminen nähtiin
hyväksi tavaksi rakentaa yhteistyötä kuntien välillä sekä luoda asiakkaiden tarpeita vastaavia ja tasapuolisia palveluita. Pyrkimyksenä oli myös tarjolla olevien palveluiden periaatteiden ja saatavuuden
selkiyttäminen.
Kotihoidon kehittäminen käynnistyi asiantuntijaryhmän kanssa. Hankkeen asiantuntijaryhmään
kutsuttiin hankekuntien vanhustyön johtajat ja kotihoidon esimiehet. Kehittämisen visioksi muotoutui
seuraava lause: ”Tehokkaat toimintatavat yhdenvertaisten palveluiden turvaamiseksi Härkätien SOTEyhteistoiminta-alueen asiakkaille”. Kehittämistehtävän toteutusta varten päätettiin muodostaa niin
sanotut teematiimit, joihin asiantuntijaryhmä valitsi jäsenet koko henkilökunnasta. Kaikki hankkeessa mukana olevat kunnat ja niiden kotihoidon osaaminen olivat edustettuina kaikissa teematiimeissä.
Teematiimit muodostettiin yhteisesti valittujen ke-
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hittämistarpeiden työstämiseen. Nämä kehittämistarpeet nousivat hankkeen alussa sekä kuntien
vanhustyön ja kotihoidon esimiehille että kuntien
kotihoidon henkilökunnalle tehdyn kartoituksen
pohjalta. Teematiimeissä työstettäviksi kehittämistarpeiksi tulivat 1) kotihoidon kriteerit ja maksut, 2)
kotihoidon kotiuttamistoiminnan prosessi ja 3) kotihoidon palvelutarpeiden arviointi.
Tarkoituksena oli kehittää Härkätien kuntien kotihoitoa vaikuttamalla kotihoidon toimintatapoihin.
Kehittämisessä tehtiin näkyväksi kotihoidon toimintaa ja omaksuttuja toimintamalleja. Tavoitteena oli konkretisoida nykyisten toimintakäytäntöjen
merkitys ja löytää ratkaisuja niissä todettuihin ongelmiin sekä luoda yhteistoiminta-alueen kotihoitoon kaikille yhteinen toimintamalli ja käynnistää
sen siirtyminen käytäntöön.
Yhteistoiminnallinen
työskentely hankkeessa
Kehittämishanke toteutettiin toimintatutkimuksellista näkökulmaa mukaillen. Toimintatutkimuksen tavoitteena on kehittää toimintakäytäntöjä paremmiksi tuottamalla tietoa ihmisten toiminnasta
heidän omissa työympäristöissään. Tutkimus osallistaa mukana olijat reflektiiviseen, sosiaaliseen oppimisprosessiin. Toimintatutkimuksellisessa kehittämistyössä on olennaista, että kaikki työyhteisön
jäsenet osallistuvat siihen. Jokaisen ajatukset on
tärkeää kuulla ja ottaa huomioon. (Ala-Laurinaho
2004; Kemmis & McTaggart 2000, 567–605.) Oppimista tapahtuu kuuntelemalla toisia, tarkastelemalla ja pohtimalla toimintatapoja yhdessä toisten
kanssa (Poikela & Järvinen 2007), tämä liittää toimintatutkimuksen myös sosiokonstruktivistiseen
oppimiskäsitykseen.
Muutostoiminnassa nojauduttiin väljästi Engeströmin (2002, 128) esittämään kehittävään työntutkimukseen ja sen prosessimalliin. Prosessimallin
mukaisesti Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut
-yhteistoiminta-alueen kotihoidon kehittämisaskeleet voidaan kuvata seuraavasti:
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1. nykyisen toimintatavan kartoitus
2. toiminnan kehityshistorian ja nykyisten
ristiriitojen analyysi
3. uuden toimintamallin suunnittelu ja
4. uuden toimintamallin käyttöönoton tukeminen.
Yhteistoiminnallisessa, henkilöstön kanssa yhdessä toteutetussa kehittämishankkeessa, on keskeistä
henkilöstön ja sidosryhmien asiantuntemus (Hennala & Melkas 2009). Yhteistoiminnallinen työskentely hankeosiossa perustui konkreettiseen ja
luottamukselliseen vuorovaikutukseen kuntien kotihoidon toimintatahojen ja ammattikorkeakoulun
tutkimus- ja kehittämistoimijoiden välillä.
Nykyisten toimintatapojen ja niiden puutteiden tarkastelun jälkeen tapahtunut toiminnan yhteinen
kehittäminen sai aikaan muutoksia toimintatapoihin ja korjauksia toimenpiteisiin. Muutoksia toteuttivat toimintaan osallistuvat henkilöt itse parantaakseen toimintojensa järkevyyttä tai tehokkuutta.
Muutoksen tekijöinä olivat muun muassa teematiimeihin osallistuneet työntekijät työstäessään yhdessä prosessikaavioita, samoin kuin kaikkien kuntien kotihoidon henkilöstö tuodessaan ajatuksensa
teematiimien työskentelyyn Yhteistyöllä eteenpäin
-työpajoissa. Niitä järjestettiin syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Tämä on vaikuttanut siihen, että työntekijöiden ymmärrys työyhteisön ja sen ympäristön
asioista on parantunut (vertaa Alasoini 2010, 121).
Asiantuntijaryhmän sanoin sanottuna: ”…on nähty, että muillakin on ongelmia, tiedostetaan ja hahmotetaan
kokonaisuuksia…”. Yhteiskeskusteluissa ja eri kehittämismenetelmillä toteutetuissa työpajoissa saatiin
kehittämistyöhön mukaan se sanaton tietous, ammattitaito ja kokemustieto, jota alalla toimivilla ihmisillä ja käyttäjillä on (katso esimerkiksi Heinonen
2007, 90). Työntekijöiden niin sanotun hiljaisen tiedon kautta välittyi osittain myös ikääntyneiden ääni,
joskin ammattilaisten kuvaamana ja professionaalisesti tulkittuna.
Vaikka kehittämisprosessissa ei päästykään toimintatutkimuksellisen syklin kaikkiin vaiheisiin (katso
Heikkinen 2007) – suunnitelma ei sisältänyt varsinaista toteutusvaihetta – yksi teematiimien osallistujista arvioi:” Uutta tietoakin tuli, jota olen myös tuonut työyhteisön tietoon ja olemme jo muuttaneet muutamia
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toimintatapoja” (Teematiimi II arviointi, yhteenveto).
Syklimäisesti tapahtuva yhteinen suunnittelu tiimeissä, nykyisten käytäntöjen havainnointi tiimien
välissä omassa työssä ja yhdessä tapahtuva toiminnan reflektointi ovat kuitenkin synnyttäneet joitain
käytäntöjen muutoksia.
Teematiimien työstämisen prosessien ja tuotosten
tarkoituksena on ollut aikaan saada muutoksia kotihoidon toimintatapoihin ja yhdenmukaistaa käytäntöjä. Tämän perusteella on voitu parantaa kotihoidon palvelujen kohdentumista niitä tarvitseville
ikääntyneille. Kuntalaiset on nähty tässä kehittämistyössä aktiivisina toimijoina omassa elämässään ja
elinympäristössään.
Kehittämisen toimintaprosessi
Härkätien kunnissa
Toimintaprosessia voidaan kuvata tapahtuvana sekä
teematiimeissä että asiantuntijaryhmän prosessissa.
Tässä kuvatut teematiimit kokoontuivat noin kerran kuukaudessa 1.1.2013- 30.5.2014 välisenä aikana. Teematiimit muodostivat yhteisöllisen ja selkeän kehittämisrakenteen, jossa samat työntekijät
kokoontuivat säännöllisesti yhteen tietyn kehittämisteeman ympärille. Muun muassa Seppänen -Järvelä ja Vataja (2009) korostavat rakenteiden merkitystä työn kehittämisessä. Teematiimirakenne
mahdollisti selkeän ajan ja paikan kehittämiselle.
Se myös tarkoitti kiinteää yhteistyötä siihen sitoutuneen henkilöstön kesken yhteisesti sovittuine aikatauluineen. Jokaisen tapaamisen sisällöt ja menetelmät oli suunniteltu vuorovaikutteisiksi siten, että
niissä vuorottelivat kotihoidon käytäntöjen tunnistaminen ja kehittäminen. Prosesseja jatkettiin tapaamisissa niin kauan, kunnes löydettiin ratkaisuja
toimintamalleista aiheutuviin solmukohtiin ja ongelmiksi havaittuihin asioihin. Työstettyjä ratkaisuja arvioitiin kunkin teematiimin omissa tapaamisissa sekä ristiin arvioinneissa teematiimien välillä ja
asiantuntijaryhmässä.
Aluksi kartoitettiin neljän kunnan kotihoidon nykytila siihen liittyvät toimintaympäristöt ja -menetelmät sekä niihin liittyvät esimiesten ja henkilökunnan
roolit ja näkemykset. Kartoitus tehtiin hankkeen
alussa kotihoidon työntekijöille ja vanhustyön ja
kotihoidon esimiehille suunnatuilla kyselyillä, kyse-

lyn tuloksista johdetuilla SWOT- analyyseilla sekä
teematiimeissä keskustellen. Tapaamiskertojen välillä prosessikuvauksia työstettiin sanalliseen muotoon, kuvioiksi ja taulukoiksi, esimerkiksi työkalut
ja – menetelmät sekä palvelutarpeen arvioinnissa
käytetyt mittarit työstettiin taulukoksi. Tämä kehittämisvaihe liittyy Engeströmin prosessimallin ensimmäiseen kohtaan, nykyisen toimintatavan
kartoitus.
Engeströmin prosessimallin toisen vaiheen, toiminnan kehityshistorian ja nykyisten ristiriitojen
analyysi, mukaisesti selvitettiin ja muodostettiin
kokonaiskäsitys hankkeeseen osallistuvien kuntien vanhuspalveluista ja kotihoidosta. Lisäksi pohdittiin kuntien kotihoidon toimintaprosessien yhtäläisyyksiä ja eroavuuksia, toimintaprosessien
muutostarpeita ja käytettyjen välineiden soveltuvuutta kehitettävän toimintamallin tarpeisiin. Erityisesti keskusteltiin tiedonkulusta asiakkaan,
omaisten, kotihoidon ja kotiuttavan tahon välillä.
Engeströmin prosessimallin kolmannessa vaiheessa, uuden toimintamallin suunnittelu, muodostettiin kaikille yhteinen kotihoidon toimintamalli
prosessikuvauksineen.
Tässä yhteydessä pohdittiin muun muassa sitä, millaisia vastuita ja rooleja eri ammattiryhmillä pitäisi olla, jotta asiakkaan tarpeita pystyttäisiin paremmin kohtaamaan ja miten prosessimallissa pitäisi
näkyä asiakkaan osallisuus ja itsemääräämisoikeus.
Hankeosiossa kansalaisen, ikääntyneen kotihoidon asiakkaan, oma ääni ja suora vaikutusmahdollisuus toimintaprosessiin on ollut pieni, minkä takia
ikääntyneen äänen kuuleminen eri tavoin on jatkokehittämisen haasteena. Hankeosion kehittämisprosessin loppuvaiheessa on otettu mukaan myös
vanhus- ja vammaisneuvosto, mikä osaltaan edistää
ikääntyneiden äänen kuulemista. Vanhus- ja vammaisneuvostolle on esitelty kehittämistyötä ja heidät kutsutaan hankeosion päätöstilaisuuteen työstämään asioita yhdessä kuntatoimijoiden kanssa.
Kehittämistyö jatkuu siis projektin jälkeenkin.
Kaikille yhteisen kotihoidon toimintamallin käyttöönoton tukeminen yhteistoiminta-alueella toteutettiin muun muassa koko kotihoidon henkilöstölle
syksyllä 2013 ja keväällä 2014 järjestetyissä työpa-
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joissa, joissa henkilöstö toi esille näkemyksiään teematiimeissä työstettyihin teemoihin ja kysymyksiin
sekä kaikille yhteiseen toimintamalliin. Tämä vastaa
Engeströmin prosessimallin viimeistä vaihetta, uuden toimintamallin käyttöönoton tukemista.
Teematiimien osallistujien työskentelyä avustavien
ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehittämistyöntekijöiden tehtävänä oli ryhmätoiminnan pohjaksi
soveltuvien teoreettisten mallien valinta ja syklisten
kehittämisprosessien suunnittelu, koordinointi ja
ohjaus sekä osallistujien toiminnan tukeminen. Lisäksi tehtävänä oli dokumentoida prosessit ja laatia
dokumentit kuntien päätöksentekoon, kuntalaisille ja kotihoidon työntekijöiden käyttöön. Dokumentoinnissa tallennettiin eri toimijatahoille prosessikuvaus ja -kertomus hankkeen vaiheista sekä
tiivistelmä kertyneestä aineistosta, teoreettisista
taustamalleista ja kehittämistuloksista.
Kehittämisprosessin tulokset
yhteistoiminta-alueella
Kehittämisprosessin ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa syntyi tuloksena lähtötilanteen kuvaus ja sen
pohjalta laadittu SWOT- analyysi Härkätien kuntien
vanhustyön ja kotihoidon esimiesten ja henkilökunnan näkemyksistä työstään. Kuvaukseen tiivistettiin
jokaisen kunnan kotihoidon hyvät käytännöt, mahdollisuudet, heikkoudet ja kehittämistarpeet yhteistoiminta-alueen näkökulmasta.
Kolmannessa vaiheessa jokaisessa teematiimissä
luotiin yhteistoiminta-alueen kotihoidolle toimintamallit: kotihoidon palvelujen kriteerit ja maksut
(hyväksyttiin yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnassa marraskuussa 20132), kotiuttamistoiminta ja palvelutarpeen selvittäminen (ks.
erilliset liitteet 1 ja 2). Prosessin lopulla laadittiin
suunnitelma ja pyrittiin vaikuttamaan siihen, että
jokaisessa teematiimissä kehitetyt yhteiset toimintamallit jalkautetaan kotihoidon toimintaympäristöjen käyttöön. Kotiuttamisprosessiin ja palvelutarpeen selvittämisprosessiin liittyvistä tuotoksista
laadittiin henkilöstön perehdytysmateriaalia ja näistä materiaaleista osaa käytetään tehtäessä esitettä
palveluista kuntalaisille. Myös kuntien nettisivuille
2

Härkätien sosiaalipalvelut – Kotiin vietävien palveluiden myöntämisen perusteet ja asiakasmaksut dokumentti on julkaistu Liedon kunnan verkkosivuilla (http://www.lieto.fi/fiFI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Vanhusten_palvelut/Vanhusten_kotihoito)
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saatiin näistä tuotoksista tietoa kotihoitoon liittyvistä asioista. Kevään 2014 koko henkilöstölle suunnatuissa työpajoissa oli myös tarkoituksena jalkauttaa
teematiimien tuotoksia keskusteluttamalla henkilöstöä niissä käsitellyistä teemoista. Työpajoihin
osallistuivat myös kuntien teematiimeihin osallistuneet edustajat.
Hankeprosessiin ei liittynyt interventiota, jossa toimintamalli olisi kokonaisuudessaan jalkautettu käytäntöön sillä ajatuksella, että yhteistoiminta-alueella
olisi vastakin mahdollista käyttää samanlaista kehittämisen rakennetta kuin hankkeen aikana on käytetty, esimerkiksi teematiimejä ja koko henkilöstön
työpajoja. On kuitenkin toivottavaa, että kehittämisprosessi jatkuisi omavaraisena hankkeen päätyttyä. Teematiimien toteutuksen rakenne on sellainen, että se soveltuu hyvin käytettäväksi erilaisissa
työelämän kehittämistehtävissä.
TEHU -hankkeen Härkätien kuntiin keskittyneessä
hankeosiossa on tuotettu julkaisu3, johon kuntien
hanketoimijat ovat yhdessä laatineet kirjoittamissuunnitelman. Artikkelin kirjoittaminen julkaisuun
sitoutti kehittämistyössä mukana olleet teematiimiläiset reflektoimaan ja arvioimaan teematiimien
toimintaprosessia ja tuloksia. Interventionistinen
kirjoittaminen tarkoittaa kehittämishankkeessa rakennettujen toimintamallien ja välineiden kehittelyä
tukevien tekstien tuottamista hankeprosessin aikana. Hankkeessa kirjoitettujen tekstien avulla kuvataan muutoksen tuottamista ja myös pyritään tuottamaan muutosta. (Lambert, Vanhanen-Nuutinen
2005.)
Seuraavassa on koottu kehittämiseen osallistuneiden teematiimiläisten kokemuksia kehittämistyöstä
TEHU -hankkeessa otsikolla: ”Onnistunut muutos on itse tehty!”
Teematiimeihin osallistuneilta työntekijöiden edustajilta kerättiin kirjallista palautetta kehittämistyöskentelystä prosessin aikana. Vastausten perusteella
voidaan todeta, että toisten työn ja toimintatapojen ymmärtäminen on keskeistä muutostoiminnassa. Kehittämistoiminnan myötä tämä tuli mahdolliseksi. Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön
koettiin myönteisenä asiana. Tiimeihin osallistuneet
3

Hankeosion julkaisu on ladattavissa
http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164964.pdf
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henkilökunnan edustajat totesivat, että oli tärkeää
ja hedelmällistä olla kehittämässä ja vaikuttamassa
siihen, miten yhteistoiminta-alueella tullaan toimimaan. Heidän mielestään oli hyvä, että työskentelyyn osallistujat olivat koko tulevalta yhteistoiminta-alueelta. Vastaavia tilaisuuksia ei ole aiemmin
ollut.
… oli kiva keskustella vastaavissa toimintayksiköissä työskentelevien hoitajien kanssa ja vaihtaa
näkemyksiä toimintatavoista. Tällaisia kollegiaalisia tapaamisia olisi vastaisuudessakin hyvä olla,
koska teemme samaa työtä ja yhteiset keskustelut
tuottavat aina hedelmää…
Osallistujien mielestä kehittämistoiminnalle asetettiin selkeät tavoitteet ja niiden saavuttamisessa onnistuttiin. Kehittämistoiminta tuotti uutta tietoa ja
selkiytti toimintatapoja. Tiedonkulun toimivuuden
parantuminen koettiin myös tärkeäksi. Uuden toimintamallin koettiin selkeyttäneen pelisääntöjä ja
vastuita sekä edesauttavan esimerkiksi uusien henkilöiden perehdyttämistä.
Nyt meillä on hyvä toimintamalli ja toivottavasti sitä jokainen toteutamme vastaisuudessa. Uutta tietoakin tuli, jota olen myös tuonut työyhteisön tietoon ja olemme jo muuttaneet muutamia
toimintatapoja.
Kyllä kehittämistoiminta tuotti uutta tietoa ja ainakin selkeämpiä toimintatapoja
Tulevaisuudessa yhteistoiminta-alueen kuntien väliselle yhteistyölle koettiin kehittämistyöstä olevan
hyötyä. Pidettiin tärkeänä, että kunnilla olisi jatkossakin yhteistyötä. Toivottiin myös työnkiertoa, jotta
olisi käsitys toisten työstä.
On erittäin tärkeää, että yhteistoiminta-alueella
toimitaan jatkossakin samalla tavalla ja samoilla
säännöillä. Toivon, että jatkossakin olisi yhteisiä
palavereja, joissa kehittäisimme kotihoitoa ja sopisimme yhteisistä toimintatavoista. Tämä takaa tasapuoliset ja laadukkaat palvelut kaikille.
Vastaajilla oli jonkin verran epäilyjä SoTe - alueen
toimivuudesta, mutta positiivisin mielin kuitenkin
suhtauduttiin tulevaan. Uudistus haluttiin nähdä

enemmän mahdollisuutena kuin uhkana. Uhkaksi
koettiin se, että pienten kuntien ääntä ei kuulla ja
toimitaan isojen ehdoilla. Epäiltiin, että mikään ei
juurikaan muutu. Toisaalta muutamassa kunnassa
on jo ennen kehittämishanketta tehty paljon muutoksia, jolloin yhdistymistä ei koeta kovinkaan suurena muutoksena. Yhdistymisessä nähdään lisääntyvää yhteistyötä naapurikuntien kanssa, joka tuo
enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.
Uhkana on se, että joku aina pyrkii jyräämään
toisten ehdotukset. Epävarmuutta on ilmassa, mallia nähty jo muista kunnista.
Omassa työssäni olen tehnyt tiivistä yhteistyötä sosiaalipuolen kanssa jo monet vuodet, joten en näe
tätä muutosta niin kovinkaan suurena. Asiakkaat ovat yhteisiä jo suurelta osin ja hoitajat vanhoja tuttuja.
Yhden huoli on kaikkien huoli. Tiedonsaanti
paranee.
Henkilöstölle olisi jatkossakin turvattava mahdollisuudet erilaisiin yhteistyöfoorumeihin. On kiinnitettävä huomiota tiedonkulun turvaamiseen ja
yhdessä yhteisistä asioista sopimiseen sekä kaikille
osapuolille parhaiden mahdollisten toimintatapojen
löytymiseen. Jokaisen on myös oltava valmiita kyseenalaistamaan toimintatapojaan. Pitää sopia miten sitoudutaan toimimaan yhteisten toimintamallien mukaisesti.
Kaarina Isoherranen toteaa väitöstutkimuksessaan
(2012), että organisaatiossa ja sen johdossa tarvitaan yhteistä näkemystä ja yhteisiä tavoitteita sekä
jatkuvaa tukea muutoksessa. On tärkeää, että kaikki työntekijät käyvät saman koulutuksen ja saavat
saman tiedon. Näin luodaan ymmärrystä ja motivaatiota muutokseen. Isoherranen toteaa, että uusien mallien ja toimintatapojen kehittämisessä tarvitaan taitoa keskustella avoimesti ja uskallusta
kyseenalaistaa hyvässä hengessä. Hyvin toimineissa teematiimeissä ammattilaiset luottivat toisiinsa ja
tukivat toisiaan. Tällaisissa tiimeissä haluttiin työskennellä, vaikka välillä kehittämistyö toi lisätyötä ja
potilaskäyntejä jouduttiin siirtämään tapaamisten
tieltä. Haasteena Härkätien kunnissa on lähitulevaisuudessa se, miten hankkeessa kehitettyjä prosessi-
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malleja ja yhteistoiminnallista työskentelyä viedään
työn tekemisen arkeen ja eteenpäin kehitettäviksi.
Tämä on johtamiseen liittyvä kysymys ja työyhteisön yhteinen asia.

… tätä ei voi liikaa korostaa, asiakas tahtoo
unohtua monta kertaa, etenkin kun painopiste
monesti on erilaisten kirjaamisten ja käytäntöjen
kehittämisessä.

Vanhustyön johtajat ja kotihoidon esimiehet kertoivat teematiimitoiminnan helpottaneen yhteenliittymistä muun muassa siten, että kynnys yhteistyöhön
on madaltunut, sekä esimiesten että henkilökunnan
on ollut mahdollista tutustua toisiinsa sekä eri työyhteisöjen työtapoihin. Tämän myötä näkemys on
laajentunut ja avautunut yli kuntarajojen. Henkilökunnan näkökulmasta he kokevat hyväksi sen, että
teematiimeissä on saanut vertaistukea ja niissä on
tapahtunut vertaisoppimista. On opittu toimintakulttuuriin uudenlaista tapaa tehdä asioita, esimerkiksi kiinnittämään enemmän huomiota asiakkaan
itsemääräämisoikeuteen ja asiakaslähtöisyyteen.

Lisäksi teematiimeissä työskentely ja ammattikorkeakoulun hanketoimijoiden kanssa tehty yhteistyö
on tarjonnut apua ryhmien vetämiseen ja suunniteluun sekä käytännön asioihin.
... ainakin kirjaamistyö on helpottanut paljon hankeasioiden eteenpäinviemistä. työntekijöillä ja viranhaltijoilla on usein yhteinen näkemys ja osaaminen, mutta kirjoihin ja kansiin vieminen vaatii
sen ylimääräisen panostuksen mitä harvemmin on.
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Pärjäin-pilotti – Kansalaislähtöisyyden periaatteet
sähköisissä terveys- ja hyvinvointipalveluissa
Pärjäin –osahanke
Kirjoittajat: Knaapi-Junnila Sari, Korpela Anna, Koskinen Jani, Otim Ronald ja Tuomisto Antti
Work Informatics, Turun yliopiston Turun kauppakorkeakoulu
Seuraavan sukupolven kansalaislähtöisten sähköisten terveyspalvelujen suunnittelun periaatteet perustuvat yhä parempaan ymmärrykseen sosiaalisesta pääomasta, ihmisten vastuista, tietotyöstä,
velvollisuuksista ja yhteistoiminnallisuudesta. Tuottamamme kansalaislähtöisyyden periaatteet kertovat keskeisten toimijoiden – kansalaisen, terveydenhuollon ammattihenkilön sekä tietojärjestelmän
kehittäjän – rooleista hyvinvoinnin ja elämänhallinnan lisäämiseksi. Kansalainen sekä terveydenhuollon ammattihenkilö tuovat yhtälöön kumpikin oman asiantuntijuutensa ja tärkeän voimavaran.
Tietojärjestelmän kehittäjä taas luo välineitä, joiden
avulla tätä tietoa voidaan jakaa ja hyödyntää terveydenhuollossa ja on täten keskeinen tekijä uusia
toimintatapoja luotaessa. Elämänpolulla, jossa jokainen kansalainen on oman elämänsä asiantuntija, tarvitaan näiden kaikkien eri rooleissa toimivien
yhteistyötä. Näin voidaan aikaansaada kansalaislähtöinen toimintatapa, joka kunnioittaa kansalaisen oikeuksia, huomioi hänen tarpeitaan ja samalla mahdollistaa tehokkaan terveydenhuollon, jossa
kansalainen voi toimia aktiivisesti. Tätä voidaan
edesauttaa laadukkaalla ja luotettavalla viestinnällä
ja tiedonhallinnalla, jossa tietojärjestelmillä on tärkeä rooli.
Kansalaislähtöisyyden periaatteilla kuvaamme näitä kolmea eri toimijaa ja heidän välisiä suhteitaan
kansalaisen näkökulmasta. Korostamme sitä, että
terveydenhuollon ammattihenkilön ja tietojärjestelmän kehittäjän tulkinnat on johdettu kansalaisilta
kerätystä tutkimusaineistosta. Tuloksena on viitekehys, jonka jokaisen osan merkitys nähdään erottamattomana osana kokonaisuutta - jokainen periaate
on sidoksissa toisiin ja niitä ei voi käsitellä yksittäin.
Eri rooleissa toimivien henkilöiden monimuotoiset
suhteet ja tilanteet huomioimalla saadaan aikaan paremmin toimintaa tukevia ja vaikuttavampia sähköi-

siä terveyspalveluita. Sähköisten terveyspalvelujen
aiempaa laajempi ja vaikuttava käyttö vaatii kaikkien
kolmen – kansalaisen, terveydenhuollon ammattihenkilön ja tietojärjestelmän kehittäjän – mukana
olon, jotta muutos tapahtuu.
Avainsanat: Kansalaislähtöisyys; sähköiset terveyspalvelut; tietojärjestelmät; tietojärjestelmien kehittäminen; terveydenhuollon laatu, saatavuus ja arviointi; informatiikka

Johdanto
De Vries (1980) totesi jo vuosikymmeniä sitten ihmisellä olevan vastuu omasta terveydestään. Samalla hän kuitenkin korosti, että vastuun ottamiseksi
pitää olla resursseja – muuten vastuuta ei voi ottaa.
Hän nostaa esiin kolme ehtoa, joiden tulee täyttyä
vastuun ottamisen mahdollistamiseksi. Ensinnäkin, ihmisellä tulee olla autonomia omissa päätöksissään, sillä ilman tätä autonomista päätösvaltaa ei
voi olla vastuussa päätöksistään. Toiseksi ihmisellä
pitää olla oikeus hoitoon ja tukeen. Kolmanneksi
ihmisellä tulee olla käytössään informaatiota, jotta
hänellä on ymmärrys ja tarvittava tietämys valinnoistaan ja päätöksistään. Ilman näitä ei voida olettaa ihmisen ottavan vastuuta omasta terveydestään.
Nämä ehdot ovat hyviä lähtökohtia yhteiskunnassa, jossa ihmisiltä odotetaan enemmän aktiivisuutta
omasta terveydestään.
Jotta voidaan vastata terveydenhuollon haasteisiin, meidän on tärkeä ymmärtää yksilön merkitys oman terveytensä ylläpidossa ja hoidossa.
DeVriesin (1980) ajatukset huomioiden pelkät ulkoapäin annetut ohjeet ja tavoitteet, joiden avulla
yritetään ylläpitää tai parantaa kansalaisen terveyttä,
eivät useinkaan saa aikaan kestäviä vaikutuksia sitoutumisen puutteesta johtuen. Vain yksilö itse voi
tehdä päätöksen noudattaa tai olla noudattamatta
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saamiaan hoito-ohjeita ja suosituksia. Päätökseen
voivat myös vaikuttaa henkilön läheiset, ystävät
ja ammattilaiset, mutta siltikään päätöksen suunta
tai sisältö eivät aina ole sitä, mitä tavoitellaan, eivät
edes yksilön saati kansanterveyden ja -talouden näkökulmasta. Siksi on tärkeää tarkastella terveydenhuoltoa ja kansalaisen asemaa kansalaislähtöisesti,
jotta voidaan mahdollistaa hänen sitoutumisensa
oman hyvinvointinsa edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn ja terveytensä hoitoon yhteistyössä
terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Kansalaislähtöisyydellä tarkoitetaan sitä, että kansalainen
kohdataan kokonaisvaltaisesti ja hänen henkilökohtaiset tarpeensa huomioiden. Kansalainen ei siis ole
vain potilas vaan kokonaisvaltainen, omaa arkeaan
elävä ihminen yksilöllisine tarpeineen ja hänellä on
omat henkilökohtaiset tavoitteensa, joita tulee kunnioittaa ja kuunnella. Jotta kansalaislähtöisyys toteutuu, tulee kansalaisen tarpeet ja niiden kuuleminen olla lähtökohtana terveydenhuollon toimintaa
ja palveluja kehittäessä.
Pärjäin-pilotissa kartoitetaan ja luodaan uutta ymmärrystä tietojärjestelmien merkitykselle tässä
kansalaislähtöisessä kontekstissa ja muodostetaan
kansalaislähtöisyyden keskeiset vaatimukset – periaatteet – hyvälle toiminnalle ja kehitystyölle. Pärjäin-pilotin4 tutkimus on hyödyntänyt sitä edeltävän
OmaHyvinvointi-hankkeen5 tuloksia vaatimusten
kehityksessä. Pilotin aikana Turun kaupungin eTerveyspalvelualustalla pilotoitiin kansalaisten tarpeiden pohjalta kehitettyjä sähköisiä terveyspalveluita
sekä tarkasteltiin niiden vaikutusta käytännön toimiin kansalaisen puolella. Pilottiin osallistui 34 turkulaista, joiden mahdollisesti sydämen toimintaan
liittyviä oireita selviteltiin kaupungin terveydenhuollossa. Pärjäin-pilotin sähköiset terveyspalvelut
kehitettiin yhteistyössä pilottiin osallistuneiden kansalaisten, Turun yliopiston, CGI Suomi Oy:n ja Turun kaupungin kanssa.
Tässä raportissa esitetään Pärjäin-pilotissa kehitetyt kansalaislähtöisyyden periaatteet ja samalla esitellään lyhyesti niiden teoreettinen tausta. Esitetyt
kansalaislähtöisyyden periaatteet perustuvat pilotin
tutkimuksessa tehtyihin havaintoihin ja löydöksiin,
jotka ovat vahvasti kytköksissä kansalaisen arkeen,
terveydenhoitoon sekä Svenaeuksen (2001) esitte4
5

http://workinformatics.utu.fi/coper/index.html
http://omahyvinvointi.utu.fi/index.php?id=1

lemään konseptiin kotoisaan oloon. Kansalaisen arki
on tutkimuksen keskiössä, jotta saavutettaisiin kokonaisvaltainen ymmärrys kansalaisen jokapäiväiseen elämään ja arkeen kuuluvista asioista, ja siitä
miten sairauksien ennaltaehkäisy sekä terveyden- ja
sairaudenhoito siinä yhteydessä ilmenevät. Tämä
on tärkeää, jotta palvelukehityksessä on voitu huomioida kansalaisen tarpeiden lisäksi myös palveluiden soveltuvuus kansalaisen arkirutiineihin ja koko
elämään.
Kotoisa olo on konsepti, joka perustuu ruotsalaisen
filosofin ja professorin Fredrig Svenaeuksen (2001)
esittelemään määritelmään terveydestä. Svenaeuksen määritelmässä terveys nähdään ihmisen kotoisana olona hänen omassa elämässään. Kotoisa olo
toteutuu, kun ihminen on sinut itsensä ja omien
mahdollisuuksiensa kanssa suhteessa terveyteensä. Terveys ja hyvinvointi nähdään tässä yhteydessä monimuotoisemmin kuin sairauden poissaolona
(katso myös WHO 1948 ja Huber ym. 2011). Terveys kotoisana olona ja kansalaislähtöisyys korostavat sitä, että kansalaisen ollessa potilas, hänet tulee
kohdata yksilönä kokonaisvaltaisesti, koska hänellä
on itsestään tietoa, jota terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat toiminnassaan. Konseptissa pelkkää lääketieteellistä tilaa tärkeämpänä nähdäänkin
ihmisen oma kokemus elämästään. Ihmistä ei siis
määritellä ainoastaan lääketieteellisen hoidon kohteena. Tämän näkemyksen vahvuus on siinä, että
ihmistä ei nähdä vain potilaana tai kehona, jossa
mahdollisesti on jonkinlaisia vikoja. Sen sijaan keskitytään siihen, miten kehoon liittyvät ja myös muut
ongelmat ja asiat ilmenevät henkilölle itselleen ja
miten ne hänen elämäänsä mahdollisesti vaikuttavat. Tällöin terveydenhuollossa voitaisiin korostaa toimenpiteiden toteutuksissa lähtökohtia, jotka ovat kansalaiselle itselleen tärkeitä hänen omassa
elämässään ja joihin hän itse haluaisi apua terveydenhuollolta tai muulta tukea tarjoavalta taholta.
Keskeisenä työkaluna pilotissa ovat myös olleet käsitteet särö ja pyrintö (katso Lahtiranta ja Nurminen 2014). Käsitteiden avulla on kuvattu kansalaisen suhtautumista ja sitoutumista omaan terveyden
– kotoisan olon – ylläpitoon ja edistämiseen. Särö
on tapahtuma, joka muuttaa ihmisen kuvaa tai kokemusta itsestään siten, että hän ei enää tunne olevansa kotonaan omassa elämässään. Särö voi olla
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esimerkiksi dramaattinen kohtaus, jossa hän joutuu
akuutisti turvautumaan terveydenhuollon apuun,
mutta se voi myös olla pieni muutos arjen toiminnassa, joka aiheuttaa vieraantumisen kotoisasta
olosta. Pyrintö taas on ihmisessä itsessään syntyvä tahtotila tai pyrkimys ylläpitää tai muuttaa omaa
tilannetta johonkin suuntaan, yleensä itselle kotoisaan oloon, esimerkiksi sairautta edeltävään tilaan
tai jopa parempaan. Pyrinnön tarkoitus olisi siis
poistaa särö tai oikeammin sen aiheuttaja tai jopa
jo ennaltaehkäistä särön syntyminen. Särö ja pyrintö ovat siis ihmisen kokemukseen liittyviä yksilöllisiä tiloja, joilla on monesti selkeä yhteys, mutta
yhteys ei ole välttämätöntä. Säröä ei aina seuraa särön poistamiseen keskittyvä pyrintö ja pyrintö voi
esiintyä ilman koettua säröä. Merkityksellistä särölle
ja pyrinnölle on informaatio – ilman tietoa on ihmisen mahdotonta tehdä tietoisia päätöksiä koskien omaa terveyttään ja elämäänsä. Ilman tarvittavaa tietoa ihmisen kohtaama särö voi olla hänelle
epäselvä ja mahdollisesti ahdistavakin, koska tiedonpuutteen vuoksi ymmärrys säröstä tai sen merkityksestä on vajaa tai sitä ei edes ole. Tällöin myös
mahdollinen pyrinnön syntyminen säröstä estyy,
koska ihmiseltä puuttuu ymmärrys ongelmasta ja
näin myös mahdollisista keinoista ratkaista se. Tämän takia tuki ja toimiva tiedon välittäminen kansalaiselle terveydenhuoltoon ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa on tärkeää.
Pilotin tutkimustulosten mukaan kansalaisilla on
tarve saada nykyistä paremmin toimiva kommunikointiyhteys häntä hoitaviin terveydenhuollon
ammattilaisiin ja terveydenhuoltoon ylipäänsä.
Keskeisenä tutkimustuloksena on myös ilmennyt
kansalaisen halu ja tarve päästä tämänhetkisiä käytäntöjä helpommin ja paremmin käsiksi omiin, terveydenhoitoon liittyviin tietoihinsa. Tämän taustalla
ovat kansalaisen tarpeet 1) tietää omasta terveydentilastaan sekä terveydenhuollossa tehdyistä toimenpiteistä, 2) muistaa terveydenhuollossa aiemmin
tehdyt ja tulevat toimenpiteet, esimerkiksi ajanvaraukset ja laboratoriokokeet sekä miten valmistautua
niihin, ja 3) seurata niin terveydenhuollon kuin kansalaisen itsensä tuottaman tiedon avulla oman terveydentilan kehitystä sekä hoidon etenemistä luotettavassa ympäristössä, luotettavan palvelun avulla.
Vastaamalla näihin tarpeisiin voidaan helpottaa
kansalaisen arkea ja kansalainen pystyisi myös ot-
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tamaan aiempaa suuremman roolin omassa terveydenhoidossaan. Tuottamalla itse tietoa kansalainen
tekee näkyväksi oman toimintansa vaikutukset niin
itselle kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille.
Nämä tulokset toimivat kansalaislähtöisyyden periaatteiden perustana.
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Kansalaislähtöisyyden periaatteet
Kansalaislähtöisyydellä on vahva tuki suomalaisessa
lainsäädännössä6,7,8,9,10,11,12,13,14 ja eettisissä ohjeissa,
erityisesti terveydenhuollon kohdalla15,16,17,18. Lisäksi
lait19,20,21,22,23,24,25 säätelevät sähköistä viestintää, tietojen käsittelyä, käyttöä ja toiminnan julkisuutta. Menemättä yksityiskohtiin, voidaan todeta, että kansalaislähtöisyydelle ja sähköisille palveluille on vahva
perustelu ja tuki yhteiskunnan sääntelyn pohjalta.
Tieto ja järjestelmät ovat erottamaton osa ihmisten
toimintaa. Tietotyön ja tietotekniikan hyötykäytön
tutkimustulostemme pohjalta kehitimme kansalaislähtöisyyden huomioimiseksi periaatteita. Periaatteet ovat toisiaan tukevia ja toisensa mahdollistavia.
Niitä ei siis voi ajatella erillisinä, vaan jokaisen on
toteuduttava samanaikaisesti ja kokonaisvaltaisesti
kansalaislähtöisyyden takaamiseksi. Jokaisella periaatteella on oma merkityksensä terveydenhuollossa
ja sen palveluissa esiintyville rooleille. Näille rooleille (mukaillen Kortekangas 2013) – kansalaiselle,
terveydenhuollon ammattihenkilölle ja tietojärjestelmän kehittäjälle – kukin periaate asettaa tiettyjä
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Suomen perustuslaki 731/1999 FINLEX  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 FINLEX. http://www.finlex.fi/fi/
laki/ajantasa/1992/19920785
Terveydenhuoltolaki 1326/2010 FINLEX http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326
Erikoissairaanhoitolaki 1062/1989 FINLEX.http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
Kansanterveyslaki 66/1971FINLEX http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1972/19720066
Mielenterveyslaki 1116/1990 FINLEX. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19891062
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vaatimuksia, velvoitteita ja oikeuksia (katso kuvio
1). Kansalainen, oman elämänsä asiantuntija, kulkee omaa elämänpolkuaan eteenpäin, jonka varrella
hän voi halutessaan ja tarvitessaan käyttää terveydenhuollon tarjoamia palveluja. Kansalainen toimii
vuorovaikutuksessa näitä palveluja kansalaiselle toimittavien terveydenhuollon ammattihenkilöiden
kanssa. Terveydenhuollon ammattihenkilöihin kuuluvat kaikki potilastyön parissa työskentelevät ammattilaiset. Tietojärjestelmän kehittäjät vuorostaan
mahdollistavat sähköisten välineiden käytön palvelutarjonnassa, kunkin toimijan tavoitteellisessa toiminnassa oli se sitten työ tai oma elämä ja terveys.

Kuvio 1. Terveydenhuollon sähköisten terveyspalvelujen
kehittämisen keskeiset roolit ja periaatteet
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Periaate 1: Kansalainen – Oman elämänsä
asiantuntija, oman polkunsa kulkija

mukaisesti kansalaisille on kaikesta huolimatta järjestettävä toimivat ja kattavat palvelut.

Kansalaisen näkökulma

Kansalaislähtöisyyden näkemyksen mukaan kansalainen ei etene prosessimaista, ennalta määriteltyä
tietä, kun on kyse terveydenhoidosta. Kansalaisen
elämä koostuu erilaisista tapahtumista - kokemuksista, joista vain hänellä on syvä tietämys. Jokaisella kansalaisella on oma henkilökohtainen näkemys
itsestään, terveydentilastaan sekä niihin liittyvistä
päätöksistä ja päätösten seurauksista. Tällöin voidaan nähdä, että kansalainen kulkee omaa, yksilöllistä polkuaan ja hänellä on omaan polkuunsa sekä
sen etenemiseen liittyvää tietoa, jolla on vaikutusta
ja merkitystä terveydenhuoltoon ja hoitoon liittyvissä asioissa. Polku ja sen kulkeminen sisältää tapahtumia, joiden arkinen käsittely ja hallinta luovat
kansalaisen sähköisten terveyspalvelujen perustan.

Voin luottaa kansalaisten yhdenvertaisuuteen ja
yhteiskunnan palvelujen tasavertaiseen saatavuuteen. Minua kohdellaan itsenäisenä ja päätösvaltaisena yksilönä oman elämäni osalta. Vastaan
itse itsestäni ja toiminnastani, mutta tiedän saavani tarvittaessa myös yhteiskunnalta tarvitsemaani
tukea ja turvaa. Yhteiskunnan palvelut ovat kaikkien kansalaisten saatavilla, mutta päätän itse,
mitkä palvelut katson kulloinkin itselleni tarpeellisiksi. Minulla on omasta elämästäni ja arjestani
arvokasta asiantuntijatietoa, jota terveydenhuollon
ammattihenkilö tarvitsee ymmärtääkseen minun tilannettani, toimintaani ja tarvitsemaani tukea.
Kansalaisella on oikeus tulla kohdatuksi siten, että
hänen tarpeensa ja näkemyksensä otetaan huomioon ja niitä ei ohiteta. Kansalaisella itsellään on
oikeus tehdä häneen itseensä ja hänen terveydentilaansa liittyviä päätöksiä. Kansalaisen puolesta ei
siis saa tehdä päätöksiä ilman, että hän tietoisesti
hyväksyy ne. Kansalaisella on kuitenkin mahdollisuus antaa päätösvalta itseään koskevissa asioissa
valitsemilleen tahoille. Tämä päätösvallan antaminen ei kuitenkaan rajoita hänen oikeuttaan päättää asioistaan itse niin halutessaan. Kansalaisella on
oikeus elää omaa elämäänsä haluamallaan tavalla,
mutta hänen tulee tiedostaa, että omilla valinnoillaan hän vaikuttaa niistä aiheutuviin seurauksiin ja
täten oman elämänsä mahdollisuuksiin. Tätä vastuuta hän ei voi siirtää muille.
Yhteiskunnalla on velvollisuus tukea kansalaisen
edellytyksiä hyvään elämään, mutta yhteiskunta ei
ole vastuussa hänen omista valinnoistaan tai niiden suorista seurauksista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että mahdollisten itse aiheutettujen ongelmien ratkaisussa yhteiskunta jättäisi kansalaisen
yksin tai ilman tukea vaan, että vastuu ongelmista
on silloin hänen. Yhteiskunnan tulee kuitenkin tarjota sellaisia toimia, joiden avulla kansalaisella on
mahdollisuus korjata ongelmat ja jotka tukevat hyvien ratkaisujen tekoa hänen elämässään. Erityisesti hyvinvointiyhteiskunnassa tämä velvollisuus korostuu, sillä hyvinvointiyhteiskunnan periaatteiden

Terveydenhuollon ammattihenkilön
näkökulma
Kansalaisella on henkilökohtaisesta elämästään ja
arjestaan asiantuntijatietoa, jota tarvitsen voidakseni tukea häntä hänen terveytensä edistämisessä
ja sairauksien hoidossa. Siksi onkin tärkeää, että
muistan kysyä häneltä näitä asioita sekä kuunnella ja kunnioittaa sitä, mitä hän kulloinkin kertoo
minulle. Otan omassa toiminnassani huomioon hoitamani kansalaisen tarpeet kunnioittaen hänen itsemääräämisoikeuttaan. Autan kansalaista hänen
tarvitsemansa tiedon saamisessa ja ymmärtämisessä sekä tuen häntä päätösten teossa muistaen, että
tämän jälkeen lopullinen päätösvalta omaan terveyteen liittyvissä asioissa on kansalaisella itsellään.
Kansalainen tulee kohdata tasavertaisena yhteiskunnan jäsenenä ja siksi myös tasavertaisena kumppanina hoitosuhteessa. Vaikka kansalaisella ei olisikaan samaa tietämystä terveyteensä liittyvistä
asioista, hänellä on silti oikeus tehdä itsenäisiä päätöksiä omista asioistaan ja saada halutessaan tarvittava tieto tai muu tuki päätöksen tueksi. Tervey
denhuollon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää
kansalaisten terveyttä sekä hyvinvointia. On eettisesti väärin kohdella kansalaista objektina varsinkin,
kun hän on se, johon terveydenhuollon ammattilaisen toiminta eniten vaikuttaa.
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Jokaista kansalaista tulee kohdella yksilönä ja huomioida kokonaisuus pelkän yksittäisen lääketieteellisen ongelman sijaan. Ei siis voida hoitaa vain
sairautta vaan kansalainen tulee huomioida kokonaisuudessaan, ja hänen henkilökohtaiset tavoitteensa tulee kyetä hahmottamaan mahdollisimman
hyvin. Tämä vaatii mahdollisen ongelman tarkastelun lisäksi ymmärryksen ihmisen kokonaistilasta ja
hänen tarpeistaan. Huomioimalla ongelman merkitys kansalaisen elämässä on mahdollista saavuttaa
kansalaisen parempi hoitoon sitoutuminen ja sen
noudattaminen, kun hoitoa ja sen toteutumista on
pohdittu kansalaisen oman elämän näkökulmasta ja
sovitettu juuri kyseisen kansalaisen arkeen sopivaksi ja hänen intressejään palvelevaksi.
Kansalaisella on myös halutessaan oikeus luovuttaa
päätösvalta terveyteensä liittyvistä asioista terveydenhuollon ammattilaiselle. Tällaisessa tapauksessa tulee terveydenhuollon ammattihenkilön huomioida päätöstä tehdessään lääke- ja hoitotieteellisen
tiedon lisäksi kansalaisen hänelle kertomat henkilökohtaiset tiedot. Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee myös antaa kansalaiselle mahdollisuus
muuttaa hoitoaan, jos hän niin haluaa ja pyytää.
Tilanteessa, jossa kansalainen itse on jostain syystä kykenemätön ilmaisemaan omaa tahtoaan päätöksentekoon liittyen, terveydenhuollon ammattihenkilön tulee käyttää omaa asiantuntijatietoaan
sekä kuunnella kansalaisen mahdollisten omaisten
tai valtuutettujen läheisten tietoutta kansalaisesta ja
käyttää näitä yhdessä päätöksenteon perustana.
Tietojärjestelmän kehittäjän näkökulma
Kansalaisen itsemääräämisoikeuden ja hänen
omien valintojensa toteutumiseksi minun täytyy
palvelukehityksessä huomioida kansalaisen tarpeet. Järjestelmäkehityksessä pyrin toteuttamaan
sellaisia palveluita ja ominaisuuksia, jotka näitä
tukevat. Minun täytyy myös huomioida kansalaisen valinnanvapaus ja luoda sellaisia palveluita,
joiden räätälöitävyys kansalaisen kulloistenkin oikeutettujen halujen ja tarpeiden mukaan on kansalaisen helppo toteuttaa.
Järjestelmän kehittäjän tulee ottaa huomioon kansalaisen keskeinen asema järjestelmää suunniteltaessa. Kansalaisen tarpeet eivät saa jäädä terveyden-

huollon tai sen ammattilaisten tarpeiden varjoon.
Järjestelmää suunniteltaessa tai kehitettäessä on pidettävä koko ajan mielessä se, että järjestelmän tulee loppujen lopuksi palvella nimenomaan kansalaisen, ei muiden käyttäjien, intressejä. Järjestelmän
kehitystyössä on huomioitava kansalaisen henkilökohtainen asiantuntijatieto ja sen tiedon saattaminen myös terveydenhuollon käyttöön hoidon tueksi
sekä päätösten perusteeksi. Tulee siis kehittää sellaisia palveluita ja ominaisuuksia, joiden avulla kansalaisen on helppo tallentaa asiantuntijatietonsa henkilökohtaisesta elämästään ja arjestaan sähköiseen
muotoon ja antaa hänelle tarvittavat välineet sen
hallintaan ja tarkasteluun.
Järjestelmän kehittäjän tulisi lisäksi omaksua toimiviksi todettuja käyttäjäkeskeisiä hyviä käytäntöjä. Kansalaiselle suunnattujen järjestelmien kehityksessä on ensisijaisen tärkeää ottaa kansalainen
läheisesti mukaan järjestelmäkehitykseen, sillä vain
hän pystyy tuomaan esiin omia todellisia tarpeitaan
järjestelmän toimintoihin liittyen. Terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien järjestelmien kehityksessä erityisesti käytettävyyteen tulisi kiinnittää huomiota, ja
tarjota kaikki saatavilla oleva relevantti tieto kansalaisen saataville mahdollisimman toimivalla tavalla.
Vaikka käyttäjien joukossa on sellaisiakin ihmisiä,
jotka kykenevät käyttöliittymän kanssa toimimaan
hyvin, useasti juuri terveyteen liittyvien sähköisten
palveluiden käyttäjien joukossa on sellaisia, joiden
toimintakyky voi heikentyneen terveydentilan takia
olla heikompaa.
Periaate 2: Terveydenhuollon
ammattihenkilö – Terveydenhuollon
asiantuntija
Kansalaisen näkökulma
Voin luottaa siihen, että terveydenhuollon ammattihenkilöt toimivat minun terveyteni ja hyvinvointini
parhaaksi. Jotta onnistuisin hyödyntämään heidän
ammattitaitoaan mahdollisimman hyvin, minun
kannattaa kuunnella heidän antamiaan ohjeita
ja hoitovaihtoehtoja sekä sitoutua siihen hoitoon,
jonka olen valinnut yhteistyössä heidän kanssaan.
Mikäli pidän parempana, että terveydenhuollon
ammattilaiset päättävät hoidosta puolestani, py-
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rin siinä tapauksessa sitoutumaan heidän valitsemaansa hoitoon.
Terveydenhuollon ammattihenkilöiden velvollisuutena on hoitaa kansalaista parhaalla mahdollisella
tavalla. Kansalainen ei kuitenkaan aina voi olettaa
saavutettavan hyviä hoitotuloksia, jollei hän itse sitoudu siihen ja annettuihin ohjeisiin. Terveydenhuollon ammattihenkilön ratkaisujen tulee perustua
tutkittuun tietoon. Jos kansalainen ei niihin sitoudu, ei terveydenhuolto voi taata hoidon tuloksia
tai jossain tapauksissa voi edes hoitoa antaa. Kansalaisella on kuitenkin aina oikeus vaihtaa ja muuttaa hänelle osoitettua hoitoa ja se on mahdollistettava, huomioiden näyttöön perustuvan hoidon
asettamat rajat. Kansalaisen tulee omalta kohdaltaan mahdollistaa toimiva ja luottamukseen perustuva suhde, jossa kunnioitetaan terveydenhuollon
asiantuntijaa hänen tehdessään työtä kansalaisen
hyväksi, kuitenkaan tarvitsematta alistua pelkästään lääketieteellisen hoidon objektiksi, jossa hänen
omat henkilökohtaiset mieltymyksensä ja tarpeensa ohitetaan.
Terveydenhuollon ammattihenkilön
näkökulma
Minulla on koulutukseen ja työkokemukseen kuuluvaa asiantuntijatietoa ihmisen terveydestä, sairaudesta ja hyvinvoinnista.. Toimintani ihmisten
terveyden hyväksi nojautuu tieteelliseen tietoon ja
terveydenhuollon eettisiin ohjeisiin. Tiedostan, että
minun asiantuntijuuteni perustuva arvio kulloinkin parhaasta hoitovaihtoehdosta saattaa erota
tai olla ristiriidassakin kansalaisen oman näkemyksen ja arvomaailman kanssa. Asiantuntijana huolehdin siitä, että selitän hänelle sairauteen
ja terveyden edistämiseen liittyvät asiat sekä valittavana olevat hoitovaihtoehdot ja niiden mahdolliset seuraukset niin, että antamani tieto edesauttaa
hänen kykyään tehdä itselleen sopivia päätöksiä.
Toimin kansalaisen parhaaksi yhteistyössä hänen
kanssaan ja vaikka kansalainen lopulta päätyisi valitsemaan toisin kuin pitäisin itse perusteltuna, ymmärrän, että hänellä on oikeus siihen ja tätä
päätöstä kunnioitan.
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee työssään
perustaa hoitosuosituksensa ja muut ratkaisunsa
omaan, tieteeseen perustuvaan ammattitaitoonsa
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ja osaamiseensa. Kansalaisella on kuitenkin oikeus
päättää, noudattaako hän ohjeita ja vastaanottaako
hän tarjottua hoitoa. Jotta kansalaisen on mahdollista tehdä omaan harkintaan perustuva päätös, tulee kansalaiselle tarjota riittävästi tietoa päätösten
vaikutuksista. Kansalaiselle tulee kertoa saatavilla
olevista vaihtoehdoista ja niiden eroista, riskeistä ja
hyödyistä.
Kansalaisen luovuttaessa päätösvallan terveydenhuollon ammattihenkilölle tulee ammattihenkilön
pyrkiä valitsemaan kansalaisen itsensä kannalta sopivin ratkaisu sekä antaa kansalaiselle mahdollisuus
muuttaa hoitoaan näin halutessaan. Jos kansalaisen
päätös on sellainen, että sitä ei voida suositella tai
toteuttaa, tulee tämä kertoa kansalaiselle, jotta varmistutaan ratkaisun tietoisesta tekemisestä. Tätä
ratkaisua, jonka kansalainen kyseisessä tilanteessa
tekee, tulee kunnioittaa, mutta kansalainen ei voi
luovuttaa vastuuta seurauksista muille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita heitteille jättöä vaan sitä, että kansalainen tietää valintansa terveydelliset riskit.
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tarkastella myös kansalaisen koko terveystilannetta ja puuttua huomaamiinsa epäkohtiin, esimerkiksi toistuviin terveydellisten ongelmien esille tuloon tai
mahdollisiin epäkohtiin kansalaisen hoidossa (esim.
päällekkäinen lääkitys tai jopa mahdollisesti valittu
väärä hoito). Tulee myös varmistaa, että tarvittaessa kansalaisen ongelmat hoidetaan hoitavan terveydenhuollon ammattihenkilön toimesta tai varmistetaan, että jatkotoimenpiteet tulee järjestettyä
mahdollisimman hyvin, kansalaisen tahtoa kunnioittaen ja kuunnellen.
Tietojärjestelmän kehittäjän näkökulma
Jotta terveydenhuollon ammattihenkilö voi tehdä
työnsä hyvin ja tehokkaasti tulee minun huomioida
hänen tarpeensa järjestelmien kehityksessä. Minun
tulee ymmärtää, että toteuttamani väline on osa
asiantuntijatyötä, jota henkilöt terveydenhuollossa
toteuttavat. Jotta väline soveltuu tukemaan asiantuntijapäätöksiä ja -toimia, minun tulee ymmärtää ympäristö ja olosuhteet, jossa järjestelmää käytetään – yksilön itsenäinen työ, yhteistyö muiden
asiantuntijoiden kanssa sekä potilaskontaktit ja
niin edelleen. Tässä keskeiseksi asiaksi, järjestelmien teknisen toteutuksen yläpuolelle, nousee mo-
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nimutkaisen todellisuuden hahmottaminen ja siitä
esiin nousevien tarpeiden määrittely ja ongelmien
esiintuonti. Vasta tämän jälkeen voidaan ruveta
kehittämään mahdollisia ratkaisuja ja niiden teknisiä toteutuksia, huomioiden myös muiden järjestelmien asettamat vaatimukset ja rajoitteet.
Järjestelmäkehityksessä tulee huomioida sen kokonaisvaltainen vaikutus terveydenhuolto-organisaatioon ja siinä toimiviin ihmisiin. Nykyisessä terveydenhuollossa tietojärjestelmät ovat keskeisessä
roolissa ja niiden käyttö on kiinteä osa työprosesseja. Jos järjestelmät eivät tue ammattilaisten työtä, vaikeuttaa se koko terveydenhuollon toimintaa
sekä aiheuttaa tarpeen kiertää järjestelmän luomat
esteet. Pahimmillaan järjestelmät voivat pakottaa
toimimaan tavoilla, joilla ei voida toteuttaa järkevästi terveydenhuollon palveluita. Esimerkkinä tästä
voidaan nähdä potilastietojen siirtymisen ongelmat
organisaatiorajojen ylityksissä, jolloin ei tietojen
puuttumisen takia voida hahmottaa kansalaisen kokonaistilannetta saati tehdä hoitoketjusta ennustettavaa ja kansalaiselle läpinäkyvää. Järjestelmät tuleekin nähdä osana työn tekemisen kokonaisuutta,
jossa niitä arvioidaan työn tavoitteiden kautta: Auttaako järjestelmä yksittäisten työntekijöiden työtä?
Ovatko järjestelmästä saatavat hyödyt organisaatiotasolla positiivisia? Tässä keskeiseksi menestystekijäksi nousee itse toiminnan analysointi kokonaisuutena, ei pelkkä tietojärjestelmän toiminnallisuuksien
arviointi. Järjestelmäkehityksessä ei siis kehitetä
vain yhtä järjestelmää vaan kokonaisuutta.
Periaate 3: Asiantuntijakumppanuus
- Jaettu vastuu
Kahden ensimmäisen periaatteen toteutumiseksi
sekä molemminpuolisen asiantuntijatiedon välittymiseksi tarvitaan asiantuntijakumppanuutta. Toimijoiden välille on tarpeen rakentaa sellaista kumppanuutta, vuorovaikutussuhdetta, jossa molemmat
tuovat suhteeseen oman asiantuntijuutensa ja toimivat keskenään tasa-arvoisessa yhteistyösuhteessa.
Tärkeää on myös se, että kansalaisella on mahdollisuus sen hetkisten tarpeiden perusteella päättää
yhteistyön määrästä, laadusta ja toteutustavasta.
Toimivan asiantuntijakumppanuuden edellytys on
kansalaisen ja terveydenhuollon ammattihenkilön välinen avoin, kaksisuuntainen viestintä, jonka

avulla molemmat heistä voivat hyödyntää toistensa
asiantuntijuutta yhteisesti sovittujen, terveyteen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseksi.
Kansalaisen näkökulma
Olen valmis toimimaan yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa terveyteeni, sairauksiini ja hoitooni liittyvissä asioissa avoimessa
ja tasavertaisessa vuorovaikutussuhteessa. Ymmärrän, että minun kannattaa kertoa minua hoitaville
terveydenhuollon ammattihenkilöille itsestäni, elämästäni ja omista elintavoista, jotta he pystyisivät
näiden tietojen avulla toimimaan minun ja terveyteni parhaaksi. Kuuntelen heidän mielipiteitään ja
harkitsen heidän suosituksiaan. Vastavuoroisesti voin myös luottaa siihen, että ammattihenkilöt
kuuntelevat ja pyrkivät ymmärtämään minua sekä
kunnioittavat valintojani.
Kansalaisella on oikeus saada hyvää hoitoa. Sen
mahdollistamiseksi hänen kannattaa antaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan perustaksi itseensä sekä oman terveytensä ja sairautensa
hoitoon liittyviä tietoja.
Kansalaisen tulee myös kunnioittaa terveydenhuollon ammattihenkilön asiantuntijuutta. Kansalainen tietää, että hänellä on oikeus saada pyytämättä häneen itseensä ja hänen terveydentilaansa
liittyvää terveydenhuollon ammattihenkilön asiantuntijatietoa. Kansalaisella on vastavuoroisesti velvollisuus kuunnella näitä ammattihenkilöitä sekä
käyttää saamaansa tietoa yhdessä oman asiantuntijatietonsa kanssa hoitoon liittyvän päätöksentekonsa perustana.
Kansalainen pyrkii tuottamaan ja välittämään tekemistään terveyden- ja sairauden hoitoon liittyvistä
asioista tarpeellista, tarkoituksenmukaista sekä yhteisesti sovittua tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotta asiantuntijasuhde olisi mahdollisimman antoisa.
Mikäli kansalainen ei ole halukas toimimaan yhteistyössä terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa, hyväksyy hän tietoisesti sen, etteivät ammattihenkilöt tällöin voi auttaa häntä hänen terveytensä
tai sairautensa hoidossa parhaalla mahdollisella tavalla. Vastuu päätöksen seurauksista jää kansalaisel-
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le itselleen, joskaan sekään ei tarkoita sitä, etteikö
kansalainen pyrkisi hoitamaan itseään tai ainakin
tulemaan toimeen kotoisassa olossaan parhaansa
mukaan.
Kansalaisella on oikeus valita tarjotuista viestintäkanavista (puhelin, sähköinen viestintä, kasvokkain) kussakin tilanteessa hänelle parhaiten sopiva.
Kansalainen voi odottaa, että kyseisessä tilanteessa
myös hänelle viestitään ensisijaisesti hänen valitsemaansa viestintäkanavaa hyödyntäen, ellei tervey
denhuollon ammattihenkilö arvioi toisen kanavan
valintaa esimerkiksi eettisistä syistä kansalaisen etujen mukaiseksi.
Terveydenhuollon ammattihenkilön
näkökulma
Ymmärrän, että kansalaisella on sellaista asiantuntijatietoa itsestään ja elämäntilanteestaan, joita tarvitsen voidakseni toimia hänen parhaakseen.
Olen halukas kuuntelemaan, kun kansalainen
kertoo itsestään, elämästään ja elämäntilanteestaan. Kannustan häntä kertomaan kokemuksistaan ja osallistumaan oman terveytensä edistämiseen ja hoitoihin liittyvään päätöksentekoon
tasavertaisena kumppanina. Muistan, että sairauksiin ja niiden hoitoon liittyvä ammattisanasto
ei ole kaikille kansalaisille yhtä tuttua kuin terveydenhuollon ammattihenkilöille. Siksi pyrin kertomaan asioista mahdollisimman selkeästi niin, että
kansalainen ymmärtää kertomani ja suosituksiin
liittyvät perustelut sekä pystyy hyödyntämään näitä tietoja omassa päätöksenteossaan. Toimin niin,
että kansalaisen tuntisi omaan hoitoon osallistumisen ja meidän keskinäisen vuorovaikutuksen mahdollisimman helpoksi ja että hän voisi luottaa minun tukeen silloinkin, kun ajattelemme eri tavoin.
Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee edesauttaa kansalaisen tiedonsaantia sekä perustella hoitosuositukset mahdollisimman ymmärrettävästi, jotta
kansalainen pystyy harkitsemaan omia vaihtoehtojaan ja tekemään niiden perusteella omaan elämäntilanteeseensa sopivan päätöksen. Terveydenhuollon ammattihenkilö voi huolehtia kansalaisen
tiedonsaannista antamalla tietoa itse ja myös ohjaamalla kansalaisen tarvittavan tiedon äärelle esimerkiksi muita ammattihenkilöitä konsultoimalla tai
neuvomalla kansalaista hyödyntämään esimerkiksi
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(mm. infotilaisuudet, kuntoutuskurssit, vertaistuki) mahdollisuuksia. Kansalaista ei myöskään pidä
jättää ilman yhteisesti sovittua ja selkeää jatkosuunnitelmaa. Kansalaista tai hänen valtuuttamaansa
puolesta-asioijaa sekä hänen mielipidettään ja toiveitaan tulee kuunnella ja kunnioittaa. Jos kansalainen päättää olla noudattamatta ohjeita, hänellä on
siihen oikeus.
Kansalaista itseään koskevat tiedot ja päätökset annetaan helposti hänen (tai puolesta-asioijan) saataville, koska ei voida tietää, minkälaisiin käyttötarkoituksiin hän niitä tarvitsee. Potilastietojen
eettisesti oikeutettu omistaja on kansalainen itse,
ei muut mahdolliset toimijat (Koskinen & Kainu
2013, Koskinen, Heimo & Kimppa 2014). Tämän
vuoksi kukaan toinen ei voi rajata hänen saatavilleen annettavaa tietoa. Ihmisten itseään koskevat
tarpeet, motivaatiot ja tavoitteet ovat hyvin erilaisia
eikä toinen ihminen voi tietää niitä muutoin kuin
hänen ajatuksiinsa perehtymällä. Joku haluaa saada
haltuunsa kaiken itseään koskevan tiedon ja käyttää sitä henkilökohtaisiin tarpeisiinsa tavoilla, joita
muut eivät pysty ennakoimaan. Toinen ei välttämättä kaipaa terveyden- ja sairaudenhoitoon liittyviä
tarkkoja tietoja, vaan haluaa terveydenhuollon ammattihenkilöiden huolehtivan näistä asioista hänen
puolestaan. Tämän takia yksittäisen kansalaisen tarvetta tietoihin ei voida hänen ulkopuoleltaan päätellä tai päättää.
Koska kansalaisella on vapaus valita haluamansa
viestintäkanava (puhelin, sähköinen viestintä, kasvokkain), myös ammattihenkilöiden tulee käyttää
ensisijaisesti kansalaisen valitsemaa viestintäkanavaa, ellei terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi
toisen kanavan valintaa esimerkiksi eettisistä syistä
kansalaisen etujen mukaiseksi.
Tietojärjestelmän kehittäjän näkökulma
Minun täytyy palvelukehityksessä pyrkiä luomaan
sellaisia sähköisiä viestintäkanavia, jotka tukevat
kansalaisen, lääkärin ja hoitajan välisen asiantuntijakumppanuuden syntymistä ja ylläpysymistä. Lisäksi minun täytyy noudattaa lain asettamia
vaatimuksia tällaisten viestintäkanavien turvallisuudesta ja myös toteuttaa ne niin, että kansalainen sekä terveydenhuollon ammattihenkilön ovat
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tietoisia niiden turvallisuudesta. Minun täytyy ottaa myös huomioon iäkkäämpien kansalaisten tarpeet ja pyrkiä luomaan mahdollisimman helppokäyttöisiä sähköisiä viestintäkanavia.
Palveluiden ja järjestelmäominaisuuksien on oltava sellaisia, jotka tukevat kansalaista hänellä olevan
asiantuntijatiedon välittämisessä terveydenhuollolle. Kansalaisella on oltava mahdollisuus tallentaa ja
välittää ammattilaiselle omaan terveyteen ja sairauteen liittyvää tietoa erilaisissa tallennusmuodoissa,
koska emme tiedä, minkälaiset asiat hän kokee merkityksellisiksi ja missä muodossa tarvittavat tiedot
on mahdollista tallentaa ja välittää tai miten hänen
on helpointa tämä toteuttaa.
Myös terveydenhuollon ammattihenkilön tulee olla
mahdollista välittää hänen asiantuntijatietoaan kansalaiselle, joten tämä vastasuuntainen viestintä tulee myös huomioida järjestelmäkehityksessä. Kuten
kansalaisen tapauksessa, myös terveydenhuollon
ammattilaiset tarvitsevat erilaisia tiedon tallennusja välitysmuotoja. Erilaiset vaihtoehdot mahdollistavat sen, että ammattilainen voi valita kulloiseenkin asiaan ja kyseessä olevalle kansalaiselle sopivan
tallennus- ja viestimistavan.
Periaate 4: Asiantuntijapalvelut ja
-tiedot - Saatavilla läpi elämän
Kansalaisen näkökulma
Voin luottaa siihen, että yhteiskunnan järjestämät
asiantuntijapalvelut ovat kaikissa elämänvaiheissa minun saatavilla ja minulla on mahdollisuus
hyödyntää asiantuntijatietoa edistääkseni terveyttä niin ennaltaehkäisevästi kuin myös sairauksia
hoitaessani. Yhteiskunnan palvelukokonaisuus on
niin selkeä, että tavoitan kulloinkin tarvitsemani
palvelun vaivattomasti ja luotettavasti. Itsenäisen
asioinnin ohella voin tarvittaessa valtuuttaa läheiseni asioimaan puolestani. Asiantuntijapalvelut ovat
tavoitettavissa useiden erilaisten viestintäkanavien
välityksellä ja voin valita niistä itselleni ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivimmat. Asiantuntijapalveluita käyttäessäni minua kohdellaan tasavertaisena yksilönä, elämäntilanteeni huomioiden ja omia
toiveitani kunnioittaen. Palautetta antamalla mi-

nulla on mahdollisuus vaikuttaa palvelujen sisältöön, tarjontaan ja toimintatapoihin.
Jotta terveydenhuollon palvelut muodostavat kokonaisuuden kansalaisen koko elämänpolulle, ne täytyy järjestää siten, että kansalaisella on vapaus valita
minkälaisen palvelujen käytön hän katsoo tarpeelliseksi omassa elämässään. Palvelujen tulisi muodostaa jatkumo, joka mahdollistaa kansalaisen yksilöllisen terveyspalvelujen käytön saumattomasti
organisaatiosta riippumatta. Tämän vuoksi tarvitaan toimintamalli, joka mahdollistaa paitsi yksilön
tarvitseman hoidon, myös terveyttä ja hyvinvointia edistävän tiedon saannin ja kansalaisen keskeisen sijan oman terveyden hoitoon osallistumisessa.
Kansalaisella tulisi olla mahdollisuus saada terveydenhuollon ammattihenkilöiltä apua ja tukea oman
tilanteen ja mahdollisten vaihtoehtojen selvittämiseksi sekä hoitosuunnitelman muodostamiseksi ja
päivittämiseksi.
Kansalaisen kaikki (menneet, nykyiset ja suunnitellut) terveydenhoitoon liittyvät tiedot tulee tarjota helposti hänen saatavilleen mahdollisimman
ymmärrettävässä muodossa. Kansalainen voi siis
mahdollisuuksien mukaan käyttää tietoja ja palveluita omien henkilökohtaisten pyrkimystensä tai
tavoitteidensa mukaisesti missä tahansa elämänvaiheessa. Hän on itse vastuussa siitä, miten hän
päättää käyttää tietojaan ja mitä siitä mahdollisesti
seuraa, eikä voi tältä osin luovuttaa vastuuta muille.
Kansalaiselle tarjotaan mahdollisuutta saada apua
ja tukea tietojen ymmärtämiseen sekä palvelujen
käyttöön.
Terveydenhuollon ammattihenkilön
näkökulma
Terveydenhuollossa toimivana ammattihenkilönä
muistan, että terveyteen, sairauteen ja hoitoon liittyvät käsitteet ja asiat eivät ole kaikille yhtä arkipäiväisiä kuin minulle ja että myös kansalaisen
sairaus, muu elämäntilanne tai ikä saattavat vaikeuttaa viestintää sekä tietojen omaksumista. Siksi selitän asiat mahdollisimman selkeästi ja pyrin
vuorovaikutuksessa ollessamme varmistamaan,
että kansalainen ymmärtää asian tarkoitetulla tavalla. Tuen keskinäistä yhteydenpitoa myös niin,
että annan kansalaiselle mahdollisuuden valita
hänen sen hetkiseen tilanteeseensa sopivan viestin-
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täkanavan. Mikäli huomaan kansalaisen tarvitsevan erityistä tukea tarvittavien tietojen omaksumiseen tai omien asioiden hoitamiseen, tarjoan
hänelle omaa tai muiden ammattihenkilöiden apua
ja annan tietoa myös kansalaisen mahdollisuudesta valtuuttaa jokin läheisistään puolesta-asiointiin.
Kansalaisen elämäntilanteesta riippumatta kunnioitan hänen yksilöllisiä tarpeitaan ja kohtelen
kansalaisia tasavertaisina.
Terveydenhuollon ammattihenkilö huolehtii siitä,
että kansalaiselle tarjotaan ja hänellä on pääsy häntä koskeviin asiantuntijatietoihin läpi koko hänen
elämänsä. Omaa harkinta- ja arviointikykyään käyttäen sekä kansalaisen tarjoaman asiantuntijatiedon
pohjalta terveydenhuollon ammattihenkilön velvollisuus on ohjata kansalaista hänelle tarvitsemien
palveluiden ääreen. Kansalaisen tietojen ja palvelujen käyttöön tarjotaan tarvittaessa tukea. Terveydenhuollon ammattihenkilö varmistaa, että kansalaiselle tarjotaan luotettavaa ja ajankohtaista tietoa.
Tietojärjestelmän kehittäjän näkökulma
Kehitän tietoturvallisen ja kestävän järjestelmän,
jossa kansalaista koskevat tiedot säilyvät turvassa läpi hänen elämänsä. Tietojärjestelmän välityksellä tarjottavista palveluista kehitän sellaisia, että
ne sopivat ja ovat helppokäyttöisiä kaikille kansalaisille heidän jokaisessa elämänvaiheessaan. Kehitän järjestelmää sekä käyttöliittymää kunkin
palvelun kohdalla sen sisällön sekä kohderyhmän
huomioiden.
Kansalaiselle tarjotaan pääsy kaikkiin terveyteen ja
sairauksiin liittyviin henkilökohtaisiin ja muihin tietoihin, joihin järjestelmistämme voi järkevällä tavalla päästä käsiksi.
Kansalaisille tarjottavien sähköisten palvelujen tulee olla helppokäyttöisiä ja helposti saatavissa, jotta
myös sellaiset, joiden tietotekniset kyvyt ovat vaatimattomampia, voivat niitä käyttää ja pääsevät palveluihin käsiksi.
Kun palveluita tarjotaan kansalaiselle hänen jokaisessa elämänvaiheessaan, on tärkeää järjestelmäkehityksessä huomioida, mikä elämänvaihe ja -tilanne
on kyseessä. Tämä on tärkeä huomioida sekä sisäl-
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lön että käytettävyyden suhteen erityisesti iäkkäillä
kansalaisilla.

Kansalaislähtöisyyden periaatteiden
näkyvyys käytännön toiminnassa
Kuviossa 2 on kuvattu edellä esitettyjen periaatteiden ja roolien näkyvyyttä ja riippuvuussuhteita terveydenhuollon käytännön toiminnassa. Periaate 1
kiteytyy kansalaisen (tai puolesta-asioijan) roolissa, periaate 2 terveydenhuollon ammattihenkilön
roolissa. Nämä kaksi toimijaa viestivät keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jossa periaatteen 3 asiantuntijakumppanuus toteutuu. Periaatteen 4 mukaisesti asiantuntijapalvelut ja -tieto välittyvät kansalaisen
saataville kansalaisen ja terveydenhuollon ammattihenkilön välisen asiantuntijakumppanuuden avulla kansalaisen kaikissa elämänvaiheissa. Käytännön
toiminnassa näiden kaikkien edellä mainittujen periaatteiden taustalla vaikuttavat tietojärjestelmän
kehittäjä sekä asiantuntijapalveluiden ja -tietojen
saatavuuden takaamiseksi kehitettävät tietojärjestelmät. Tällaisten tietojärjestelmien tarjoamiseksi
tarvitaan tietojärjestelmän kehittäjän, kansalaisen
ja terveydenhuollon ammattihenkilön yhteistyötä,
asiantuntijakumppanuutta.
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Kuvio 2. Periaatteiden liittyminen toimintaan ja toisiinsa
Kansalaislähtöisyyden periaatteiden toteutumiseen
vaikuttavat oleellisesti myös organisaatio ja organisaatiokulttuuri sekä yhteiskunta. Yhteiskunta määrittelee ja säätelee, miten organisaatiot toimivat ja
minkälaiset resurssit ja velvollisuudet organisaatiolla yhteiskunnassa on. Organisaatio taas tarjoaa
toimintaympäristön ja kulttuurin, jossa roolien välinen vuorovaikutus toteutuu. Terveydenhuolto-organisaation kaikessa toiminnassa tulee kunnioittaa
sekä siellä työskentelevien että asioivien kansalaisten yksilöllisyyttä ja tasavertaisuutta. Organisaatiossa työskentelevien asiantuntijoiden ammattitaitoa arvostetaan, samoin siellä asioivien kansalaisten
omaa elämää koskevaa asiantuntijuutta. Organisaation toiminnassa myös kannustetaan jokaista, niin
siellä työskenteleviä kuin siellä asioivia, käyttämään
ja kehittämään omaa asiantuntijuutta yhteistyössä
muiden toimijoiden kanssa. Organisaatio tarjoaa
siellä työskenteleville ammattihenkilöille ympäristön ja resurssit, jotka tukevat ja mahdollistavat heidän ammattitaitonsa täyden hyödyntämisen kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi toimiessa.

Se tukee ammattihenkilöiden keskinäistä sekä heidän ja kansalaisten välistä asiantuntijakumppanuutta ja viestintää. Organisaatiokulttuuri edistää ilmapiiriä, jossa tasavertainen kumppanuussuhde on
tavoitteellisen toiminnan tärkeä ja toivottava tulos.
Organisaation hallinnolla, käytännön järjestelyillä ja
ohjeistuksilla huolehditaan siitä, että tasavertainen,
toisten asiantuntijuutta kunnioittava kumppanuus
ja yhteistyö on organisaation luonnollinen toimintatapa. Ilman organisaation tukea ja sitoutumista
kansalaislähtöisyyden periaatteilla ei ole mahdollista juurtua toimintaan. Siksi onkin ensiarvoisen tärkeää että organisaation joka tasolla mahdollistetaan
ja edistetään kansalaislähtöisyyttä antaen tälle toimintamallille keskeinen sija organisaation suunnitelmissa ja tuki käytännön toimissa.

Yhteenveto
Kansalaislähtöisyys terveydenhuollon ja sähköisten
terveyspalvelujen kontekstissa tarkoittaa toimintatapaa, jossa kunnioitetaan kansalaista ja hänen toi-
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veitaan, päätöksiään, näkemyksiään ja tarpeitaan
hänen terveytensä edistämisessä. Terveydenhuollossa ja sen järjestelmien kehittämisessä tarvitaan
yhteisesti sovittuja toimintatapoja ja edellä kuvattuja periaatteita, muutoin terveydenhuollon ei ole
mahdollista toimia järkevästi ja tasapuolisesti. Edellä esitetyt Pärjäin-pilotin tutkimustyönä syntyneet
kansalaislähtöisyyden periaatteet ovat yksi vastaus
tähän tarpeeseen.
Toimintatavan muutos on tärkeä mahdollistaa kaikille, mutta jättää päätöksenteko sähköisten palvelujen mahdollisesta käytöstä kansalaiselle itselleen.
Silti merkittävä ja vaikuttava kasvu sähköisten terveyspalvelujen käytössä on saavutettavissa tässä esitettyjen periaatteiden avulla.
Kansalaislähtöisyyden
periaatteet
muodostavat viitekehyksen, jota voidaan käyttää terveydenhuolto-organisaation ja keskinäisessä riippuvuussuhteessa olevien asiantuntijoiden toiminnan
arviointiin ja yhteistyön kehittämiseen erityisesti sähköisten terveyspalvelujen rooli huomioiden
kansalaisen kotoisan olon elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Se auttaa tekemään elämänpolun monimuotoisuuden näkyväksi arviointia, suunnittelua
ja toteutusta varten.
Tarkoituksena on tehdä näkyväksi toimijoiden erilaiset roolit, vastuut ja velvollisuudet, mutta samalla
myös niiden keskinäinen suhde ja yhteistyön välttämättömyys. Jokainen toimijoista, kansalainen,
terveydenhuollon ammattihenkilö ja tietojärjestelmän kehittäjä, on tärkeä terveydenhuollolle ja jokainen niistä tarvitsee myös toisia toimijoita voidakseen onnistua hyvin omassa tehtävässään. Siksi
terveydenhuolto-organisaatiossa, ja yhteiskunnassa
laajemminkin, on tarpeen keskittyä jokaiseen toimijaan ja tukea heidän yhteistyötään kansalaislähtöisyyden saavuttamiseksi.
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