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IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMISEN JOHTAMINEN
- Lohjan kaupungin askel kohti suunniteltua maakunta- ja sote-uudistusta
Tämän kehittämisprojektin tavoite oli tehdä Lohjan kaupungille toimintamalliehdotus
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta suunnitellun maakunta- ja
sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Maakunta- ja sote-uudistuksessa sosiaali- ja
terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen mutta hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtävä jää edelleen kunnan tehtäväksi. Uudistus on suunniteltu tulevan voimaan
1.1.2021.
Kehittämisprojekti sisälsi ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä johtamista
käsittelevän kirjallisuushaun ja niiden tulosten analysoinnin. Toiseksi kehittämisprojektissa
järjestettiin seminaari- ja työpajapäivä ikääntyneiden terveyttä ja hyvinvointia tuottaville
sidosryhmille ja ikääntyneiden edustajille. Seminaari- ja työpajapäivä toteutettiin Learning cafe menetelmää käyttäen.
Kirjallisuuskatsaus osoitti, että tulokulma ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen on tässä
ajassa paljolti koetussa hyvinvoinnissa ja terveydessä. Osallisuuden merkitys ihmisen terveyden
ja hyvinvoinnin kokemukselle on tunnistettu ja ikääntyneiden omaa aktiivisuutta pyritään
vahvistamaan tukemalla fyysistä aktiivisuutta, terveellisiä ravintotottumuksia ja elintapoja.
Yksinäisyys, päihteidenkäyttö, kaltoinkohtelu sekä pienituloisuus ja asumisen ongelmat
puolestaan heikentävät ikääntyneiden elämänlaatua.
Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä päätöksiä tehdään kaikilla hallinnon aloilla. Johdettaessa
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä, keskeistä on ihmisten välinen vuorovaikutus, myönteinen
lähestymistapa sekä asukkaiden aktiivisen roolin vahvistaminen. Eliniän noustessa kasvavat
myös kustannukset yhteiskunnalle. Kustannusten hillitsemiseksi tulisi löytää demokraattisia ja
osallistavia toimintatapoja avoimuuden ja selkeiden roolien, vastuutusten sekä toiminnan
koordinoinnin kautta. Alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen edellytys on hyvä
yhteistyö maakunnan ja kunnan välillä.
Kehittämisprojektin toimintamalliehdotuksen pääsisältö on hyvinvointikoordinaattorin ja
työtehtäviensä nimeämisessä sekä hyvinvointiverkoston perustamisessa. Lisäksi esitetään
vuosikellon kehittämistä ja ikääntyneiden osallisuuden varmistamista prosesseissa.
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LEADING THE WELFARE OF OLDER PEOPLE
- Regional government, health and social services reform in the year 2021.
Regional government, health and social services reform comes into force on 1 January 2021.
How is the management of the welfare and health promotion of older people implemented after
that in the city of Lohja? This developing project was based on literature and seminar with
Learning Café workshop.
The welfare and health promotion of older people is mainly task of the staff of social welfare and
public health service. In the year 2021 social welfare and public health professionals start working
for regional governments (counties) but the welfare and health promotion remains as the
responsibility of the municipalities.
The aim of the project was to propose a model for management of the aged residents’ promotion
of welfare and health in the city of Lohja. The model includes the responsibilities named in the
organization in the city of Lohja, a description of the welfare and health promotion structure, an,
annual cycle and recommendation for securing the participation of the older residents of the
municipality.
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1 JOHDANTO
Tämän kehittämisprojektin tavoite oli tehdä Lohjan kaupungille toimintamalliehdotus
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta suunnitellun maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on
perinteisesti yhdistetty kuuluvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, vaikka sitä
toteutetaan suoraan tai välillisesti kaikilla eri hallinnonaloilla kunnan toiminnassa. Maakunta- ja sote-uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen, mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä jää edelleen
kunnan vastuulle (Valtioneuvosto n.d.a; Kuntalaki 410/2015). Miten turvataan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jatkuvuus sosiaali- ja terveydenhuollon
henkilöstön siirtyessä maakuntaan?
Hyvinvointityön kytkeminen osaksi arkisia valintoja valmistelutyössä ja kaupungin rakenteissa edellyttää hyvinvointityön koordinoinnille nimettyä vastuuhenkilöä ja tehtävien kirjaamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on kiinnitettävä huomioitava erityisryhmiin, sillä yleisellä tasolla hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen aktivoi jo ennestään
aktiivisen väestönosan eikä näin ollen tasaa olemassa olevia terveyseroja vaan päinvastoin lisää niitä (Lyytikäinen ym. 2017, 4). Tämä ei poissulje sitä, että hyvinvointia ja terveyttä edistävien valintojen pitäisi olla helposti kaikkien saavutettavissa (Lyytikäinen ym.
2017,8). Keskeistä on myös ikääntyneiden osallisuuden vahvistaminen oman hyvinvointinsa ja terveytensä edistämisessä (Sosiaali- ja terveysministeriö 2017, 13; Mattila 2009).
Tekstissä käydään ensin läpi projektin lähtökohdat ja kirjallisuushaun toteutus. Tämän
jälkeen keskitytään ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviin toimiin sekä kartoitetaan esteet ikääntyneiden hyvinvoinnille ja terveydelle. Johtamisen näkökulma keskittyy älykkääseen johtamiseen ja hyvinvointijohtamiseen sekä havaintoihin matriisiorganisaatiosta. Tarkastelussa on terveydenedistämisaktiivisuus, tulevan maakunnan keinot
tukea kunnan hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia sekä Porvoon ja Hyvinkään hytetoimintamallit. Kehittämisprojektissa järjestetyn seminaari- ja Learning cafe -työpajapäivän anti on avattu kappaleessa seitsemän. Havainnot Lohjan nykytilanteesta on avattu
kappaleessa kahdeksan ja kehittämisprojektin tuotos sekä arviointi kappaleessa yhdeksän.
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2 KEHITTÄMISPROJEKTIN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Kehittämisprojektin tausta ja tarve

Kehittämisprojektin kimmokkeena oli valtakunnallinen maakunta- ja sote-uudistuksen
valmistelutyö. Valmisteilla olevan maakuntauudistuksen myötä kaiken sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on suunniteltu siirtyvän kunnilta maakunnille vuoden 2021
alusta. Lakipaketti on suunniteltu astuvan voimaan vuoden 2018 lopulla. (Valtioneuvosto
n.d.e). Toteutuessaan uudistus siirtää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät kaupungin organisaatiosta maakunnan ja sen yhtiöiden palvelukseen (Valtioneuvosto n.d.c).
Kehittämisprojekti vastaa tarpeeseen saada toimiva malli ikääntyneiden hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen johtamiseen Lohjan kaupungissa maakunta- ja sote-uudistuksen
jälkeen. Kehittämisprojektin rajaus sovittiin Hyvinvointi-toimialan johtoryhmässä ikääntyneisiin, vaikka tuotos laajenikin käytännössä koskemaan kaiken ikäisiä.

2.2 Kehittämisprojektin tavoite ja tarkoitus

Kehittämisprojektin tavoite oli kehittää toimintamalliehdotus ikääntyneiden hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisen johtamiseen Lohjan kaupungissa suunnitellun maakunta- ja
sote-uudistuksen jälkeiseen aikaan. Toimintamalliehdotuksella on tarkoitus varmistaa
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jatkuvuus maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen Lohjan kaupungin organisaatiossa sekä toimiva yhteistyö maakuntaan.

2.3 Lohja toimintaympäristönä

Lohjalla oli 31.12.2017 Tilastokeskuksen (2018) mukaan 46 785 asukasta, näistä yli viidennes (22,4 %) oli 65 vuotta täyttäneitä. Ikääntyneet jakautuvat ikäryhmiin seuraavasti:
65-74-vuotiaita 6 194 henkilöä, 75-84-vuotiaita 3 184 henkilöä ja 85 vuotta täyttäneitä
1 117 henkilöä. Yleisesti katsotaan palveluntarpeen lisääntyvän, kun henkilö saavuttaa
75 vuoden iän (Lohjan kaupunki 2015a, 34). Näitä 75 vuotta täyttäneitä oli Lohjalla
9,2 % väestöstä 31.12.2017 (Tilastokeskus 2018). Ruotsinkielisten osuus väestöstä on
3,5 % ja ulkomaan kansalaisia 3,1 % (Tilastokeskus 2018a). Kaupungin veroprosentti on
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20,5 % ja asukasta kohden lainaa on 2 521 euroa ja vuosikatetta 280 euroa. (Lohjan
kaupunki 2017, 2.)
Kaupungin arvot ovat avoimuus, asukaslähtöisyys, rohkeus ja vastuullisuus. Kaupungin
visio on olla Suomen mielenkiintoisin ja kehittyvin kaupunki. (Lohjan kaupunki 2017, 35.) Tavoitteena on asukaslähtöiset, toimivat palvelut sekä laadukas toimintaympäristö.
Tätä tavoitellaan uusien toimintatapojen ja uuden teknologian hyödyntämisellä sekä tukemalla asukkaita ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Palvelurakenteen ja -verkon jatkuva kehittämistyö sekä saumaton yhteistyö tulevan maakunnan
kanssa ovat osa strategiaan kirjattuja toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. (Lohjan
kaupunki 2017, 11.) Lohjan kaupungin organisaatio on jaettu kahteen toimialaan: Elinvoima-toimiala ja Hyvinvointi-toimiala. Henkilöstöä on 3 281 (Lohjan kaupunki 2018a, 9),
josta noin kolmannes on sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleviä (Lohjan
kaupunki 2017a, 9).

2.4 Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus ja
maakunta-uudistus

Kehittämisprojektini liittyy valtakunnalliseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistukseen, jossa julkinen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen uudistetaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus eli niin sanottu sote-uudistus sekä
siihen kiinteästi liittyvä maakuntauudistus ovat osa hallituksen reformia. Uudistuksessa
koko sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta 18 uudelle maakunnalle. Uudistuksen suunnitellaan tulevan voimaan 1.1.2021. (Valtioneuvosto n.d.a.) Uudistuksen yhteydessä kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö
ja osa tukipalveluiden työntekijöistä sekä valtion aluehallinnon henkilöstöstä siirtyy uusien perustettavien maakuntien palvelukseen (STM & VM n.d.b). Kunnille jää kuitenkin
vastuu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä (STM & VM n.d.c) ja maakunnat johtavat
ja koordinoivat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä maakunnallisesti (Lyytikäinen ym.
2017, 6).
Väestön ikääntyessä se tarvitsee kasvavassa määrin tukea hyvinvointinsa ja terveytensä
edistämiseen, samalla julkishallinnon on vastattava tilanteeseen entistä pienemmillä resursseilla, ja digitalisaatio on yksi vastaus tähän muutokseen. Samaa haetaan maakunta- ja sote-uudistuksessa toteuttavilla rakenteiden ja toimintamekanismien uudistuksilla. (STM 2016, 4.) Kunnan on mahdollisuus jatkossa saada kannustinrahaa terveyden
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ja hyvinvoinnin edistämiseen. Valtio maksaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaa HYTE-kertoimena, johon kunnan omat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimet vaikuttavat. (STM 2018; THL 2018g.)

2.5 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisointi Lohjalla

Kaupungilla ei ole vuonna 2017 voimaan tulleessa organisaatiossa nimettynä terveyden
edistämisen koordinoijaa tai vastuuhenkilöä. Kaupungin hyvinvointikertomuksen 20182021 laati projektityöntekijä ja kertomuksen laadintaa ohjasi kaupungin johtoryhmä (Väre
2018, 2), joka toimii kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmänä
(THL 2018e). Kunnalle kuuluu asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen (Kuntalaki
410/2015) ja kaupunginvaltuusto on kunnan ylin päättävä elin (Kuntaliitto 2017). Lohjan
hyvinvointikertomus 2018-2021 menee kaupunginvaltuuston käsittelyyn syksyllä 2018.
Vuoden 2021 alusta suunnitelluksi tapahtuvan sote- ja maakunta-uudistuksen myötä
sote-henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä jää edelleen peruskuntaan (Valtioneuvosto n.d.c). Kunta on uudessa tilanteessa, kun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö siirtyy maakunnan palvelukseen
ja kunnan on löydettävä toimiva organisoitumismalli ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ilman näitä toimijoita organisaatiossaan. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisellä on keskeinen rooli terveyserojen kaventamisen sekä kustannusten hillitsemisen näkökulmasta (THL 2017a).

2.6 Hallituksen I&O -kärkihanke ikääntyneiden hyvinvoinnin tukena

Kehittämisprojektissa hyödynnettiin Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
kaikenikäisten omaishoitoa -kärkihankkeen (STM n.d.d) eli niin sanotun I&O -kärkihankkeen toimintaa. Lohjan kaupunki on aktiivisesti mukana hankkeen Uudenmaan Hyte työryhmässä, Lohjan Ikääntyneiden palveluiden palvelualuejohtajan toimiessa työryhmän puheenjohtajana. Opinnäytetyön tekijä osallistui työryhmän tapaamisiin opinnäytetyönprosessin aikana 2017-2018.
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3 KEHITTÄMISPROJEKTIN TOTEUTUS
3.1 Kehittämisprojektin eteneminen

Kehittämisprojektia lähestyttiin sekä kirjallisuuden että toiminnallisen seminaari- ja työpajapäivän kautta. Kehittämisprojekti alkoi tiedonhankinnalla keväällä 2017. Tiedonhankinta jatkui läpi kehittämisprojektin. Suunnitelmaluonnos esiteltiin projektiryhmänä toimineessa ikääntyneiden johtoryhmässä ja toimitettiin muille ohjausryhmän jäsenille kommentoitavaksi ja hyväksyttäväksi tammikuussa 2018. Kehittämisprojektiin kuuluvan seminaaripäivän luennoitsijat sovittiin maaliskuussa 2018 ja työpajapäivän Learning cafessa käytetty kysymyspatteristo suunniteltiin projektipäällikön pohjaehdotusta jalostaen
yhdessä projektiryhmän kanssa huhti-toukokuussa 2018. Toukokuussa 2018 järjestetyllä seminaari- ja työpajapajapäivällä tavoiteltiin sidosryhmien äänen kuulumista eli ymmärryspohjaa yhteisen hyte-työn johtamiseksi maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen
sekä konkreettisten toimintatapojen ideointia kaupunkiorganisaation eri toimijoiden, seurakuntien ja kolmannen sektorin yhteistyölle ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi.
Toimintamalliehdotus ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen
Lohjan kaupungissa maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen rakentui kokonaisuudeksi
seuraavia osa-alueita hyödyntäen:


kirjallisuushaun tietopohja



seminaari – ja työpajapäivän anti



I&O -kärkihankkeen Uudenmaan Ikääntyneiden hyte -työryhmän toiminta
(opinnäytetyöntekijä mukana ryhmätapaamisissa)



Lohjan kaupungin uuden organisaation prosessinomistaja -malli

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen toimintamallin pohjaehdotusta esiteltiin kehittämisprojektin ohjausryhmälle syyskuussa 2018 järjestetyssä väliseminaarissa. Väliseminaari toteutettiin keskustellen toimintamallin pohjaehdotuksesta
ja etsien yhdessä ratkaisuja, jotka vastaavat organisaation ja suunnitellun maakunta- ja
sote-uudistuksen tarpeeseen. Valmis toimintamalliehdotus esitellään kaupungin johto-
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ryhmälle marraskuussa 2018. Toimintamalliehdotusta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta sote-uudistuksen jälkeen voidaan hyödyntää koko
kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamis- ja ohjausrakennetta suunniteltaessa, eikä vain ikääntyneille suunnattuna. Kehittämisprojektin ajallinen eteneminen
esitetään alla kuviossa 1.

Kuvio 1. Kehittämisprojektin ajallinen eteneminen.
Seminaari- ja työpajapäivän jälkeen kerättiin osallisilta suullinen palaute, joka on kirjattu
osaksi opinnäytetyötä kappaleeseen seitsemän ”Seminaari ja Learning cafe -työpaja”.

3.2 Projektiorganisaatio

Kehittämisprojektin tueksi nimettiin ohjaus- ja projektiryhmä (Ahonen ym. 2015, 14).
Ikääntyneiden palvelualueen johtoryhmä toimi kehittämisprojektin projektiryhmänä ja se
vahvistettiin ohjausryhmäksi Lohjan kaupungin elinvoimajohtajalla, hyvinvointijohtajalla
sekä Haasteita arjessa -prosessia edustavalla asiakkuuspäälliköllä. Turun ammattikorkeakoulun edustajana ohjausryhmässä toimi opinnäytetyön tekijän opettajatuutori, ter-
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veyden ja hyvinvoinnin monimuotokoulutuksen ja ylemmän AMK -yksikön kliininen asiantuntija -koulutusohjelman yliopettaja. Ohjausryhmän tehtävänä oli toimia kehittämisprojektin työskentelyä ohjaavana toimijana ja sen kokoonpano neuvoteltiin opinnäytetyön mentorin kanssa ja kutsuttujen suostumuksella (Nurminen & Salonen 2017, 8). Ohjausryhmä ohjasi projektia organisaation haluamaan suuntaan sekä tuki tarvittavissa valinnoissa. Ohjausryhmän tehtäviin kuuluu hyväksyä projektia koskevat suunnitelmat ja
auttaa tavoitteen saavuttamisessa (Jalava & Keinonen 2008, 31).
Projektiorganisaation käytännön työrukkasena eli projektiryhmänä toimi ikääntyneiden
palvelualueen johtoryhmä, joka osaamisellaan tuki projektin onnistunutta läpivientiä (Jalava & Keinonen 2008, 79). Ikääntyneiden palvelualueen johtoryhmään kuuluivat palvelualuejohtaja, ylihoitaja, kotihoidon päällikkö (30.4.2018 asti), palvelupäällikkö (2.5.2018
alkaen), palveluohjauksen päällikkö (30.8.2018 asti) sekä erityisasiantuntija (3.9.2018
alkaen). Ryhmän muutokset liittyivät ikääntyneiden palvelualueen sisäiseen organisointiin eläkejärjestelyjen yhteydessä. Projektiryhmä kokoontui tarvittaessa, yhteensä kolme
kertaa (Nurminen & Salonen 2017, 8) ja lisäksi projektiryhmän jäsenet jakoivat osaamistaan projektipäällikölle työarjen kohtaamistilanteissa. Projektipäällikkö vastasi kehittämisprojektin suunnittelusta sekä ratkaisujen etsimisestä (Jalava & Keinonen 2008, 31).
Kehittämisprojektissa projektipäällikkönä toimi tämän YAMK-opinnäytetyön tekijä, joka
kehittämisprojektillaan vastasi työelämälähtöiseen tarpeeseen, omiin ammatillisiin kehittymistarpeisiin sekä YAMK-koulutuksen sisällöllisiin osaamistavoitteisiin (Nurminen &
Salonen 2017, 2).
Turun ammattikorkeakoulun YAMK-tutkinnon kolmikantamallin mukaisesti opinnäytetyö
oli projektioppimisympäristössä toteutettava työelämälähtöinen TKI-hanke (tutkimus-,
kehittämis- ja innovaatiotoiminta), jossa kolmikannan yhteistyölle muodostivat opiskelija,
työelämämentori ja opinnäytetyötä ohjaava opettajatuutori (Ahonen ym. 2015, 14). Opiskelijan mentorina toimi ikääntyneiden palvelualueen palvelualuejohtaja. Mentorointi tapahtui sovitusti opinnäytetyön edetessä yhteensä viisi kertaa. Mentoroinnin tavoite oli
ohjata aktoria opinnäytetyön tekemisessä sekä omaan työroolin kasvamisessa. Mentoroinnista tehtiin sopimus ja aktori-mentori-työskentelystä raportti. Mentoroinnin ohella
vuoropuhelua kehittämisprojektista ja ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä käytiin mentorin kanssa työarjen säännöllisissä kohtaamisissa. Mentorin antama
tuki, ohjaus ja kannustus aktorille kehittämisprojektin aikana oli esimerkillistä. Mentorointi
päättyi sovitusti opinnäytetyön valmistuessa.
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3.3 Kirjallisuushaku

Kehittämisprojektin kirjallisuushakua tehtiin kahdessa osassa etsien vastauksia sekä
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen keinoihin että tapoihin johtaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Kirjallisuushakua ohjaavia kysymyksiä ja hakusanoja muotoiltiin kehittämisprojektin kohderyhmän eli ikääntyneiden, terveyttä edistävän
toiminnan ja johtamisen asiasanoja käyttäen. Hakukysymykset olivat
1.

Mikä edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä?

2.

Miten (ikääntyneiden) hyvinvointia ja terveyttä johdetaan?

Alla (Taulukko 1) on listattu käytettyjä hakusanoja kehittämisprojektin ideaan perustuen
suomenkielellä ja rinnalla on MOT Online -tietokannasta tai Lääketieteen sanakirjasta
(Terveysportti) haettu englanninkielinen vastinepari. Hakusanoja lisättiin alustavien hakujen perusteella ja julkaisuissa esille nousseiden asiasanojen avulla. Hakua on toteutettu käyttämällä Boolen operaattoreita AND, OR ja NOT.
Taulukko 1. Hakusanat.
Suomeksi
ikääntynyt/ikääntyneet
hyvinvointi
terveys
terveys ja hyvinvointi
terveyden edistäminen
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
hallinto, hallinnollinen
johtaminen
poikkihallinnollinen johtaminen
uudistus
liikunta
fyysinen aktiivisuus
päihteidenkäyttö

Englanniksi
elderly, old, aged
welfare, well-being
health
health and welfare
health promotion
welfare and health promotion
administration, administrative
leadership, management
through administrative management
reform
exercise
physical activity
alcohol or drug abuse, drugs of abuse,
intoxicants

yksinäisyys
ravinto
sosiaaliset suhteet
matriisiorganisaatio

loneliness
nourishment
social relations
matrix organization
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Hakuja tehtiin hakusanoja yhdistelemällä seuraavista tietokannoista: Arto, Cochrane Library, Google Scholar, Lukki-kirjastot, Medic, Melinda, PubMed, Tam-Pub, Business databases (ProQuest), Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisut ja tiedotteet sekä THL:n julkaisuhaku (Julkari). Tiedot maakunta- ja sote-uudistuksesta ja niiden vaikutuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen ovat Sosiaali- ja terveysministeriön,
Valtiovarainministeriön sekä Valtioneuvoston ylläpitämältä Alueuudistus.fi -sivustolta.

3.4 Julkaisujen valikoituminen

Tehdyt haut tuottivat runsaasti osumia, joista suurin osa hylättiin. Osumien runsauteen
vaikutti osin liian laajat hakufraasit. Johtamisen osalta hakukysymys oli haastava. Mukaan on otettu julkista johtamista koskevaa aineistoa, vaikka sillä ei ole suoraa yhteyttä
nimenomaisesti asetettuun terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen -hakukysymykseen
sekä älykkään johtamisen kirjallisuutta. Hakuun on lisäksi lisätty manuaalisesti artikkeleita, FINGER-tutkimuksen tulokset, Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja
palvelujen parantamiseksi 2017-2019, Käypä hoito liikuntasuositus, Irlannin terveydenhuollon ”Make Every Contact Count” -julkaisu sekä Sari Kehusmaan väitöskirja Hoidon
menoja hillitsemässä. Maakunta- ja sote-uudistuksen asiat on poimittu Alueuudistus-sivustolta, jota kirjallisuushaun alkuvaiheessa ylläpiti sosiaali- ja terveysministeriön sekä
valtiovarainministeriö ja loppuvaiheessa valtioneuvosto.
Julkaisut valikoituivat sillä perusteella, että ne koskivat ikääntyneitä, käsittelivät terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä tekijöitä, käsittelivät hyvinvoinnin ja terveyden johtamista tai
poikkihallinnollista johtamista yleensä. Hylkäämissyyt liittyivät paljolti siihen, että; julkaisu
ei täyttänyt vaadittavaa tieteellistä tasoa tai se ei sisällöltään vastannut aihepiiriä. Suomalaiset hakusanat toivat runsaasti esille ammattikorkeakoulujen opinnäytetöitä. Englanninkieliset haut tuottivat myös paljon johonkin spesifioituun sairauteen tai oireyhtymään liittyviä julkaisuja. Monesti asiasisältö vain sivusi yleisellä tasolla ikääntyneitä tai
yleisesti terveyttä ja hyvinvointia.
Näiden julkaisujen lisäksi tekstissä on avattu sote- ja maakuntauudistusta, joka perustuu
Hallituksen esitykseen (15/2017) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan
paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä on lähestytty myös voimassaolevan lainsäädännön kautta.
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4 IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN
EDISTÄMINEN
4.1 Lait hyvinvointia ja terveyttä edistämässä

Suomen lainsäädännössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nousee
esille useampaa kautta, keskeisimmät niistä on lyhyesti avattu tässä osiossa. Kuntalaissa (410/2015) todetaan, että kunnan tulee edistää kuntalaisten hyvinvointia. Laki
edellyttää myös vanhusneuvoston nimeämistä, jotta varmistetaan ikääntyneen väestön
osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet muun muassa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden näkökulmasta. Kunnalla on oltava myös kuntastrategia, joka huomioi kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen. (Kuntalaki 410/2015.)
Kansanterveyslaki (66/1972) määrittelee kansanterveystyöksi ”yksilöön, väestöön ja
elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy
mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa”. Varsinaisesti kansanterveystyön sisältö
määrittyy terveydenhuoltolain kautta. (Kansanterveyslaki 66/1972.)
Terveyden

ja

hyvinvoinnin

edistämisestä

määrätään

terveydenhuoltolaissa

(1326/2010), jonka tarkoitus on muun muassa edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta ja kaventaa väestöryhmien
välisiä terveyseroja. Lisäksi lailla halutaan vahvistaa yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa on arvioitava ja huomioitava vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Kunnan on lisäksi
”seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin” ja ”strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia”. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.)
Sosiaalihuoltolainkin (1301/2014) yhtenä tarkoituksena on sosiaalihuollon keinoin
edistää ja ylläpitää asukkaiden hyvinvointia sekä sosiaalista turvallisuutta, vähentää
eriarvoisuutta ja edistää osallisuutta. Ikääntyneiden käyttämiä sosiaalihuollon palveluja
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ovat esimerkiksi kotipalvelu, omaishoidon tuki, laitoshoito ja liikkumista tukevat palvelut
(STM n.d.g).
Kunnalla on lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) eli niin sanotun vanhuspalvelulain (myöhemmin tekstissä ko. laista käytetään tätä nimeä) velvoittamana huolehdittava ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevista
toimista ja tähän kuuluvat esimerkiksi terveystarkastukset, vastaanotot tai kotikäynnit erityisesti niille, joilla arvioidaan elämässään olevan palveluntarvetta lisääviä riskitekijöitä.
Ikääntyneille on myös järjestettävä erilaisia neuvonta- ja ohjauspalveluja hyvinvoinnin ja
terveyden tueksi. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012.)
Hallituksen esitys (15/2017) eduskunnalle maakuntien perustamista ja sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi on perustuslakivaliokunnan 29.6.2017 lausunnon jälkeen palautunut
hallitukselle valmisteluun. Hallitus on jatkanut uudistuksen valmistelua siten, että asia on
eduskunnan päätettävänä syksyllä 2018 ja uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan
1.1.2021. (STM & VM 2017a; Valtioneuvosto n.d.d.) Laki siirtäisi kunnallisen sosiaali- ja
terveydenhuollon järjestämisvastuun perustettaville maakunnille. Kunnille jäisi esityksen
mukaan kuitenkin kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. (HE
15/2017.)

4.2 Laatusuositus ja hankkeet ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukena

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi
2017-2019 (STM 2017) tukee vanhuspalvelulain toimeenpanoa. Sen tavoitteena on turvata ikääntyneelle väestölle mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen viiden eri teema-alueen keino: turvata toimintakykyinen ikääntyminen, asiakas- ja palveluohjaus, laatu ja tekijät, ikäystävällinen palvelurakenne sekä teknologian hyödyntäminen (STM 2017, 14). Laatusuositus toteaa, että iästä ja toimintakyvystä riippumatta iäkkäillä on oltava mahdollisuus elää omanlaistaan hyvää elämää omissa yhteisöissään.
Hyvä elämänlaatu on kokonaisvaltaista, ei pelkästään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen haasteisiin vastaamista vaan laajasti elämänlaadun, itsemääräämisoikeuden ja
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toimivan arjen turvaamista. Iäkäs ihminen on nähtävä voimavarojensa mukaisesti osallisena, asettaen itse omat tavoitteensa, valiten kiinnostuksen kohteensa ja tapansa toimia
ja arvioida toimintaansa. (STM 2017, 13; Mattila 2009.)
Laatusuosituksessa annetaan teemojen mukaisia suosituksia asioiden edistämiseksi.
Kunnan tulee tukea erityisesti iäkkäiden omaehtoista toimintaa, eri toimijoiden yhteistä
tekemistä sekä kunnan eri toimialojen yhteistyötä ikääntyneiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Esimerkiksi lähiliikuntapaikkojen ja toimintatilojen saatavuuden vahvistaminen
sekä matalan kynnyksen liikuntaneuvonta ja ryhmätoiminnan vahvistaminen terveyttä
edistävänä ja osallisuutta lisäävänä toimintana suositellaan. Liikunnan lisäksi tulee lisätä
erilaisten vaikuttavaksi todettujen interventioiden (ravitsemusneuvonta, kaatumisen ehkäisy, rokotuskattavuus) toteuttamista, erityishuomiota kiinnitetään riskiryhmille kohdennetuille toimenpiteille. Matalan kynnyksen palvelut asiakas- ja palveluohjauksena mahdollistavat helpon yhteydenoton ja prosessin käynnistymisen yhdellä kontaktilla. Paljon
tukea tarvitsevien ikääntyneiden tukien ja palveluiden koordinointi edellyttää laaja-alaista
yhteistyötä. Suositus ottaa kantaa myös henkilöstön määrän ja osaamiseen arviointiin
sekä henkilöstön vähimmäismitoitukseen, toimintatapojen uudistamiseen ja johtamiseen
sekä palvelurakenteen ja valikoiman suunniteluun ja kehittämiseen sekä ikääntyneiden
huomioimiseen asumisen ratkaisuissa. Lisäksi suositus nostaa esille lääketurvallisuuden
sekä robotisaation ja digitalisaation hyödyntämisen. (STM 2017, 16-28.)
Hallituksen kärkihanke Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa 2016-2018 eli niin sanottu I&O -kärkihanke (STM n.d.d) osaltaan
toimeenpanee uudistetun laatusuosituksen sisältöjä. Hankkeessa iäkkäiden palveluiden
rakennetta uudistetaan yhdessä iäkkäiden kanssa, myös omaiset, palvelujen järjestäjät
ja tuottajat, seurakunnat sekä yksityiset palvelutuottajia ovat keskeisiä toimijoita rakenneuudistuksessa. Toimintakykyä ja tervettä ikääntymistä lisäävät palvelut liitetään kiinteämmin kotiin tuotaviin palveluihin, tällä pyritään turvaamaan kotona asuminen. Omaisja perhehoidon uudistamisessa huomioidaan omais- ja perhehoitajien hyvinvointi sekä
työikäisten omaishoidon ja työssäkäynnin yhteensovittaminen. Myös tässä hankkeessa
digitalisoinnilla ja hyvinvointiteknologialla etsitään uusia tapoja palveluille ja kansalaisen
omahoidon tukemiseen. (STM n.d.d.)
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeessa tavoitellaan terveysliikunnan
hyvien käytäntöjen pysyvää käyttöönottoa yli 75-vuotiaiden ikäihmisten parissa poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Se on osa hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katja Erätuli-Keskinen

20

vähennetään eriarvoisuutta -kärkihanketta. Liikunnalla voidaan iäkkäille mielekkäällä tavalla helposti ja kustannustehokkaasti vahvistaa ikääntyneiden terveyttä, toimintakykyä
sekä itsenäistä kotona asumista. Hankkeella tavoitellaan terveyserojen kaventamista ja
sen avulla pyritään löytämään kotona asuvat, ilman hoivapalveluja pärjäävät iäkkäät,
joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja heikompi sosioekonominen asema. (Lohjan
kaupunki 2017b; Ikäinstituutti 2016.)
Ikääntyvä Lohja 2018 - Lohjan kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 20152018 pitää sisällään ohjausryhmän suosituksia ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi. Näitä ovat muun muassa yhdyskunta- ja infrastruktuuriratkaisuissa noudatettavat esteettömyyden periaatteet, vapaaehtoisten toimijoiden, seurakunnan, kolmannen sektorin ja yritysten välisen yhteistyön tiivistäminen yhteistyötä tukevien rakenteiden luomisella, liikunnan vertaisohjaajien ja -ryhmien perustaminen sekä ikääntyneiden kulttuuripalveluiden järjestäminen koko kaupungin alueella mukaan lukien erilaiset
hoitoyksiköt. Sähköisten asiointimahdollisuuksien kehittämisellä halutaan ylläpitää
ikääntyneiden omaa vastuuta terveydestään ja toimintakyvyn ylläpitämisestä tarjoamalla
sähköisiä terveystarkastus- ja valmennuspalveluita sekä e-omahoitokirjastopalvelua.
(Lohjan kaupunki 2015a, 14-16.) Ohjelmassa on suosituksia myös ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin erityiskysymyksiin kuten kaatumistapaturmien ehkäisy, päihteidenkäytön puheeksi ottaminen, ikääntyvien kehitysvammaisten asumismuotojen kehittäminen ja lähisuhdeväkivallan näkyväksi saaminen. (Lohjan kaupunki 2015a, 24-28.) Ohjelman päivitys vuosille 2019-2022 on käynnistynyt tässä kehittämisprojektissa 16.5.2018
toteutetulla seminaari- ja Learning cafe -työpajapäivällä.

4.3 Liikunta ja elintapaneuvonta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukena

Käypä hoito -suositusten mukaan toimintakyvyn keskeisiä ylläpitäjiä vielä ikääntyneenäkin ovat säännöllinen kohtuukuormitteinen kestävyysliikunta, lihasvoima ja tasapainoharjoittelu sekä nivelten liikkuvuusharjoittelu. Ikääntyneenäkin aloitettu liikunta parantaa itsenäistä suoriutumista, hidastaa toiminnanvajausten kehittymistä ja parantaa itsearvioitua fyysiseen toimintakykyyn liittyvää elämänlaatua (ml. laitoshoito). Monipuolinen liikunta voi parantaa ikääntyneiden päivittäisistä toiminnoista suoriutumista vielä kohtalaisen raihnaistenkin osalta. (Liikunta 2016.) Huono kestävyyskunto on erityisesti miehillä
yhdistetty lisääntyneeseen kuolemanriskiin (Hansen & Sundberg 2014, 94.) Kognitiivisen
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tason aleneminen ennustaa hyvinvoinnin laskua ikääntyneillä (Wilson, Boyle & Segawa
2013, 304).
Tutkimukset osoittavat fyysisen aktiivisuuden vaikuttavan positiivisesti hyvinvointiin sekä
lisäävän elinvuosia (Hansen & Sundberg 2014, 84). Myös ikääntyneenä aloitettu liikunta
ja voimaharjoittelu ovat tuloksellisia terveyden ja hyvinvoinnin kannalta (Hansen & Sundberg 2014, 95-96). Liikuntasuositukset yli 65-vuotiaille painottavat ikääntyneiden lihasvoiman merkitystä. Liikkumisvarmuus lisääntyy ja kaatumisia voidaan ehkäistä tasapainoa ja ketteryyttä lisäävillä harjoitteilla. Erityisen tärkeää tasapainoharjoittelu on yli 80vuotiaille sekä heikentyneen liikkumiskyvyn omaaville tai kaatuilleille henkilöille. Kaikkinensa toimintakyky pysyy yllä lihasvoiman, tasapainon ja notkeuden avulla (UKK-instituutti 2014; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 48-49.)
Säännöllisen liikunnan hyödyistä muun muassa ikääntyneiden terveydelle ja kongnitiivisille kyvyille on vahvaa näyttöä (Office of Disease Prevention and Health Promotion
2017). Terveyden edistämisen, toimintakyvyn tukemisen ja sairauksien ehkäisemisen
vahvasti tieteellisesti tutkittuja keinoja on kuvattu alla olevassa kuviossa 2, jossa on nimetty hyödyllisiä hoitoja ja toimenpiteitä ikääntyneiden toiminnanvajeiden ja sairauksien
ehkäisemiseksi (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 49).

Kuvio 2. Hoitoja ja toimenpiteitä, joista on hyötyä ikääntyneiden toiminnanvajeiden ja
sairauksien ehkäisyssä (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia
2012, 49).
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FINGER-tutkimushanke osoitti, että ikääntyneiden terveyden ja elämänlaadun heikkenemistä voidaan ehkäistä tai jopa kohentaa tehostetulla elintapaneuvonnalla, joka sisältää
ravitsemusohjausta, liikunta- ja muistiharjoittelua sekä tukea sydän- ja verisuonisairauksien riskien hallintaan. Yleinen terveydentilan osalta elämänlaatu oli merkittävästi suurempi tehostetun neuvonnan ryhmässä kuin kontrolliryhmässä. (Strandberg ym 2017,
165; Ngandu ym. 2015, 2255.) Ngandun ym (2015, 2255) tutkimuksen läpimurtona pidetään sitä, että elintapainterventiolla voidaan todistetusti ehkäistä muistin heikentymistä.
Hämeenkyrössä toteutettiin vuosina 2009-2011 Tarmoa arkeen -hanke, jossa tavoitteena oli kuntosaliharjoittelun ja ravitsemuskuntoutuksen avulla tukea ikääntyvien yli 65vuotiaiden hämeenkyröläisten kotipalvelun (kotipalvelun tai kotisairaanhoidon) asiakkaiden hyvinvointia. Hauraus-raihnaus-oireyhtymän (HRO) takana on usein krooninen aliravitsemus, se taas yhdessä sairauksien ja vanhenemismuutosten kanssa aiheuttaa sarkopeniaa, lihasmassan menetystä. (Pohjolainen ym, 2013, 12.) Riittämätön energian
saanti lisää haurastumisen ja toiminnanvajausten riskiä (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 50). Ikääntyneiden liikkumiskykyyn ja arkipäivän toimista selviämiseen voidaan vaikuttaa liikunta-ohjelmilla, joten niillä on keskeinen merkitys HRO:n ehkäisyssä ja hoidossa. (Pohjolainen ym, 2013, 12). Voimaharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus tehoparina auttaa iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä ja
kohentamisessa (Pohjolainen ym. 2013, 17).
Young ym. (2015, 25) eivät löytäneet katsauksessaan yhteyttä aerobisen liikunnan positiivisesta vaikutuksesta ikääntyneiden kognitiiviseen kyvykkyyteen. Forbes ym. (2015,
3) kartoittivat tutkimuksessaan liikuntaohjelmien vaikutusta dementoituneiden ikäihmisten kognitioon, päivittäisestä elämästä selviytymiseen, neuropsykiatrisiin oireisiin sekä
masennukseen ja kuolleisuuteen. Katsaus osoitti lievää näyttöä liikuntaohjelmien vaikuttavuuteen dementiaa sairastavien päivittäisestä elämästä selviytymistä, muihin osa-alueisiin yhteyttä ei pystytty osoittamaan (Forbes ym. 2015, 22). Konsensuslausumassa
(Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 50) todetaan liikunnan
tuovan kaikille ikääntyneille hyötyä terveyden, toimintakyvyn ja pyykkisen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämisessä. Khoon (2015, 46) osoitti väitöskirjassaan kirjallisuuskatsauksen ja singaporelaisille yli 65-vuotiaille tehdyn tutkimuksen keinoin, että ikääntyneiden elämänhallintaa, elämänlaatua ja aktiivisuutta voitiin parantaa ohjelmalla, joka
keskittyi sekä psyykkisten että fyysisten osa-alueiden vahvistamiseen.
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4.4 Ikääntyneiden osallisuus yhteiskunnassa

Hyvin vanhat ihmiset viettävät paljon aikaa yksin verrattuna muihin ikäryhmiin. Ystävien
ja perheenjäsenten kanssa vietetty aika koetaan pääsääntöisesti positiivisena. Yksinäisyys ei kuitenkaan helpotu pelkästään olemalla muiden seurassa, päivittäisten sosiaalisten kontaktien merkitys hyvin vanhojen ihmisten elämänlaadulle riippuu sekä vierailijasta että ikääntyneen ominaispiirteistä. (Chui ym. 2014, 16.) Cherry ym. (2013, 13) tutkivat yli 60-vuotiaiden ajatuksia terveydestä ja hyvinvoinnista avoimilla kysymyksillä. Sosiaaliset suhteet nähtiin erittäin merkityksellisinä, yllättäen kaikista ikääntyneimmät, yli
90-vuotiaat, painottivat sosiaalisten suhteiden sijaan mielenrauhan merkitystä hyvinvoinnille. Tulokset vahvistavat terveellisten elämäntapojen merkitystä hyvälle vanhenemiselle. Hengellinen elämä näyttäytyi tärkeänä yhteisöllisyyden kautta 60-89-vuotiaiden
vastauksissa, tätä vanhemmat painottivat uskoa Jumalaan merkityksellisenä. Tähän
saattaa olla syynä tietoisuus lähestyvästä kuolemasta. (Cherry ym. 2013, 13-14.)
Ikääntyneiden kokemuksia mahdollisuuksistaan osallistua aktiivisesti yhteiskuntaan tutkittiin Pohjanmaalla GERDA-tutkimuksessa. Tutkimus osoitti, että viisivuotisen seurantajakson aikana sekä sosiaalinen että poliittinen osallistuminen pysyivät korkealla tasolla, mutta huono terveys saattoi vaikeuttaa sitä. Tutkimus osoitti vahvaa korrelaatiota
koulutustason ja osallisuuden kanssa. Investoiminen inhimillisen pääomaan sekä elinikäisen oppimiseen ovat tärkeitä tekijöitä ikääntyneen kestävän hyvinvoinnin hankkimiseksi. Tutkimus vahvisti myös kieliryhmään (ruotsi) kuulumisen yhteyden yhdistysaktiivisuuteen ja politiikkakontakteihin. (Nyqvist & Nygård 2016, 581.)
Jungerstam ja Wentjärvi (2014, 300) löysivät omassa tutkimuksessaan Pohjanmaan ja
Västerbåttenin GERDA-aineistossa selkeän yhteyden vaikuttamisen tunteen ja terveydentilan, vapaaehtoistyöhön sitoutumisen, taloudellisen tilanteen ja äänestysaktiivisuuden välillä. Tutkimus osoitti myös, että vain hiukan yli puolet tutkimukseen osallistuneista
ilmaisi kokevansa itsensä vahvaksi ja vaikuttavaksi yhteiskunnassa, miehet hieman
useimmin kuin naiset, ja nuoremmat (65- ja 75-vuotiaat) hieman useimmin kuin vanhemmat (75- ja 80-vuotiaat) (Jungerstam & Wentjärvi 2014, 300.) Tutkimus vahvisti myös,
että korkeampi tulotaso ennustaa pidempää ja terveempää elämää (Jungerstam & Wentjärvi 2014, 305; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 48).
Ojanen (2016, 37-38) tuo artikkelissaan esille ennakkoluulojen, asenteiden ja arkisten
kokemusten vaikutuksen suhtautumisessa vanhenemiseen: odotukset ruokkivat itseään.
Ojanen (2016, 37) mainitsee Levyn, Sladen, Kunkes´n ja Kasl´n tutkimuksen (2002),
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jossa positiivisesti vanhuuteen suhtautuneet elivät 7,5 vuotta pidempään kuin vanhuuteen kielteisesti suhtautuneet. Börsch-Supan sanoittaa ikääntyneiden pysymisen työelämässä hyödyntävän kansantaloutta monin tavoin. Nuorempien ei tarvitse kustantaa eläkkeitä niin paljoa ja heidän veronmaksuosuutensa pienenee. Ikääntyneen itsensä kannalta lisätyövuodet ylläpitävät sosiaalisia verkostoja, kognitiivisia taitoja ja elämän merkityksellisyyttä. (Raeste 2018.) Myös Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi
ja palvelujen parantamiseksi 2017-2019 (STM 2017, 7) nostaa esille ikäystävällisen
asenteen vahvistamisen merkityksen.
Asumisen yhteisöllisyys ja hyvä vanhuus -hankkeessa tarkasteltiin ratkaisuja, jotka edistävät ikääntyneiden yhteisöllisyyttä asuinalueilla ja asumisratkaisuissa. Tulokset olivat
yhtenäisiä kansainvälisten tutkimusten kanssa. Yhteisöllisyyden edistäminen asuinalueilla ja yhteisöllinen asuminen parantavat hyvinvointia ja elämänlaatua lisäämällä sosiaalisia kontakteja ja aktiivisuutta sekä vähentämällä yksinäisyyden ja turvattomuuden
tunnetta. (Jolanki ym. 2017, 112.) Ikääntyneiden koettua hyvinvointia ja elämänlaatua
voidaan parantaa lisäämällä alueiden asukkaiden sosiaalista toimintaa ja vuorovaikutusta (Jolanki ym. 2017, 113). Yhteiset tilat, rakennettu- ja luonnonympäristö voivat tukea
tai rajoittaa kaikenikäisten asukkaiden mahdollisuuksia toimia yhdessä ja tarjota järjestetylle tai satunnaisille kohtaamisille tilaa (Jolanki ym. 2017, 114). Yhteiskunnallista infrastruktuuria on uudistettava tukemaan aktiivista ikääntymistä muun muassa kaavoituksen, julkisen liikenteen, kulttuuri- ja kaupallisen palveluiden kautta (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 62).

4.5 Esteitä ikääntyneiden hyvinvoinnille ja terveydelle

Yksinäisyyden tunteen kokeminen on tärkeä indikaattori ikääntyneiden elämänlaatua arvioitaessa. Sekä yksinasuminen että yksinäisyyden tunteen kokeminen lisäsivät itsenäisinä tekijöinä kuolleisuutta ikääntyneiden keskuudessa. (Tabue Teguo ym. 2016, 905906.) Suomalainen hyvinvointi- ja palvelut -kysely (HYPA) osoitti tilastollisesti merkittävän yhteyden asioinnin ja ulkona liikkumista vaikeuttavien tekijöiden sekä yksinäisyyden
välillä (Andersson 2012, 9). Yksinäisyys koetaan negatiiviseksi silloin, kun sosiaalisia
kontakteja koetaan olevan liian vähän ja elämä on merkityksetöntä (Andersson 2012,
11).
Kokemukset yksinäisyydestä yleistyvät iän myötä ja ovat alimpaan koulutusryhmään
kuuluvilla miehillä yleisempiä (9 % koki yksinäisyyttä) kuin korkeamman koulutuksen
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saaneilla, joista 5 % koki yksinäisyyttä. Naisilla tätä yhteyttä ei ollut vaan kaikista koulutusryhmistä joka kymmenes koki itsensä yksinäiseksi. (Murto ym. 2014, 92). Koettu yksinäisyys sekä mielialan lasku ja mielenterveyshäiriöt kuten masennus ennakoivat riskitekijöinä toimintakyvyn heikkenemistä (STM 2017, 16). Konsensuslausuma Kohti Parempaa vanhuutta (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 45)
toteaa ikääntyneiden toimintakyvyn ja elämänlaadun suurimmaksi uhaksi muistisairaudet. Lievätkin mielialaoireet heikentävät iäkkäiden hyvinvointia ja toimintakykyä ja lisäävät perusterveydenhuollon käyttöä kuten vakavat mielenterveysongelmat (Suomalainen
lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 51).
Alkoholinkäyttö aiheuttaa tai pahentaa monia ikääntyneiden terveysongelmia. Alkoholiongelman seulonta ikääntyneiden osalta ei ole kovin tuloksellista perinteisillä seulontatyökaluilla (Conigliaro ym. 2000, 106.) Conigliaro ym. (2000, 111-112) suosittelivat ikääntyneiden alkoholin käytön seulontaan CAGE-testiä (Cut down on your drinking, Annoyed,
Guilty ja Eye-opener), joka soveltuu työvälineeksi myös ikääntyneiden alkoholiriippuvuuden ja riskikäyttäytymisen tunnistamiseen AUDIT-testiä (the Alcohol Use Disorders Indentification Test) paremmin. Aalto ym. (2011, 881) totesivat tutkimuksessaan, että AUDIT (käytettäessä annosrajana ≥5) ja AUDIT-C (käytettäessä annosrajana ≥ 4) ovat tarkkoja tunnistamaan ikääntyneiden alkoholinkäyttöä, jos hälytysrajat annosmäärissä lasketaan testeissä yleensä käytettyä (annosraja ≥8) alemmalle tasolle. Myös muu runsas
päihteiden käyttö ennakoi toimintakyvyn heikkenemistä (STM 2017, 16).
Iäkkäiden kuolemaan johtaneissa tapaturmissa yleisin syy on kaatuminen tai putoaminen matalalta, lisäksi tapaturmista aiheutuu paljon erilaisia vammoja kuten lonkkamurtumia, jotka vaativat sairaalahoitoa (Lounamaa ym. 2013, 16). Kaatumisille altistavia sisäisiä vaaratekijöitä ovat terveyden ja toimintakyvyn alenemisten lisäksi sairaudet, lääkkeet, ikä, aiemmat kaatumiset sekä kaatumisen pelko. Ulkoisia vaaratekijöitä löytyy esimerkiksi kävelypintojen ominaisuuksista, valaistuksesta, apuvälineistä, huonekaluista tai
wc:n ominaisuuksista, unohtamatta väärin valittuja jalkineita. (Lounamaa ym. 2013, 17.)
Helbig ym. (2015, 1360) löysivät tutkimuksessaan vaatimattoman uniongelmien ja kaatumisten välisen yhteyden yli 75-vuotiailla ikääntyneillä. Päiväunien ja kaatumisen riskin
yhteyttä ei tutkimuksessa tullut esille. Gillespie ym. (2012, 2) tutkivat kaatumisiin vaikuttavia interventioita ikääntyneillä. Ryhmäliikunta ja kotona tehty liikunta sekä kodin turvallisuuteen kohdistuneet interventiot alentavat sekä kaatumisten määrää että riskiä kaatua. Erilaiset arvioinnit ja interventio-ohjelmat alentavat kaatumisten määrää mutta eivät
pienentäneet riskiä kaatua, lukuun ottamatta Tai Chitä, joka alentaa kaatumisen riskiä.
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Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että D-vitamiinilisä ei näyttänyt vähentävän kaatumisia
mutta sillä saattaa olla vaikutusta niiden henkilöiden osalta, joilla on alhainen D-vitamiinitaso ennen hoidon aloittamista. Kaatumisen pelon vähentämiseksi tehdyt interventiot
eivät antaneet merkittäviä viitteitä onnistumisesta (Kendrick ym. 2014, 2).
Baker ym. (2016, 3-5) toteavat kirjallisuuskatsauksessaan, että arviolta 10 % ikääntyneistä kokee väkivaltaa tai kaltoinkohtelua, joka voi olla psyykkistä, fyysistä, seksuaalista, laiminlyöntiä tai taloudellista hyväksikäyttöä. Se voi olla kertaluonteista tai jatkuvaa
tai se voi olla ikääntyneen tarpeellisen hoivan laiminlyöntiä. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos (2015) määrittelee ikääntyneiden lähisuhde- ja perheväkivallan luottamuksellisessa ihmissuhteessa kotona tai laitoksessa tapahtuvaksi teoksi tai tekemättä jättämiseksi, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Laiminlyönti voi olla tahallista tai tahatonta hoivavelvollisuuden täyttämättä jättämistä tai siitä
kieltäytymistä. Kaltoinkohtelu on maailmanlaajuinen ongelma ja Baker ym. (2016, 7) toteavat ikääntyneisiin kohdistuvat kaltoinkohtelun aiheuttavan Euroopassa vuositasolla
noin 2 500 kuolemaa WHO:n arvion mukaan.
Kirjallisuuskatsauksessaan Baker ym (2016, 5) perehtyivät interventioihin, joilla on pyritty
ehkäisemään tai vähentämään ikääntyneiden kokemaa kaltoinkohtelua, sillä kaltoinkohtelulla on merkittävä vaikutus ikääntyneen henkilön sairastavuuteen sekä ennenaikaiseen kuolleisuuteen. Katsauksessa tuli ilmi, että raportoidut tutkimukset olivat laadultaan
melko heikkoja, eikä tuloksista voitu osoittaa yhtään interventiota tai strategiaa, joka suoranaisesti ehkäisisi tai vähentäisi ikääntyneiden kaltoinkohtelua. Yleisellä tietoisuuden
kasvattamisella nähtiin kuitenkin sekä ikääntyneiden, heidän läheistensä, että hoitohenkilökunnan osalta olevan positiivista vaikutusta ikääntyneiden kaltoinkohteluun liittyvään
ymmärrykseen ja asenteisiin. (Baker ym. 2016, 28.)
Yhdysvaltalainen tutkimus osoitti, että sanallisella kaltoinkohtelulla on pitkävaikutteisia
negatiivisia vaikutuksia sekä psyykkiseen että fyysiseen terveyteen. Taloudellinen hyväksikäyttö vaikuttaa erityisesti yksinäisyyden tunteeseen, mutta siihen voidaan vaikuttaa sosiaalisella tuella. Tutkimuksessa löytyi empiiristä näyttöä sille, että taloudellinen
hyväksikäyttö aiheuttaa myöhempää fyysistä haavoittuvuutta alentamalla maksukykyä
hankkia tarvittavia terveyttä edistäviä palveluja. (Wong & Waite 2017, 12.) Sosiaali- ja
terveysministeriö (2017, 16) nimeää pienituloisuuden yhtenä toimintakyvyn heikkenemisen riskitekijänä. Suomessa syyskuun 2012 ja kesäkuun 2013 välisenä aikana tehdyssä
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alueellisessa terveys- ja hyvinvointitutkimuksessa (ATH) 63 vuotta täyttäneestä väestöstä joka neljäs vastaaja koki kotitalouden menojen kattamisen vähintään melko hankalaksi, naisilla toimeentulovaikeudet lisääntyivät iän myötä (Murto ym. 2014, 89-90).
Ikäihmisten asumisen ongelmina nousivat esille asunnosta ulos ja sisään siirtymiset
sekä ulkona liikkumisen esteet, kuten mäkinen maasto, ulkoportaat, levähdyspenkkien
puute ja katukivetysten reunat. Julkisen liikenteen puute sekä liian kaukana olevat palvelut (apteekki, posti, pankki ja terveysasema) näyttäytyivät asuinalueiden puutteina.
Turvattomuutta liikkumiseen lisäsi myös oma epävarmuus ja eksymisen pelko. (Andersson 2012, 2, 6) Kesäaikana liikkuminen ulkona oli talvikautta helpompaa, naiset kokivat
liikkumisen miehiä hiukan vaikeammaksi (Andersson 2012, 7). Toimintarajoitteiden riskiä
lisäävät myös suuret elämänmuutokset, kuten asuin- ja lähiympäristön muuttuminen tai
leskeytyminen. Itsenäistä selviytymistä uhkaavat erityisesti terveydentilan heikkeneminen sekä pitkäaikaissairaudet ja niihin liittyvä monilääkitys. (STM 2017,17.)
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5 JOHTAMISEN NÄKÖKULMIA
Julkinen hallinto elää muutosten aikaa, entiset ajattelumallit eivät enää selitä nykyistä
toimintaa tai tulevia haasteita (Virtanen & Stenvall 2014, 24; Siltala 2017, 23). Uusi julkisjohtaminen perustuu Haverin (2000) mukaan vaihtuviin yhteistyö-, kumppanuus- ja
kumppanuussuhteisiin (ks. Lundström 2011, 79). Julkisen sektorin johtamisesta on viime
vuosina kirjoitettu useita kirjoja. Yhteistä niille on etsiä tutkimukseen pohjautuen keinoja,
joilla tuloksellisesti voidaan johtaa jatkuvassa muutoksessa olevaa julkista organisaatiota. (Ahonen ym. 2015; Sydänmaalakka 2015; Virtanen & Stenvall 2014.) Hyvinvoinnin
ja terveyden edistäminen ei ole vain sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä tehtyjä päätöksiä, vaan kaikki yhteiskunnallinen päätöksenteko, kuten asuntopolitiikka, yhdyskuntapolitiikka ja liikennepolitiikka vaikuttavat siihen (Rissanen & Lammintakanen 2015b, 47;
Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 49, 62). Kuusela (2010,
41) toteaa strategiat ja päätöksenteon osaksi johtamista, nämä taas liittyvät läheisesti
valtaan, joka voi perustua esimerkiksi osaamiseen, asemaan tai tietoon (Rissanen &
Lammintakanen 2015b, 50). Onnistunut toiminta organisaatiossa edellyttää onnistunutta
johtamisen prosessia ja strategista johtamista itsessään (Siltala 2017, 45).
Muutosjohtamisessa keskiössä on tavoitteiden asetanta ja muutosten perustelu henkilöstölle koska toimintatapojen eli käyttäytymisen muutos edellyttää työntekijöiden ajattelutavan muutosta (Pakarinen 2017, 68). Irlannin Making Every Contact Count -ohjelmalla
tavoitellaan kroonisten sairauksien selättämistä ennaltaehkäisevällä läpiorganisaation
kulkevalla ajattelulla, jossa jokaisessa terveydenhuollon kohtaamisessa pyritään antamaa asiakkaille tukea elämäntapamuutoksiin, jotka vievät kohti terveellisempää elämää
(Health Service Executive 2016, 9). Sote- ja maakuntauudistus mahdollistaa kunnalle
profiloitumisen entistä vahvemmin elinvoimaiseksi hyvinvointikunnaksi (Lyytikäinen ym.
2017, 24; Siltala 2017, 60). Vanhuusiän toimintakyvyn tukemiseen tarvitaan eri hallinnonalojen, julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin yhteistyötä (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 49). Riippumatta toiminnan organisoinnista
hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tarvitaan yhteistoimintaa ja vastuunjakoa (THL
2010, 15). Kunnan rooli nähdäänkin mahdollistajana, joka tarjoaa kuntalaisille aktiivista
roolia oman hyvinvoinnin edistämisessä (Siltala 2017, 65).
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5.1 Älyä julkiseen johtamiseen

Virtanen ja Stenvall (2014, 23) kuvaavat älykkään julkisen organisaation olennaisimmaksi piirteeksi kokonaisvaltaisuutta, työyhteisökulttuuri perustuu luottamukseen ja avoimuuteen. Älykkään organisaation tunnuspiirre on kunnianhimoinen tavoitteiden asetanta
ja johdon henkilöstölle osoittama kannustava motivointi. (Virtanen ja Stenvall 2014, 24;
Pakarinen 2017, 67). Virtanen ja Stenvall (2014, 31) esittävät, että julkishallinnon uudistaminen älykkääksi organisaatioksi edellyttää uutta ennakkoluulotonta ja positiivista tapaa hyödyntää ja kehittää vuorovaikutuksen rapapintoja sekä vahvuuksia ja osaamista.
Keskeistä on ihmisten välisen vuorovaikutuksen varmistaminen, myönteisellä lähestymistavalla saavutetaan parempia tuloksia kuin ongelmiin keskittyvällä tulokulmalla (Virtanen & Stenvall 2014, 31; Pakarinen 2017, 69). Hyvinvointiyhteiskunnassa julkinen sektori toimii hyvinvoinnin takaajana ja sen tulee reagoida ongelmiin käyttämällä älykkyyttään. Julkisen sektorin tulisi tuottaa ratkaisuja, jotka vahvistavat elinvoimaisuutta ja tätä
kautta taloudellista perustaa hyvinvointiyhteiskunnalle. (Virtanen & Stenvall 2014, 5051.) Muutos ja sen johtamisen onnistuminen on kiinni koko organisaation älykkyydestä
ja kyvystä oppia (Pakarinen 2017, 69).
Yhteistyö järjestöjen ja yritysten kanssa on syventynyt ja yhteisöjen omaa toimijuutta
voitaisiin vahvistaa toimimalla tukijoina ja koordinoijina (Virtanen & Stenvall 2014, 5052). Älykäs julkinen organisaatio on kiinnostunut ideoista, jotka syntyvät organisaation
kumppanuuksien ja palvelujen käyttäjien rajapinnoilla (Virtanen & Stenvall 2014, 94) ja
se pyrkii kehittämään vuorovaikutusta kaikkien eri toimijoiden välillä paremmaksi ja toimivammaksi (Virtanen & Stenvall 2014, 120). Innovaatiomyönteisyys kannustaa riskinottoon ja epäonnistumiset ovat sallittuja oppimiskokemuksia (Jalonen 2011, 48). On tärkeää huomata, että organisaation älykkyyttä on tarkasteltava organisaatiorajojen yli ja
pohdittava mitä osaamista on käytettävissä oman osaamisen ulkopuolella yksityisiltä ja
kolmannen sektorin kumppaneilta, joita sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta kutsutaan
hyvinvointiekosysteemin toimijoiksi (Virtanen & Stenvall 2014, 125, 148). Jalonenkin
(2011, 46) kiinnittää huomion toimijoiden välisen yhteistyöhön liittyvän potentiaalin hyödyntämiseen. Muutos on älykkäälle organisaatiolle mahdollisuus uusien käytäntöjen luomiseen ja osaamisen kasvattamiselle (Virtanen & Stenvall 2014, 187-188; Pakarinen
2017, 69). Hyvinvoinnin ja terveyden johtamisen tulee perustua tietoon, joka tukee ajantasaisesti päätöksenteon lisäksi tutkimus-, innovaatio- ja elinkeinotoimintaa. Tämä edellyttää sote-tietojen arkkitehtuurilta yhteentoimivuutta. (STM 2016, 18.) Jotta osaaminen
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ja yhteistyö voidaan valjastaa yhteiseksi hyväksi, on luotava uudenlaiset tavat organisoitua (STM 2016, 25).
Sydänmaalakan Älykäs organisaatio -mallissa korostetaan tavoitteellisen ja strategisen
johtamisen, organisaation kulttuurin ja arvojen merkitystä, tiimityötä, ihmisten arvostusta,
innovaatiojohtamista ja jatkuvaa uudistumista, tilannesidonnaisuutta, itsensä johtamista,
organisaation näkemistä oppivana systeeminä sekä jaetun ja valmentavan johtamisen
hyödyntämistä (Sydänmaanlakka 2015, 52). Hyvinvointiyhteiskunnan seuraava askel
voisi olla älykäs verkostoyhteiskunta, jossa tavoitteeksi hyvinvoinnin rinnalle on nostettu
tehokkuus, uudistuminen ja kestävä kehitys. Siinä yksityinen, julkinen (valtio, kunnat ja
seurakunnat) ja kolmas sektori tekevät avointa yhteistyötä keskenään ja kansalaisilla on
entistä vastuullisempi rooli. (Sydänmaanlakka 2015, 9-10, 14, 175; Jalonen 2011, 47.)
Organisaation älykkyys kehittyy tiedon ja osaamisen myötä: kun nämä osataan hyödyntää käytännössä, syntyy älykäs organisaatio. (Sydänmaanlakka 2015, 20-21). ”Tavoitteena on älykäs kunta, joka on jatkuvasti uudistuva, paikallinen, elinvoimainen ja tehokas
verkosto” (Sydänmaanlakka 2015, 147).
Ahonen ym. (2015, 26) toteavat julkisen johtamisen pysyvimmäksi haasteiksi muutoksessa muun muassa poliittisen ohjauksen ja järjestelmän toimivuuden ja luotettavuuden,
avoimuuden vahvistamisen, virkamiesetiikan sekä kansalaisten ja asiakkaiden kohtaamisen uudella tavalla. Julkisissa organisaatioissa ulkoiset vaateet, toiminnan laaja-alaisuus ja sisäinen dynamiikka tekevät muutosprosessista vaikeasti hallittavan (Ahonen
ym. 2015, 43). Julkisessa johtamisessa on huomioitava oman toiminnan lisäksi rajapinnat asiakkaisiin, sidosryhmiin ja muihin viranomaisiin sekä mediaan (Ahonen ym. 2015,
45). Myös tulevaisuudessa julkisella hallinnolla tavoitellaan tehokkaasti, tuottavasti ja
laadukkaasti tuotettua hyvinvointia. (Ahonen ym. 2015, 49). Toiminnan läpinäkyvyys,
lainsäädäntösidonnaisuus ja kirjallinen dokumentaatio tukevat kollektiivista tietoisuutta,
joka yhdessä älykkyyden kanssa on ratkaisu organisaation menestykselle (Ahonen ym.
2015, 51). Uuden hallinnon on tunnettava suomalaisen hallinnon historia ja rakennettava
kehitys kansainvälisten mallien sijaan sille. ”Monimutkaisessa maailmassa tarvitaan yksinkertaista johtamista.” (Ahonen ym. 2015, 53.)
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5.2 Yhteisöllinen toiminta ikääntyneiden tukena

Siltalan (2017, 53) tutkimuksessa kunnan keskeiseksi perustehtäväksi nousee yhteisöllisyyden rakentaminen. Yhteisön sosiaalista hyvinvointia voidaan lisätä tukemalla kuntalaisten omatoimista aktiivisuutta ja osallisuutta yhteisön toiminnan kehittämisessä, samalla myös luottamus tulevaisuuteen kasvaa (Paronen ym. 2017, 348). Yhteisöllisen toiminnan käytännölliset ja emotionaaliset vaikutukset luovat edellytykset hyvän kierteelle,
jossa sekä fyysinen että psyykkinen hyvinvointi vahvistuu ja samalla luodaan edellytykset toiminnan jatkumiselle. Työkentässä tämä vaatii uudenlaisten toimintatapojen ja työkulttuurin luomista. (Jolanki ym. 2017, 112.) Kunta voi tulevaisuudessa aidosti ohjata
panoksia asukkaidensa hyvän elämän edistämiseen (Siltala 2017, 53).
Asukaslähtöinen toiminta asumisen ja asuinalueiden kehittämisessä (kuten muussakin
toiminnassa. kirj. huomautus) edellyttää myös kuntalaisilta aktiivista roolia. Vapaaehtoisia on tuettava vertaistuen ja koulutuksen keinoin ja kehittämisen on kytkeydyttävä paikallislähtöisyyteen. Julkisten toimijoiden rooli on lähinnä toiminnan käynnistäminen tai
toiminnan tukeminen esimerkiksi pienellä avustuksella tai työpanoksella, joka auttaa toiminnan jatkuvuuden luomisessa. (Jolanki ym. 2017, 115.) Monitoimijainen yhteistyö auttaa hyödyntämään käytettävissä olevia resursseja tehokkaammin ja tuo näkyväksi erilaisten ryhmien tarpeet ja toiveet. Toimitilat kannattaa kehittää alueellisiksi toimintakeskuksiksi, joissa on tiloja ja toimintaa erilaisille ja eri-ikäisille käyttäjille. (Jolanki ym. 2017,
120.) Keskeistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palveluiden saatavuus koko
kunnan alueella, tässä voivat olla apuna uudet toimintakonseptit kuten etäyhteys tai erilaiset kiertävät palvelut (Paronen ym. 2017, 348).
Asumispalveluissa muistisairaiden yhteisöllisyyden vahvistaminen vaatii työntekijöiden,
läheisten ja vapaaehtoisten mukanaoloa ja yhteistä kehittämistä. Paikallisten resurssien
ja kulttuurisen osaamisen hyödyntäminen tukee muistisairaan elämäntavan jatkuvuutta
ja hyvinvointia. (Jolanki ym. 2017, 121.) Lähiluonto, viherympäristö ja eläimet ovat tärkeä
osa ikääntyneen muistisairaan hyvinvointia (Jolanki ym. 2017, 122) ja liikuntapaikkojen
saavutettavuudella edistetään etenkin toimintakyvyltään heikentyneiden sekä mielenterveysongelmaisten hyvinvointia (Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 50).
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Demokraattista ja osallistavaa toimintaa tukee avoin kommunikaatio ja tiedonvaihto eri
toimijoiden kesken. Vanhusneuvostoa ja asukasyhdistyksiä voi hyödyntää tiedottamisessa informaatioteknologian rinnalla. Yhteisöllisyyttä edistävän toiminnan seuranta ja
arviointi on tärkeää vaikuttavuuden selvittämiseksi. (Jolanki ym. 2017, 122).

5.3 Yhteistyöstä

Hayes ym. (2012, 132) arvioivat paikallisen terveystoimijoiden ja paikallishallinnon välisen vuorovaikutteisen yhteistyön tuloksia kaikenikäisten terveyden edistämiseksi vuosien 1966-2012 välillä. Katsauksen mukaan 80-luvulta lähtien on edistetty terveydenhuollon ja muiden julkisten palvelujen kumppanuutta paikallistasolla tavoitteena parantaa väestön terveyttä. Pieniä positiivisia vaikutuksia on joillakin osa-alueilla nähtävissä.
Suurimmassa osassa tutkimuksia suoria hyötyjä ei ollut nähtävissä eikä voida poissulkea, etteivätkö positiiviset vaikutukset väestön terveydelle johtuneet lisärahoituksesta tai
muusta lisäresursoinnista terveyden edistämiseen. Tutkimuksen mukaan yhteistyö ei
tuonut lisäarvoa, mutta tarkemmat tutkimukset voivat osoittaa hyötyjen olemassaolon.
Oleellista on sopia tavoitteista, työmenetelmistä, valvonnasta ja arvioinnista ennen yhteisten toimien toteutuksia. (Hayes ym. 2012, 132.)
Paronen ym. (2017, 345) toteavat, että kuntien poikkisektorisen yhteistyön onnistumisen
keskiössä on yhteinen tavoite sekä selkeät roolit ja vastuutahot. Myös Laitinen (2011,
41) näkee arvoverkostojen ratkaisujen löytyvän verkostokoordinaattorin roolien ja tehtävien selkiyttämisessä sekä tiedonkulun ja yhteistyön kehittämisessä. Siltalan (2017, 44)
mukaan kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen toteutuu tehokkaimmin sopimuskumppanuuksin. Törmälä ym. (2015, 51) toteavat yhteiset arvot, periaatteet ja tavoitteet
pohjaksi, johon päätöksiä ja toimintaa peilataan. Luottamus yhdessä yhteisen arvopohjan kanssa lisää arvoverkon toimijoiden riskinottokykyä (Jalonen 2011, 62).
Kunnissa on perinteisesti kehitetty poikkihallinnollista yhteistyötä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi, vaikkakin osalle kunnista se näyttäytyy yhä vain terveyden edistämisen kautta. Myös tiedon tuottaminen hyvinvoinnin ja terveyden vajeista on
eri alueilla toteutettu eri lailla eikä olemassa olevaa tietoa aina käytetä alueellisesti päätöksenteon tukena. (Paronen ym. 2017, 339.) Törmälä ym. (2015, 31) toteavat, että organisaation rakenteiden ja työtapojen on tuettava käytännön työtä ja johdon on toimillaan
tuettava motivaation syntymistä. Avoimuus ja läpinäkyvyys kasvattavat luottamusta toimijoissa ja mahdollistavat itseohjautumisen, mikäli yhteinen tavoite ja tulevaisuudenkuva
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on kaikilla selvä (Törmälä ym. 31). Jalonen (2011, 61) toteaa luottamuksen tekijäksi, joka
intressien ristiriidasta huolimatta mahdollistaa yhteistoiminnan.
Etelä-Karjalassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään koko maakunnan kattavan hyvinvointistrategian kautta. Strategiassa on nimetty keskeisimmät kehittämisen
kohteet, joihin voidaan vaikuttaa julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimin. Pohjois-Savossa ei ole tehty maakunnallista hyvinvointistrategiatyötä, mutta Pohjois-Savon
maakuntaliitto on laatinut hyvinvointiraportin, jossa on suosituksia hyvinvoinnin edistämiseksi. Pohjois-Savossa on esitetty hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen alueellista
ohjaavaa rakennetta kunnallisten hyvinvointityöryhmien rinnalle. Päävastuu hyvinvoinnin
ja terveyden edistämisestä on kuitenkin eri toimijoiden kanssa yhteistyötä tekevillä kunnilla. Etelä-Karjalan ja Pohjois-Savon kunnissa on omia tai yhteisiä hyvinvointikoordinaattoreita sekä kuntia, joissa tehtävät on sisällytetty jollekin toimialalle. (Paronen ym.
2017, 341.) Keski-Suomen SOTE 2020 -hankkeessa tavoitellaan asukas- ja asiakaslähtöistä tuotantorakennetta ja toimintamallia ja samalla johtamisen kehittämistä (Mutanen
ym. 2015, 5).
Hyvä lähtökohta hyvinvoinnin edistämisen arvioinnille on hyvinvointikertomus. Hankkeiden merkitys hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on ollut viime vuosikymmeninä
keskeinen. (Paronen ym. 2017, 341.) Innovaatioiden syntymiseksi tulisi rohkaista paikallisiin ruohonjuuritason kokeiluihin (Törmälä ym. 2015, 53). Tiedottaminen kuntalaisille on
keskeisessä roolissa myös palvelujen ja terveysneuvonnan osalta, sillä ikäihmiset eivät
aina tunnista heille tarkoitettuja mahdollisuuksia. Toisaalta pienissä kunnissa keskeisten
toimijoiden tuttuus mahdollisti nopeaa reagointia ikääntyville tärkeisiin asioihin. (Paronen
ym. 2017, 344-345.)
Kuntien poikkisektorista yhteistyötä (sosiaali-, terveys-, ja liikuntatoimi sekä järjestöjen
keskinäinen) tutkittiin Voimaa vanhuuteen -kuntien keskuudessa 75+ lisäkuluitta kuntoon
-hankkeessa (Paronen ym. 2017 345). Yhteistyö koettiin myönteiseksi ja haasteet ratkottiin joustavasti tasavertaisuuden ilmapiirissä. Riskitekijänä nähtiin yhteistyön henkilösidonnaisuus henkilöiden vaihtuvuuden ja aikapaineen takia. Erityisen merkittävää on
toiminnan koordinointi ja päävastuukantajan rooli, vahvaa lähtökohtaa yhteistyölle tuki
myös ”hyvä yhteisen tekemisen meininki”. Yhteistyötä rakennettaessa riittävä resursointi
on kuitenkin pidettävä mielessä. Johdon ja päätöksenteon tuki oli keskeinen tekijä luotaessa yhteisiä rakenteita yhteistyölle hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. (Paronen
ym. 2017, 346.) Johdon tuen keskeinen merkitys tulee esille myös Törmälän ym. (2015,
31) teoksessa, jossa moniosaava tiimi nähdään perusrakenteeksi asioiden tekemiselle

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katja Erätuli-Keskinen

34

uudella tavalla (Törmälä ym. 2015, 57). Yksintyöskentelyn kulttuuri on kuntasektorilla
osin vahvaa ja yhteistyön vakiintumisen ja jatkuvuuden rakenteiden juurruttaminen onkin
johtamisen kannalta olennainen tehtävä. Keskeistä on myös säilyttää hyvät yhteistyön
käytänteet sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä maakunnille ja liikuntatoimen jäädessä peruskuntiin. (Paronen ym. 2017, 346.)
Paronen ym. (2017, 347) nostavat esille hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi laajalti
suosituksia sekä strategisiin valintoihin että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen käytäntöihin. ”Hyvinvoinnin ja terveyden käsitteiden ja edistämisen laaja ymmärrys vastaa
paremmin kuntalaisten tarpeisiin kuin suppea keskittyminen vain tiettyihin osa-alueisiin.”
Hyvinvoinnin edistämistyö on nähtävä kuntastrategiassa osana elinvoimaisuustehtävää
ja kuntien ja maakuntien yhteistyörakenteiden luominen on aloitettava viiveettä. (Paronen ym. 2017, 347; Siltala 2017, 42.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevan
poikkisektorisen yhteistyön on tuettava laaja-alaisesti kuntalaisten elämänhallintaa ja laatua (Paronen ym. 2017, 348). Sote-uudistus tuo tarpeen korostaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä yhtenä kokonaisuutena, sillä ikääntyneiden
hyvinvoinnin edistämisen strategisen suunnittelun toimeenpanossa on monissa kunnissa yhä parannettavaa (Hakamäki ym. 2015, 4).
Sipilä ja Anttonen (2008, 88) ottavat kantaa universalismin, informalisoinnin ja privatisoinnin muutoksiin pohjoismaissa ja toteavat universaalin hyvinvoinnin tuottamisen olevan siirtymässä informaaliksi ja privatisoiduksi vastoin universaalia hyvinvointipolitiikan
perusideaa. Ikääntymisestä johtuva jännite pakottaa löytämään paremmat yhteistyömallit julkisen, yksityisen ja informaalin toiminnan kesken. (Sipilä & Anttonen, 2008, 91).
Alueellisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteiden ja toimintamallien nykytilaa ja kehittämistarpeita selvitettäessä nousi keskeiseksi maakunnan ja kuntien yhteistyö, joka nähtiin yhteistoiminnallisena tehtävänä tärkeäksi ja pysyviä ratkaisuja edellyttäväksi. Lisäksi järjestöjen toimintamahdollisuuksien ja kuntalaisten osallisuuden vahvistumista haluttiin lisätä. (Bots ym. 2017a, 3.) Hyvinvointia ja terveyden edistämistä tukevissa sisällöissä on hyvä tunnistaa järjestöjen merkitys innovatiivisina toimijoina (Lyytikäinen ym. 2017, 24). Kunnan on maankäytön, alueiden ja liikenteen suunnittelussa huomioitava yhteisöllisen toiminnan edellytykset ja pyrittävä lisäämään kuntalaisten osallisuutta kaikessa jo suunnitteluvaiheessa (Jolanki ym. 2017, 120). Hyvinvointijohtaminen
sanoitettiin osaksi kunnan normaalia toimintaa, jota tulee johtaa osana strategisen suunnittelun toimeenpanoa. (Bots ym. 2017a, 3.)
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Uudenmaalla on kolme sosiaalialan osaamiskeskusta yhteistyökumppaneina hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä (Bots ym.2017a, 26), Lohja tekee yhteistyötä Länsi- ja
Keski-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito Oy:n kanssa. HUS-alueen
(Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ensimmäinen alueellinen hyvinvointikertomus on valmistunut keväällä 2017 (Bots ym. 2017b, 3) ja siinä todetaan, että puolet alueen ikäihmisistä kokee elämänlaatunsa hyväksi. Terveytensä keskitasoiseksi tai huonommaksi kokeneiden osuus on pienentynyt viiden vuoden takaiseen verrattuna vaikkakin HUS-alueen ikääntyneet kokevat terveytensä huonommaksi kuin suomalaiset keskimäärin. (Bots ym. 2017b, 36.)
Arvioidessaan sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeiden ja niihin kiinteästi liittyvien
muiden hankkeiden vaikuttavuutta sosiaaliturvan uudistumiselle Lehto (2016, 28) tuli tulokseen, että tarvitaan tietoista ja painokasta yhteistyötä, jotta on mahdollista muuttaa
sosiaaliturvan ote aktiiviseksi ja ennakoivaksi. Tärkeintä on sitoutua yhteisesti uudistamaan sosiaaliturvaa kohti elämänhallintaa, joka avartaa toimintamahdollisuuksia ja vähentää riippuvuutta sosiaaliturvasta. (Lehto 2016, 28.)
Väestön ikääntyessä palvelujen tarve tulee kasvamaan, huonokuntoisten ja paljon apua
tarvitsevien lukumäärän kasvua on mahdollista hidastaa panostamalla iäkkäiden ja myös
nuorempien terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn
(Murto ym. 2014, 112). Rättö ym. (2014, 53) selvittivät vanhuspalvelulain budjetoitujen
voimavarojen riittävyyttä palvelujen järjestämiseen ennen vanhuspalvelulain voimaantuloa erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen, terveyspalvelujen, iäkkäille
järjestettävien sosiaalipalvelujen sekä ikääntyneen väestön toimintakyvyn ja itsenäisen
suoriutumisen tukemiseen. Pääsääntöisesti järjestäjät (N=208) vastasivat budjetoitujen
voimavarojen olleen täysin tai melko riittäviä, jotta palvelut saatiin järjestettyä (Rättö ym.
2014, 53.) mutta arvio kustannuskehityksestä tulevaisuudessa oli nouseva, kun vanhuspalvelulaki tulee voimaan (Rättö ym. 2014, 55).
Eriarvoisuuden kaventamiseksi on tärkeää tavoitella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä eniten tukea tarvitsevia ja varmistaa, että toiminnalla nämä kohderyhmät tavoitetaan. Muutoin on vaarana eriarvoisuuden lisääntyminen, sillä kaikille suunnatussa toiminnasta hyötyvät eniten ne, joilla on valmiiksi voimavaroja ja kiinnostusta oman hyvinvoinnin ja terveyden hoitamiseen. (Lyytikäinen ym. 2017, 4.) Mäkelä ja Alastalo (2014,
83) toteavat tutkimuksessaan, että kunnissa, joissa ei ollut käytössä järjestelmällistä toimintakyvyn mittausta, myös hyvinvointia edistävien palveluiden kohderyhmät olivat nimeämättä. Järjestelmällinen, laaja-alainen ja moniulotteinen toimintakyvyn arviointi oli
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puolestaan vahvasti yhteydessä hyvinvointia edistävien suunnitelmien sekä palveluiden
järjestelmällisyyteen, laaja-alaisuuteen ja monipuolisuuteen (Mäkelä & Alastalo 2014,
85).
Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnollinen integrointi ei vaikuttanut vanhojen ihmisten
palvelujen käyttöön tai menoihin. Enemmän huomiota pitäisi kiinnittää hallinnollisten ratkaisujen sijaan uudenlaisien toimintatapojen luomiseen. (Kehusmaa 2014, 86.) Suomessa tehty tutkimus vanhuspalvelulain vaikutuksista osoittaa, että kuntien suunnitelmat
ikääntyneen väestön tukemiseksi loivat pohjaa laadun järjestelmälliselle seurannalle ja
se kanavoitui myös toimintaan ja sen kehittämiseen (Alastalo ym. 2014, 78-79).

5.4 Hyvinvointijohtaminen

Hyvinvointijohtaminen on strategista johtamista. Se tarkoittaa valittujen strategioiden aktiivista toimeenpanoa kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan kestävän kehityksen näkökulmista. Hyvinvointijohtaminen on tietojohtamista, jossa analysoidaan toimintaympäristöstä kerättyä tietoa ja ennakoidaan muuttuvia tarpeita tekemällä vastuullisia ja oikeudenmukaisia päätöksiä. Hyvinvointijohtaminen huomioi myös henkilöstön hyvinvoinnin.
Johtamisjärjestelmän näkökulmasta kunnan poikkihallinnollinen terveyden edistäminen
tarkoittaa selkeää vastuun- ja työnjakoa, yhteistyökäytänteistä sopimista sekä voimavarojen kohdentamista. Toiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointivastuu ovat keskeisiä
hyvinvoinnin johtamisjärjestelmässä. (Mutanen ym. 2015, 7; Mattila 2018, 20.; valtioneuvosto n.d.d.) Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnassa tarvitsee toteutuakseen
pysyvät poikkihallinnolliset yhteistyö- ja toimeenpanorakenteet. Ajantasainen tieto kuntalaisten hyvinvoinnista ja terveydestä sekä tekijöistä, jotka niihin vaikuttavat, mahdollistaa kuntastrategiassa sitoutumisen hyvinvointitavoitteisiin. (Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2007, 1; Valtioneuvosto n.d.d.) Kuviossa 3 on kuvattu
hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimenpano kunnissa.
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Kuvio 3. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen rakenteet ja toimenpano kunnissa (Valtioneuvosto n.d.d, Perttilän 2010 mukaan).
Kerran valtuustokaudessa valmisteltava laaja hyvinvointikertomus (terveydenhuoltolaki
1326/2010, § 12) on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen konkreettinen työkalu. Hyvinvointikertomus toimii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan,
arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä tiivistäen eri alojen asiantuntijanäkemykset ja yhteiset tavoitteet. (THL 2018f.) Se on tiivis kuvaus johtopäätöksien kera kunnan hyvinvointipolitiikasta, väestön terveydestä ja hyvinvoinnista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
muutoksineen, palvelujärjestelmän toimivuudesta sekä ehkäisevän ja edistävän työn vaikutuksista. Työstä vastaa kunnan hyvinvointityöryhmä, jossa mukana tulisi olla järjestöt,
seurakunnat, yritykset ja kuntalaiset. (THL 2016.) Uusitalo (2003, ks. Mattila 2018, 20)
toteaa hyvinvointijohtamisen olevan kuntajohdon tehtävä, vaikka kuntalaisten hyvinvointi
kuuluukin kaikille. Hyvinvoinnin johtaminen edellyttää olemassa olevan hyvinvointitiedon
tehokkaampaa käyttöä tiedolla johtamisen ja digitalisaation avulla. Samalla se on kuiten-
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kin monimutkaista muun muassa asioiden ja ilmiöiden riippuvuussuhteiden tunnistamisen haasteen takia. Hyvinvointijohtaminen kaipaakin rinnalleen toimintamalleja, jotka
mahdollistavat kuntalaisille terveyttä edistävien valintojen tekemisen päivittäisessä arjessa. (Mattila 2018, 59-60.)

5.5 Matriisiorganisaatio

Matriisiorganisaatio on tavanomainen terveyden edistämisen johtamismalli (Sosiaali- ja
terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes 2007, 3). Matriisiorganisaatiossa muodollisen ylhäältä alas kulkevan linjaorganisaation poikkileikkaavat prosessit, jotka on annettu prosessinomistajien vastuulle. Kuntaorganisaatiossa linjaorganisaatiota edustavat
perinteiset toimialajaot, joita johtavat virkavastuulla toimialajohtajat. Prosessiorganisaatiossa prosessinomistaja vastaa prosessista ja prosessinomistaja on merkittävässä asemassa organisaatiossa. Matriisiorganisaatiossa rajapinnat linjaorganisaation ja prosessien välillä ovat merkittäviä, sillä niissä kiteytyvät kysymykset vallasta ja vastuusta. (Virtanen & Stenvall 2010, 150-151; Kenni & Asikainen 2011, 22.) Matriisiorganisaation vahvuus on kokonaisuuksien hahmottuminen ja yhtenäisten toimintamallien kehittäminen
(Kenni & Asikainen 211, 21) sekä siiloutumisen riskin väheneminen (Salminen 2017,
174). Kuntasektorin monimutkaistuvissa toimintaympäristöissä on siirrytty sektorikohtaisesta ajattelusta kohti matriisimuotoista organisaatiota, jossa tavoitellaan vahvistuvaa
asiakaslähtöistä ajattelu- ja toimintamallia ja uusia mahdollisuuksia poliittisen johtamisen
kehittämiselle (Virtanen & Stenvall 2010, 151; Kenni & Asikainen 2011, 3, 21; Pakarinen
2017, 33).
Matriisiorganisaatiossa prosessien johtaminen edellyttää käsitteellistä ajattelukykyä.
Prosessijohtaminen vahvistaa sekä organisaation sisäistä että ulkoista vuorovaikutusta.
Sisäisessä vuorovaikutuksessa prosessijohtaminen vahvistaa organisaatiossa tehtäväkokonaisuuksien tunnistamista ja ulkoisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kuulemista ja heidän tarpeidensa huomioimista. Prosessijohtaminen edellyttää kykyä monialaiseen yhteistyöhön, näin saavutetaan hyötyjä toiminnan rajapinnoilla. Se korostaa
myös asiakastarpeiden hahmottamista, kuntasektorilla erityisesti vaikuttavuuden näkökulmasta. Prosessien johtaminen vahvistaa organisaatiossa myös optimaalisten työskentelyolosuhteiden mahdollistamista ja yksittäisen työntekijän roolin hahmottamista.
(Virtanen & Stenvall 2014, 151-154; Pakarinen 2017, 63.) Pakarinen (2017, 78-81) tutki
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väitöskirjassaan Turun kaupungin matriisimaisen toimintatavan käyttöönoton vaikutuksia. Hän toteaa, että muiden tutkimustulosten tavoin hyödyt ovat tulkinnanvaraisia mutta
poikkihallinnollisilla tiimeillä saavutetaan julkisella sektorilla parhaat hyödyt. Toimiva
matriisimalli edellyttää organisaation sisällä korkeaa sosiaalista pääomaa eli vankkaa
luottamusta ja epämuodollista kommunikaatiota. Hän toteaa, että maakunta- ja sote-uudistuksen myötä kuntien rooli, tehtävät ja asema uudelleenmääritellään suhteessa perustettaviin maakuntiin. Kuntatyön painopisteiksi asettuvat tulevaisuudessa koulutus,
kaavoitus ja elinkeinopolitiikka. Kunnat joutuvat tekemään päätöksiä roolistaan muun
muassa hyvinvoinnin ja terveyen edistäjänä, kolmannen sektorin kumppanina sekä koordinoijana ja edunvalvojana eri verkostoissa. Verkostomainen toimintatapa korostuu organisaatioiden johtamisessa tulevaisuudessa sekä kunta- että maakuntatasolla ja matriisimainen organisaatiorakenne voi tukea poikkihallinnollisen työn organisointia (Pakarinen 2017, 82).

5.6 HYTE-kerroin kannustamaan kuntaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen

Sote-uudistuksen myötä kuntia tullaan palkitsemaan vaikuttavasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työstä valtionosuuden lisäosalla eli HYTE-kertoimella. Sillä aktivoidaan kuntaa toimiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Elinvoimainen kunta ja
maakunta edellyttää hyvinvoivaa väestöä. Jotta sote-uudistukseen liittyvä kustannusten
hillitseminen onnistuisi, tarvitaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen elementtejä
kaikkialla arkiympäristössämme. Tämä tarkoittaa muun muassa kunnan koulutuksen,
ruoka- ja kulttuuripalveluiden, kaavoituksen, liikennejärjestelyiden ja liikuntapalveluiden
osallisuutta hyvinvointia ja terveyttä edistävissä palveluissa. (THL 2018; Valtioneuvosto
n.d.f.) Valtionosuuden lisäosan suuruudeksi on arvioitu valtakunnallisesti 57 miljoonaa
euroa. Koelaskelmien perusteella sen arvioidaan tarkoittavan noin 6-12 euron panosta
per kuntalainen. (Valtioneuvosto n.d.f.)
HYTE-kertoimen suuruuteen vaikuttaa sekä prosessi-indikaattorit että tulosindikaattorit,
joita on yhteensä 39 kappaletta. Indikaattorit heijastavat johtamista, seurantaa ja arviointia, resursseja ja kuntalaisten osallisuuden tukemista sekä käytännön toimia hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. (THL 2018.) Prosessi-indikaattoreilla mitataan nykytilannetta eli kunnan toimia edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä kolmessa kategoriassa:
Peruskoulut, Liikunta ja Kuntajohto. Liikunnan toimista kartoitetaan esimerkiksi, onko ni-
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metty hallintokuntaa koordinoimaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa kokonaisuutena tai kokoontuuko kunnassa säännöllisesti liikuntaseurojen, yhdistysten ja kunnan
yhteinen asiantuntijaelin. Kuntajohto-osiossa kartoitetaan muun muassa miten investointiohjelma huomioi asetettujen hyvinvointi- ja terveystavoitteiden toteutumisen ja toimiiko
kunnassa asiantuntija, joka koordinoi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. (THL
2018a; Ståhl 2018.) HYTE-kertoimeen vaikuttavat prosessi-indikaattorit ovat taulukoituna liikunnan osalta liitteessä 1 ja kuntajohdon osalta liitteessä 2. Tulosindikaattoreilla
mitataan kunnan toimien aikaansaamaa muutosta väestötasolla. Yksi tulosindikaattoreista liittyy ikääntyneisiin ja seuraa 65 vuotta täyttäneiden kaatumisiin ja putoamisiin
liittyvät hoitojaksoja. (THL 2018b; Ståhl 2018.) HYTE-kertoimeen vaikuttavat tulosindikaattorit taulukoituna liitteessä 3.

5.7 Terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)

Terveydenedistämisaktiivisuutta (Health promotion capacity building) mitataan Suomessa TEAviisarilla, joka päivitetään liukuvasti seisemän kokonaisuuden osalta kahden
vuoden välein (maalis- ja elokuussa). TEAviisarilla mitataan kunnan toimintaa, resursointia sekä kykyä integroida hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen vaikuttavasti organisaation perustoimintaan. Tiedot pisteytetään suhteessa lainsäädäntöön, suosituksiin ja hyviin käytäntöihin, maksimipistemäärän ollessa 100 ja hyvän tuloksen edellyttävän vähintään 75 pistettä. TEAviisarin tiedot esitetään yhteisen viitekehyksen avulla seitsemän eri
ulottuvuuden kautta. Ulottuvuudet ovat sitoutuminen, johtaminen, seuranta ja tarveanalyysi, voimavarat, yhteiset käytännöt, osallisuus ja muut ydintoiminnat. (THL 2018d.).

5.8 Tuleva maakunta edistämässä hyvinvointia ja terveyttä

Maakuntauudistuksen toteutuessa maakunnan tehtävä on tukea kuntaa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisessä ja huolehtia alueellisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen toteutumisesta. Uudistuksen yksi tavoite on saada hyvät käytännöt ja toimivat
yhteistyön mallit leviämään kautta maan. Maakunta toteuttaa hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen tehtäväänsä laadittavan maakuntastrategian kautta ja kokoaa alueellisen
hyvinvointikertomuksen yhdessä kuntien kanssa. Maakunta toimii asiantuntijatukena
kunnille ja tekee yhteistyötä muiden maakunnassa toimivien julkisten, yksityisten ja yleishyödyllisten toimijoiden kanssa kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
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Maakunnalla on myös velvollisuus huolehtia järjestöjen äänen kuulumisesta hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen suunnitellussa ja koordinaatiossa ja järjestöyhteistyön rakenteet ovat perustumassa. Järjestöillä on kuntien rinnalla rooli myös yhdyspinnoilla tapahtuvien palvelujen arvioinnissa ja seurannassa. Toteuttaakseen alueellista yhteistyötä
maakunta kokoaa erilaisia yhteistyöverkostoja, joissa ovat mukava viranomaisten lisäksi
kuntalaiset, järjestöt ja muut paikalliset sekä alueelliset toimijat. (Valtioneuvosto n.d.d.)

5.9 Hyvinvoinnin johtaminen vertailukunnissa

Porvoo on 50 159 asukkaan kaupunki (Tilastokeskus 2018) ja se on järjestänyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen kunnassaan siten, että kaupungin johtoryhmä on myös terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmä. Porvoossa on seitsemän hyvinvoinnin monialaista teemaryhmää, joista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koordinoi Hyvinvointiryhmä HyRy. Teemaryhmät tai niiden alaryhmiä, joiden kokoonpanossa on mainittu edustajia ikääntyneiden palveluista ovat PALVE Porvoon parija lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä, Päihdetyöryhmä, Porvoon alueellinen liikenneturvallisuusryhmä, Vanhuspalveluiden ravitsemustyöryhmä sekä Itä-Uudenmaan turvallisuussuunnittelun ohjausryhmä. Hyvinvoinnin johtamisen rakenne on kuvattu kuviossa
4. Teemaryhmät kokoontuvat neljästi vuodessa, ohjausryhmä kuusi kertaa vuodessa.
Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen nimetään tarvittaessa erillisiä ohjelmatyöryhmiä. Porvoolla on kokoaikainen hyvinvointikoordinaattori ja yhteisötoimintaan sekä
kuntalaisvaikuttamiseen on ikääntyneiden näkökulmasta kytketty kunnan vanhusneuvoston lisäksi järjestöt, kolmas sektori ja yritykset. Johtamiskäytäntöjen tulee kuntaorganisaation lisäksi mahdollistaa yhteistyö eri toimijoiden kanssa. (Porvoo 2018.)
Porvoon terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohjausryhmän (hyvinvointiryhmä) tehtävät on listattu seuraavasti: ”valmistella asiat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmälle, valmistella hyvinvointikertomuksen käyttöönottoa, tuottaa tietoa väestön terveydestä ja hyvinvoinnista, tehdä ehdotukset seurantaindikaattoreiksi, koordinoida eri
toimialojen ja ulkopuolisten toimijoiden yhteistyötä, nimetä kunnan sisäiset hyvinvoinnin
teemaryhmät ja koordinoida niiden työtä kaupungin strategian mukaisesti, kehittää toimialojen kanssa terveyden edistämisen hyviä käytäntöjä ja tukea ammatillista hyvinvointiosaamista ja koordinoida ennakkoarviointia (IVA, Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi)”. Ohjausryhmä koostuu kaupungin johtavista viranhaltijoista vahvistettuna Laurea
ammattikorkeakoulun edustajalla. Puheenjohtajana toimii apulaiskaupunginjohtaja ja
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sihteerinä hyvinvointikoordinaattori. (Porvoo n.d.) Kuviossa 4 on kuvattu Porvoon terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen rakenne.

Kuvio 4. Terveyden ja hyvinvoinnin johtamisen rakenne Porvoossa (Porvoo 2018).
Järjestöjen, kolmannen sektorin ja vapaaehtoisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen suunnattu työ ikääntyneiden parissa organisoituu kaupungin vapaaehtoistyön koordinaattorin kautta. Porvoon kaupunki tarjoaa vapaaehtoistyön paikkoja www.vapaaehtoistyo.fi -palvelussa. Lisäksi voi toimittaa omat tietonsa, mikäli tarjotuista paikoista ei
löydy itselle sopivaa ja näin voi ”ilmiantaa itsensä” vapaaehtoistyöhön. (Porvoo n.d.a.)
Hyvinkää on 46 739 asukkaan kaupunki (Tilastokeskus 2018), joka on mukana KeskisUudenmaan sote -kuntayhtymässä yhdessä Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisen ja Tuusulan kanssa. Kuntayhtymä vastaa jäsenkuntien sotepalveluiden järjestämisestä ja vuoden 2019 alusta alkaen myös kuntien sote-palvelujen tuotannosta. (Hyvinkään kaupunki 2017; Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä 2017.) Kaupunginjohtaja
on nimennyt hyvinvointiryhmään toimialaedustukset ja se koordinoidaan keskushallin-
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nosta (Hyvinkään kaupunki 2017b). Hyvinvointikertomus todetaan Hyvinkäällä keskeiseksi kunnan hyvinvointijohtamisen työkaluksi ja hyvinvointiryhmä laatii esitykset tulevien vuosien painopistealueiksi (Hyvinkään kaupunki 2017a). Hyvinvointikertomus käsitellään kaupunginvaltuustossa kahdessa osassa. Tilinpäätöksen yhteydessä käsitellään osa I, joka sisältää nykytilan kartoituksen ja edellisen vuoden tavoitteiden ja toimenpiteiden raportoinnin. Se lähetetään hyväksymisen jälkeen toimielimille huomioitavaksi
seuraavassa talousarviovalmistelussa. (Hyvinkään kaupunki 2017b.) Toimialat valmistelevat talousarvionsa ja toiminnalliset tavoitteensa tulevalle vuodelle huomioiden painopistealueet. Kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä hyvinvointia edistävät toimenpiteet, joiden tulee olla niin merkittäviä, että ne nostetaan joko kaupunki- tai
toimielintason tuloskortille. Valtuusto osoittaa resurssit toimenpiteiden toteuttamiseksi ja
toteutumisen seuranta tehdään talouden ja toiminnan raportoinnin yhteydessä. (Hyvinkään kaupunki 2017a.)
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6 YHTEENVETO TEORIASTA
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on nostettu esille lainsäädännöllisesti useamman
terveyteen liittyvän lain kautta (kansanterveyslaki 66/1972, terveydenhuoltolaki
(1326/2010), sosiaalihuoltolaki (1301/2014), mutta myös yleisellä tasolla kuntalaissa
(410/2015), joka näin laajentaa lainsäädännöllisesti tehtävän kaikkeen kunnan järjestämään toimintaan. Ikääntyneiden osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen nousee
kohdennetusti esille vanhuspalvelulaissa (980/2012). Vaikka hyvinvoinnin ja terveyden
määritelmät vaihtelevat, tulokulma tässä ajassa on paljolti koetussa hyvinvoinnissa ja
terveydessä mahdollisiin vajeisiin takertumatta, lisäksi osallisuuden merkitys ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kokemukselle on tunnistettu (STM 2017, 13, 16-28; STM n.d.d,
Lohjan kaupunki 2015a, 14-16; Chui ym. 2014, 16; Cherry ym. 2013, 13-14; Nyqvist &
Nygård 2016, 581, Jungerstam & Wentjärvi 2014, 300; Jolanki ym. 2017, 112).
Erilaisissa hankkeissa etsitään ja vakiinnutetaan vaikuttavuutta lisääviä interventioita
osaksi ikäihmisten arkea (STM n.d.f; Lohjan kaupunki 2017b; Paronen ym. 2017, 341).
Digitalisaation ja hyvinvointiteknologian keinoin haetaan uusia innovatiivisia ratkaisuja
sekä hoivan että turvallisuuden tueksi mutta myös kustannusten hillitsemiseksi (STM
2017, 16-28; STM n.d.d; Lohjan kaupunki 2015a, 14-16, Paronen ym. 2017, 348). Digitalisointi ei kuitenkaan ole itsetarkoitus, vaan sen on tuotettava asiakkaalle lisäarvoa
(STM 2016, 26). Toimintatapojen uudistus on jatkuva ketju, samalla ikääntyneiden omaa
aktiivisuutta toimia oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi vahvistetaan (Paronen
ym. 2017, 348; Jolanki ym. 2017, 115, Sydänmaalakka 2015, 175; Siltala 2017, 53).
Tärkeää on poikkihallinnollinen yhteistyö ja ymmärrys kaikkien elinympäristöä koskevien
päätösten merkityksestä ikääntyneiden hyvinvoinnille (Rissanen & Lammintakanen
2015b, 47; Virtanen & Stenvall 2014, 50-51; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 62, Pakarinen 2017, 78). Matriisimuotoisella organisaatiolla tavoitellaan asiakaslähtöistä ajattelu- ja toimintamallia ja uusia mahdollisuuksia poliittisen johtamisen kehittämiselle (Virtanen & Stenvall 2010, 151; Kenni & Asikainen 2011, 3, 21;
Pakarinen 2017, 33). Yhteisöllisyyden edistämistä voidaan tehdä yhteisten tilojen sekä
rakennetun että luonnon ympäristöä hyödyntämällä (Jolanki ym. 2017, 113). Sosioekonomiset tekijät vaikuttavat vahvasti ikääntyneiden osallisuuden sekä koetun hyvinvoinnin
ja terveyden tunteeseen (Nyqvist & Nygård 2016, 581; Jungerstam & Wentjärvi 2014,
300).
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Fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntyneiden hyvinvoinnille ja terveydelle on keskeinen
ja sen hyödyt ovat nähtävissä, vaikka voima- ja tasapainoharjoitteet aloitettaisiin vasta
ikääntyneenäkin (Liikunta 2016; Hansen & Sundberg 2014, 84, 95-96; UKK-instituutti
2014; Office of Desease Prevention and Health Promotion 2017; Pohjolainen ym. 2013,
12; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 50). Merkittävää on myös
elintapaneuvonnan merkitys ehkäistä elämänlaadun heikkenemistä (Strandberg ym.
2017, 165; Ngandu ym. 2015, 2255; Pohjolainen ym. 2013,17). Yksinäisyys, runsas päihteidenkäyttö, kaltoinkohtelu, pienituloisuus sekä asumisen ongelmat uhkaavat ikääntyneen hyvinvointia ja terveyttä (Chui ym. 2014, 16; Jungerstam & Wentjärvi 2014, 305;
Baker ym. 2016, 3-5; Tabue Teguo ym. 2016, 905-906; Andersson 2012, 9; Conigliaro
2000, 16; STM 2017, 16).
Sote- ja maakuntauudistuksen siirtäessä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun kunnilta perustettaville maakunnille (STM & VM n.d.a) mahdollistuu kunnalle uudella tavalla profiloituminen elinvoimaiseksi hyvinvointikunnaksi (Lyytikäinen ym. 2017,
24; Siltala 2017, 53; Pakarinen 2017, 81). Koska hyvinvointi rakentuu kaiken yhteiskunnallisen päätöksenteon kautta, ei vain sosiaali- ja terveydenhuollon parissa tehtävillä
päätöksillä (Rissanen & Lammintakanen 2015b, 47; Virtanen & Stenvall 2014, 50-51;
Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 62), piilee tässä myös
poliittisen päätöksenteon haaste (Ahonen ym. 2015, 26). Toimittaessa hyvinvoinnin ja
terveyden edistämiseksi keskeistä on ihmisten välinen vuorovaikutus, myönteinen lähestymistapa sekä asukkaiden oman aktiivisen roolin vahvistaminen (Virtanen & Stenvall
2014, 31; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 61; Siltala
2017, 53). Irlannissa elämäntapamuutokset kroonisten sairauksien selättämiseksi pyritään saavuttamaan antamalla terveydenhuollossa asiakkaalle tukea elämäntapamuutoksiin jokaisen kohtaamisen yhteydessä (Health Service Executive 2016, 9).
Eliniän noustessa on herätty kohoavien kustannusten herättelemänä etsimään keinoja
ikääntyneiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, ikääntymisen tuoma jännite pakottaa löytämään uusia yhteistyömalleja (Sipilä ja Anttonen 2008, 88; Suomalainen lääkäriseura Duodecim & Suomen Akatemia 2012, 45). Organisaation älykkyys syntyy ympäröivän yhteiskunnan, järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön
kautta (Virtanen & Stenvall 2014, 120; Sydänmaalakka 2015, 14; Ahonen ym. 2015, 45;
Jolanki ym. 2017, 120). Demokraattista ja osallistavaa toimintaa tukee avoimuus, selkeät
roolit ja vastuutukset sekä toiminnan koordinointi (Jolanki ym. 2017, 122; Paronen ym.
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2017, 345; Törmälä ym. 2015, 51). Tärkeää kaiken toiminnan onnistumiselle on päätöksentekijöiden tuki (Paronen ym. 346; Törmälä ym. 2015, 31). Alueellisen hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen edellytys on hyvä yhteistyö maakunnan ja kunnan välillä (Bots
ym. 2017, 3; Paronen ym. 2017, 346; Siltala 2017, 40) ja kunnan matriisimainen organisaatiorakenne voi osaltaan tukea tätä yhteistyötä (Pakarinen 2017, 82).

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katja Erätuli-Keskinen

47

7 SEMINAARI JA LEARNING CAFE -TYÖPAJA
Kehittämisprojektin toimintamalliehdotuksen laatimisen tueksi järjestettiin suunnitelman
mukaisesti toukokuussa 2018 Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen seminaari- ja työpajapäivä Lohjan pääkirjaston Järnefeltinsalissa. Seminaari- ja työpajapäivä oli osa Lohjan kaupungin organisaatioon istuvan toimintatavan rakentamista johtaa
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sote-uudistuksen jälkeen. Projektipäällikkö hyödynsi tätä yhdessä ideoitua näkemystä toivotuista tulevaisuuden toimintatavoista kehittämishankkeessaan. Pohdinnan tueksi projektipäällikkö kartoitti lähikuntien
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen organisoinnin tapoja kehittämispäivän alustukseensa.
Kehittämisprojektiin kuuluvan seminaaripäivän alustusten aihepiirit sovittiin projektiryhmässä keskustellen maaliskuussa 2018 siten, että aiheet avaisivat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmia laajalla rintamalla. Projektipäällikkö sopi
projektiryhmän ulkopuoliset alustajat seminaariin yhteisen suunnitelman perusteella.
Learning cafessa käytetty kysymyspatteristo suunniteltiin projektipäällikön pohjaehdotusta jalostaen yhdessä projektiryhmän kanssa huhti-toukokuussa 2018. Kysymykset
pohjautuivat aihepiiriin etsien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuntalaisten oman
aktiivisuuden sekä digitalisuuden hyödyntämisen näkökulmaa sote-uudistuksen tavoitteiden mukaisesti (STM 2016,4). Toisaalta kysymyksillä haettiin tukea hyvinvoinnin ja
terveydenedistämisen johtamisen rakenteiden kehittelyyn kehittämisprojektin tavoitteen
mukaisesti.
Toukokuussa 2018 järjestetyllä seminaari- ja työpajapajapäivällä tavoiteltiin sidosryhmien äänen kuulumista. Seminaari tavoitteli ymmärryspohjaa yhteisen hyte-työn johtamiseksi sote-uudistuksen jälkeen sekä konkreettisten toimintatapojen ideointia kaupunkiorganisaation eri toimijoiden, seurakunnan ja kolmannen sektorin yhteistyölle ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.
Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden
sosiaali- ja terveyspalveluista 908/2012, 5 §) edellyttää, että kaupungilla on suunnitelma
ikääntyneen väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukemiseksi. Koska Lohjan Ikääntymispoliittisen ohjelman 2015-2018 ohjelmakausi on päättymässä, seminaari- ja työpajatyöskentely käynnisti samalla tämän suunnitelman päivityskokonaisuuden.
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Seminaarissa oli opinnäytetyön esittelyn jälkeen asiantuntijoiden alustukset eri näkökulmista ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ikääntyneiden palvelualuejohtaja luennoi tulevaisuuden kuntalaisesta aktiivisena ikäihmisenä. Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumajan Länsi-Uudenmaan palvelualuekoordinaattori kertoi järjestöjen roolista ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisessä. Paikallisen näkökulman järjestötyöhön toi Omais-Oiva -koordinaattori
Hiiden Seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:stä. Lohjan kaupungin palveluohjauksen ja
kotona asumisen tuen palvelupäällikkö avasi Lohjalla käytössä olevan etähoivan ja lääkeautomaatin toimintaperiaatteita. Lohjan Asuntomessut 2021 -hankkeen tiedottaja kertoi, miten ikääntyneet on huomioitu ja huomioidaan Lohjan asuntomessualueen suunnittelussa. Seminaari-ja työpajapäivän ohjelma on liitteenä 4.
Kehittämisprojektin seminaari- ja työpajapäivä pohjautui siihen ymmärrykseen, että työn
kehittäminen yhdessä aktiivisten, kykenevien ja kyvykkäiden yhteistyökumppaneiden ja
organisaation toimijoiden kanssa tuo luotettavuutta kehittämisprojektin onnistumiselle.
(Salonen ym. 2017, 29.) Seminaarin työpajaosuus toteutettiin yksinkertaista ja helpolla
tavalla osallistavaa Learning cafe -menetelmää hyödyntäen (Salonen ym. 2017, 58; Innokylä 2018). Learning cafe -menetelmää kutsutaan myös oppimiskahvilaksi, se on tapa
ideoinnin ja keskustelun kautta oppia ryhmässä. Menetelmässä etsitään ja löydetään
yhteiset ratkaisut keskustelemalla. Tämä tarkoittaa omien näkemysten avaamista ja ryhmän yhteisen ymmärryksen eli konsensuksen löytämistä keskustelemalla. Menetelmää
on helppo käyttää sen yksinkertaisuuden takia. (Innokylä 2018.)
Lohjan kaupunkistrategian kärki Hyvinvoiva Lohja tavoittelee muun muassa toimivia asukaslähtöisiä palveluja ja Asukkaiden Lohja vireää kansalaistoimintaa. Kaupungin toimenpiteiden tulisi strategian mukaan hyödyntää uusia toimintatapoja, tukea asukkaita ottamaan vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista, lisätä tietoa ja yhdistysten toimintamahdollisuuksia. (Lohjan kaupunki 2017,11.) Järjestettävä seminaari ja Learning cafe
-työpaja tukee osaltaan kaupunkistrategiassa asetettuja tavoitteita vahvistamalla kehittämisprosessin dialogisuutta ja luomalla käsiteltävään aiheeseen yhteistä merkitystä
(Tevere Oy n.d).
Menetelmä vaatii oman pöydän jokaista käsiteltävää teemaa tai aihepiiriä varten, paperia
ja kyniä. Osallistujat jaetaan yhtä suuriin pöytäseurueisiin (4-6 henkilöä) ja seurueet asettuvat pöytien äärelle ideoimaan annettua aihepiiriä. Seurue nimeää yhden puheenjohtajaksi (kirjuriksi). Papereihin ideoidaan vapaasti nimettyyn aihepiiriin liittyvät ideat ja ajatukset. Sovitun ajan kuluttua ryhmä vaihtaa pöytää puheenjohtajaa lukuun ottamatta.
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Puheenjohtaja kertoo uudelle seurueelle edellisten ajatukset ja keskustelua jatketaan.
Vaihtojen määrä riippuu aikataulusta, ryhmien koosta ja käsiteltävien teemojen määrästä. Työpajatyöskentelyn lopuksi puheenjohtajat esittelevät tulokset muille. (Salonen
ym. 2017, 58; Innokylä 2018; Tevere Oy n.d.)
Seminaarissa ja Learning cafe -työpajassa käytiin eri toimijoiden kanssa yhdessä läpi
ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukevia toimia ja yhteistyötapoja
sen edistämiseksi. Kehittämisprojektin Learning cafe -työpajassa esitetyt kysymykset
asetettiin kehittämisprojektin projektiryhmässä huhti-toukokuussa 2018. Työpajaan kutsuttiin kaupungin Elinvoima-toimialan, Hyvinvointi-toimialan, sosiaali- ja terveyslautakunnan, palvelutuotantolautakunnan, vetovoimalautakunnan, kaupungin asiakkuuspäälliköiden, Lohjan Liikuntakeskus Oy:n, Hiiden Opiston, Lohjan vanhusneuvoston, kolmannen sektorin sekä seurakuntien edustajia. 48 kutsutusta seminaari- ja työpajapäivään
osallistui 24 henkilöä ja he edustivat 15 eri toimijaa. Näiden osallistujien lisäksi Learning
cafe -pöytien keskusteluja johtivat ennalta sovitusti Ikääntyneiden palvelualueen palvelujohtaja, ylihoitaja, palvelualuepäällikkö sekä asiakkuuspäällikkö (Haasteita arjessa).
Seminaarialustusten jälkeen etsittiin toimivia yhteistyön muotoja Learning cafe -menetelmää hyödyntäen. Osallistujat jakautuivat neljään eri pöytäseurueeseen ja keskustelivat aihepiireistä ennalta nimetyn kaupungin edustajan toimiessa pöytäseurueen puheenjohtajana. Ohjeistuksesta huolimatta pöytien henkilöjakauma ei mennyt tasan vaan yhdessä ryhmässä oli neljä henkilöä, kahdessa muussa kuusi ja neljännessä ryhmässä
kahdeksan henkilöä. Ryhmät oli suunniteltu muodostettavan sekaryhminä siten, että
niissä olisi viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja kolmannen sektorin edustajia sekaisin. Tällä tavoiteltiin näkökulmien kohtaamista, verkostoitumista ja avointa kohtaamista
eri ryhmien välille. Saaranen-Kauppinen ja Puusniekka (2006) tuovat esille kielenkäytön
merkityksen todellisuuden rakentamisessa, kieltä käytetään ilmaisemaan asioita. Merkitykset rakentuvat ihmisten välisissä vuorovaikutusketjuissa ja niiden tulkintaan vaikuttavat lukuisat asiat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). On siis tärkeää, että erilaiset toimijat kohtaavat. Ryhmät muotoituivat tilanteessa vapaasti, mutta nämä kriteerit
kuitenkin pääsääntöisesti täyttyivät ja mahdollistivat erilaisten näkökulmien (viranhaltija,
luottamushenkilö ja järjestöedustaja) kohtaamisen työskentelyssä. Salosen ym. (2017,
17-18) mukaan on tärkeää mahdollistaa kokemusten ja näkemysten vaihto eri toimijoiden kesken ja mahdollistaa näin osallisuus ja asiakasnäkemyksen vahvistuminen.
Työskentelyn aluksi käytiin lyhyt esittelykierros ryhmän jäsenten kesken. Pöytäseurueen
puheenjohtaja (kirjuri) esitteli aiheen ja kysymykset ja tämän jälkeen käytiin aiheesta
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pöytäseurueessa yhteinen keskustelu etsien vastauksia kysymyksiin. Ensimmäisen
vaihdon jälkeen todettiin, että ajan säästämiseksi vain puheenjohtajat siirtyvät muiden
jäädessä pöytään. Ensimmäisen vaihdon jälkeen puheenjohtaja esitteli lyhyesti aikaisemmat kirjaukset asiasta. Ensimmäisessä kahdessa vaihdossa käytiin 20 minuutin keskustelu ja jälkimmäisissä kahdessa 15 minuutin keskustelu projektipäällikön toimiessa
kellottajana. Työskentelyn lopuksi kukin pöytäseurue nimesi kyseisen pöydän tuotetusta
aineistosta kaksi tärkeintä kyseistä aihepiiriä tukevaa esille tullutta asiaa, jotka puheenjohtaja esitteli muille. Valitut ratkaisut on tässä kirjattu pöytäkohtaisen kysymyksen/kysymysparin alle:


Mikä tukee ikääntyneen aktiivisuutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi? Mikä
kannustaa ikääntynyttä vastuun ottamiseen omasta hyvinvoinnista ja terveydestä?



-

Henkilöstön kohtaaminen ja vuorovaikutus tärkeää (palvelutilanteet)

-

Tiedottaminen monella tavalla

Miten digitalisaatio voi tukea ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä?
-

Aktiivisuus, osallisuuden lisääjä ja mahdollistaja -> etäkuntoutus, sosiaalinen
kanssakäyminen, vaikuttamiskanava



Turvallisuus -> turvallinen lääkehoito, pienimuotoisesti turvajärjestelmä kotiin

Millä rakenteilla varmistetaan vuoropuhelu kaupungin ja muiden toimijoiden välillä ja
voidaan tukea ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä? (Tieto-osallisuus, suunnitteluosallisuus, päätöksenteko-osallisuus ja toimintaosallisuus)
-

Erilaisia tapahtumia, joissa järjestöt ovat mukana, kerätään vuosikelloon

-

Kaivataan alueen yhdistysten yhteistoimintaa -> lohjalaiset.fi -tapahtumakalenteri



Mikä on järjestöjen rooli ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä? Millaiset rakenteet edistävät yhteistyön toteutumista?
-

Toimintamalli yhdistystyöhön eli yhdistysohjelma (mm. maksuttomien tilojen
käyttö, pelisäännöt, avustukset)
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-

Järjestötoiminnan koordinaattori (yhdessä tekeminen ja päällekkäisen tekemisen välttäminen)

Seminaari- ja työpajapalaute kerättiin osallisilta suullisesti päivän päätteeksi. Aihepiirit ja
käydyt keskustelut koettiin hyvinkin tärkeiksi ja Learning cafe -menetelmänä hyväksi.
Alustusten jälkeen ei ollut varattu aikaa kysymyksille sillä alustusten tarkoitus oli tukea
Learning cafe -työpajatyöskentelyä. Kysymyksiä ja kommentteja nousi kuitenkin runsaasti esille haastaen seminaarin ajankäytön. Osana johtamisen suunnittelua työpajassa
piti pohtia vaihtoehtoja kunnan monialaisen hyte-työryhmän kokoonpanoon, mutta sitä
ei alkuperäisestä kehittämisprojektin suunnitelmasta poiketen toteutettu. Valittu tila koettiin haastavaksi, sillä pöytäryhmien puheet sekoittuivat osin toisiinsa ja erityisesti huonokuuloisten oli vaikea ajoittain pysyä keskustelussa mukana äänimaiseman voimakkuuden takia. Kahdeksan hengen pöytäseurueessa myös ryhmän koko vaikeutti työskentelyä. Kokonaisuus jäi kuitenkin selkeästi positiiviseksi kokemukseksi. (Kuva 1.) Seminaariaineistot toimitettiin osallistujille jälkikäteen sähköpostilla sekä osalle toimijoita
sovitusti tulosteina.

Kuva 1. Learning cafe 16.5.2018 Järnefeltinsalissa (Katja Erätuli-Keskinen).
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8 HAVAINTOJA LOHJAN NYKYTILANTEESTA
8.1 Kaupunkiorganisaatio

Lohjalla on siirrytty matriisiorganisaatioon vuoden 2017 alusta voimaantulleen organisaatiomuutoksen myötä. Perinteinen linjaorganisaatio muodostuu toimialoista Elinvoima
ja Hyvinvointi ja näihin yhdistyy kolme toimialat leikkaavaa prosessia sekä lisäksi viisi
Elinvoima-toimialan ydinprosessia ja kolme Hyvinvointi-toimialan ydinprosessia. Toimialoja leikkaavat yhteiset prosessit ovat Asiakaskokemuksen parantaminen, Innovoiva ja
innostunut henkilöstö ja Digitalisaation hyödyntäminen (Kuva 2). (Lohjan kaupunki
2017d, 9.)

Kuva 2. Lohjan kaupungin yhteiset kehittämisprosessit (Lohjan kaupunki 2016, 22).
Elinvoima-toimialan ydinprosessit ovat Luova ja kestävä kaupunkikehittäminen, Toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat, Aktiivinen ja ennakoiva yrityselämän kehittäminen, Sisältörikkaan elämän edistäminen ja Luovan vetovoimaisuuden lisääminen (Kuva 3.)
(Lohjan kaupunki 2017d, 18).
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Kuva 3. Elinvoima-toimialan ydinprosessit (Lohjan kaupunki 2016, 13).
Hyvinvointi-toimialaa leikkaavat asiakkuuspäälliköiden johtamat ydinprosessit, jotka on
nimetty asiakaslähtöisesti tuen tarpeen mukaan Sujuva arki, Haasteita arjessa ja Tuettu
arki (Kuva 4.) (Lohjan kaupunki 2017d, 35).

Kuva 4. Hyvinvointi-toimialan ydinprosessit (Lohjan kaupunki 2016, 19).
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Lohjan kaupungin uudistetussa kaupunkiorganisaatiosta ei ole hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen koordinointiin erikseen nimettyä vastuuvakanssia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinointi oli aikaisemmassa Lohjan kaupungin organisaatiomallissa
nimetty terveyden edistämisen päällikölle ja ajattelumalli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä painottui sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle kuuluvaksi osa-alueeksi.
Vuonna 2021 tapahtuvan maakunta- ja sote-uudistuksen myötä sote-henkilöstö siirtyy
maakunnan palvelukseen mutta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä jää edelleen peruskuntaan (Valtioneuvosto n.d.d).
Kaupungin laajan hyvinvointikertomuksen 2018-2021 laati projektityöntekijä ja ohjausryhmänä toimi kaupungin laaja johtoryhmä, joka vastaa Lohjan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen koordinoinnista. Laajaan johtoryhmään kuuluvat kaupunginjohtaja, hyvinvointijohtaja, elinvoimajohtaja, henkilöstöjohtaja/konsernihallinnon johtaja, palvelutuotantojohtaja/tietohallintojohtaja, kaupunkikehitysjohtaja/kaupungingeodeetti, kaupunkisisältöjohtaja, palvelualuejohtajat, henkilöstön edustaja sekä johdon assistentti (Väre
2018, 2). Lohjan kaupungilla on käytössä myös sähköinen hyvinvointikertomus, joka on
tarkoitettu työvälineeksi tukemaan hyvinvointitiedolla tapahtuvaa johtamista ja päätöksentekoa (Kuntaliitto 2015).
Valtuustokausittain tehtävä laaja hyvinvointikertomus käsitellään valtuustossa jatkossa
aikataulullisesti siten, että kaupunkistrategian laadinnan pohjana ovat laajan hyvinvointikertomuksen tiedot. Kaupungin laaja johtoryhmä toimii Lohjan uuden organisaation hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmänä. (Katri Kalske, hyvinvointijohtaja,
Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 26.9.2018.)

8.2 Lohjan kaupunki edistämässä ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä

Lohjan kaupungin Hyvinvointi-toimialan perustehtävä on kuntalaisten onnellisen elämän edistäminen (Lohjan kaupunki 2017, 34). Kehittämisprojektin kanssa rinnakkain
työstetty Lohjan kaupunkistrategian toimenpideohjelma Hyvinvointi-toimialalla vuosille
2018-2025 nimeää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yhdeksi strategiseksi painopisteistään. Tätä tukemaan on toimintavuosille sisällytetty toimenpiteeksi hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen koordinaation ja johtamisen varmistaminen koko kaupungissa
sekä hyvinvointikoordinaattorin antama tuki kuntalaisille ja järjestöille sekä vuosikellon
rakentaminen. (Lohjan kaupunki 2018c.)
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Hyvinvointi-toimialalla Työikäisten palvelualueen tehtävä on huolehtia myös ikääntyneiden terveyden- ja sosiaalihuollon palveluiden tuottamisesta. Palveluilla edistetään
ikääntyneiden hyvää elämää ja sujuvaa arkea siten, että heidän osallisuutensa, itsemääräämisoikeutensa ja yksilölliset tarpeensa tulee huomioiduksi. (Lohjan kaupunki 2017,
42.) Ikääntyneiden palvelualue on keskeinen toimija ikääntyneiden hyvän ja toimintakykyisen elämän edistämisestä (Lohjan kaupunki 2017, 46). Arjessa asiakkaille suunnatun hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työn lisäksi ikääntyneiden palvelualue vastaa
Aivoviikon (vko 11) ja Muistiviikon (vko 38 tai 39) järjestelyistä muistikoordinaattorin koordinoimana. Syksyisin järjestettävä Palvelutori-päivä koordinoidaan ikääntyneiden palvelualueen johtoryhmässä ja järjestetään yhdessä eri toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden
palvelualueen palvelusuunnittelijan työnkuvaan on sisällytetty järjestöyhteistyötä ja se
tapahtuu pääsääntöisesti erilaisten tapahtumien järjestelyn yhteydessä. Lisäksi järjestöyhteistyötä tehdään asiakohtaisesti. (Muistiliitto 2017; Päivi Yletyinen. Palvelusuunnittelija, Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 14.9.2018.)
Lohjan vanhusneuvostossa on edustajia eläkeläisjärjestöistä, veteraanijärjestöstä,
kaupunginhallituksesta, sosiaali- ja terveyslautakunnasta sekä viranhaltijaedustajana
Ikääntyneiden palvelualueen johtaja. Se valitaan kuntalain (410/2015) mukaisesti varmistamaan ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet ja sen tehtävänä on edistää yhteistoimintaa viranomaisten, ikääntyneiden ja eläkeläis- ja vanhusjärjestöjen kesken. Vanhusneuvosto seuraa kaupungin päätöksentekoa erityisesti ikääntyneiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen
tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta ja tekee aloitteita ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi. (Kuntalaki 410/2015; Lohjan kaupunki n.d.h.)
Oppilaitosyhteistyötä ikääntyneiden palvelualueella tehdään pääsääntöisesti Lohjalla
toimivien Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian, Laurea ammattikorkeakoulun, Kisakallion Urheiluopiston sekä Kanneljärven opiston kanssa. Yhteistyö pitää sisällään opiskelijoiden työharjoittelu- ja työssäoppimisjaksojen lisäksi sekä kerhotoimintaa
että kertaluonteisia tapahtumapäiviä ikääntyneille. Lisäksi Luksian ja Laurean kanssa
kehitetään hoitotyön henkilöstön osaamista yhteistyössä järjestettävien hankkeiden ja
koulutusten avulla. (Hannele Patjas, ylihoitaja, Lohjan kaupunki, ikääntyneiden palvelualue. Henkilökohtainen tiedoksianto 17.9.2018.)
Ikääntyneiden hyvinvointiin ja terveyteen vaikutetaan Hyvinvointi-toimialan lisäksi Elinvoima-toimialan kaikilla neljällä tulosalueella, joita ovat konsernihallinto, palvelutuotanto,
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kaupunkikehitys sekä kaupunkisisällöt. Konsernihallinto vastaa tiedolla johtamisesta
sekä strategia- ja kehittämistyöstä ja luo näin pohjaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tilastolliselle seurannalle. Palvelutuotannossa erityisesti ruokapalvelu, siivouspalvelut sekä puistot ja viheralueet vaikuttavat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen. Kaupungin ruokapalvelut ikääntyneille tuotetaan tuotantokeittiö Köökissä
sekä Vanhusten Palvelukeskuksen keittiössä. Ikääntyneiden ruokahuollossa huomioidaan Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ravintosuositukset, joissa kiinnitetään huomiota ruoan merkitykseen paitsi terveyden ja toimintakyvyn myös elämänlaadun tukemisen kannalta keskeisenä seikkana. Toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin pelisääntöihin ja yhteistyö ikääntyneiden palvelualueen kanssa aktivoituu asialähtöisesti esimerkiksi palauteprosessin toimiessa herätteenä. (Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2010,
5; Nina Virta. Aluepäällikkö, Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 14.9.2018.)
Kaupunkikehitys-tulosalueeseen kuuluva kaavoitus huomioi ikääntyneiden osallisuuden kaavanlaadinnassa sisällyttämällä Lohjan vanhusneuvoston osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa lausunnonantajaksi. Lisäksi järjestetään säännölliset kaavaillat, joihin
kaikkia kuntalaisia kutsutaan osallistumaan. Tietoa kaavoista, kaavoituksen prosesseista ja ohjeistusta vaikuttamiseen annettaan kaupungin kotisivuilla (Lohjan kaupunki
n.d.c.). Rakennusvalvonta huomioi omassa päätöksenteossaan rakentamismääräyskokoelman ja kaupungin oman rakennusjärjestyksen esteettömyyttä ja terveellisyyttä koskevat säännökset (Lohjan kaupunki n.d.e). Lohjan vammaisneuvoston nimeämä esteettömyysasiamies valvoo rakennetun ympäristön sekä palvelujen esteettömyyden lisäksi
niiden saavutettavuutta (Lohjan kaupunki n.d.f).
Kaupunkisisällöt-tulosalueen harteilla on monia ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimintoja: kirjastot, kaupunginorkesteri, Hiiden Opisto, musiikkiopisto,
kaupunginteatteri, museo sekä yleinen kulttuuritoimi. Lohjan Liikuntakeskus Oy on kaupungin tytäryhtiö, joka liikuttaa lohjalaisia ja järjestää senioriliikuntaa eläkepäätöksen
saaneille kuntalaisille (Lohjan Liikuntakeskus Oy n.d.a). Yhteistyö Lohjan Liikuntakeskus
Oy:n ja ikääntyneiden palvelualueen kesken perustuu asialähtöisyyteen varsinaisten rakenteiden sijaan, usein suunnittelussa ja toiminnassa on mukana myös kaupungin fysioterapia. (Taina Pennanen. Liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan Liikuntakeskus Oy. Henkilökohtainen tiedoksianto 11.9.2018.) Liikuntakeskus myöntää kohde- ja sponsorointiavustuksia, jotka ovat kaikkien järjestöjen haettavissa yhtiön liikuntastrategiaa tukevaan
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toimintaan. (Lohjan Liikuntakeskus Oy n.d.b.) Liikuntastrategia peilautuu osaltaan Lohjan kaupunkistrategian tavoitteisiin (Taina Pennanen. Liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan
Liikuntakeskus Oy. Henkilökohtainen tiedoksianto 11.9.2018)
Kulttuuripalveluilla on käytössään Lohjan kulttuuripolku -toimintamalli, jossa tarjotaan
kaupungin kulttuuripalveluita suunnitelmallisesti toteutettuna yhteistyönä kaikille lohjalaisille. Ikäihmisille kohdennetut kulttuuritapahtumat suunnitellaan yhdessä palvelukeskusten kanssa huomioiden tapahtumien esteettömyys- ja saavutettavuus. Yhteistyötä tehdään myös varhaiskasvatuksen kanssa, oppilaiden viedessä ikääntyneille iloa kuvataiteen, musiikin ja erilaisten esitysten myötä ympäri vuoden. Kirjasto on räätälöinyt ikäihmisille Kirjat kotiin -palvelun ja Lohjan museo järjestää muisteluiltoja, joissa muistelun
tukena on vanhat valokuvat ja esineet. Lohjan teatterin toiminta on avointa kaikille ikäryhmille. (Lohjan kaupunki n.d.d.) Hiiden Opisto järjestää normaalin kurssitarjontansa
lisäksi myös senioreille kohdennettuja kursseja, ikäihmisten yliopiston sekä tekniikan ja
erilaisten hyötyohjelmien käytön opastusta. (Hiiden Opisto 2018). Syyskauden alkaessa
kulttuurituottaja esittelee ikäihmisille Lohjan kulttuuritarjontaa eri yhteyksissä. Ikääntyneille suunnatun kulttuuritoiminnan järjestäminen tapahtuu Liikuntakeskuksen tavoin
asialähtöisesti eri syötteistä, sovittua rakennetta yhteistyölle ei ole. (Kalle Ryökäs. Kulttuurituottaja, Kaupunkisisällöt-tulosalue, Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 11.9.2018.)
Kaupungin myöntämillä sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustuksilla tuetaan vuositasolla yli neljänkymmenen paikallisen tai paikallisille asukkaille toimintaa järjestävän
yhdistyksen toimintaa. Avustusten saajissa on monia ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistäviä veteraani- ja eläkeläisjärjestöjä sekä potilasjärjestöjä. (Lohjan kaupunki
2018b.) Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen avustukset ovat haettavissa myös ikääntyneille suunnattuun toimintaan. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen voi
hakea esimerkiksi kohdeavustusta tai toimitila-avustusta ja liikuntapalveluilla on erityinen
senioriliikuntaan suunnattu avustus. (Lohjan kaupunki 2015b.)

8.3 I&O ja Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeet Lohjalla

Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa eli I&O kärkihankkeen kehittämistoimintaa varten ikääntyneiden ajatuksia hyvinvointia ja terveyttä edistävistä asioista ja kehittämisideoista kerättiin 22.8.2017 Geriatrian keskuksen
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ja Ikähelpin avointen ovien päivässä. Ikähelppi on Lohjan kaupungin ikääntyneiden neuvonnan ja palveluohjauksen yksikkö. Ikääntyneet pohtivat avointen ovien päivässä mikä
on tärkeää heidän terveydelleen ja hyvinvoinnilleen, mikä Lohjalla on hyvin ja missä on
vielä kehitettävää. Terveydelle ja hyvinvoinnille tärkeäksi koettiin kulttuurikokemukset ja
luonnossa liikkuminen sekä sosiaaliset kontaktit. Nämä samat asiat toistuivat myös ”Hyvin Lohjalla” ja ”Kehitettävää” -osioissa. Monipuoliset liikuntamahdollisuudet olivat vahvuus, mutta päiväsaikaan toteutettavia ryhmiä toivottiin järjestettävän lisää, kuten myös
kulttuurin päiväesityksiä. (Henkilökohtaiset valokuvamuistiinpanot 22.8.2018.)
I&O -kärkihankkeen Hyte Uusimaa -työryhmä ideoi rakennetta Uudenmaan maakunnan
ja kuntien väliselle ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuoropuhelulle
(Kuvio 5). Siinä maakunnan ja kunnan välille on ajateltu yhteistyöfoorumeita, jotka on
nimetty hyvinvointiverkostoksi ja kuntatyötä koordinoisi hyvinvointikoordinaattori. (Partanen & Suominen 2017.)

Kuvio 5. I&O -kärkihankkeen Hyte Uusimaa -työryhmän ideoima malli kunnan ja maakunnan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työlle (Partanen & Suominen 2017).
Lohjan kaupunki on mukana Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa vanhuuteen tutuksi ja
tavaksi -kärkihankkeessa (Ikäinstituutti n.d). Hankkeella tavoitellaan pysyvään käyttöön
ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä
(Lohjan kaupunki 2017b) ja se kuuluu hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvinvointia ja
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vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankkeeseen (STM n.d.e). Liikuntakeskus ja ikääntyneiden palvelualue toimivat hankkeessa yhdessä ja sen piirissä on järjestetty kahdesti
yhteistyöfoorumi, johon on kutsuttu laajasti osallistujia. Hankkeen myötä koulutettiin keväällä 2018 Lohjalle yhteensä 18 vertaisohjaajaa tukemaan ikääntyneiden liikkumista ja
vertaisohjattuja ryhmiä on aloittanut kuusi kappaletta. (Taina Pennanen. Liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan Liikuntakeskus Oy. Henkilökohtainen tiedoksianto 11.9.2018.)

8.4 Yhdistysyhteistyö Lohjalla

Kansalaistoiminnan keskus eli KansKe toimii Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn rahoituksella tukien lohjalaisten yhdistysten ja kuntalaisten toimintaa.
Sen tehtävä on vahvistaa kunnassa toimivien yhdistysten, yritysten sekä kaupungin toimijoiden yhteistyötä sekä tukea kuntalaisten osallisuutta. (Apuomena ry 2018.) Lohjan
kaupunki hakee yhteistyön muotoja KansKen kanssa ja on yhdistysedustajien kanssa
aloittanut työstämään Lohjan kaupungin yhdistysohjelmaa. Yhdistysohjelmalla haetaan
yhteisiä pelisääntöjä kaupungin ja yhdistysten välille avustusten, tilojen ja muun toiminnan osalta ja tavoitellaan kuntalaisten hyvinvointia, elinvoimaa ja osallisuutta. Kansalaistoiminnan keskuksen sivustolla www.lohjalaiset.fi on muun muassa yhdistysten yhteystietoja, tapahtumakalenteri sekä vinkkejä yhdistystoiminnan tueksi. (Juha Lemberg. Asiakkuuspäällikkö, Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 14.9.2018; Lohjalaiset
2018.)
Apuomena ry. on lohjalaisten yhdistysten yhdistys, joka tukee toiminnallaan lohjalaisten
arkea ja hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä (Apuomena ry 2018a). Apuomena ry:llä
on käynnissä STEA-rahoitteinen Laurentius lähimmäispalvelu -hanke, joka etsii yksinjääneitä ikäihmisiä Lohjalla ja tarjoaa heille vapaaehtoisvoimin toimivaa ystävätoimintaa. Hankkeen työntekijät tekevät maksuttomia kotikäyntejä yksinjääneiden ikäihmisten
luokse ja keskustelevat muuttuneesta elämäntilanteesta heidän kanssaan. Hankkeella
tavoitellaan ikääntyneiden kuntalaisten yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentämistä.
Vapaaehtoiset toimivat muun muassa juttuseurana, saattajana lääkäri- tai kampaajakäynneillä sekä avustajina erilaisissa ikääntyneille tarkoitetuissa tilaisuuksissa. He tekevät käyntejä kotien lisäksi myös hoitolaitoksiin. Lisäksi hanke pyörittää vapaaehtoisvoimin 11 seniorikahvilaa eri puolilla Lohjaa. (Apuomena ry 2018b.)
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Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto Kumaja toimii järjestöyhteistyön mahdollistajana sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa. Se yhdistää vuoden 2020 loppuun saakka kestävässä Uusimaa yhdessä -hankkeessa Uudenmaan sote-järjestöt yhteistyöhön toistensa lisäksi kuntien ja maakunnan
kanssa. Uusimaa yhdessä on osa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAn
rahoittamaa Järjestö 2.0 – Järjestöt mukana muutoksessa -ohjelmaa. Kumajan tekemässä tutkimuksessa Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöt pitivät tärkeimpänä asiana
tekemänsä hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn ja sen merkityksellisyyden näkyväksi
tekemisen sekä kunnan ja maakunnan yhteistyön sujuvuuden maakunta- ja sote-uudistuksessa. (Kumaja 2017-2018; Soile Törrönen, aluekoordinaattori, Länsi-Uusimaa, Kumaja, henkilökohtainen tiedoksianto 23.8.2018.)

8.5 Seurakunnat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tukena

Lohjan evankelis-luterilainen seurakunta järjestää kaupungin ikääntyneiden yksiköissä
säännöllisesti papin, diakonin tai kanttorin vetämiä hartaushetkiä ja seurakunnan työntekijät vierailevat pyydettäessä ikääntyneiden asiakkaiden luona. Mikäli ikääntynyt on
osallistunut arjessaan aktiivisesti uskonnollisen yhteisön toimintaan, tätä yhteyttä pyritään ylläpitämään myös hoitoyksiköissä. (Kaisa Niskala, osastonhoitaja, Ikääntyneiden
palvelualue, Lohjan kaupunki. Henkilökohtainen tiedoksianto 29.9.2018.) Seurakunnalla
on alueilla jumalanpalvelusten lisäksi säännölliset ikääntyneille suunnatut kerhokokoontumiset ja tarvittaessa tehdään kotikäyntejä. Vuosittainen iso tapahtuma on syksyinen
Seniorifoorumi, joka on suunnattu kaikille ikääntyneille ja heidän kanssaan toimiville.
Lohjan kaupunki on mukana palveluesittelyillä tässä tapahtumassa. Seurakunta tekee
yhteistyötä kaupungin ikääntyneiden palveluiden lisäksi liikuntapalveluiden ja monien
järjestöjen kanssa monin eri tavoin ikääntyneiden terveyden edistämiseksi ja yksinäisyyden vähentämiseksi. (Tanja Mäkelä, diakoniatyöntekijä, Nummen alueseurakunta, Lohjan seurakunta. Henkilökohtainen tiedoksianto 2.10.2018.)
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8.6 Lohjan terveydenedistämisaktiivisuus (TEA)

Lohjan TEAviisarin tulokset vuodelta 2017 (Taulukko 2) osoittavat terveydenedistämisaktiivisuuden pisteluvun (66) olevan hieman alhaisempi kuin koko maan (70), Uudenmaan (74) tai vertailukunniksi aiemmin tekstissä avattujen Porvoon (73) tai Hyvinkään
(72) pisteluku (Taulukko 2).
Taulukko 2. Terveydenedistämisaktiivisuus Lohja 2017 ja vertailut (THL 2018).

Kuntajohdon osalta pisteluku (71) on parempi kuin Lohjan muissa kokonaisuuksissa.
Kuntajohto-kokonaisuuden osa-alueista erityisesti osallisuuden (92) ja sitoutumisen (83)
osalta pisteluvut ovat hyvät. Johtamis-osa-alueen osalta alhaiseen pistelukuun (42) vaikuttavat seuraavat puutteet: hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoija on nimeämättä ja hänelle kuuluvat tehtävät kirjaamatta, ennakkoarviointia (EVA) päätösten ja
suunnitelmien vaikutuksista ei tehdä ja hyvinvointitavoitteita ei ole huomioitu investointiohjelmassa 2013-2016. (THL 2018c.) Lohjan Kuntajohto 2017 tulokset kuviossa 6. Tarkat päivittyvät tiedot ovat saatavilla internetsivuilla www.teaviisari.fi.
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Kuvio 6. TEAviisari: Kuntajohto-osion toteutuminen Lohjalla 2017 (THL 2018).
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9 TOIMINTAMALLIEHDOTUS JA ARVIOINTI
Kehittämisprojektin aihevalintaa pohtiessani ajatus sote-uudistuksen liittymisestä projektiin oli vahva. Yhteiskunnassa on taloudellisten reunaehtojen pakottamana tapahtumassa jotakin, joka erityisellä tavalla muuttaa totuttua mallia toimia. Ikääntyneiden palvelualuejohtaja, tuleva mentorini, ehdotti kehittämisprojektin suuntaamista ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen sote-uudistuksen jälkeen ja näin
päätettiin. Tehtävä oli mieluinen henkilökohtaisesta mielenkiinnostani sekä sote-uudistukseen että ikääntyneiden ihmisten hyvinvointiin. Kehittämisprojektin pohja on maakuntauudistuksessa, joka siirtää sosiaali- ja terveyspalelujen järjestämisvastuun kunnalta
maakunnalle ja siihen tiiviisti liittyvässä sote-uudistuksessa (Valtioneuvosto n.d.e). Uudistukset kulkevat käsi kädessä.
Ikääntyvän yhteiskunnan on löydettävä uusia tapoja tehdä työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Keskiössä on yhteistyö järjestöjen, yhteisöjen, yritysten sekä kuntalaisten kanssa, ikääntyneiden omaa aktiivisuutta on pyrittävä tukemaan kaikin keinoin.
Tärkeää on osallisuuden kokemisen vahvistaminen ikääntyneiden keskuudessa, se vahvistaa positiivisesti koettua terveyttä. (Lyytikäinen ym. 2017, 4-6.) Mieltäni askarruttaa
se, että Suomessa kotona asumista pyritään tukemaan viimeiseen asti samalla kun yksinäisyys on yksi merkittävä ikääntyneiden elämänlaadun heikentäjä ja vaikuttaa myös
elinikään negatiivisesti (Tabue Teguo ym. 2016, 905-906). Minut pysäytti myös huomio
siitä, että interventiot tulisi kohdistaa erityisesti riskiryhmiin, jos halutaan vähentää eriarvoistumista, sillä yleisiä kaikille suunnattuja toimia käyttävät hyväkseen jo valmiiksi parhaiten itsestään huolehtivat (Lyytikäinen ym. 2017, 6). Lohduttavaa on kuitenkin se, että
omilla toimilla voi aidosti vaikuttaa hyvinvointiinsa vielä ikääntyneenäkin (Strandberg ym.
2017, 165; Ngandu ym. 2015, 2255).

9.1 Toimintamalliehdotus

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Lohjan kaupunkiorganisaatiossa
on Hyvinvointi- ja Elinvoima -toimialoilla pääosin toimivaa. Asiat sujuvat vakiintunein käytäntein, mutta osin varsinaiset rakenteet ja koordinointi puuttuvat. Toiminta ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tulosalueilla perustuu pääasiallisesti asia-
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keskeisiin herätteisiin, eikä ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ole nimettynä prosesseihin, työnkuviin tai vuosikelloon. Kaavoituksen prosessi toimii tältä osin
järjestelmällisesti. Se huomioi ikääntyneet lähtökohtaisesti nimeämällä aloitusvaiheen
osallistumis- ja arviointisuunnitelmissa yhdeksi lausunnon antajaksi Lohjan vanhusneuvoston.
Kaupunginvaltuusto käsittelee hyvinvointikertomuksen, joka laaditaan hyvinvoinnin ja
terveyden edistämisen ohjauksesta vastaavan kaupungin laajan johtoryhmän ohjaamana. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmässä tieto ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden tilasta välittyy tulos- ja palvelualueiden välillä. Maakunta- ja soteuudistuksen jälkeen on huomioitava, että yhteys hyvinvointikertomuksen ohjausryhmän
ja maakuntahallinnon välillä on kaupungin rakenteissa. Maakuntahallinnon hyvinvointikoordinaattorin nimeäminen Lohjan kaupungin hyvinvointikertomuksen ohjausryhmään
edesauttaisi kunnan ja maakunnan dialogin ja yhteisen tahtotilan syntymistä kuntalaisten
hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tukevista toimenpiteistä. Vastaavasti Lohjan osallisuus maakunnan hyvinvointikertomuksen laadinnassa tulee varmistaa.
Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen on yksi tärkeä osa-alue
tulevaisuuden ikääntyvässä kunnassa. Lohjan kaupungin organisaatiossaan käyttämä
matriisimalli prosessinomistajineen tukee poikkihallinnollista yhteistyötä organisaation
sisällä. Prosessinomistajuutta kannattaisi hyödyntää Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseen maakunta- ja sote-uudistuksen jälkeen. Hyvinvointikoordinaattorin nimeäminen tai hyvinvointikoordinaattorin tehtävien sisällyttäminen nimetylle prosessinomistajalle auttaisi koordinoimaan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen tähtääviä toimia muun ohella. Hyvinvointikoordinaattorin tehtävänkuva tulee kirjata, se edistää myös TEAviisarin kuntajohto-pisteytystä.
Tulevaisuudessa järjestötyön toivotaan luovan lisääntyvässä määrin hyvinvointia ja terveyttä tukevia elementtejä kuntalaisille. Kaupungin yhdelle asiakkuuspäällikölle on nimetty järjestöyhteistyön vastuu ohjausryhmäosallisuuden kautta. Mikäli tehtävänkuvaa
laajennettaisiin lisäksi muuhun järjestöyhteistyöhön järjestöedustajaksi, edesauttaisi se
koordinoitua yhteistyötä järjestökentän parissa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi. Yhteistyö Kansalaistoiminnan keskuksen kanssa kannattaa vakiinnuttaa
osaksi kaupungin toimintaa. Lisäksi ikääntyneiden tai ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen nimeäminen kaupungin prosesseihin, työnkuviin ja yksiköiden vuosikelloon toisi toiminnan näkyväksi kaupungin rakenteissa. Se varmistaisi myös jatkuvuuden henkilömuutoksista huolimatta.
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Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa on tärkeää ymmärtää, että ikääntyneet eivät ole vain kasvava kustannus yhteiskunnalle. Kehittämisprosessin aikana olen kiinnittänyt huomiota esille tulleeseen näkemykseen kolmannessa iässä
olevien ikääntyneiden aktiivisesta toimijuudesta. He osallistuvat lastenlastensa ja iäkkäiden vanhempiensa huolenpitoon ja hoivaan sekä osallistuvat taloudellisella tuella lastensa ja lastenlastensa elämään. He vaikuttavat myös aktiivisesti yhteiskunnallisesti, puhumattakaan heidän merkittävästä osallisuudestaan yhteiskunnassa kaupallisten palveluiden käyttäjinä. En pysty yrityksistäni huolimatta kohdistamaan tätä lukemaani näkökulmaa asian ilmaisseeseen lähteeseen, mutta pidän tämän näkökulman esillä pitämistä
tärkeänä ikäystävällisen asenteen vahvistamiseksi tuotetussa diskurssissa.
Ehdotetut toimet ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi Lohjan kaupungissa 1.1.2021 (Kuvio 7).


Nimetään kaupunkiorganisaatioon hyvinvointikoordinaattori (prosessinomistaja),
jonka tehtävän osana on myös ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
koordinointi ja joka toimii yhdyshenkilönä maakuntaan hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen asioissa huomioiden tehtävässä myös ikääntyneen väestön näkökulma.
Nimeämisen yhteydessä sovitaan hyvinvointikoordinaattorin tehtävät. Nimeäminen
viimeistään vuoden 2020 puolella ”saattaen vaihtaen”.



Laajennetaan kaupunkiorganisaatioon nimetyn asiakkuuspäällikön kaupungin järjestöyhteistyön vastuuhenkilötehtävää myös ohjausryhmiä alemman tason järjestöyhteistyöhön.



Vakiinnutetaan kaupungin yhteistyö Kansalaistoiminnan keskuksen (KansKe)
kanssa ja vahvistetaan Lohjan kaupungin avointa ja joustavaa yhdyspintatoimintaa
kaikessa järjestöyhteistyössä.



Toteutetaan järjestötoiminnan vuosikello Kansalaistoiminnan keskuksen www.lohjalaiset.fi -alustalla. Vuosikelloon näkyville myös kaupungin avustustenhakujen ajankohdat ja yhteystietolinkki. Vaatii Kansalaistoiminnan keskuksen hyväksynnän ja on
toteutettavissa jo ennen sote-uudistusta. Edellyttää aktiivisen tiedottamisen myös
kaupungin viestinnässä, jotta tavoittaa kuntalaiset.
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Kirjataan ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointi-toimialan
palvelualueiden sekä Elinvoima-toimialan tulosalueiden prosesseihin, työnkuviin ja
vuosikelloon.





Vahvistetaan hyvinvointikertomuksen ohjausryhmää
o

Uudenmaan maakunnan hyvinvointikoordinaattorilla

o

ikääntyneen väestön edustajalla (vanhusneuvosto) tai toteutetaan ikääntyneiden osallisuus hyvinvointikertomukseen muilla tavoin (seminaari, avoimet
tilaisuudet)

Nimetään ikääntyneiden hyvinvointiverkosto, jonka koollekutsujana toimii hyvinvointikoordinaattori. Mukana edustus seuraavista:



o

Konsernihallinto (tiedolla johtaminen, strategia & kehittäminen)

o

Palvelutuotanto (ruokapalvelut, puistot & viheralueet, liikenneväylät)

o

Kaupunkisisällöt (kirjasto, kaupunginorkesteri, Hiiden Opisto, kaupunginteatteri, museo, yleinen kulttuuritoimi)

o

Lohjan Liikuntakeskus Oy:n edustaja

o

Lasten, nuorten ja perheiden palvelualue
(varhaiskasvatuksen ja koulujen osallisuus ikääntyneiden parissa)

o

Vanhusneuvoston edustaja sekä muiden vaikuttamiselinten edustajat
(Vammaisneuvosto ja Nuorisovaltuusto)

o

Seurakuntien edustajat

o

KansKe ja järjestöedustajat

o

Maakunnan hyvinvointikoordinaattori tai edustaja ikääntyneiden palveluista

o

Poliisi (turvallisuus ja liikenneturvallisuus)

Budjetoidaan sote-avustukset edelleen kunnan talousarvioon tukemaan (ikääntyneiden) hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.



Varmistetaan sote-henkilöstön koordinoimien ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävien monitoimijoisten yhteistyömuotojen kuten Aivoviikko, Muistiviikko
ja palvelutoripäivä sekä oppilaitosyhteistyön jatkuvuus myös maakunta- ja sote-uudistuksen toteutuessa.

Ehdotukset ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen toimintamallin muodostumiseksi on koottu yhteen kuviossa 7.
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Kuvio 7. Toimintamalliehdotus Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamiseksi.
9.2 Eettisyyden ja luotettavuuden arviointi

Kehittämisprojektissa noudatetaan hyvää tieteellistä käytäntöä. Se tarkoittaa rehellisyyttä, tarkkuutta ja yleistä huolellisuutta kehittämisprojektissa, eettisesti kestävää tiedonhankintaa, muiden tutkijoiden työn kunnioittamista, kehittämisprojektin suunnittelua,
toteutusta ja raportointia sekä hyvän hallintokäytännön noudattamista. (Hirsjärvi ym. 2324; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6) Opinnäytetyössä käytetyt aineistot, menetelmät ja tulokset on lähteistetty hyvän tutkimustavan mukaisesti ja kehittämisprojektissa on noudatettu hyvää tieteellistä käytäntöä. Tiedonhankinta on kuvattu ja tutkijoiden
töiden tulokset on huomioitu asianmukaisesti arvostaen (Hirsjärvi ym. 2009, 24; Arene
ry 2017, 11). Poikkeuksena tästä maininta ikääntyneistä aktiivisina lastenlasten ja omien
ikääntyneiden vanhempiensa hoivaajina sekä kuluttajina, mutta näkyväksi on kuitenkin
tehty, ettei ajatus ole alkujaan omani. Kehittämisprojektin kulku on kuvattu vaiheineen ja
kirjallisuushaun prosessi tehtyine valintoineen ja haasteineen on avattu tekstissä lukijalle
kehittämisprojektin luotettavuuden arvioimiseksi.
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Kirjallisuushaku kohdistui kahteen hyvin erilaiseen aihealueeseen, ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen sekä johtamiseen. On mahdollista, että oleellistakin
tietoa sisältäviä julkaisuja on jäänyt hakujen ulkopuolelle tai ruostunut englanninkielentaito on rajoittanut tiedon löydettävyyttä tai sen ymmärtämistä, erityisesti johtamisen osaalueella.
Kehittämisprojektin luotettavuus perustuu huolelliseen kehittämisprojektin kokonaiskulun kuvailuun, joka pitää sisällään lähteiden luetteloinnin ja työpajassa käytetyn menetelmän kuvauksen. Kehittämisprojektissa mahdollisesti havaitut riskit ja kehittämisprojektin edetessä havaitut puutteet kirjataan raporttiin, jotta lukija voi arvioida niiden vaikutuksen kehittämisprojektin lopputulokseen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 261262.) Kehittämisprojektin seminaari ja työpajapäivän suunnittelu, toteutus ja tulokset on
kirjattu vaiheittain näkyville kehittämisraporttiin. Kehittämisprojektissa käytetyn Learning
cafe -menetelmän valinta on perusteltu raportissa ja seminaari- ja työpajapäivän haasteet ja palaute on kirjattu näkyville. Kehittämisprojektissa käytetyt lähteet on luetteloitu
ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämisprojektin aikana havaitut puutteet on kirjattu näkyväksi. (Hirsjärvi ym. 2009, 26.; Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2013, 6.)
Salosen ym. (2017, 19, 39) mukaan luotettavaan kehittämistyöhön tulee osallistua työn
tekijät, palvelun käyttäjät ja yhteistyökumppanit. Tässä kehittämisprojektissa seminaarija työpajapäivään kutsuttiin Lohjan kaupungin organisaatiosta eri tulos- ja palvelualueiden edustajia, jotka omalla työllään vaikuttavat ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseen suoraan tai välillisesti. Samoin kutsuttuina olivat järjestöjen ja seurakuntien
edustajat. Lohjan luottamushenkilöorganisaatiosta kutsuttiin ikääntymispoliittisen ohjelman (Suunnitelma ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemiseksi) päivitykseen nimetyt luottamushenkilöt sekä vanhusneuvosto kokonaisuudessaan. Tällä pyrittiin saamaan laajalti
esille eri intressiryhmien ajatuksia ja laajentamaan kaikkien ymmärrystä ikääntyneiden
hyvinvointia ja terveyttä edistävistä asioista.
Osa kehittämisprojektin luotettavuutta on sen hyödyntäminen ja jatkotoimenpiteiden
suunnittelu (Salonen ym. 66). Kehittämisprojektin ajankohtaisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta oli käsin kosketeltavaa. Kehittämisprojektin aihe sovittiin
tammikuussa 2017, Lohjan kaupunkistrategia 2017-2025 (Lohjan kaupunki 2017) hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa marraskuussa 2017 ja elokuussa 2018 kaupunginhallitus
hyväksyi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategisena painopistealueena Hyvinvointi-toimialan toimenpideohjelmaan vuosille 2018-2025. Tässä koko henkilöstön yh-

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Katja Erätuli-Keskinen

69

dessä rakentamassa toimenpideohjelmassa hyvinvointikoordinaattori tuotiin jo toimenpiteissä esille toimijana, samoin toimintamallissa esitetty vuosikello (Lohjan kaupunki
2018c).
Tämän kehittämisprojektin esitykset ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisesta ovat yhdenmukaisia Hyvinvointi-toimialan toimenpideohjelman 20182025 kanssa (Lohjan kaupunki 2018, 6) ja tukevat osaltaan Lohjan kaupunkistrategian
(Lohjan kaupunki 2017) toteuttamista. Vaikka kehittämisprojekti rajattiin koskemaan
ikääntyneitä, esitetty toimintamalli palvelee hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamista kokonaisuudessaan ja on hyvinvointiverkoston osaltakin laajennettavissa huomioimaan kaikki ikäryhmät.
Keskeistä mallissa on hyvinvointikoordinaattorin ja hänen tehtäviensä nimeäminen.
Tämä on linjassa myös TEAviisarin kuntajohto-osion vaateiden kanssa. Toimintamalli
esittää maakunnan hyvinvointikoordinaattorin ottamisen mukaan kaupungin omaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmään. Tällä tavoitellaan toimivaa dialogia ja
yhteisen näkemyksen vahvistumista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista maakunnallisesti. Ikääntyneiden hyvinvointiverkoston perustamisen on tarkoitus
tuoda yhteen eri näkökulmat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vahvistumiseksi. Hyvinvointiverkostoon esitetään nimettäväksi maakunnan hyvinvointikoordinaattori tai tehtäväksianto huomioiden maakunnan ikääntyneiden palvelujen edustaja. Hyvinvointiverkosto on laajennettavissa koskemaan kaikkia ikäryhmiä.
Toimintamalli vahvistaa järjestötoiminnan ja kunnan välistä yhteistyötä esittämällä järjestöyhteistyön vastuuhenkilön tehtävien laajentamista sekä hyvinvointiverkoston rakentumista. Nämä rakentavat osaltaan kuntalaisten osallisuutta. Ikääntyneiden nimeäminen
toimialojen prosesseihin varmistaa ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen
näkökulman kaikessa päätöksenteossa. Kehittämällä toiminta-avustusten sisältöjä ja
prosesseja on mahdollisuus turvata hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta myös erityisryhmiin.

9.3 Pohdintaa kehittämisprojektista

Kehittämisprojekti eteni aikataulullisesti haasteellisesti mutta tavoitteessa pysyen. Ohjausryhmän yhteistyö tapahtui suunnitteluvaiheessa sähköpostitse. Projektityöryhmä oli
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helposti lähestyttävä ja tapaamisissa oli kannustava ja ymmärrystä hedelmällisesti laajentava ote. Projektityöryhmän jäsenet olivat auliisti käytettävissä myös virallisten tapaamisten ulkopuolella. Mentorin antama tuki ja ohjaus kannatteli työtä eteenpäin ja rohkaisi
positiivisella tulevaisuuden uskolla eteenpäin. Toteutettu seminaari- ja työpajapäivä antoi kokemuksellisen tiedon sekä seminaarin että työpajatoiminnan haasteista, erityisesti
aikataulutuksen osalta. Ihmisillä on valtava tarve puhua ja tulla kuulluksi. Käytännön
työssä koeteltu osaaminen vahvisti kokemusta asian hallinnasta ja edisti samalla osaamistani seminaari- ja työpajapäivän juoksutuksesta.
Olen kehittämisprojektin edetessä joutunut haastamaan omaa osaamistani. Projektityöskentelyn kokonaishallinta on vahvistunut ja kehittämisprojektin ajankäytön kokonaishallinta osoitti, että vaikka välitavoitteiden aikataulun osalta jouduin osin joustamaan alkuperäisestä suunnitelmasta, kehittämisprojekti valmistui kuitenkin suunnitellussa aikataulussa. Kehittämisprojekti mentorointeineen kehitti argumentoinnin näkökulmaa asiakasystävälliseen suuntaan. Näkökulman laajenemista ikääntyneiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan moninaisuuteen on kehittämisprojektin myötä tapahtunut.
Olen entistä vaikuttuneempi ikääntyneiden vahvasta panoksesta yhteiskuntamme hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen lähiyhteisössä sekä toimijoina että kuluttajina, vaikka
heidät helposti nähdään yhteiskunnassa vain kulueränä. Tämä havahdutti minut huomaamaan, että sanojen merkitys yhteiskunnan todellisuuden rakentumisessa on merkittävä. Ei ole yhdentekevää, kuinka asioista ja ihmisistä puhumme, mistä näkökulmasta
asioita lähestymme.
Kehittämisprojekti teki konkreettisesti näkyväksi oman perhe- ja lähiyhteisöpiirin merkityksen henkilökohtaiselle hyvinvoinnille ja terveydelle. Olen kiitollinen isolle ihanalle perheelleni ja lähipiirilleni, että he omalta osaltaan tukivat ja kannustivat minua elinikäisen
oppimisen poluilla.
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9.4 Jatkokehittämisideat

Yhteisöllisyys on tämän ajan kasvava ilmiö. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisessa yhteisöllisyyttä vahvistavien toimintamallien hyödyntäminen olisi mielestäni
kiinnostavaa. Sen selvittäminen, miten kunta omalla toiminnallaan voi edistää asukkaidensa hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumista yhteisöllisyyttä tukevilla toimilla.
Kirjallisuusaineistosta nousi esille yksinäisyyden merkitys ikääntyneiden hyvinvoinnin
esteenä ja toisaalta asumisen yhteisöllisyyttä lisäävien keinojen hyvistä kokemuksista.
Mielestäni tulisi raikkaalla otteella pohtia uusia asumis- ja yhteisöratkaisuja ikääntyneiden yksinäisyyden vähentämiseksi ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollistamiseksi.
Huomioni on kiinnittynyt myös siihen, että kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä mitataan
tilastollisesti pahoinvointia tai sairautta kuvaavilla mittareilla. Koetulle hyvinvoinnille ja
terveydelle tulisi antaa laajempi merkitys ihmisen elämänkaaren vaiheissa pahoinvoinnin
mittareiden rinnalla. Koetun hyvinvoinnin ja terveyden tilan tilastollisen arvioinnin kehittäminen voisi olla palkitseva ja johtamistakin edistävä kehittämisprojektin aihe tulevaisuuden opiskelijoille.
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IKÄÄNTYNEIDEN HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
Lohjan ikääntymispoliittisen ohjelman päivityksen aloitusseminaari
Aika

ke 16.5.2018 klo 13-16

Paikka

Lohjan pääkirjasto, Järnefeltinsali (Karstuntie 3, 08100 Lohja)

OHJELMA
13.00-13.10 Tervetuloa
”Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lohjalla”
- työn alla olevan opinnäytetyön esittely
Katja Erätuli-Keskinen, hallintoasiantuntija, Lohjan kaupunki/YAMK-opiskelija, Turun AMK
13.10 -13.30 Tulevaisuuden kuntalainen on aktiivinen ikäihminen
Tuula Suominen, Ikääntyneiden palvelualuejohtaja, Lohjan kaupunki
13.30–13.50 Järjestöjen rooli ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä
Soile Törrönen, palvelualuekoordinaattori, Länsi-Uusimaa, Kumaja Uudenmaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen kumppanuusverkosto
13.50-13.55 Yhdessä Lohjalla, paikallinen näkökulma järjestötyöhön
Minna Mäenpää, Omais-Oiva -koordinaattori, Hiiden Seudun Omaishoitajat ja
Läheiset ry
13.55-14.10 Lohjan Asuntomessut 2021, Ikääntyneiden huomioiminen alueen suunnittelussa
Riikka Juva, tiedottaja, Lohjan asuntomessut 2021
14.10-14.30 Etähoiva ja lääkeautomaatti
Päivi Degerholm, palvelupäällikkö, Kotona asumisen tuki, Lohjan kaupunki
14.30-15.50 Learnig Cafe – työskentelyä tulevaisuuden yhteistyön suunnittelun merkeissä.
Kahvit työpajan lomassa.
15.50-16.00 Seminaarin päätös
Katja Erätuli-Keskinen, hallintoasiantuntija, Lohjan kaupunki/YAMK-opiskelija, Turun AMK
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