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Leena Leväsvirta

Esipuhe

Läheinen yhteistyö työelämän ja alueen kanssa on ammattikorkeakoulujen toiminnan 
peruslähtökohta. Lainsäädännön mukaan ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin perustuvaa korkeakouluopetusta ja harjoit-
taa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja 
alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä (Am-
mattikorkeakoululaki 24.7.2009/564 4§). 

Koulutuksen ja työelämän yhteistyön merkitys on entisestään kasvanut toisaalta työ-
elämän jatkuvien kehittämistarpeiden ja toisaalta osaltaan tähän vastaamaan pyrkivän 
uudistuneen ammattikorkeakouluopetuksen myötä. Nopea kehitys asettaa suuret vaati-
mukset työelämän jatkuvaan kehittämiseen, johon etenkään tiukan taloudellisen tilan-
teen aikana ei tahdo irrota tarpeeksi omia resursseja. Korkeakoulutuksen kannalta tule-
vaisuuden ammatillisten erityisosaajien tulee voida jo opiskeluaikanaan kehittää osaa-
mistaan todellisissa työelämän ympäristöissä. Kyse onkin näiden tarpeiden optimaali-
sesta yhteensovittamisesta, josta molemmat osapuolet hyötyvät. Pohjoinen hyvinvointi-
keskus –hankkeessa on kehitetty systemaattinen toimintamalli tähän yhteistyöhön. 

Pohjoisten ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alat ovat jatkuvasti 
kehittäneet yhteistyötä oman alueensa työelämän sekä toistensa kanssa. Hyvänä esi-
merkkinä tästä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysala kehitti järjes-
telmällistä työelämäyhteistyötä omana hankkeenaan vuosina 2008-2011. Kumppaneina 
kehittämisessä toimivat pilotit Kemistä ja Torniosta. Hankkeessa kehitettiin myös mo-
nialaista yhteistyötä eri koulutusohjelmien kesken. 

Pohjoinen hyvinvointikeskushankkeen tavoitteena on ollut kehittää Lapin ammatti-
korkeakoulun hyvinvointipalvelujen osaamisalueelle uusi, systemaattinen toimintamal-
li alueen hyvinvointipalveluiden ja osaamisen kehittämiseksi hyödyntäen aiemmin teh-
tyä kehitystyötä. Tämä tavoite on saavutettu ja toivottavasti piloteissa tehty kehittämis-
työ jää elämään osana hankkeen tuloksellisuutta.

Uusi toimintamalli on kehitetty asiakaslähtöiseksi ja verkostomaiseksi. Esille nousseet 
ongelmat molemminpuolisten tarpeiden ennakoinnin satunnaisuudesta ja aikataulujen 
yhteensovittamisesta on ratkaistu pysyvällä kehittäjäverkoston ja osaamisalan tiimin 
yhteistoiminnalla. Osa yhteistoiminnasta voidaan suunnitella toistuvina yhteistoiminta-
muotoina, jotka sekä käytännön työelämässä että koulutuksessa voidaan ottaa huomi-
oon vuosisuunnittelussa. Osa yhteistyöstä koostuu muuttuvista, nopeastikin ilmenevis-
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tä kehittämistarpeista, joiden liittäminen korkeakoulujen toimintaan tapahtuu monita-
hoisen verkosto- ja tiimityön puitteissa.

Pohjoinen hyvinvointikeskus –hanke on ansiokkaasti jatkanut ammattikorkeakou-
lujen ja työelämän yhteistyön kehittämistä. Hankkeen on mahdollistanut Lapin Liitto 
myöntämällä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitusta kehittämistyöhön. 
Rahoitukseen ovat osallistuneet Lapin korkeakoulujen lisäksi Digipolis, Keminmaan 
kunta, Kemin kaupunki, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri, Ammattiopisto Lappia ja La-
pin Urheiluopisto.

Koska hankkeessa on luotu uutta toimintamallia Lapin ammattikorkeakoulun hy-
vinvointipalvelujen osaamisalalle, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun koordinoi-
massa hankkeessa tärkeimpänä yhteistyökumppanina koulutuksen puolelta on ollut 
Rovaniemen ammattikorkeakoulu. Hankkeeseen on osallistunut Lapin korkeakoulu-
konsernista myös Lapin yliopisto ja toimintojen osalta osittain mukana on ollut myös 
Ammattiopisto Lappia.  Kehittämispilotteina ovat toimineet Keminmaan seniorikes-
kustoiminta, Kemin pitkäaikaistyöttömien hyvinvointipalvelut, Rovaniemen urheilu-
fysioterapian koulutus- ja palvelutoiminta sekä Kolarissa alueen toimijoiden, ammatti-
korkeakoulun ja ammattiopiston yhteistyö. Hanketta on toteutettu syksystä 2012 alkaen 
ja se päättyy vuoden 2013 lopussa.

Lämmin kiitos tavoitteen saavuttamisesta kuuluu kaikille hankkeeseen osallistuneil-
le sekä työelämän että koulutuksen puolella. Päävastuu hankkeen toteutumisesta on ol-
lut projektipäälliköllä, lehtori, aikuiskoulutusvastaava Heidi Pyynyllä Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulusta. Hänen työpareinaan on toiminut lehtori Anne Puro Kemi-
Tornion ammattikorkeakoulusta ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta Mika Rahkola. 
Ilman kuntien kiireisiä, mutta hankkeeseen sitoutuneita työelämäedustajia ja heidän 
työskentelynsä mahdollistaneita esimiehiä, ei kehittäminen olisi onnistunut. Kyse on 
tässäkin yhteistyöstä, josta molemmat osapuolet hyötyvät.

Yhteistyömalli on luotu ja uuden Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalve-
luiden osaamisalan tehtäväksi jää toteuttaa ja edelleen kehittää työelämäyhteistyötä 
Lapin sosiaali- ja terveyspalveluiden edustajien kanssa julkisella, yksityisellä ja järjes-
tösektorilla.

Kemissä 01.12.2013

Leena Leväsvirta
Toimialajohtaja, YTT
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
Sosiaali- ja terveysala
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Heidi Pyyny & Anne Puro

Johdanto

Ammattikorkeakoulun yksi keskeinen tehtävä on toimia alueensa vaikuttajana tukemal-
la toimintaympäristönsä elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä ja verkostoitumis-
ta tarvitaan entistä enemmän toimintaympäristön muutosten ja niukkenevien resurssien 
vuoksi. Tämä edellyttää oppilaitoksilta ja yhteistyökumppaneilta joustavuutta, nopeaa 
reagointikykyä sekä innovatiivista ja asiakaslähtöistä ajattelua. Kemi-Tornion ja Rovanie-
men ammattikorkeakoulujen sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla on jo pitkään toimittu 
yhteistyössä alueen kuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyön kehittämiseksi toi-
mintaympäristön vaatimusten mukaisesti aloitettiin Kemi-Tornion ammattikorkeakou-
lun, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston yhteisprojektina EAKR-ra-
hoitteinen Pohjoinen Hyvinvointikeskus -hanke. Hankkeessa on mukana tiiviisti myös 
Ammattiopisto Lappia. Hanke on toiminut ajalla 1.9.2012–31.12.2013.

Pohjoinen Hyvinvointikeskus -hankkeessa on kehitetty Lapin ammattikorkeakoulun 
(1.1.2014-) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalle uusi toimintamalli alueen hyvinvointipalve-
lujen kehittämiseksi ja osaamisen edistämiseksi. Toimintamallilla edistetään oppilaitos-
ten ja työelämän välistä yhteistyötä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, ja luodaan 
avoimia oppimisympäristöjä sekä pysyviä kehittämisverkostoja. Hankkeessa kehitetty 
toimintamalli tehostaa hyvinvointitarpeiden ja hyvinvointiosaamisen kehittämisen en-
nakointi- ja arviointitoimintaa. Toimintamallin ja -prosessien avulla tuotetaan hyvin-
vointiin liittyvää koulutusta, palvelutoimintaa ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä 
integroidaan niitä paremmin opiskelijoita, alueen toimijoita ja elinkeinoelämää palvele-
vaksi. Toimintamallin tausta-ajatteluna toimivat asiakaslähtöisten palvelujen, palvelu-
tuotteiden ja -prosessien kehittäminen sekä innovointi yhteistyössä palvelujen käyttäjien, 
tuottajien, tutkijoiden, kehittäjien ym. toimijoiden kanssa. 

Pohjoinen Hyvinvointikeskus -toimintamalli tulee toimimaan ns. sateenvarjona, jon-
ka alla koordinoidusti yhdistyvät ammattikorkeakoulun sosiaali-, terveys ja liikunta-alan 
Hyvinvointipysäkki- ja Hyvinvointiapteekkitoiminta, tutkimus- ja kehitystoiminta, täy-
dennyskoulutus, terveys- ja hyvinvointipalveluauto ONNI sekä simulaatioympäristöt. 
Toimintamalli mahdollistaa opintokokonaisuuksien ja -jaksojen integroinnin edellä mai-
nittuihin toimintoihin. Myös Ammattiopisto Lappian kauneus-, hius- ja hierontapysäkit 
ovat soveltuvin osin mukana yhteisessä toiminnassa. Hankkeen taustoitusta ja tarkoitus-
ta käsitellään julkaisun ensimmäisessä Heidi Pyynyn ja Anne Puron artikkelissa, jossa 
myös esitellään hankkeessa kehitetty toimintamalli. 
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Yhteistyötä tehostavan toimintamallin rakentamiseksi hankkeessa käynnistettiin pi-
lotit Keminmaassa, Kemissä, Kolarissa ja Rovaniemellä. Pilottien tarkoituksena oli tuot-
taa tietoa toimintamallin osa-alueiden ja kehittämisverkoston toimintatavan rakentami-
seksi sekä kehittää uusia palvelumuotoja pilottien teemojen mukaisesti. Keminmaassa 
kehitettiin seniorikeskustoimintaa Palvelukeskus Kallinrantaan yhdessä Keminmaan 
kunnan sekä kolmannen sektorin kanssa. Keminmaan pilotista kerrotaan tarkemmin 
Sari Arolaakso-Aholan, Merja Hjulbergin ja Marja-Terttu Saglamin artikkelissa. Airi Pa-
losteen ja Anne Puron artikkelissa esitellään Kemin pilotti, jossa tavoitteena oli kehittää 
pitkään työttömänä olleiden henkilöiden hyvinvointipalveluja yhdessä muun muassa Ke-
miläinen työllistämismalli -hankkeen kanssa. Mika Rahkolan artikkelissa esitellään Ro-
vaniemen pilotti, jossa kehitettiin urheilufysioterapian koulutus- ja palvelutoimintaa. 
Kolarissa lähtökohtana oli oppilaitosten (ammattiopisto ja amk) ja alueen toimijoiden 
yhteistyömuotojen kehittäminen. Tätä kuvataan Riitta Pistokosken artikkelissa. Lopuksi 
Lapin yliopiston Raimo Jänkälä ja Tanja Pynninen kertovat hankkeesta tehdyn arvioin-
nin tuloksista.

Opiskelijat ovat olleet mukana jokaisessa pilotissa eri tavoin. Opiskelijat ovat muun 
muassa osallistuneet työpajoihin, olleet järjestämässä palveluja sekä tehneet selvitys- ja 
opinnäytetöitä. Opiskelijat kuvaavat kokemuksiaan ja toimintaansa kunkin pilottiartik-
kelin yhteydessä.
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Heidi Pyyny & Anne Puro

Pohjoinen hyvinvointikeskus 
– työelämäyhteistyötä 
kehittämässä

1. POHJOINEN HYVINVOINTIKESKUS -  
TYöELäMäYHTEISTYöN KEHITTäMISTä

Ammattikorkeakoulujen tehtäväalueet ovat opetus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminta (TKI) ja aluekehitystehtävä. Ammattikorkeakoulutoiminnan keskeinen 
piirre on sen läheinen yhteys työelämään ja alueelliseen kehittämiseen. Tämän tehtä-
vän toteuttamiseksi ammattikorkeakouluissa on kehitetty erilaisia työelämäyhteis-
työn muotoja sekä opetukseen että TKI-toimintaan. Myös uusi ammattikorkeakou-
luja koskeva rahoitusmalli edellyttää entistä enemmän työelämäyhteistyötä esimer-
kiksi ulkopuolisen rahoituksen määrän kasvun vaatimuksena. Työelämän nopeissa 
muutoksissa työelämäyhteistyön kehittäminen on entistä tärkeämpää opiskelijoiden 
ammattitaidon kasvun ja osaamisen kehittymisen kannalta, mutta se on tärkeää 
myös jo olemassa olevan työelämäosaamisen lisäämisessä. Tiivis työelämäyhteistyö 
mahdollistaa paremmin myös uusien innovaatioiden syntymisen esimerkiksi TKI-
toiminnan kautta. Näistä lähtökohdista Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeessa on 
lähdetty kehittämään selkeää, systemaattista toimintamallia työelämäyhteistyön yl-
läpitämiseksi ja vahvistamiseksi.

Prosessien kehittäminen liittyy aina organisaation muuhun suunnitteluun ja ke-
hittämiseen. Siksi sen pohjana tulee olla visiot, strategiat ja toimintaperiaatteet, jotka 
ohjaavat organisaation toimintaa. (JUHTA 2012, 3.) Pohjoinen hyvinvointikeskus 
-hankkeessa on huomioitu erityisesti Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) aikuiskou-
lutuspalvelujen toimintamallin kehitystyö sekä uuden Lapin ammattikorkeakoulun 
strategia. Lisäksi jo olemassa olevat käytännöt Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammat-
tikorkeakouluista on huomioitu. 
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1.1 työelämäyhteistyö muutosten mukana

Ammattikorkeakoulujen yksi rooli on olla alueensa keskeinen vaikuttaja tukemalla ja 
kehittämällä alueen elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Lapin AMK:n strategiassa (hy-
väksytty 19.6.2013) näkyy toimintaympäristön ja erityisesti Lapin maakunnan alueen 
erityispiirteet sekä ammattikorkeakoulun yhteys ympäröivään todellisuuteen. Tässä 
otetaan tarkasteluun strategian ne osat, jotka selkeimmin palvelevat hankkeessa kehi-
tettyä toimintamallia.

Lapin AMK:n strategian toiminta-ajatuksena on “Arktisuudesta elinvoimaa”. Toimin-
ta-ajatuksen mukaan “jalostamme muuttuvan toimintaympäristömme vahvuuksista ja 
mahdollisuuksista osaamista ja elinvoimaa pohjoisten toimijoiden tarpeisiin”. Jalostami-
sessa tähdätään asioiden taloudellisen ja/tai henkisen arvon lisäämiseen, mikä Pohjoinen 
hyvinvointikeskus -mallissa tarkoittaa opiskelijoiden ja työelämän asiantuntijoiden am-
mattitaidon ja osaamisen sekä palvelujen ja prosessien kehittämistä. Työelämän voimak-
kaat rakenteelliset ja sisällölliset muutokset edellyttävät vankkaa yhteistyötä oppilaitos-
ten, tutkimuslaitosten ja työelämän toimijoiden välillä. Elinvoimaisuudella viitataan 
muun muassa hyvinvointiin, jonka lisäämiseen toimintamalli välillisesti tähtää paranta-
malla toimijoiden välistä yhteistyötä entistä parempien palvelujen, prosessien ja osaami-
sen kehittämiseksi asiakkaiden käyttöön.

Lapin AMK:n profiilina on “Arktinen olosuhdeosaaminen” ja painoaloina ovat arkti-
nen yhteistyö ja rajaosaaminen, turvallisuusosaaminen, etäisyyksien hallinta sekä luon-
nonvarojen älykkään käytön edistäminen. Läpileikkaavana teemana on palveluliiketoi-
minta ja yrittäjyys. Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallin näkökulmasta arktinen olosuh-
deosaaminen tarkoittaa sitä, että huomioimme toiminnassamme Lapin maakunnan 
kaikki seutukunnat ja alueet kehittämällä esimerkiksi etäyhteistyön muotoja ja ratkaisu-
ja oppilaitosten ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön etäisyyksistä huolimatta. Poh-
joinen hyvinvointikeskus -mallissa todentuu etäisyyksien hallinta ja turvallisuusosaami-
nen. Etäisyyksien hallinta sisältää jo edellä mainitut etäyhteistyön ja etäpalvelujen kehit-
tämisen.  Turvallisuusosaaminen sisältyy sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattitai-
toon, mutta turvallisuusnäkökulma laajenee ihmisten kokemaan turvallisuuteen esimer-
kiksi asiakaslähtöisten palvelujen saatavuutena ja oikein kohdentamisena.

Lapin AMK:n strategiassa mainitut arvot – luottamus, ennakkoluulottomuus ja yhtei-
söllisyys – ovat jo sellaisenaan hyvinvointialaan sisäänkirjoitettuja arvoja, mutta vaativat 
kuitenkin eri toimijoiden välisessä yhteistyössä jatkuvaa ylläpitämistä ja ”todeksi elämistä”.

Toinen strategia toimintamallin kehittämisen taustalla on Lapin aikuiskoulutusstra-
tegia 2020. Strategian mukaan aikuiskoulutuspalvelujen tulee olla saatavilla matalan kyn-
nyksen periaatteella niin työssä kuin työelämän ulkopuolella oleville henkilöille sekä 
yrityksille ja organisaatiolle. Palveluja ja koulutusta tulee kehittää ja suunnitella yhteis-
työssä eri toimijoiden kanssa. Strategian toimenpide-ehdotuksista osa toteutuu Pohjoinen 
hyvinvointikeskus -toimintamallissa. Näitä ovat esimerkiksi aluetta palvelevien aikuis-
koulutuksen toimintamallien kehittäminen, elinkeino- ja aluelähtöisten ratkaisujen li-
sääminen, asiakaslähtöisten koulutuskonseptien kehittäminen, asiakaslähtöisten palvelu-
jen ja tuotteiden kehittäminen sekä työelämälähtöisten ja -läheisten opetusmenetelmien 
kehittäminen. (Pitkospuilla – jatkuvan oppimisen poluilla 2012, 9, 22–25.)
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Pedagogisena lähtökohtana ammattikorkeakouluissa on työelämäläheinen toiminta. 
Keskeisessä roolissa ovat osaamisperusteiset opetussuunnitelmat, jotka mahdollistavat 
työelämässä tarvittavan osaamisen kehittymisen sekä oppimisprosessien suunnittelun 
ammattitaidon kehittymistä tukevaksi. Aidosti työelämälähtöisissä opetussuunnitelmis-
sa opiskelijan oppimisprosessi tehdään näkyväksi kuvaamalla ammatillista kasvua kohti 
tutkinnon edellyttämiä kompetensseja. Työelämän osaamistarpeiden ohella lähtökohta-
na ovat opiskelijoiden yksilölliset ja yhteisölliset osaamistarpeet ja -prosessit, opetuksen 
ja TKI-toiminnan integraatio sekä jatkuva kosketus toimintaympäristön muutokseen ja 
ennakointiin. Ammattitaidon ja osaamisen kehittymistä tuetaan ja se mahdollistetaan 
erilaisten oppimis- ja opetusmenetelmien ja avoimien oppimisympäristöjen avulla sekä 
joustavilla opintopoluilla. (Kemi-Tornion AMK:n pedagoginen kehittämissuunnitelma 
2010; Rovaniemen AMK:n opetussuunnitelmien uudistus- ja kehityshanke 2013.)

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö kohtaa monia haasteita. Tahtoa riittää, mutta esi-
merkiksi rajalliset resurssit voivat heikentää yhteistä kehittämistyötä. Yleisesti prosessien 
kehittämisellä tähdätään muun muassa toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun ja 
palvelutason parantamiseen ja ongelmatilanteiden hallintaan. Käytännössä tämä voi tar-
koittaa asioiden uudenlaista keskittämistä ja päällekkäisten työvaiheiden poistamista. 
Prosessien kehittäminen voi johtaa uusien työtiimien muodostamiseen tai uuteen tapaan 
organisoida prosessit. (JUHTA 2012, 3.) Kuten Esa Poikela (2012, 25) toteaa, pulaa ei ole 
tiedosta tai tietäjistä, vaan pulaa on ajasta, tilasta ja tilanteista, jotka mahdollistavat oppi-
misen, kehittymisen ja aidon osaamisen tuottamisen. Myös tähän haasteeseen hankkees-
sa kehitettävällä toimintamallilla pyritään vastaamaan: löytämään foorumeita, luomaan 
prosesseja ja toimintatapoja, joissa luontevalla tavalla yhdistyy opiskelijoiden, oppilaitos-
ten ja asiakasorganisaatioiden yhteinen kehittäminen ja osaamisen lisääminen.

Työelämäyhteistyölle kohdistuvia haasteita tai esteitä voivat olla hyvin monenlaiset 
oppilaitosten tai kumppaneiden toimintaan liittyvät asiat (Kemi-Tornion AMK:n Kump-
panuustyöryhmä, työpaja 2011; Kemi-Tornion AMK:n sosiaali- ja terveysalan sisäinen 
hanke 2008). Tällaisia tekijöitä voivat olla muun muassa aikatauluihin tai asiantuntijoi-
den saatavuuteen liittyvät kysymykset, opetussuunnitelman rakenne, suunnitelmallisuu-
den, koordinoinnin, dokumentoinnin ja tiedottamisen puutteet, hankkeiden ja opetuk-
sen integroinnin vaikeudet, asiakaslähtöisyyden haasteet. Ammattikorkeakoulun osaa-
minen ja asiakasorganisaatioiden kehittämistarpeet eivät välttämättä kohtaa näistä teki-
jöistä johtuen.

Nämä ongelmat ovat osin edelleen ajankohtaisia ja kuvaavat haasteiden moninaisuut-
ta. Ratkaisuina ongelmiin on nähty muun muassa asiakasprosessien ja palveluketjujen 
selkeyttäminen ja kuvaaminen sekä asiakasyhteistyön vastuuttaminen.  Sisäisen viestin-
nän ja avoimen tiedonkulun kehittämisellä sekä toimivan palautejärjestelmän avulla voi-
daan luoda edellytyksiä toimivammalle työelämäyhteistyölle. Myös asiakashallinnan 
kehittäminen, aktiivisen kanssakäymisen ylläpitäminen sekä yhteisten kohtauspaikkojen 
ja -tilanteiden luominen tukevat pidemmällä aikavälillä alueen tarpeiden mukaisen pal-
velutoiminnan tuottamista. Sen seurauksena ammattikorkeakoulu voidaan kokea luotet-
tavana kumppanina ja nähdä yhteistyö kaikkia osapuolia hyödyttävänä toimintana. 
(Kemi-Tornion AMK:n Kumppanuustyöryhmä, työpaja 2011.)  Pohjoinen hyvinvointi-
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keskus -hankkeessa kehitettävän toimintamallin avulla on pyritty vastaamaan näihin 
haasteisiin. 

Edellä kuvattu ei tarkoita, etteikö työelämäyhteistyötä tehtäisi runsaastikin. Sekä Ke-
mi-Tornion AMK:n sosiaali- ja terveysalalla että Rovaniemen AMK:n terveys- ja liikunta-
alalla on tehty paljon työelämäyhteistyötä eri muodoissa (kuvio 1). Toimivia käytäntöjä 
on olemassa ja niiden ylläpitäminen sekä edelleen kehittäminen ovat tärkeä osa Pohjoista 
hyvinvointikeskusta. Kemi-Tornion AMK:ssa ja Rovaniemen AMK:ssa koottiin olemassa 
olevia, systemaattisia käytänteitä hankkeen aikana, ja jokaisesta koulutusohjelmasta nii-
tä löytyi useampia. Työharjoittelujen ja opinnäytetöiden lisäksi keskeisimpiä työelämäyh-
teistyön muotoja ovat opintojaksokohtainen yhteistyö, opettajien työelämäjaksot, hanke-
yhteistyö, koulutusyhteistyö, työelämäpäivät ja opetussuunnitelmien kehittäminen. Li-
säksi oppilaitosten avoimet oppimisympäristöt (ns. pysäkkitoiminta ja simulaatioympä-
ristöt) ovat tarjonneet hyviä työelämäyhteistyön mahdollisuuksia.

1.2 Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen tavoitteet ja toteutus
Hankkeen tavoitteena on ollut kehittää Lapin ammattikorkeakoulun sosiaali-, terve-
ys- ja liikunta-alalle uusi, systemaattinen toimintamalli alueen hyvinvointipalvelujen 
ja osaamisen edistämiseksi. Toimintamallilla kehitetään oppilaitosten ja työelämän 
välistä yhteistyötä vastaamaan työelämän tarpeita, luodaan avoimia oppimisympä-
ristöjä sekä pysyviä kehittämisverkostoja. Toimintamalli tehostaa hyvinvointitarpei-
den ja -osaamisen kehittämisen ennakointi- ja arviointitoimintaa. Toimintamallin ja 
-prosessien avulla tuotetaan hyvinvointiin liittyvää koulutusta, palvelu- ja TKI-toi-
mintaa sekä niiden integrointia paremmin opiskelijoita, alueen toimijoita ja elinkei-
noelämää palvelevaksi. Toimintamallin tausta-ajatteluna toimivat vahvasti myös 
asiakaslähtöisten palvelujen, palvelutuotteiden ja -prosessien kehittäminen ja inno-
vointi yhteistyössä palvelujen käyttäjien, tuottajien, tutkijoiden, kehittäjien ym. toimi-

kuvio 1. Yhteistyön 
toimintamuodot.
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joiden kanssa. Peruslähtökohtana on tarjota toimijoille kohtaamisareena, joka toimii 
avoimena ja innovatiivisena kehittämisverkostona.

Yhteistyötä tehostavan ja monipuolistavan toimintamallin rakentamiseksi hank-
keessa käynnistettiin pilotit Keminmaassa, Kemissä, Rovaniemellä ja Kolarissa. Ke-
minmaassa Palvelukeskus Kallinrannassa on kehitetty seniorikeskustoimintaa yh-
dessä Keminmaan kunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kemissä 
pilottikohteena on ollut pitkäaikaistyöttömien hyvinvointipalveluiden kehittäminen 
yhdessä muiden muassa Kemiläinen Työllistamismalli -hankkeen kanssa. Rova-
niemellä pilottina on urheilufysioterapian koulutus- ja palvelutoiminta. Kolarissa 
lähtökohta on oppilaitosten (ammattiopisto ja AMK) ja alueen toimijoiden yhteistyö-
muotojen kehittäminen. Pilottien kautta on saatu tietoa toimintamallin osa-alueiden 
ja kehittämisverkoston toimintatavan rakentamiseksi (ks. erilliset artikkelit piloteis-
ta). Lisäksi hankkeessa on järjestetty yhteisiä työpajoja palvelutuotteiden ja toiminta-
mallin rakenteen ideoimiseksi. Hankkeen kokonaiseteneminen ja keskeiset toimen-
piteet on kuvaat kuviossa 2.

kuvio 2. Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen eteneminen ja keskeiset toimenpiteet.

Hankkeen vaikutuksena yhteistyö korkeakoulujen ja alueen työ- ja elinkeinoelämän 
välillä selkiytyy ja tiivistyy. Toimintamallin avulla yhteistyö saa selkeän prosessiku-
vauksen ja toimintatavat sille, miten yhteydenpito, kehittämisideat ja -toimenpiteet, 
koulutustarpeet jne. tulevat esille ja miten kehittämistyö etenee verkostossa yhteis-
toiminnallisesti. Työelämän toimijat tietävät, mihin ottavat yhteyttä, miten asia ete-
nee ja kuka vastaa prosessin eri vaiheista. Epätietoisuus ja asioiden siirtäminen hen-
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kilöltä toiselle poistuu. Koska verkostomainen toimintamalli kattaa sekä toisen as-
teen että korkea-asteen, myös yhteistyö näiden välillä mahdollistuu ja selkeyttää 
oppilaitosten keskinäistä työnjakoa ja rooleja. Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallis-
sa, jossa oppilaitosten sisäistä, keskinäistä ja työelämäyhteistyötä rakennetaan syste-
maattiseksi toiminnaksi, mahdollistetaan toimijoiden systemaattisempi yhteistyö, 
tiedon ja osaamisen jakaminen sekä innovaatioiden syntyminen. Tiiviimmällä ver-
kostoitumisella poistetaan toimintojen ja palvelujen päällekkäisyyttä sekä roolien 
epäselvyyttä. Voidaan puhua pysyvästä oppimis- ja kehittämisympäristöstä, hyvin-
vointikeskus-infrastruktuurista. Pohjoinen hyvinvointikeskus-mallin avulla oppi-
laitosten koulutus-, palvelu- ja TKI-toimintojen integrointi on helpompaa. Työelä-
män näkökulmasta konsepti tuo selkeyttä yhteistyömuotoihin ja -kanaviin, sekä 
mahdollistaa oppilaitosten tarjoamien palvelujen paremman hyödyntämisen. Syste-
maattisen toimintamallin avulla koulutus-, palvelu- ja TKI-toiminta vastaavat pa-
remmin yritysten ja yhteisöjen osaamisen ja toiminnan kehittämisen tarpeisiin. 
Tarpeiden ennakointi sekä yhteistyön ja toteutusten suunnittelu on toimintamallin 
avulla keskitetympää.

Syntyneen toimintamallin tarkempi kuvaus on luvussa 2.2.

2. TYöELäMäYHTEISTYöHöN TOIMIVA MALLI 

Prosessikuvaukset ovat yhteinen työväline niin johdolle, kehittäjille ja palveluista vas-
taaville kuin tieto- ja asiakirjahallinnolle. Prosessikuvausten avulla voidaan kuvata 
organisaation toimintatapoja, mikä auttaa järjestämään yhteistyötä toisten organisaa-
tioiden kanssa. Prosessikuvauksia voidaan hyödyntää työn kuormituksen mittaami-
sessa, työnjaon ja vastuiden selkiyttämisessä, resurssitarpeiden, ongelmatilanteiden 
ja päällekkäisyyksien selvittämisessä sekä uuden työntekijän perehdyttämisessä ja 
työnohjauksessa. Prosessikuvaukset auttavat palveluiden kehittämisessä, tulosten 
mittaamisessa ja laadun arvioinnissa. (JUHTA 2012, 3.)

Toimintamalleissa kuvataan prosessihierarkia eli prosessien jakautuminen osa-
prosesseiksi. Niissä määritellään prosessien omistajat sekä tavoitteet. Tällä tasolla 
kuvataan lisäksi prosessien väliset riippuvuudet ja vuorovaikutus sekä rajapinnat 
muuhun ympäristöön. Toimintamallikuvaukset muodostuvat toimintamallikaavi-
oista sekä täydentävistä tekstidokumenteista. Tarvittaessa kuvataan prosessin kulku 
toimintamallia tarkemmin eli kuvataan toiminnan työvaiheet, toiminnot ja niistä 
vastaavat toimijat. (JUHTA 2012, 7dfd-8.)

Pohjoinen hyvinvointikeskus -toimintamallissa kuvataan siihen liittyvät proses-
sit, verkoston toimijat ja toimintatavat. Toimintamalli tarjoaa paremmat mahdolli-
suudet ja kanavat opiskelijoiden ja opettajien sekä tutkimus- ja arviointityön integ-
rointiin. Toimintamallissa kuvataan myös prosessien vastuutoimijoiden ja muiden 
osallistujien, kuten kehittäjäverkoston, roolit ja osallistuminen. Lisäksi kuvataan 
“työvälineitä”, joita Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeessa on toiminnan avuksi 
suunniteltu. 
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2.1 Asiakaslähtöisyys toimintamallin taustalla
Pohjoisen hyvinvointikeskuksen tausta-ajatteluna toimii asiakaslähtöisten palvelujen, 
palvelutuotteiden ja -prosessien kehittäminen ja innovointi yhteistyössä palvelujen 
käyttäjien, tuottajien, tutkijoiden, kehittäjien ym. toimijoiden kanssa. Sosiaali- ja ter-
veyspalveluissa asiakkaan merkitys on laajasti tunnustettu, mutta asiakaslähtöisyyttä 
määritellään hyvin helposti palveluita tuottavan organisaation tarpeista ja intresseis-
tä käsin. Asiakaslähtöisyyden todelliseksi kehittämiseksi asiakas ja hänen tarpeensa 
tulisi palauttaa palvelutuotannon kehittämisen keskiöön. (Virtanen ym. 2011, 11–12.) 
Oppilaitoksille asiakkaita ovat niin hyvinvointipalvelujen loppukäyttäjät kuin hyvin-
vointipalvelujen tuottajat ja järjestäjät, niiden työyhteisöt ja työntekijät.

Asiakaslähtöisyyden olemuksen sosiaali- ja terveyssektorilla voi tiivistää neljään 
keskeiseen ulottuvuuteen (Virtanen ym. 2011, 19):

• Asiakaslähtöisyys on toiminnan arvoperusta, joka perustuu ihmisarvoisuudelle
• Asiakaslähtöisessä toiminnassa toiminta organisoidaan asiakkaan, ei pelkästään 

palvelutuottajan, tarpeista käsin, mikä edellyttää organisoijalta 
asiakasymmärrystä.

• Asiakas nähdään palveluihin osallistuvana aktiivisena toimijana,  
ei passiivisena palveluiden kohteena.

• Asiakkaan oman elämän asiantuntemus tekee hänestä palveluprosessissa 
työntekijän kanssa yhdenvertaisen toimijan ja tasavertaisen kumppanin.

Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallissa konkreettista toiminnan kehittämistä voi ta-
pahtua sekä asiakastasolla että asiakas- ja organisaatiotason kohtaamisen tasolla. Vä-
lillisesti hyvinvointikeskus-mallin mukaisella toiminnalla voi olla vaikutusta myös 
organisaatiotason elementteihin (kuvio 3).

kuvio 3. Asiakaslähtöisen toiminnan kehittämisen elementit (muokattu Virtanen ym. 2011, 23). 
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Samankaltainen asiakaslähtöinen ajattelutapa on keskeistä Living Lab -toimintamallis-
sa, jossa lähtökohtana ovat avoimet, käyttäjälähtöiset ja yhteistyöhön perustuvat tavat 
kehittää uusia innovaatioita. Ammattikorkeakouluissa Living Lab -toiminta on yksi 
mahdollisuus yhdistää AMK:n perustehtäviä: opetus, tutkimus ja aluekehitys. Living 
Lab -toiminta voi käsittää hyvin erilaisia toimijoita, toteutusmalleja ja käytäntöjä. Tuot-
teita ja palveluja kehitetään monitoimijaverkostossa, johon kuuluu käyttäjiä, tulosten 
hyödyntäjiä, kehittäjiä ja mahdollistajia. Tavoitteena on luoda myös oma verkosto alueen 
kehittäjätahojen kanssa. (Living Lab ammattikorkeakoulussa 2012, 9–10.)

Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallin kehittämisessä on hyödynnetty asiakasläh-
töisyyden ja Living Lab -ajattelun periaatteita (kuvio 4). Hyvinvointikeskuksessa toi-
mivat verkostomaisessa yhteistyössä palvelujen tuottajat, kuten julkinen sektori, yri-
tykset ja 3. sektori, oppilaitokset sekä palvelujen käyttäjät. Klusterimainen yhteistyö 
eri toimijoiden ja palvelujen käyttäjien kesken mahdollistaa monialaisen osaamisen 
hyödyntämisen ja monipuoliset tiedon kanavat. Lisäksi voidaan tehokkaammin in-
tegroida TKI-toimintaa, tilaus- ja täydennyskoulutusta sekä opetusta. Living Lab- ja 
asiakaslähtöinen kehittäminen toteutuu asiakkaan ja kansalaisen osallistumisena 
palvelujen ja palveluprosessien kehittämiseen. Asiakas on aktiivinen toimija muiden 
toimijoiden rinnalla. Asiakkaat voivat tuoda esille kokemuksiaan, toiveitaan ja tarpei-
taan esimerkiksi hyvinvointipalvelujen suhteen. Palautteen perusteella toimintaa voi-
daan suunnitella ja kohdentaa käyttäjälähtöisesti. Palveluja voidaan testata aidoissa 
ympäristöissä. Hankkeen aikana toteutuneissa piloteissa on pyritty kokeilemaan eri-
laisia toimintatapoja esimerkiksi asiakkaiden osallistamiseksi ja muiden toimijoiden 
yhteistyömuodoiksi. 

2.2 uusi toimintamalli - työelämää ja oppilaitoksia yhdistävä

Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallin kehittämisen taustalla ovat olleet edellä kuvatut 
toimintaympäristön muutokset ja haasteet, jo olemassa olevat yhteistyökäytännöt 
ammattikorkeakouluissa sekä niihin liittyvät kehittämistarpeet. Toimintamallin ke-
hittämisessä on hyödynnetty pilottien tuomia kokemuksia sekä asiakaslähtöisyyden 

kuvio 4. Pohjoinen 
hyvinvointikeskus 
-hankkeessa sovellet-
tu Living Lab (Pynni-
nen 2013, 3).
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ja toiminnan organisoinnin periaatteita Living Lab-ajattelun mukaisesti. Pohjoinen 
hyvinvointikeskus -toimintamalli voidaan tiivistää kuvioon 5. 

kuvio 5. Pohjoinen hyvinvointikeskus -toimintamalli.

Kyseessä on verkostomainen toimintamalli, joka integroi koulutus-, palvelu- ja TKI-
toimintaa oppimisen, tutkimuksen ja kehittämisen tarpeisiin. Toimintamallia on sym-
bolisesti kuvattu ”sateenvarjona”, joka kattaa erilaiset työelämäyhteistyön muodot. Toi-
mintamalli kehittyy työelämän kanssa työelämän tarpeita vastaavasti. Siinä yhdistyvät 
koordinoidusti sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan Hyvinvointipysäkki (Kemi-Tornion 
AMK), Hyvinvointiapteekki (Rovaniemen AMK), tutkimus- ja kehitystoiminta, täy-
dennyskoulutus, terveys- ja hyvinvointiauto ONNI sekä molempien kampusten simu-
laatioympäristöt (ENVI, SKY). Myös Ammattiopisto Lappian opetus- ja pysäkkitoi-
minta ovat soveltuvin osin mukana yhteisessä toiminnassa.

Toimintamalli on yhteinen Lapin AMK:n hyvinvointipalveluiden osaamisalueelle. 
Toimintamallin operatiivisesta toiminnasta vastaavat kampusten koordinaattorit, 
kampusvastaavat. Muita keskeisiä toimijoita ovat osaamisalatiimi ja kehittäjäverkosto. 
Kampusvastaavien tehtävänä on vastata toimintamallin mukaisen toiminnan organi-
soinnista ja hallinnoinnista. Organisointi ja hallinnointi pitävät sisällään muun muassa 
tiimin ja kehittäjäverkoston toiminnan ylläpidon sekä toimeksiantojen vastaanoton ja 
tarvittavien sopimusten laatimisen. Kampusvastaava myös suunnittelee erilaisten toi-
meksiantojen jalkauttamisen yhdessä tiimin ja tarvittaessa kehittäjäverkoston kanssa. 
Toimeksiantojen jalkauttamisessa sovitaan eri toimijoiden (esim. koulutusohjelmat, py-
säkkitoiminnot jne.) rooleista ja tehtävistä. Kampusvastaavan tehtäviin sisältyvät myös 
toiminnan yleisestä viestinnästä ja markkinoinnista huolehtiminen sekä jatkuvan vuo-
rovaikutuksen ylläpitäminen työelämätoimijoihin, ammattikorkeakoulun ja korkea-
koulukonsernin toimijoihin työelämäyhteistyön kysymyksissä. Oleellista on varmistaa, 
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ettei tehdä päällekkäistä työtä esimerkiksi markkinoinnissa tai työelämätarpeiden tun-
nistamisessa. Tämä onnistuu esimerkiksi siten, että kampusvastaava on osallisena kon-
sernin aikuiskoulutuspalvelujen tiimissä ja/tai markkinointityöryhmässä tai muissa 
vastaavissa ryhmissä, joita konsernin aikuiskoulutuspalvelujen malli tulee sisältämään. 
Näin varmistetaan tiedon ja osaamisen siirtyminen koulutusorganisaatiosta koko kon-
sernin aikuiskoulutus- ja muihin palveluihin ja päinvastoin.

Osaamisalan sisäinen verkosto, tiimi, koostuu osaamisalan edustajista siten, että 
varmistetaan koulutusohjelmien edustus sekä oppimisympäristöjen vastuuhenkilöi-
den mukanaolo. Myös palveluliiketoiminnan ja TKI-toiminnan edustus varmiste-
taan. Edellä mainitut voivat olla osin samojakin henkilöitä. Tiimin tehtävänä on yh-
dessä kampusvastaavan kanssa sopia toimeksiantojen prosessin etenemisestä siten, 
että konkreettiseen toteutukseen saadaan mukaan tehtävän kannalta tarkoituksen-
mukaiset toimijat. Tämä helpottaa opiskelijoiden integrointia työelämäyhteistyöhön 
ja vältytään päällekkäisyyksiltä. Pyrkimyksenä on myös edistää moniammatillista, 
eri koulutusohjelmien välistä yhteistyötä toimeksiantojen toteuttamisessa. Koska toi-
meksiantoja tulee ainakin toiminnan alussa myös muiden kanavien kautta (esim. 
henkilökohtaiset yhteydenotot suoraan opettajille), tuodaan ne myös kampusvastaa-
vien tai tiimin jäsenten kautta tiimin käsiteltäväksi.

Kehittäjäverkosto on suhteellisen pysyvistä organisaatiotoimijoista koostuva yhteis-
työverkosto. Kehittäjäverkoston jäseniä ovat keskeiset hyvinvointipalvelujen tuottajat 
ja järjestäjät kuten kunnat, 3. sektori ja yritykset sekä oppilaitokset (AMK, AO ja yli-
opisto). Kehittäjäverkoston tehtävänä on toimia linkkinä työelämän eri toimijoiden, 
järjestöjen ja oppilaitosten välillä tuomalla yhteiseen käsittelyyn kehittämisideoita 
sekä osallistumalla sovitulla tavalla niiden eteenpäin viemiseen.  Kehittäjäverkoston 
rooli ei ole vain akuuteista kehittämistarpeista viestittäminen, vaan ennen kaikkea 
tulevaisuuden kehittämistarpeiden ennakointi toiminnan suunnittelun pohjaksi.

Kehittäjäverkoston tavoitteena on kokoontua säännöllisesti esimerkiksi neljä kertaa 
toimintavuoden aikana. Tällä kokoontumistiheydellä varmistetaan kehittäjäverkoston 
jäsenten roolien aktiivinen ylläpito myös tapaamiskertojen välillä (esimerkiksi arkityös-
sä vastaantulevien kehittämistarpeiden kirjaaminen seuraavaa kehittäjäverkoston ko-
kousta varten). Kehittäjäverkoston tapaamiset sovitaan koko toimintavuodeksi kerral-
laan, jolloin aikataulujen yhteensovittamista lyhyellä aikavälillä ei tule. Kehittäjäverkos-
ton tapaamisissa voidaan hyödyntää erilaisia osallistavia toimintatapoja perinteisen 
kokouksen lisäksi. Tapaamisista kirjataan muistiot ja sovitaan tarvittavat jatkotoimen-
piteet asioiden eteenpäin viemiseksi yhdessä muiden toimijoiden kanssa ja omissa or-
ganisaatioissa. Kehittäjäverkostolle voidaan luoda oma verkkopohjainen kehittämisym-
päristö keskinäistä vuorovaikutusta ja asioiden dokumentointia varten. 

Tilanne- ja casekohtainen verkosto muodostuu aina tietyn kehittämistehtävän tai 
-toimeksiannon mukaan, ja niiden operatiivisesta toteutumisesta vastaa erikseen so-
vittu vastuuopettaja. Kampusvastaava toimii näissä tukena ja toiminnan mahdollis-
tajana. Palvelujen käyttäjien/asiakkaiden mukanaolo korostuu erityisesti case-kohtai-
sessa verkostossa. Tarvittaessa asiakkaiden läsnäolo ja osallistuminen varmistetaan 
erillisillä asiakastyöpajoilla. 
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Lapin maakunnan muiden alueiden osalta yhteistyön varmistaminen edellyttäi-
si alueellisia ydintoimijoista koostuvia “pienverkostoja”. Eri alueiden pienverkosto-
jen kanssa voidaan hyödyntää etätyöskentelyn välineitä. Tällaista pienverkoston 
kokoamista ja toimintaa kokeiltiin hankkeen aikana Kolarin alueella. Jatkokehitte-
lynä on tarpeen miettiä, tulisiko näiden pienverkostojen toimia seutukuntapohjai-
sesti vai kunnittain. 

Kuviossa 6 on kuvattu esimerkinomaisesti prosessin sisäinen kulku.

2.3 Erilaisia työvälineitä
Toimintamalli tarvitsee tekijöiden lisäksi erilaisia suunnittelua, toimintaa ja yhteistyö-
tä helpottavia työvälineitä. Asiakas- ja yhteistyökumppaneiden näkökulmasta keskei-
nen väline on toimiva ja ajanmukainen internet-sivusto. Internet-sivut on tarkoitus 
rakentaa uuden Lapin AMK:n hyvinvointipalvelujen osaamisalan sivuille. Tästä osaa-
misalan työelämälle suunnatusta “etusivusta” on pääsy kaikkiin keskeisiin työelämäyh-
teistyömuotoihin ja -mahdollisuuksiin Lapin AMK:n hyvinvointipalvelujen alalla.

Toinen merkittävä väline niin yhteistyökumppaneille kuin opiskelijoille ja opetta-
jille on opinnäytetyöpankin uudelleen käyttöönotto. Opinnäytetyöpankkia ylläpitää 
ja koordinoi kampusvastaava. Kampusvastaava varmistaa, että tilaajalta on saatu tar-
vittavat tiedot ja on tarvittaessa yhteydessä tilaajaan. Kampusvastaava vie aiheet tii-
miin ja sitä kautta koulutusohjelmiin. Kampusvastaava myös varmistaa tilaajalle vas-
tauksen opinnäytetyöaiheen etenemisestä oppilaitoksessa.

Tavoitteena on, että hyvinvointikeskuksen eri palveluista laaditaan selkeät paine-
tut tuotekortit ja internetsivuille vastaavat versiot. Hyvinvointikeskuksen tietyistä 
palvelutuotteista on laadittu jo hankkeen aikana tuotekortteja painettuna ja sähköi-
senä versiona. 

kuvio 6. Yhteis-
työn eteneminen 
prosessina.
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Kehitettävänä välineenä on muun muassa ”yhteistyökumppanirekisteri” osaamis-
alan sisäiseen käyttöön. Tässä voidaan hyödyntää esimerkiksi Reportronic-järjestel-
mää, jolloin asiakashallintajärjestelmästä voi hyötyä koko ammattikorkeakoulu. Si-
säistä organisointia ja koordinointia helpottaa puolestaan kalenteripohjainen “tapah-
tumakalenteri”, jonka avulla on mahdollista estää päällekkäisyydet tai liialliset toi-
mintojen keskittymiset johonkin ajankohtaan.

Oleellinen osa toiminnan kehittämistä on palautteen antaminen ja sen hyödyntä-
minen. Pohjoinen hyvinvointikeskus -mallissa palautejärjestelmä perustuu muun 
muassa kehittäjäverkoston ja muiden yhteistyökumppaneiden antamaan jatkuvaan 
palautteeseen, mutta myös systemaattisesti kerättävään arviointi- ja palautetietoon. 
Tässä hyödynnetään ammattikorkeakoulun ja Lapin korkeakoulukonsernin aikuis-
koulutusmallin palautteenkeruutoimintoja, mutta hyvinvointikeskus käyttää myös 
omia palautekanavia. Tällaisia ovat esimerkiksi internetsivuille tuleva palautemah-
dollisuus, kehittäjäverkoston vuosittaiset palautteet sekä case-pohjaiset palautteet. 
Näissä korostuu nimenomaan osaamisalaa ja case-kohtaisia toimintoja koskevat pa-
laute- ja arviointitiedot. 

3. LOPUKSI

Hankkeen päättyessä 31.12.2013 pääosa hankkeelle asetetuista tavoitteista on saavutet-
tu: toimintamalli on kuvattu, uusia palvelutuotteita ja -prosesseja on kehitetty ja ke-
hittäjäverkoston toiminta on tarkoitus käynnistää keväällä 2014. Hyvinvointipalvelui-
den osaamisalan yhteistyökumppaneille suunnatut internetsivut ovat kehitteillä, ja 
saataneen kevään 2014 aikana käyttöön. Internetsivujen kehittäminen on ollut riip-
puvainen uuden Lapin AMK:n internetsivujen valmistumisesta.

Piloteissa aloitettu yhteistyö eri toimijoiden kanssa jatkuu ja kehitetyt palvelutoi-
minnot säilytetään hankkeen jälkeenkin osana oppilaitos-työelämä -yhteistyötä. 
Hankkeen myötä myös oppilaitosten välinen yhteistyö (erityisesti AMK ja AO) on 
saanut uusia muotoja, ja kehittämistyö jatkuu siltäkin osin. 

Toiminnan avuksi hankkeessa aloitettiin erilaisten työvälineiden suunnittelu. 
Näiden työvälineiden suunnittelutyötä jatketaan huomioiden Lapin AMK:n ja Lapin 
korkeakoulukonsernin yhteiset linjaukset.

Pohjoinen hyvinvointikeskus -toimintamalli on nyt paperilla. Sen vakiinnuttami-
nen arjen toimintaan vaatii panostamista mallin testaamiseen. Tätä vakiinnuttamis-
ta jatketaan vuonna 2014 ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisalan 
omalla panostuksella sekä mahdollisella hankerahoituksella.
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Airi Paloste & Anne Puro

hyvinvointia 
pitkäaikaistyöttömille
Pohjoinen hyvinvointikeskus  
– kemin pilotti

Kemin pilotin tarkoituksena oli edistää työikäisten hyvinvointia yhteistyössä sosiaali- ja 
terveystoimen sekä Kemiläinen työllistämismalli -hankkeen kanssa. Kemiläinen työllis-
tämismalli- hanke (2012–2015) on osa hallitusohjelman mukaista kuntakokeilua, jonka 
tavoitteena on kunnan koordinoimana ja eri toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön 
avulla vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä.

Kemin pilotissa kohderyhmäksi tarkentui pitkään työttömänä olleet ja yksinasuvat 
henkilöt. Tarkoituksena oli keskittyä etenkin miesten tilanteeseen, syrjäytymiseen, yk-
sinasumiseen, työttömyyteen, mahdolliseen köyhyyteen sekä koulutustaustoista johtu-
viin terveydellisiin eroihin. Pilotin toiminnassa pyrittiin kohderyhmään kuuluvien asi-
akkaiden osallisuuden vahvistamiseen. Tarkoituksena oli saada asiakkaiden ääni kuulu-
viin ja kuulla heidän kokemuksistaan hyvinvointipalvelujen toimivuuden suhteen.

Pilotin tavoitteeksi muodostui kahden palvelumuodon kehittäminen. Kemin pilotissa 
toinen kehitettävä toiminta kohdistui työttömien hyvinvoinnin tarkastusten kehittämi-
seen osana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun (KTAMK) Hyvinvointipysäkin toimin-
taa. Yhdistämällä Hyvinvointipysäkin, ONNI-auton ja simulaatioympäristön mahdolli-
suuksia, voidaan rakentaa toimintamallia tukeva infrastruktuuri. Toisena palvelulinjana 
suunniteltiin ja aloitettiin pitkäaikaistyöttömille suunnattu ryhmätoiminta, jonka taus-
talla on aiemmin KTAMK:ssa kehitetty biopsykososiaalisen kuntoutumisen malli. 

Pilotissa on ollut mukana kahdeksan sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa, jotka osallis-
tuivat hankkeeseen opintojensa ja opinnäytetöidensä puitteissa. Kehittämistyöhön ovat 
osallistuneet edustajat Kemin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta, Meri-Lapin työ-
hönvalmennussäätiöstä, Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta ja Pohjoisen yhteisö-
jen tuki – Majakka ry:stä.

Pohjoisen hyvinvointikeskuksen tausta-ajatteluna oli asiakaslähtöisten palvelujen, 
palvelutuotteiden ja -prosessien kehittäminen yhdessä eri toimijoiden kanssa verkosto-
maisessa, avoimessa oppimis- ja kehittämisympäristössä Living Lab -mallin mukaisesti. 
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Hyvinvointikeskus-konseptissa ja Kemin pilotissa Living Lab- ajattelumalli näkyy asi-
akkaiden hyvinvointiin liittyvien tarpeiden ennakointina ja tunnistamisena, olemassa 
olevan hyvinvointitiedon soveltamisena sekä osaajien, tutkijoiden, kehittäjien ja opiske-
lijoiden yhteisen toiminnan mahdollistamisena. 

PITKäAIKAISTYöTTöMIEN  
HYVINVOINTIPALVELUT JA ASIAKASLäHTöISYYS

Yksinasumiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu vähän ja esimerkiksi yksinasumisen krii-
sivaiheita ei aina osata huomioida. Yksinasuminen ei sinänsä ole uhka tai riski, mutta 
esimerkiksi sairaus, köyhyys, lapsettomuus ja miessukupuoli lisäävät eristyneisyyden 
riskiä. Yksinasuvien joukossa on huonosti pärjääviä ihmisiä, joiden tukiverkosto voi 
olla puutteellinen tai sitä ei ole lainkaan. Peruspäivärahalla elävistä yksinasuvia on 60 
% ja toimeentulotukea saavista talouksista 80 % on yksinasuvien talouksia. Köyhyys on 
yksinasuvien keskuudessa suurta. Yksinasuva ei voi jakaa elinkustannuksiaan toisen 
henkilön kanssa. Myös terveyserot ovat kaikkein suurimmat ja erojen pienentämiseen 
tähtääviä projekteja tarvitaan. 

Amerikkalaistutkija, Bella DePaulo (2011), on todennut yksinasujien kokevan syrjintää 
eli ”singlismiä”. Heidät leimataan joko luusereiksi tai itsekkäiksi. Kasvava yksinasujien 
joukko tulisi huomioida laajemmin terveydenhoidossa, verotuksessa, asuntomarkkinoil-
la, sosiaaliturvassa, työpaikoilla jne. Keskeistä olisikin kohdistaa huomiota yksinasuvien 
biopsykososiaaliseen toimintakykyyn ja sen tukemiseen ja siten edistää heidän kokonais-
valtaista hyvinvointiaan. (DePaulo 2011.)

Työttömien asema terveydenhuollossa on herättänyt yhä suurempaa kiinnostusta 
myös valtakunnan politiikassa. Väestöryhmien kasvaviin terveyseroihin on pyritty 
puuttumaan muun muassa kansallisella terveyserojen kaventamisen toimintaohjelmal-
la. Työhallinto ja sosiaalitoimi ottavat yhä enemmän yhteistä vastuuta työttömien pal-
velujen kehittämisestä, mutta terveydenhuollon osuus on jäänyt sivummalle. Työttömi-
en ja työllisten erot terveyspalveluissa ovat entisestään kärjistyneet terveyskeskusten 
lääkäripulan aikana. 

Kerättären ja Karjalaisen mukaan (2010) erityisen ongelmallinen on kysymys vai-
keasti työllistyvien työllistymiskyvystä. Keitä vaikeasti työllistyvät ovat? Työ- ja elin-
keinoministeriön (TEM) mukaan vaikeasti työllistyviksi luetaan pitkäaikaistyöttö-
mät (vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työtön), toistuvaistyöttömät, työllistämistoi-
menpiteiden jälkeen työttömiksi palanneet ja henkilöt, jotka kiertävät työllistämis-
toimissa toistuvasti. Tällaisia työnhakijoita oli syksyllä 2008 noin 90 000. Heidän 
määränsä kasvoi laman myötä niin, että vaikeasti työllistyviä oli elokuussa 2010 noin 
146 000. Heidän osuutensa kaikista työttömistä työnhakijoista työ- ja elinkeinotoi-
mistoissa on ollut viime vuosina noin 60 %. (Kerätär & Karjalainen 2010, 3683–3690.) 
Kemissä vuonna 2012 työttömiä oli 1400, joista pitkäaikaistyöttömiä oli puolet (Ke-
miläinen työllistämismalli 2012).

Vaikeasti työllistyville on tarjolla tavanomaisia ja tehostettuja työvoimapoliittisia 
toimenpiteitä. Asiakkaiden monimutkaisia tilanteita voidaan käsitellä työvoiman pal-
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velukeskuksissa (TYP). TYP on palvelupiste, jossa työ- ja elinkeinohallinnon, sosiaali- 
ja terveydenhuollon sekä Kelan konsultoivat asiantuntijat toimivat samassa toimipis-
teessä ja koordinoivat vaikeasti työllistyvien kuntoutus- ja työllisyyspalveluja asiakas-
kohtaisesti. Toiminta on ollut pysyvää vuodesta 2004 kaikkiaan 39 kaupunkiseutukun-
nassa. Vuonna 2007 TYP-toiminnan piiriin kuului 161 kuntaa ja 52 työvoimatoimistoa. 
Työvoiman palvelukeskukset ovat paikallistason erityispalvelua tuottavia palveluyksi-
köitä, joissa paneudutaan vaikeasti työllistyvien työ- ja toimintakyvyn kysymyksiin. 
Työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto), terveyskeskuksen tai sosiaalitoimiston arki-
päivässä niihin ei ehditä riittävästi paneutua. TYP:n perushenkilökuntaan kuuluu so-
siaalityön, työhallinnon ja sosiaalivakuutuksen työntekijöitä, ja käytettävissä on usein 
myös kuntoutuksen, terveydenhoidon ja työvalmennuksen asiantuntijoita. Asiakkaat 
ohjataan palvelukeskuksiin yleensä TE-toimistoista ja sosiaalitoimistoista. Vuosittainen 
asiakasmäärä on ollut noin 26 000. Suurin osa asiakkaista on 25–55-vuotiaita, ja 34 % 
asiakkaista on työhallinnon vajaakuntoisiksi määrittelemiä. Kaikkein vaikeimmin 
työllistyvät eivät yleensä valikoidu edes TYP-palveluun, sillä asiakkuuden kriteerinä on 
motivaatio työelämään ja moniammatillisen palvelun tarve. (Kerätär & Karjalainen 
2010, 3683–3690.)

TYP:ssa pitkäaikaistyöttömän työnhakijan tilannetta voidaan tarkastella kokonai-
suutena. Työ- ja toimintakyvyn laaja-alaisia arviointeja hankitaan ostopalvelumäärära-
hoin, mutta ne voidaan periaatteessa tehdä myös kunnallisen terveydenhuollon omana 
toimintana. Työ- ja toimintakyvyn arviointi voidaan myös järjestää Kelan ammatilli-
sena kuntoutuksena (kuntoutustarveselvitys, kuntoutustutkimus), mutta käytännössä 
tämä on erittäin harvinaista. Eduskunnan aloitteesta kunnissa kehitetään parhaillaan 
pitkäaikaistyöttömien terveyspalveluja, ja kunnille on vuodesta 2006 ohjattu tähän tar-
koitukseen valtionosuuden lisäystä ja erillistä kehittämisrahaa. Toimintaa arvioitaessa 
työttömien terveydenhuoltoa on tarkasteltu osana työttömän kokonaistilannetta siten, 
että terveys kytketään henkilön työmarkkina-aseman muutosten valmisteluun. Siten 
työttömien terveyspalvelun tehtäviksi esitetään: 1) työkyvyn tukeminen, ylläpitäminen 
ja parantaminen; tarkoitus edistää siirtymää työhön, 2) työkyvyn heikkenemisen totea-
minen; edistää siirtymää hoitoon/kuntoutukseen ja 3) työkyvyttömyyden toteaminen; 
edistää siirtymää sairauslomalle/eläkkeelle. (Kerätär & Karjalainen 2010, 3683–3690.)

Kemin pilotissa asiakaslähtöisten hyvinvointipalvelujen kehittämisen ja toteuttami-
sen lähtökohtana on ollut Living Lab-toiminta. Living Lab -toiminta tarkoittaa käytän-
nössä toimintaa, jossa asiakas osallistuu ja osallistetaan palvelujen ja palveluprosessien 
kehittämiseen ja innovointiin osana omaa arkeaan. Kemin pilotissa asiakas oli aktiivi-
nen toimija muiden toimijoiden rinnalla. Pitkäaikaistyöttömät asiakkaat toivat esille 
kokemuksiaan, toiveitaan ja tarpeitaan hyvinvointipalvelujen suhteen. Palautteen pe-
rusteella toimintaa suunniteltiin ja kohdennettiin asiakaslähtöisesti. Living Lab -toi-
minnassa korostuvat avoimuus ja verkostoituminen. Kemin pilotin tavoitteena oli myös 
luoda oma verkosto alueen hyvinvointipalvelujen toteuttajien ja kehittäjien kanssa.

Kemin pilotin toiminnassa mukana olevat toimijat olivat joko käyttäjiä, hyödyn-
täjiä tai kehittäjiä, jotka yhdessä muodostivat Living Labin toimijaverkoston. Toimi-
javerkostossa käyttäjät olivat asiakkaita, jotka käyttivät tuotetta tai palvelua omassa 
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arjessaan – normaaleissa käyttöympäristöissä ja käyttötilanteissa. Käyttäjän rooliin 
liittyi avoimuus ja valmius toimia rehellisesti ja tuoda rohkeasti esille omia ideoi-
taan. Kemin pilotissa hyödyntäjiä olivat Kemin kaupunki, Kemiläinen työllistämis-
malli-hanke ja Meri-Lapin työhönvalmennussäätiö, jotka hyödynsivät kehittämis-
toimintaa ja hyvinvointiin liittyviä palveluja. Kemin pilotissa KTAMK toimi kehit-
täjänä toimijaverkostossa käyttämällä toteuttamiseen tarvittavia menetelmiä, työka-
luja ja resursseja. Kehittäjän menetelmillä ja työkaluilla käyttäjiltä kerättiin palau-
tetta, kommentteja, parannusehdotuksia ja muuta tietoa kehitettävästä tuotteesta tai 
palveluista. 

KEMIN PILOTIN TOIMINNAN KUVAUS

Kemin pilotin tarkoitukseksi hankesuunnitelmassa oli määritelty työikäisten hyvin-
vointia edistävien moniammatillisten toimintaprosessien kehittäminen ja pilotointi. 
Pilotin kohderyhmäksi tarkentui ensimmäisessä ydinryhmän kokouksessa pitkään 
työttömänä olleet henkilöt. Pilotin tarkoituksena oli kehittää yhteistyötä oppilaitos-
ten ja työelämän välillä vastaamaan työelämän tarpeita. Lisäksi tarkoituksena oli ke-
hittää uusia, innovatiivisia avoimia oppimisympäristöjä. Pilotissa kehitettävän yhtei-
sen toimintatavan avulla voidaan tehostaa hyvinvointitarpeiden ja osaamisen kehit-
tämistä, ennakointi- ja arviointitoimintaa päätöksenteon ja alueen hyvinvointipalve-
luiden kehittämisen tueksi. Yhteinen toimintatapa ja prosessit tukevat hyvinvointiin 
liittyvää koulutusta, palvelutoimintaa ja TKI-toimintaa sekä niiden integrointia pa-
remmin opiskelijoita, alueen toimijoita ja elinkeinoelämää palvelevaksi. 

Kemin pilotin kehittämistyön ydinryhmän ovat muodostaneet Kemin kaupungin 
sosiaali- ja terveystoimesta sosiaalityön johtaja Arto Alajärvi ja terveydenhuollon joh-
taja Outi Kääriäinen, Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta projektipäällikkö 
Riitta Hakala sekä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta lehtori Anne Puro, projek-
tipäällikkö Heidi Pyyny ja yliopettaja Airi Paloste. Ydinryhmä on kokoontunut vuo-
den aikana neljä kertaa. 

Kemin pilotin kehittämistoiminnan edetessä toimijaverkostoa laajennettiin kutsu-
malla mukaan asiantuntijoita Meri-Lapin työhönvalmennussäätiöstä, Pohjoisen yh-
teisöjen tuki – Majakka ry:stä, Kemin kaupungin sosiaali- ja terveystoimesta, Kemi-
läinen työllistämismalli -hankkeesta ja KTAMK:sta. Kehittäjäverkosto on kokoontu-
nut vuoden aikana 12 kertaa hieman eri kokoonpanoilla riippuen tapaamisten sisäl-
löistä ja osallistujien aikatauluista. Kemin pilotissa toimijoina on ollut myös kahdek-
san sosiaali- ja terveysalan opiskelijaa, jotka osallistuivat hankkeeseen opintojensa ja 
opinnäytetöidensä puitteissa. Asiakasryhmän muodostivat Kemiläinen työllistämis-
malli -hankkeen asiakkaat.

Kemin pilotin ensimmäinen työpaja järjestettiin 4.4.2013. Osallistujia oli yhteensä 
17; työelämän asiantuntijoita, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Asiakkaita oli kut-
suttuna myös Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta ja Meri-Lapin työhönval-
mennussäätiöltä (Meriva), mutta yhtään asiakasta ei saapunut työpajaan. Työpajan 
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tarkoituksena oli selvittää pienryhmätyöskentelyllä osallistujien näkemyksiä työttö-
mien palvelutarpeista, palveluprosessien ongelmakohdista ja lisäksi tavoitteena oli 
kehittäjäverkoston kokoaminen sekä jatkotyöskentelystä sopiminen. Pienryhmissä 
syntyi paljon ajatuksia ja ideoita koskien työttömien palvelutarpeita ja palveluproses-
seja. Kehittäjäverkoston täydentämisestä eri alojen asiantuntijoilla keskusteltiin työ-
pajassa. Mukaan ehdotettiin kutsuttavaksi esimerkiksi terveydenedistämisen työryh-
män edustaja, TYP:n edustajia, suun terveydenhuollon edustaja, mielenterveys- ja 
päihdetyön asiantuntija. 

Toinen Kemin pilotin työpaja järjestettiin 29.5.2013 Merivan tiloissa. Työpajaan 
osallistui työelämän asiantuntijoita sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita (12 hen-
kilöä). Pitkäaikaistyöttömiä asiakkaita oli kutsuttu Kemiläinen työllistämismalli 
-hankkeesta ja Merivasta. Työpajan tarkoituksena oli selvittää osallistujien kokemuk-
sia käyttämistään hyvinvointipalveluista sekä toiveita pitkään työttömänä olleiden 
hyvinvointia edistävien palvelujen suhteen. Lisäksi tarkoituksena oli sopia kehittäjä-
verkoston jatkotyöskentelystä. 

Työpajatyöskentelyssä opiskelijat olivat aktiivisessa roolissa ja he haastattelivat asi-
akkaita Merivan eri toimipisteissä. Haastattelun teemoina olivat seuraavat kysymyk-
set: Minkälaisia palveluja käytät oman hyvinvointisi tukemiseksi Kemissä? Minkälai-
sia palveluja toivot/odotat oman hyvinvointisi edistämiseksi? Haastattelujen mukaan 
osallistujien käyttämiä palveluja oman hyvinvoinnin tukemiseksi olivat muun 
muassa seuraavat: työhönvalmennussäätiön järjestämä terveystarkastus, uimahallin 
käyttö, hammashoito, taidenäyttely, kuntouttava työtoiminta, starttiryhmä, Kela, 
kirjasto (opiskelumateriaalin hankkimiseen), kuntosali. Haastateltavat toivoivat/
odottivat oman hyvinvointinsa tukemiseksi seuraavia toimintoja: tiedonsiirtoa toi-
vottiin sujuvammaksi esimerkiksi Kelan ja työvoimatoimiston välille. Yhtä toimipis-
tettä, johon kuuluvat sosiaalitoimisto, Kela, työvoimatoimisto, pidettiin kuntoutujan 
kannalta tärkeänä ja sen ajateltiin helpottavan liikkumista. Lisäksi toivottiin liikun-
tailtapäivän järjestämistä ja liikuntapalveluiden ohjaamista työttömille. Kuntoutta-
vaa työtoimintaa toivottiin kehitettävän esimerkiksi seuraavilla toimenpiteillä:

”Parempaa ja kannustavampaa ohjausta kuntouttavassa työtoiminnassa: kun-
touttavaa työtoimintaa tulisi ajatella kuntoutujan kannalta; työtä tehdään omien 
voimavarojen mukaan.”

”Ohjaajan tulisi osata katsoa asiaa kuntoutujan näkökulmasta - oikeanlainen 
suhtautuminen.”

”Kuntoutujalla voisi olla mahdollisuus toimia tukihenkilönä toisille kuntoutujille 
säätiöllä, jos hänen oma työllistymisensä näyttää epätodennäköiseltä.”

”Jos palvelut siirtyvät enemmän Internetiin, olisi hyvä olla esim. nettikahvila, 
jossa saisi opastusta palvelujen käytössä”.
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Työpajan tuotoksista saatiin hyviä ja konkreettisia kehittämisehdotuksia työttömi-
en palveluiden kehittämiseksi ja kehittämisverkostolle saatiin haasteita jatkotyös-
tämistä varten. 

Toiminnan suunnittelua varten kolmas työpaja järjestettiin 27.8.2013 Kemi-Torni-
on ammattikorkeakoulun terveysalan yksikössä. Työpajaan osallistui yhteensä 21 
henkilöä, Merivan asiakkaita ja työntekijöitä sekä kehittäjäverkoston jäseniä. Työpa-
jan tarkoituksena oli selvittää osallistujien ja yhteistyökumppaneiden ajatuksia, koke-
muksia ja toiveita hyvinvointipalvelujen suunnittelun pohjaksi sekä tutustua 
KTAMK:n Hyvinvointipysäkin ja ONNI-auton tarjoamiin palveluihin. Työpajaan 
osallistujat saivat esittää toiveita KTAMK:n Hyvinvointipysäkin ja ONNI-auton toi-
mintaan työttömien hyvinvoinnin edistäjinä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Hyvinvointipysäkin toiminnaksi toivottiin 
säännöllisiä työttömien hyvinvointitarkastuksia, erilaisia vertaistukiryhmiä, esimer-
kiksi painonhallintaryhmiä, diabeetikoiden ryhmiä ja yksinhuoltajien vertaistuki-
ryhmiä. Lisäksi toivottiin asiakkaan koko elämäntilanteen kartoitusta ja ohjausta/
neuvontaa asiakkaan tarpeiden mukaan. Informaatiota tarjottavista palveluista tar-
vittiin lisää.

ONNI-auton toiminnasta tulisi osallistujien mukaan informoida uutena palvelu-
muotona. Järjestöjen mukaantuloa ehdotettiin yhteistyöhön työttömien hyvinvoin-
nin edistämiseksi ja erilaisten tapahtumien järjestämiseksi. Toivottiin myös yhteis-
työtä apteekkien, Kelan ja kunnan sosiaalityöntekijöiden kanssa. Osallistujat ehdot-
tivat palveluiksi kotikäyntejä sekä ohjausta verkossa täytettävien erilaisten lomakkei-
den täyttämiseen. 

Merivan asiakkaat toivat esille toiveita asioiden nopeammasta hoidosta terveyden-
huollossa. Palveluilta toivottiin tasa-arvoisuutta ja asioiden esittämistä ymmärrettä-
västi kansankielellä. Terveydenhuollossa nähtiin tarpeellisena omalääkäri-järjestel-
mä, eikä terveyspalvelujen keskittämistä pidetty hyvänä asiana. Syrjäytymisen ehkäi-
synä toivottiin ”hyvän mielen -palveluita”, esimerkiksi yhteistä tekemistä, talkootyö-
nä, ilmaisia harrastuksia, soittoa ja laulua.

HYVINVOINNIN TARKASTUSTEN TOTEUTTAMINEN 
HYVINVOINTIPYSäKILLä

Terveydenhuoltolain 13 §:n mukaan kunnan on järjestettävä alueensa asukkaiden ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä sekä sairauksien ehkäisyä tukevaa terveysneu-
vontaa. Terveysneuvonta on sisällytettävä kaikkiin terveydenhuollon palveluihin. 
Kunnan on järjestettävä tarpeelliset terveystarkastukset alueensa asukkaille heidän 
terveytensä ja hyvinvointinsa seuraamiseksi ja edistämiseksi. Terveysneuvonnan ja 
terveystarkastusten on tuettava työ- ja toimintakykyä ja sairauksien ehkäisyä sekä 
edistettävä mielenterveyttä ja elämänhallintaa. Terveysneuvonta ja terveystarkastuk-
set on järjestettävä myös opiskelu- tai työterveyshuollon ulkopuolelle jääville nuorille 
ja työikäisille. (Terveydenhuoltolaki 1326/2010.)
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Kemin kaupungissa on haasteita terveydenhuoltolain edellyttämien työttömien 
terveysneuvonnan ja terveystarkastusten suorittamisessa. Kemi-Tornion ammatti-
korkeakoulun sosiaali- ja terveysala ja Kemin kaupunki ovat tehneet usean vuoden 
ajan hyvää yhteistyötä eri väestöryhmiin kohdistuvan terveysneuvonnan ja terveys-
tarkastusten toteuttamisessa. 

Kemin pilotissa oli tarkoitus suunnitella, kehittää ja toteuttaa toimintamalli kemi-
läisten pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin tarkastuksille (kuvio 1). Suunnittelua to-
teutettiin Kemin pilotissa työpajoissa ja pienryhmässä, jossa oli mukana asiantunti-
joita Kemin kaupungin terveystoimesta, Kemiläinen työllistämismalli -hankkeesta, 
Majakka ry:stä ja Merivasta sekä sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Työryhmässä 
todettiin, että hyvinvoinnin tarkastukset pitkäaikaistyöttömille tulisi olla laaja-alai-
sia huomioiden ihmisen biopsykososiaalisen kokonaisuuden.

kuvio 1. Työttömien hyvinvointipalvelujen kehittämisprosessi

Pienryhmän kokouksissa suunniteltiin hyvinvoinnin tarkastusten sisältöä, pilotoin-
tia sekä markkinointia Merivan asiakkaille. Sairaanhoitajaopiskelijat toteuttivat työ-
harjoittelunsa aikana Hyvinvointipysäkillä Merivan asiakkaiden hyvinvoinnin tar-
kastukset. Nämä tarkastukset ovat myös osa sairaanhoitajaopiskelijoiden opinnäyte-
työtä. Hyvinvoinnin tarkastuksiin osallistui syyskuussa kaksikymmentä Merivan 
asiakasta. Esitieto- ja terveystarkastuslomakkeina käytettiin Hyvinvointipysäkin lo-
makkeita (liite 1). Palaute pyydettiin hyvinvoinnin tarkastuksiin osallistuneilta ja 
palautteiden mukaan asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Eri-
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tyisesti asiakkaiden mielestä hyvinvoinnin tarkastuksissa oli mahdollista keskustella 
kiireettömästi ja luottamuksellisesti. 

Pilotoinnista saatujen kokemusten perusteella hyvinvoinnin tarkastuksia tullaan 
jatkamaan ja edelleen kehittämään monialaisesti yhdessä asiantuntijatyöryhmän, 
hoitotyön ja sosiaalialan opettajien ja opiskelijoiden kanssa. Olennaista on kehittää 
hyvinvoinnin tarkastusten sisältöä aidosti yksilön kokonaisvaltaisuuden huomioi-
vaksi siten, että myös yksilön sosiaalinen tilanne, erilaiset siihen liittyvät kysymykset 
ja osallisuuden kokemukset kohdataan. Tavoitteena on hyvinvoinnin tarkastusten 
integroiminen selkeästi opetukseen, Kemin kaupungin perusterveydenhuollon ja Ke-
miläinen Työllistämismalli-hankkeen toimintaan. 

TYöMATKALLA-RYHMäPALVELU OSANA  
KUNTOUTTAVAA TYöTOIMINTAA

Työmatkalla-ryhmäpalvelun taustalla on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja 
Tornionlaakson Suojapirtin vuosina 2004–2006 toteuttama päihdekuntoutumismal-
lin kehittämishanke, Elämäntarina-projekti. Hankkeessa kehitettiin voimavarasuun-
tautunut biopsykososiaalinen päihdekuntoutumismalli (BPS-malli). Mallissa koros-
tettiin ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja sen huomioimista kuntoutumisessa ja inter-
ventioissa. Tarkoituksena oli ohjata kuntoutujaa tunnistamaan omat voimavaransa ja 
vahvuutensa sekä antaa tukea vahvuuksien käyttöönotossa. Tässä lähestymistavassa 
korostui elämän kertomuksellisuus.

Lähtökohtana nyt toteutettavalle Työmatkalla-ryhmälle oli ajatus, että Suojapirtin 
kuntoutumismallin kaltaisella toiminnalla voitaisiin tarjota myös pitkään työttömä-
nä olleille asiakkaille laaja-alaista, kokonaisvaltaista palvelua. Biopsykososiaalisen 
näkökulman tarjoavan mallin ja kuntouttavan työtoiminnan yhdistämisellä voitai-
siin tarjota asiakkaille uudenlaisia palveluja ja mahdollisuuksia.

Työmatkalla-ryhmä on yksi Kemiläinen työllistämismalli -hankkeen ryhmä-
palveluista ja se toteutetaan kuntouttavan työtoiminnan rinnalla. Kohderyhmänä 
ovat kuntakokeilun kohderyhmään kuuluvat työelämäsuuntautuneet henkilöt, 
joilla on valmiudet ja halu sitoutua ryhmätapaamisiin sekä työtoimintaan sen 
ajaksi. Tavoitteena on, että osallistujat löytävät voimavaroja ja keinoja oman työl-
listymispolun suunnitteluun ja toteuttamiseen, omasta hyvinvoinnista huolehti-
miseen sekä mielekkään arjen rakentamiseen. Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys ovat 
Pohjoinen Hyvinvointikeskus -hankkeen periaatteita ja nyt suunnitellussa mallis-
sa myös asiakkaiden osallistaminen on olennaista. Matalan kynnyksen ajattelu ja 
erilaisten osallistamistapojen kokeilu mahdollistetaan myös tässä suunnitellussa 
mallissa.

Työmatkalla-toiminnan suunnittelua varten muodostettiin oma asiantuntijoista 
koostuva työryhmänsä, joka hyödynsi työskentelyssään myös työpajojen tuotoksia. 
Suunnittelukokouksissa keskusteltiin BPS-mallin ja kuntouttavan työtoiminnan yh-
distämisestä, erilaisista asiakasryhmistä ja tarpeista, prosesseista, sisällöistä ja yh-
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teistyöstä. Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön asiakkaille kuntouttavassa työtoi-
minnassa mukanaolo voi olla se motivoiva tekijä, joka pitää asiakkaan arjessa kiinni. 
Tämän rinnalle haluttiin tuoda kuntoutumista tukevaa ja työelämävalmiuksia vah-
vistavaa ryhmätoimintaa. Myös kaupungin kuntouttavassa työssä oleville henkilöil-
le ajateltiin olevan mahdollista rakentaa työn rinnalle kuntoutumisprosessi heidän 
kuntoutuksellisten tarpeidensa pohjalta. Työmatkalla-ryhmä tulisi toimimaan inter-
vallistyyppisenä, vertaistukea ja tiedollisia aineksia tarjoavana palveluna. Keskeisenä 
tavoitteena ryhmätoiminnassa on työelämän osallisuuden vahvistaminen, mutta 
tarpeet tarkentuvat ryhmäkohtaisesti. 

Kuntoutuminen on ryhmätoiminnan keskeinen tavoite. Olennaista on se, että 
kuntoutumisen aikajana on riittävän pitkä, jotta aikaa ja rauhaa kuntoutumiselle oli-
si. Huolimatta erilaisista elämäntilanteista ja taustoista asiakkailla on hyvinkin laa-
jasti samoja ongelmia elämän eri alueilla (vrt. päihde- ja mielenterveystyön asiak-
kaat). Tärkeätä on miettiä, miten mallia rakennetaan niin, että tuki jatkuu ja kantaa 
elämässä pitemmälle ja asiakas voisi kokea jatkuvuutta työelämän suhteen. Tavoittee-
na tällä asiakasryhmällä on työhön pääsy, huomioiden yksilölliset polut, koulutus- 
ym. ratkaisut. Biopsykososiaalisessa mallissa on erityisesti huomioitu motivaation, 
itseluottamuksen, arvojen ja asenteiden merkitys kuntoutumisessa. Lisäksi tärkeää on 
asiakkaan prosessi oman elämäntarinansa käsittelyssä. 

Kuntouttavassa ryhmätoiminnassa on tärkeää saada asiakkaan ajattelussa aikaan 
muutos siihen suuntaan, että hän uskaltautuisi miettimään tulevaa ja näkemään 
mahdollisuuksia ja sen, etteivät asiat ole saavuttamattomia. Tavoitteellisuus on bio-
psykososiaalisessa mallissa olennaista, vaikkakin prosessi etenee pienin askelin. Mal-
lissa on keskeistä ohjaajien työparina työskentely, mikä antaa mahdollisuuden kehit-
tää moniammatillista sekä monialaista yhteistyötä ja osaamista. Työparityöskentelyn 
avulla saadaan myös mallissa toteutettavaa toimintaa ja osaamista siirrettyä uusille 
toimijoille. Tavoitteena on, että Työmatkalla-ryhmäpalvelusta tulee jatkossa osa Meri-
Lapin Työhönvalmennussäätiön toimintaa. 

Työmatkalla-ryhmän sisällön ja toteutuksen suunnittelusta vastasivat ryhmän 
ohjaajat. Ryhmätoiminnasta laadittiin esite, jota toimitettiin mahdollisille osallis-
tujille Merivan ja kaupungin kuntouttavan työtoiminnan pisteisiin (liite 2). Ryhmä-
toimintaan hakeville asiakkaille lähetettiin kutsu haastatteluun sekä haastattelua 
varten pohdittavaksi joitakin asioita hakijan elämäntilanteeseen, koulutukseen, 
työhistoriaan, ryhmässä toimimisen kokemuksiin sekä tavoitteisiin ja toiveisiin liit-
tyen. Haastattelun teemat rakentuivat näille samoille kysymyksille. Ryhmään valit-
tiin 9 henkilöä. 

Työmatkalla-ryhmä kokoontuu kuusi kertaa kolmen päivän jaksoissa. Ryhmätoi-
minta alkaa joulukuussa 2013 ja päättyy toukokuussa 2014. Jokaiseen päivään sisälly-
tetään alustuksia, keskusteluita, ryhmätöitä ja liikuntaa. Lisäksi toteutetaan opinto-
käyntejä, vierailuja ja tutustumisia. Keskeiset teemat liittyvät työhön, hyvinvointiin 
ja osallisuuteen. Prosessin aikana sisältöä voidaan muokata osallistujien palautteiden 
ja toiveiden pohjalta (kuvio 2).
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POHdINTA JA JOHTOPääTöKSET

Terveydenhuoltolain haasteet huomioiden Kemin pilotin kohderyhmän valinta oli 
perusteltua. Kohderyhmän valintaa edelsi Kemin pilotin ydinryhmässä käyty asian-
tuntijakeskustelu. Kemin pilotissa kahden erilaisen toimintalinjan kehittäminen 
työttömien hyvinvoinnin edistämiseksi nähtiin tarpeellisena ja realistisena. Kemin 
pilotin toimijat kokivat positiivisena monialaisen yhteistyön eri organisaatioiden ja 
asiantuntijoiden välillä. Hankkeen väliarvioinnin mukaan Kemin pilotissa oli saavu-
tettu hyvä yhteisymmärrys toiminnan kehittämisen suhteen sekä yhteistyökumppa-
neiden määrä koettiin riittäväksi.

Yhteistyö ammattikorkeakoulun ja eri toimijoiden välillä toimi hyvin. Yhteistyö 
toteutui erilaisten tapaamisien, työpajojen, opintojaksojen, opinnäytetöiden ja har-
joitteluiden kautta. Opiskelijoiden toiminta oli tärkeä osa pilottien toteuttamista ja 
opiskelijat ovat mukana myös jatkossa. Toteutetuissa työpajoissa yhdessä asiantunti-
joiden, asiakkaiden ja opiskelijoiden kanssa saatiin asiakkaan ääni kuuluviin ja sitä 
kautta sisältöjä ja ideoita Kemin pilotin toiminnan asiakaslähtöiseen kehittämiseen. 
Yhdessä tekemisen tärkeys, ideoiden kehittely ja yleisesti kentän tarpeiden tiedosta-
minen osoittautuivat tärkeiksi voimavaroiksi.

Kemin pilotissa haasteelliseksi osoittautui asiakkaiden mukaan saaminen työpa-
joihin. Työpajoissa käytettiin erilaisia osallistavia työmenetelmiä uusien ideoiden 
löytämiseksi pitkäaikaistyöttömien hyvinvointipalvelutoiminnan kehittämiseen. 
Toiminnan kautta pilotin kohderyhmä muotoutui koskemaan kaikkia pitkään työt-
tömänä olleita henkilöitä, eikä pelkästään yksinasuvia miehiä. Mielenkiintoiseksi 
haasteeksi nousee jatkossa se, miten erityisesti yksinasuvien, työttömien miesten hy-
vinvointia voitaisiin edistää.

Kemin pilotissa onnistuttiin verkostoitumaan eri asiantuntijatahojen kanssa. Aktii-
vista ja antoisaa yhteistä keskustelua sekä kehittämisinnostusta näkyi koko pilotin to-

kuvio 2. Työmatkalla-
ryhmätoiminta 
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teuttamisen ajan. Asiantuntijat kokivat pilotin toimintamuodon uutena työtapana ja 
keskustelufoorumina kunnallisten palveluiden kehittämiselle. Haasteena asiantuntija-
verkostossa koettiin aikataulukysymykset sekä useampien hankkeiden samanaikaisuus. 

Pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin tarkastuksia kehitetään edelleen yhteistyö-
verkostossa ja haasteena on vastuukysymysten ja kirjaamiskäytäntöjen selvittäminen. 
Tavoitteena on hyvinvoinnin tarkastusten toteuttaminen osana sosiaali- ja terveys-
alan opiskelijoiden opiskelua sekä Kemin kaupungin perusterveydenhuollon ja Meri-
van palvelutuotantoa. Työmatkalla-ryhmätoimintaa tullaan pilotoinnin kautta saata-
vien kokemusten avulla kehittämään pysyväksi osaksi Merivan toimintaa. 

Kemin pilotin tavoitteiden asettelussa on nähtävissä se, että juuri tämän kohderyh-
män valinta on koettu laajalla rintamalla tärkeäksi ja prosessia on lähdetty viemään eri 
toimijoiden kesken aktiivisesti eteenpäin. Tämä teema on noussut Kemin kaupungin 
yhdeksi terveyden edistämisen painopistealueeksi ja keväällä 2014 järjestetään tervey-
den edistämisen teemapäivät, joissa kohderyhmänä ovat työttömät henkilöt. Vahvan 
perustan yhteistyölle tuo se, että Kemiläinen työllistämismalli -hanke on osa hallitus-
ohjelman mukaista kuntakokeilua, jonka tavoitteena on kunnan koordinoimana ja eri 
toimijoiden entistä tiiviimmän yhteistyön avulla vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä. 
Näkemyksemme mukaan Kemin pilotin tuottamat hyvinvointipalvelut ovat jatkossa-
kin erittäin hyvin integroitavissa yhteistyökumppaneidemme toimintaan. 
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Sanna Leppälä & Kim Huttunen

hyvinvointitarkastusten  
pilotointi hyvinvointipysäkillä

Aloitimme sairaanhoitajaopinnot syksyllä 2011 ja valmistumme joulukuussa 2014. 
Opintojemme neljännellä lukukaudella kuulimme Pohjoinen hyvinvointikeskus 
-hankkeesta, jossa tarjoutui mahdollisuus opinnäytetyön tekemiselle. Pohjoinen hy-
vinvointikeskus -hankkeen Kemin pilotissa tarkoituksena oli selvittää kemiläisten 
yksinasuvien pitkäaikaistyöttömien toiveita heille kohdentuvista terveyspalveluista. 
Tärkeäksi koettiin asiakaslähtöisyys ja asiakkaiden mukaan ottaminen jo suunnitte-
luvaiheessa. Tavoitteena oli suunnitella, kehittää ja toteuttaa toimintamalli kemiläis-
ten pitkäaikaistyöttömien hyvinvointitarkastuksille. Käsitteellä ”hyvinvointitarkas-
tus” on haluttu ilmaista tarkastusten kokonaisvaltaisuutta psykologiset, sosiaaliset ja 
fyysiset osa-alueet huomioiden. Kemin pilotin kokouksissa suunniteltiin alustavasti 
tarkastusten pilotointi sekä markkinointi Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön (Me-
riva) asiakkaille.

Työ on suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa korkealle arvostettua. Työn 
kautta ihminen tuntee itsensä tärkeäksi, hyödylliseksi ja kokee olevansa osa yhteis-
kuntaa. Työ tarjoaa usein laajan sosiaalisen verkoston, joka tuo turvaa. Myös identi-
teetin kasvu rakentuu usein työn ympärille. Lisäksi työ jäsentää ja rytmittää ihmisen 
elämää ja arkea. Karkeasti työttömät voidaan jakaa pitkäaikaistyöttömiin ja lyhytai-
kaistyöttömiin. Lyhytaikaisiin työttömiin kuuluvat kausi- ja suhdannetyöttömät sekä 
pätkätyöläiset. Syrjäytyminen on riskinä pitkään työttömänä olleilla. Pitkään työttö-
mänä olleella elämässä usein vaivaavat talousongelmat, terveys- ja sosiaaliongelmat, 
riittämättömyyden tuntemukset tai jopa elämän kokeminen turhaksi ja tarpeetto-
maksi. Pitkään työttömänä olleen ammattitaito voi rapistua, mikä edelleen vaikeut-
taa työn saamista. Pitkäaikaistyöttömyyden katkaiseminen on usein vaikeaa. (Ihalai-
nen & Kettunen 2011.)

Yksinasumiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu vähän verratessa esimerkiksi perhei-
den tutkimiseen. Yksinasumisen kriisitekijöitä ei ole juurikaan tutkittu eikä niitä 
aina ostata huomioida tai edes tunnistaa. Yksinasuminen ei sinänsä ole riski tai uhka, 
mutta esimerkiksi köyhyys, lapsettomuus, jokin sairaus ja miessukupuoli lisäävät ris-
kiä syrjäytymiselle. Yksinasuvien joukossa on huonosti pärjääviä, joiden tukiverkos-
to voi olla puutteellinen tai sitä ei ole lainkaan. Yksin asuvilla on 80 prosenttia suu-
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rempi riski sairastua masennukseen kuin asuinkumppanien kanssa elävillä. (Pulkki-
Råback & 2012.) Terveydenhuollossa tulisi ottaa paremmin huomioon kasvava yksi-
nasuvien joukko. Keskeisintä olisi kohdistaa huomio yksinasuvien biopsykososiaali-
seen toimintakykyyn ja siten edistää heidän hyvinvointiaan kokonaisvaltaisesti. 

Suoritimme kuuden viikon sisätautien hoitotyö -työharjoittelun Kemi-Tornion 
ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkillä. Hyvinvointipysäkki toimii opiskelijoi-
den oppimisympäristönä. Asianmukaiset sekä monipuoliset mittauslaitteet mahdol-
listavat kattavat kartoitukset ihmisen terveydentilasta. Tämä käytännön jakso Hy-
vinvointipysäkillä oli mahdollista yhdistää Kemin pilotin tavoitteisiin ja tuleviin 
hyvinvoinnin tarkastuksiin sekä opinnäytetyöhön. Asiakkaiden toiveiden ja aikai-
sempien kokemusten perusteella aloimme suunnitella ja kehitellä heille kohdentuvia 
hyvinvoinnin tarkastuksia. Asiakkaat saatiin mukaan kiertämällä Merivan toimipis-
teet ja jakamalla informaatiota heille tarjotusta mahdollisuudesta saada kattava hy-
vinvoinnin tarkastus. Näin tarkastuksiin saatiin mukaan kaksikymmentä Merivan 
asiakasta. Heille jaettiin etukäteen täytettäväksi esitietolomake.

Tarkastukset päätettiin toteuttaa kolmen viikon aikana. Päivittäin tarkastuksia teh-
tiin 2–3 asiakkaalle. Tarkastukset sisälsivät esimerkiksi vähintään 12 tunnin paastoa 
vaativia suoniverinäytteitä, kehonkoostumusmittauksia sekä muun muassa alkoholin-
käyttöä kartoittavia AUDIT-kyselylomakkeita. Tarkastuksissa tuli ilmi muutamia jat-
kotutkimuksia vaativia tuloksia, kuten kohonnutta verenpainetta ja diabetesepäily.

Hyvinvoinnin tarkastuksiin osallistuneille asiakkaille toimitettiin jälkikäteen pa-
lautelomake. Saatujen palautteiden perusteella hyvinvoinnin tarkastukset sujuivat 
suunnitelmien mukaan ja asiakkaat olivat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. 
Erityisesti asiakkaat pitivät rennosta ja kiireettömästä ilmapiiristä, jonka ansiosta 
meidät hoitajina koettiin helposti lähestyttäviksi sekä luotettaviksi.

Oppimiskokemuksena hyvinvoinnin tarkastukset palvelivat harjoittelun tavoittei-
ta erinomaisesti. Erityisesti asiakkaiden kohtaaminen sekä ohjaamisvalmiudet kehit-
tyivät. Lisäksi kädentaidoista suoniverinäytteiden ottaminen sujui loppua kohden 
ammattimaisesti. Sairaanhoitajaopiskelijoina ammatti-identiteettimme kasvoi mer-
kittävästi. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkin sekä Merivan 
yhteistyön toivotaan jatkossakin jatkuvan hyvinvoinnin tarkastusten suhteen. Tär-
keätä on kehittää toimintaa monialaiseen ja moniammatilliseen suuntaan. Toimin-
nan suunnittelussa ja toteuttamisessa on jatkossa mielekästä toimia yhtenäisenä so-
siaali- ja terveysalana siten, että myös sosiaalialan opiskelijat osallistuvat Hyvinvoin-
tipysäkin toimintaan opintojensa ja käytännön harjoittelujensa aikana. Kokonaisval-
taisissa hyvinvoinnin tarkastuksissa asiakkaiden kanssa esille tulevat asiat tarjoavat 
mahdollisuuden myös sosionomiopiskelijoiden osaamisen hyödyntämiseen ja kehit-
tämiseen. Hyvinvoinnin tarkastusten tulosten ja asiakkaiden toiveiden perusteella 
jatkossa voitaisiin toteuttaa pienryhmätoimintaa, jossa käsiteltäisiin erilaisia teemoja 
sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhteistyönä. 
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Riikka Smeds & Leena Smeds-Howel

työmatkalla-ryhmätoimintaan 
osallistuvien pitkäaikaistyöttömien  
kokemukset opinnäytetyön  
aiheena

Työmatkalla-ryhmätoiminta on osa Pohjoinen hyvinvointikeskus -hanketta. Kaikki 
ryhmätoimintaan osallistuvat ovat mukana kuntouttavassa työtoiminnassa, jonka 
ohessa ryhmätoiminta järjestetään. Ryhmätoiminta toteutetaan kolmen päivän jak-
soissa yhteensä kuusi kertaa 2013 joulukuun ja 2014 toukokuun välisenä aikana. Jo-
kaiselle päivälle on oma teemansa; hyvinvointi, työelämä ja vapaa-aika. Osallistujille 
tehdään kuntoutumissuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös kontaktipäivien 
välinen aika, esimerkiksi antamalla tehtäviä. Ryhmätoiminnan tavoitteena on vah-
vistaa työelämän osallisuutta ja lisätä asiakkaiden työelämävalmiuksia.

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kuvailla pitkäaikaistyöttömien kokemuksia 
Kemin pilottina toteutettavasta Työmatkalla-ryhmätoiminnasta. Opinnäytetyömme 
tavoitteena on tuottaa tietoa, jota voidaan hyödyntää ryhmätoiminnan kehittämises-
sä. Keskitymme työssämme osallistujien kokemuksiin kuntouttavasta ryhmätoimin-
nasta ja sen vaikutuksesta heidän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiinsa. Tutkimus-
suunnitelmassamme olemme kuvanneet teoreettisen viitekehyksen muodostavina 
käsitteinä terveyttä, biopsykososiaalista hyvinvointia, työttömyyttä, ryhmätoimintaa 
sekä kuntoutumista.

Työ- ja elinkeinoministeriön teki vuonna 2008 katsauksen työttömyyden ja terve-
yden välisiin yhteyksiin. Katsauksessa käytetyissä tutkimuksissa kävi ilmi työttömien 
psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin olevan huonompaa kuin työssä käyvien. Työttö-
millä esiintyi myös enemmän masennusta, ahdistuneisuushäiriöitä sekä lisääntynyt-
tä alkoholin kulutusta. Työttömät tunsivat itsensä useammin arvottomiksi ja onnet-
tomiksi, ja heidän itseluottamuksensa oli huono. Työttömillä miehillä oli kolme ker-
taa enemmän itsemurha ajatuksia ja naisilla kaksi kertaa enemmän kuin muilla. 
Työttömillä oli myös useammin jokin diagnosoitu sairaus, joka taas heikensi mahdol-
lisuutta työllistyä uudelleen. Työttömyys voidaan yhdistää terveysongelmiin; työttö-
myyden taustalla voi olla huono terveys ja taas huono terveys voi johtaa työttömyy-
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teen. Pitkään jatkunut työttömyys voi aiheuttaa suurempia terveysongelmia ja edes-
auttaa vajaakuntoisuutta. (Heponiemi, Wahlström, Elovainio, Sinervo, Aalto & Kes-
kimäki 2008, 11–15.) 

Työttömien työkyky oli huonompi kuin palkansaajilla, vaikka jopa 60 prosenttia 
työttömistä koki työkykynsä hyväksi. Työkyky oli heikompi pitkäaikaistyöttömillä 
ja toistuvaistyöttömillä kuin lyhytaikaistyöttömillä. Tuloksien mukaan työkyky ja 
fyysinen kunto laskevat, kun työttömyys pitkittyy. Kuitenkin työttömillä nuorilla 
miehillä syrjäytymisriski oli kolme kertaa suurempi kuin nuorilla työttömillä naisil-
la. Erityistä huolta aiheuttaa nuorten työttömyys, koska sen vaikutukset terveyteen, 
asenteisiin ja elämäntapoihin ovat kauaskantoisia. Nuorten työttömyys voi vaikuttaa 
psykososiaalisen kehitykseen ja sosiaaliseen vieraantumiseen. Iän myötä työkyky 
heikkenee, selvemmin työttömillä naisilla kuin miehillä. Iäkkäillä uudelleen työllis-
tyminen on vaikeampaa, tähän vaikuttavat muun muassa työnantajien kielteiset 
asenteet ja heikko osallistuminen ammatilliseen koulutukseen. Työttömien tervey-
teen ja työkykyyn vaikuttavat myös koulutustaso, korkeammin koulutetut kokivat 
työkykynsä paremmaksi kuin heikommin koulutetut. (Heponiemi ym. 2010, 15–21.) 

Vuonna 2008 Oulun, Raahen ja Kainuun seudulla tehdyssä tutkimuksessa tut-
kittiin 225:ä pitkäaikaistyötöntä, jossa arvioitiin heidän työ- ja toimintakykyänsä. 
Tutkimuksen suoritti kuntoutuslääkäri, joka ohjasi erikoislääkärille tarvittaessa. 
Tutkimuksen mukaan jopa 65 prosentilla (147) pitkäaikaistyöttömistä oli hoitama-
ton mielenterveyshäiriö, joka heikentää työ- ja toimintakykyä huomattavasti. Suo-
situs hoitoon tai kuntoutukseen tehtiin 82 prosentille (185) pitkäaikaistyöttömistä. 
Mielenterveyden häiriöt olivat muun muassa mielialahäiriöitä, kehitysvammai-
suutta tai heikkolahjaisuutta, päihderiippuvuutta, neuroottisia häiriöitä tai muita 
kehityksellisiä häiriöitä. Suurin osa näistä häiriöistä on sellaisia, joiden oireet aihe-
uttavat passivoitumista ja sosiaalista vetäytymistä. Oireita voivat olla pelko epäon-
nistumisesta, toivottomuus, itsensä aliarviointi, kiinnostuksen puute, pelko ja ah-
distuneisuus sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimukseen osallistuneet työttömät työn-
hakijat olivat niin sairaita, etteivät he kykene opiskeluun tai työntekoon ennen kuin 
he pääsevät kuntoutukseen ja hoitoon. Terveydenhuoltojärjestelmämme vaatii, että 
asiakas itse hakeutuu hoitoon. Tutkimukseen osallistuneilla asiakkailla tämä ei 
kuitenkaan toteudu. Sairaudet jäävät usein hoitamatta ja toimintakyky heikkenee 
vuosia ilman, että ongelmiin puututaan. Hyvinvointivaltiossa tulisi huolehtia niis-
tä, jotka ovat heikoimmassa asemassa. Tarvitsemme pitkäjänteistä kuntouttavaa ja 
etsivää työotetta pitkäaikaistyöttömien auttamiseksi. (Kerätär & Karjalainen 2010, 
3683–3689.) Terveys 2015 -ohjelman tavoitteena on muun muassa lisätä hyvinvoin-
tia, edistää terveyttä ja kaventaa sosioekonomisia eroja. Tarkoitus on, että heikoim-
massakin asemassa olevilla on yhtäläiset oikeudet terveyspalveluihin ja heidän suh-
teellinen asemansa paranisi. (Terveys 2015 -kansanterveysohjelman väliarviointi 
2012. Luettu 5.11.2013.)

Kuntoutus on käsitteenä laaja, nykypäivänä siihen lasketaan kuuluvaksi somaatti-
nen, psyykkinen ja sosiaalinen kuntoutus. Kuntoutustoimia on monenlaisia, mutta 
yhteistä kaikille toimille on ihmisen näkeminen biopsykososiaalisena kokonaisuute-
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na. Yksilön, yhteisön tai yhteiskunnan tarpeita voidaan käyttää perusteena kuntou-
tukselle. Kuntoutus on suunnitelmallista ja monialaista toimintaa, jonka tavoitteena 
on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. Kuntoutus on muutosproses-
si, jolla pyritään edistämään toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia ja 
työllistymistä. (Kuntoutusselonteko 2002. Luettu 5.11.13; Niemistö 2002, 26; Ihalainen 
ym.2009, 195.)

Työmatkalla-ryhmätoimintaan osallistuvat pitkäaikaistyöttömät henkilöt, jotka on 
valittu haastatteluiden perusteella. Ryhmäkoko tulee olemaan 9 henkilöä. Ryhmätoi-
mintaan osallistumisen edellytyksenä on, että henkilö on kuntakokeilun asiakkaana.

Tutkimusaineistomme muodostavat ryhmätoiminnan alussa asiakkaille tehtävät 
alkukartoitukset ja ryhmätoiminnan lopussa toteutettavat teemahaastattelut. Tutki-
muksessamme käytämme tarkoituksenmukaista otantaa, joka tarkoittaa, että haasta-
teltavat valitaan tiettyjen kriteereiden mukaan, yleensä heillä olevien kokemusten ja 
tiedon perusteella (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 85.) Tässä tutkimuk-
sessa ryhmätoimintaan osallistuvat tietävät paljon tutkittavasta asiasta, jolloin tarkoi-
tuksenmukaista on haastatella ryhmätoimintaan osallistuvia. 

Haastattelut toteutetaan teemahaastatteluina viimeisen ryhmätoimintajakson jäl-
keen, koska silloin kokemukset ovat vielä tuoreessa muistissa ja kokemuksia on jokai-
sesta ryhmätoimintajaksosta. Haastatteluille varataan aikaa noin yksi tunti asiakasta 
kohden. Haastattelut suoritetaan Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveysalan 
yksikössä. Haastattelut nauhoitetaan aineiston analyysia varten. Haastattelussa käy-
tämme apuna haastattelurunkoa, jonka teemoina ovat kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin eri osa-alueet ja ryhmätoiminnan vaikutus niihin. Haastattelemme tutkittavia 
yhden kerran, koska teemahaastattelu on menetelmänä aikaa vievä. (Kankkunen & 
Vehviläinen-Julkunen 2010, 96–97.)

Valitsimme tutkimusmenetelmäksi teemahaastattelun, koska se antaa haastatelta-
valle mahdollisuuden kertoa monipuolisesti omista kokemuksistaan ja ajatuksistaan. 
Teemahaastattelussa ei ole etukäteen muodostettu valmiita kysymyksiä, vain keskei-
set teemat on päätetty. Haastateltaessa kysymysten muoto ja järjestys voivat vaihdella. 
Lisäksi teemahaastattelussa on mahdollisuus esittää tarkentavia kysymyksiä teemojen 
puitteissa. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2010, 96–97). 

Opinnäytetyömme valmistuu syksyllä 2014. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus 
-verkkokirjastossa, jossa se on luettavissa. 
 



54  •  II Hyvinvointia pitkäaikaistyöttömille – Kemin pilotti

LäHTEET

Heponiemi, Tarja & Wahlström, Mikael & Elovainio, Marko & Sinervo, Timo 
& Aalto, Anna-Mari & Keskimäki, Ilmo 2008. Katsaus työttömyyden ja ter-
veyden välisiin yhteyksiin. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. 14/2008.

Ihalainen, Jarmo & Kettunen, Reetta & Kähäri-Wiik, Kaija & Vuori-Kemilä, 
Anne 2009. Kuntoutumisen mahdollisuudet. WSOYpro Oy, Helsinki. 4.uudis-
tettu painos.

Kankkunen, Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri 2010. Tutkimus hoitotietees-
sä. WSOYpro Oy. 1.–2. painos. 

Kerätär, Raija & Karjalainen, Vappu 2010. Pitkäaikaistyöttömillä on runsaasti 
hoitamattomia mielenterveyshäiriöitä. Lääkärilehti 45/2010, vsk 65, s. 3683–3690. 
Hakupäivä 4.11.2013. <http://www.fimnet.fi/cgi-cug/brs/artikkeli.
cgi?docn=000034861> 

Kuntoutusselonteko 2002. Hakupäivä 5.11.2013. <http://pre20031103.stm.fi/suomi/eho/
julkaisut/ kuntselonteko2002/kselte02.pdf>

Niemistö, Raimo 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Tammer-Paino, Tampere. 
5.uudistettu painos.

Terveys 2015 – kansanterveysohjelman väliarviointi. Sosiaali- ja terveysministeriön 
raportteja ja muistiota 2012:4 Hakupäivä 5.11.2013 <http://www.stm.fi/c/docu-
ment_library/get_file?folderId =6511574&name=DLFE-26108.pdf> 



II Hyvinvointia pitkäaikaistyöttömille – Kemin pilotti •  55 

Minna Harjuniemi & Irma Isometsä & Matti Juusola & Sarianna Saarenpää

Sosionomiopiskelijat Pohjoinen 
hyvinvointikeskus -hankkeessa

Toisen opiskeluvuoden loppupuolella SOK22-ryhmän sosiaalialan opiskelijoille tar-
joutui mahdollisuus osallistua Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen Kemin pilo-
tin toimintaan. Hankkeeseen osallistui sosiaalialalta neljä opiskelijaa, jotka itsenäi-
sesti jakoivat heille tarjoutuneita tehtäviä. Hankkeeseen osallistuminen sovittiin 
opiskelu- ja työelämäyhteistyön hengessä sosionomiopintoihin kuuluvan Palvelujen 
kehittäminen -opintojakson suoritustavaksi.

Terveysalan yksiköstä hankkeeseen osallistuneet, ja sen puitteissa opinnäytetyö-
tään ja osittain käytännön harjoitteluaan tekevät opiskelijat sekä heidän tavoitteensa 
olivat hankkeessa keskeisellä sijalla ja sosiaalialan opiskelijat pyrkivät järjestämään 
oman osallistumisensa heidän aikatauluihinsa sovittaen. Tässä ei valitettavasti aina 
onnistuttu, mutta Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yksiköiden välistä yhteistyö-
tä saatiin kehitettyä ja ennen kaikkea esteitä yhteistyön onnistumiselle kartoitettua. 
Kemin pilotin kohderyhmänä olevan pitkäaikaistyöttömien, yksinelävien miesten 
ryhmän ääni heidän tarpeistaan ja toiveistaan suhteessa kokonaisvaltaiseen hyvin-
vointiin saatiin myös sosiaalisen osallisuuden puitteissa kuuluville.

Sosiaalialan opiskelijat osallistuivat info-kahvilaan, työpajoihin, kehittämis- ja 
suunnittelupalavereihin sekä kenttätyöhön. Kaikki hankkeeseen osallistuneet opis-
kelijat vierailivat Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön toimipisteissä Kemissä pyrki-
myksenään kartoittaa kohderyhmän toiveita ja ajatuksia hyvinvoinnista sekä hyvin-
voinnin edellytyksistä ja myös hyvinvointiin liittyvien palvelujen käytöstä. Osalle 
opiskelijoista tarjoutui tilaisuus kokeilla asiakkaiden psykososiaalisen tilanteen kar-
toitusta käytännössä Ylitornion järvikylillä ONNI-auton matkassa. Kokemukset so-
siaalialan opiskelijan osallistumisesta työttömien terveystarkastukseen liittyvään 
henkilökohtaisen keskusteluun olivat myönteisiä ja pilotin aikana harjoiteltua käy-
täntöä aiotaan jatkaa ensi keväänä toteutettavien vastaavien tarkastusten yhteydessä 
Tervolan kunnan alueella.

Asiakkaiden kokemuksia ja toiveita saatiin esille erityisesti työpajatyöskentelyissä, 
joihin opiskelijat osallistuivat aktiivisesti. Kemin pilotin tavoitteita edisti lisäksi opis-
kelijoiden toteuttamat asiakkaiden haastattelut.
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Ensimmäiseen työpajaan (4.4.2013) osallistui 17 henkilöä. Joukossa oli muun muassa 
sosiaaliviraston, työhönvalmennussäätiön, Majakka ry:n, työvoimalasäätiön ja sosiaali- 
ja terveysalan oppilaitoksen edustajia ja meitä opiskelijoita oli yhteensä neljä. Työpajan 
tarkoituksena oli selvittää osallistujien näkemyksiä palvelutarpeista, tarkastella olemas-
sa olevien palvelujen ongelmakohtia sekä hahmotella pilotin kehittäjäverkostoa ja sopia 
jatkosuunnitelmista. Ensimmäisessä työpajassa ei ollut asiakkaita mukana.

Pienissä ryhmissä pohdittiin näitä yllä mainittuja asioita ja opiskelijat kirjasivat 
ylös ajatuksia. Ongelmina palveluissa nähtiin muun muassa seuraavat asiat: 

• hakeutuminen palvelujen piiriin vaatii tietyntasoista motivaatiota ja 
omatoimisuutta

• tukiverkoston puuttuminen voi vaikuttaa sosiaaliseen toimintakykyyn ja 
aloitteellisuuteen jollain tasolla

• työntekijällä ei ole välttämättä aikaa kuunnella
• ohjaavatko asiakastyötä asiakkaan tarpeet vai ”käskyt” jostain muualta
• monet työpajaan osallistuneet kokivat että oma panos työn tekemiseen voisi 

olla joskus vähän isompi
• työttömien terveystarkastusten toimimattomuus
• palvelujärjestelmän monimutkaisuus
• tietojärjestelmien yhteensopimattomuus 
• varhaisen tuen puuttuminen. 

Parannusehdotuksissa oli muun muassa seuraavia asioita: 

• matalan kynnyksen paikkoja tulisi kehitellä työttömille
• vertaistukea järjestää, palvelukulttuuria tulisi muuttaa
• järjestelmän tulisi olla joustavampi ja palvelun henkilökohtaisempaa 
• mahdollisuus tukihenkilöön, joka antaa palveluohjausta ja on asiakkaan tilan-

teen tasalla. 

Toisessa työpajassa, joka järjestettiin Merivalla (29.5.2013), oli tarkoitus selvittää työ-
ikäisten omia mielipiteitä ja kokemuksia olemassa olevista palveluista ja ajatuksia ke-
hittämistarpeista. Paikan päälle ei kuitenkaan tullut osallistujia, joten opiskelijat läh-
tivät kentälle haastattelemaan Merivan työntekijöitä. Sosiaalialan opiskelijoiden li-
säksi paikalla haastattelemassa oli myös kaksi sairaanhoitajaopiskelijaa. Tärkeä haas-
tattelukysymys oli, minkälaisia palveluja toivotaan oman hyvinvoinnin edistämisek-
si. Toiveina nousivat esille muun muassa: 

• kuljetuspalvelut
• toiminnalliset retket
• lomatoiminta
• liikuntapalvelut
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• maksuton terveystarkastusmahdollisuus
• että Kela, sosiaalitoimisto ja työvoimatoimisto tekisivät yhteistyötä
• että palvelut olisivat saman katon alla
• että olisi saatavilla ohjausta näiden virastojen nettipalvelujen käytössä

Kolmannessa työpajassa (27.8.2013) oli mukana asiantuntijoita sekä asiakkaita ja se 
järjestettiin Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun terveyden toimipisteessä. Työpajan 
tarkoituksena oli kuulla osallistujien ja yhteistyökumppaneiden ajatuksia pitkään 
työttömänä olleiden hyvinvointipalveluista sekä tiedustella, onko kiinnostusta käyt-
tää KTAMK:n Hyvinvointipysäkin tarjoamia palveluja. Siellä tutustuttiin myös ON-
NI-auton toimintaan. 

Työpajassa työskenneltiin pienissä ryhmissä, joissa opiskelijat toimivat opastajina 
ja kirjaajina. Muodostettiin kaksi asiakkaista koostuvaa ryhmää, joihin kumpaankin 
meni mukaan yksi sosiaalialan opiskelija ja yksi hoitoalan opiskelija. Asiantuntijoista 
muodostettiin myös yksi ryhmä, johon meni kaksi opiskelijaa. Ryhmissä kerättiin 
toiveita ONNI-auton, Hyvinvointipysäkin sekä muiden palvelujen käytölle.

Asiakkaiden ryhmissä nousi esille seuraavia asioita: Hyvinvointipysäkin palvelut 
kiinnostavat kyllä, mutta niistä tulisi informoida enemmän, ja siellä voitaisiin järjes-
tää vertaistukitoimintaa ja muuta ryhmätoimintaa. Asiakkaan koko elämäntilannet-
ta voitaisiin kartoittaa pysäkillä, ei pelkästään terveyttä. Asiakkaat olivat kiinnostu-
neita työttömien terveystarkastuksista. ONNI-autoa voitaisiin taas käyttää erilaisissa 
tapahtumissa ja se voisi käydä kiertämässä eri paikoissa, esimerkiksi Työttömien tu-
valla Keminmaassa. Autoa tulisi myös mainostaa. Olisi hyvä, että sitä kautta voisi 
esimerkiksi uusia reseptejä ja saada apua esimerkiksi Kelan lomakkeiden täytössä. 
ONNI-autoa voisi käyttää myös kouluilla, jotta nuoret voisivat valpastua ja kertoa 
palveluista vanhemmilleen ja isovanhemmilleen. Auto voisi myös tehdä yhteistyötä 
sosiaalityöntekijän kanssa. Kotikäynnit koettiin tarpeellisina, sillä joillekin voi tuot-
taa ongelmia lähteä kotoa.

Kokonaisuutena hankkeeseen osallistuminen oli opiskelijoille positiivinen koke-
mus. Opintojaksojen suorittamista osana erilaisia hankkeita voidaan suositella muil-
lekin sosiaalialan opiskelijoille. Työelämäyhteistyössä syntyvät suhteet ja kokemukset 
ovat sosionomiopiskelijoille arvokkaita voimavaroja siinä vaiheessa, kun koulun pen-
kiltä siirrytään harjoitteluun ja työelämään.
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Sari  Arolaakso-Ahola & Merja Hjulberg & Laura Juopperi & Marja-Terttu Saglam

uudenlaisia palveluita keminmaan 
senioreille yhteistyössä  
Pohjoinen hyvinvointikeskus 
-hankkeen kanssa 

JOHdANTO

Suomen väestö ikääntyy eurooppalaisittain kärkivauhtia. Tällä hetkellä yli 63 -vuoti-
aita on reilu miljoona, heistä suurin osa elää arkeaan itsenäisesti. Keminmaan kunta 
on noin 8500 asukkaan kunta, jonka väestöstä yli 65-vuotiaita on noin 20 %. Seuraa-
van 10–15 vuoden aikana tämä luku tulee olemaan jo lähes 30 %.  (Keminmaan ikään-
tyvien hyvinvointiohjelma ja ikäihmisten palvelustrategia vuosille 2010 - 2025.) Ak-
tiiviseen, omatoimiseen ikääntymiseen tarvitaan uudenlaisia toimintamuotoja. 
Ikääntyneiden suhteellisen osuuden lisääntyminen väestössä asettaa vanhustyölle 
haasteen ja edellyttää uudenlaisten toimintamallien kehittämistä sekä gerontologisen 
tiedon ja osaamisen vahvistamista. Väestön ikärakenteen muuttuessa yhteiskunnan 
on sopeuduttava iäkkään väestön tarpeisiin.

Yhtenä Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen pilottikuntana Keminmaa valitsi 
omaksi kehittämiskohteekseen Palvelukeskus Kallinrannan hyvinvointikioskin. 
Myöhemmin ajatus laajeni seniorikeskusideaksi. Toimintaa suunniteltiin yhdessä eri 
järjestöjen, kunnan, oppilaitosten sekä alueen palveluntuottajien kanssa. Toiminnan 
toteuttamisessa ovat olleet mukana Ammattiopisto Lappia hyvinvointialan sekä Ke-
mi-Tornion ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita sekä eri taho-
jen edustajia. Tarkoituksena on, että jatkossa seniorikeskustoiminta vakiintuu osaksi 
Keminmaan kunnan ikäihmisten palveluita. Seniorikeskustoiminta tukisi osaltaan 
Keminmaan kunnan ikäihmisten palvelustrategiaa. Tämän strategian tavoitteena on 
mahdollistaa keminmaalaisten ikääntyminen vireinä ja hyväkuntoisina, yhteiskun-
nassa arvostettuina yksilöinä (Keminmaan ikääntyvien hyvinvointiohjelma ja ikäih-
misten palvelustrategia vuosille 2010 – 2025, 27).

Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen tavoitteiden mukaisesti seniorikeskuksen 
toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä on hyödynnetty asiakas- ja käyttäjäläh-
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töisiä toimintatapoja Living Lab -menetelmiä soveltaen. Käyttäjälähtöisessä ja käyt-
täjää osallistavassa suunnittelussa käyttäjät tuodaan mukaan prosessiin aktiivisiksi 
toimijoiksi, jotka voivat tuoda esille ongelmia tai ideoita. Käyttäjien ollessa kohteen 
sijaista tekijöitä, heidän on mahdollista inspiroitua kokemuksista ja toteuttaa käyttä-
jälähtöistä kehittämistä. Käyttäjälähtöisyys toimintatapana tarkoittaa kokonaisval-
taista käyttäjän huomioimista. Tämä tarkoittaa käyttäjien kuuntelemista ja halua 
ymmärtää käyttäjiä. Käyttäjälähtöinen organisaatio ymmärtää, ettei itse tiedä kaik-
kea ja hyödyntää käyttäjien osaamista ja tietämystä. Käyttäjät osallistuvat palvelun 
kehittämistyöhön tuoden kehittämisideoita, toteuttamalla niitä sekä antamalla pa-
lautetta. (Heikkonen & Österberg 2012, 12.) 

TOIMINNAN KUVAUS

Keminmaan pilotti käynnistyi yhteistyökokouksella kunnan ja oppilaitosten edusta-
jien kanssa 15.11.2012 Palvelukeskus Kallinrannassa aiheena Keminmaan kunnan tar-
peet ja toiveet ikäihmisten palveluiden kehittämiseksi. Jo tässä vaiheessa nousi esille 
toiminnan koordinointi ja organisointi kunnan ja oppilaitosten välillä, vastuut, roolit 
ja resurssit.  Kehittämistyötä toteutettiin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa avoimis-
sa kehittämisympäristöissä kuuden työpajan avulla. Työpajoissa käytettiin erilaisia 
osallistavia työmenetelmiä (ks. kaavio 1) loppukäyttäjien tarpeiden kartoittamiseksi 
sekä toiminnan suunnittelun pohjaksi. Yhteistyössä ideoitiin seniorikeskuksen toi-
minnaksi mm. matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita, mukavaa yhdessä-
oloa kulttuurin, liikunnan ja hyvinvoinnin merkeissä. 

kaavio 1. Keminmaan pilotin kuvaus
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Ensimmäinen osallistava työpaja pidettiin Kallinrannassa 14.12.2012. Valtaosa osal-
listujista oli ikääntyneitä edustaen eri järjestöjä. Ikääntyneet ovat oman elämänsä 
asiantuntijoita, asiakkaan ja ammattilaisen näkemykset ovat tasa-arvoisia kehittä-
mistyössä (Seppänen & Heinola & Andersson 2009).  Työpajan tavoitteena oli tuottaa 
ideoita Palvelukoti Kallinrannan hyvinvointikeskustoiminnan kehittämiseksi. Työ-
pajassa käytettiin OPERA-tuplatiimi-menetelmää sovellettuna (OPERA: O = omat 
ajatukset, P = parin ajatukset, E = Esittely, R = ristiin arviointi ja A = aihealueet al-
lekkain, ryhmittely). Jokainen työpajaan osallistuja kirjoitti lapuille omia ideoitaan 
seniorikeskustoiminnan kehittämiseksi.  Tämän jälkeen keskustelu ja ideointi tapah-
tuivat 3–4 henkilön ryhmissä. Jokainen ryhmä esitteli neljä tärkeimmäksi kokemaan-
sa ideaa. Lopuksi jokainen sai merkitä kolme itselleen tärkeintä ehdotusta. Tämän 
työskentelyn tuloksena tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi todettiin seuraavat asiat: 

• Neuvonta, ohjaus ja apu -piste 
• Virikkeellinen tilapäishoito
• Harrastuskeskus – avoin toiminta 
• Matalan kynnyksen kohtaamispaikka
• Tietoklinikka – Internetin käytön opastus
• Terveyspiste, hierontapiste, hyvinvointipiste, kuulopiste

Toisessa työpajassa osallistujat työstivät ensimmäisestä työpajasta tärkeimmiksi va-
littuja ideoita Learning cafe -menetelmällä. Tämän työskentelymenetelmän tavoittee-
na on oppia yhdessä.  Työskentely tapahtuu dialogisesti, että jokainen osallistuja tuo 
esille omat ajatuksensa. Työskentelyssä ideoita tuotetaan ryhmissä ja niitä reflektoi-
daan yhdessä ja kehitetään edelleen. Menetelmän keskeisenä ajatuksena on, että voi 
jakaa kokemuksia, luoda uutta tietoa ja rakentaa yhteistä näkemystä. Learning Cafe 
on työskentelymenetelmä, jonka avulla suurikokoinenkin ryhmä saadaan toimimaan 
ja yhdessä kehittämään.  (Tieto- ja menetelmäpankki, Lahden ammattikorkeakoulu, 
luettu 5.11.2013.)

kuva 1. Osallistavan 
työpajan tuotoksia 
14.12.2012.
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Learning Cafe -menetelmän avulla työpajaan osallistujat pohtivat kolmea kysymyksiä:

1. Mitä neuvonta, ohjaus ja apu sisältävät?
2. Miten ja missä toiminta järjestetään?
3. Miten toiminta linkittyy olemassa oleviin palveluihin (järjestöt, 

päiväkeskustoiminta, vapaaehtoistoiminta)?

Ensimmäisessä työpajassa merkittäväksi nousseet asiat olivat ohjaus, neuvonta ja apu-
piste, joten toisessa työpajassa aukaistiin mitä nämä tarkoittavat käytännössä. Vasta-
ukseksi tähän nousi ns. monipalvelupiste, jossa voidaan tarjota laajasti tietoa muun 
muassa eri etuuksista ja niiden tarjoajista, apuvälineohjausta ja tietotekniikan opas-
tusta. Lisäksi tähän palvelupisteeseen kuuluisi hyvinvointipalvelut (kuten hieronta, 
parturi ja seniorineuvola). Fyysinen paikka mahdollistaa myös esimerkiksi kulttuu-
ripalvelujen ja asiantuntijaluentojen tarjonnan sekä lehtien ja kirjojen vaihtopisteen. 
Tämän toiminnan onnistuminen edellyttää, että palkattu henkilö toimisi palveluoh-
jaajana ja koordinoisi toimintaa. Näin asiakkaalle pystyttäisiin tarjoamaan ohjaus ja 
neuvonta yhden luukun periaatteella. Toiminta edellyttää selkeää aikataulutusta ja 
monialaista yhteistyötä kunnan, eri järjestöjen ja oppilaitosten kesken. 

Toiminnan järjestäminen mahdollistuu palvelukeskus Kallinrannassa, jossa on 
sekä ns. kioskitila että isompi tila erilaisten tapahtumien järjestämiseksi ja eri järjes-
töjen kokoontumispaikaksi. Toiminta on mahdollista myös jalkauttaa Keminmaan 
kunnan eri kyliin esimerkiksi kylätaloille, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun 
koordinoimaa ONNI-hyvinvointiautoa hyödyntäen. 

Keminmaan kunnassa on aikaisemmin tehty kartoitus eri palvelujen tuottajista ja 
toimijoista ja tätä tehtyä kartoitusta on mahdollisuus hyödyntää ennen uusien palve-
lujen kehittämistä. Huomioitavaksi nousi kysymys, miten ikääntyvien kuntalaisten 
mielipiteitä voi laajemmin kartoittaa monipalvelupisteen, matalan kynnyksen toi-
minnan suunnittelemiseksi. Huolena nousi esille, miten toimintaa saadaan mukaan 
uusia vapaaehtoisia sekä sukupolvien välistä yhteistyötä. 

Keminmaan pilotin kolmas työpaja toteutettiin Elementtitaulu-idealla.  Tätä me-
netelmää voidaan käyttää osallistavan innovointiprosessin suunnittelussa. (Jussila 
2013.) Osallistujat jakautuivat kolmeen ryhmään oman kiinnostuksensa mukaan. Jo-
kaisessa pöydässä oli Elementtitaulu (liite 1) eri aihealueista, jotka olivat nousseet 
esille kahdessa edellisissä työpajoissa. Työskentelyn tavoitteena oli pohtia eri toimi-
joiden (oppilaitos, kunta, järjestöt, yksityiset palvelujen tuottajat) vastuita, rooleja, 
toimintojen sisältöä ja linkitystä olemassa oleviin palveluihin.  Osallistavan innovoin-
tiprosessin teemat olivat: monipalvelupiste, hyvinvointipalvelut ja harrastukset.

Työskentelyn yhteenvetona odotuksiksi sisällön osalta nousivat esille moninaiset 
toiveet hyvinvointiin sekä fyysiseen, psyykkiseen, sosiaaliseen ja henkiseen toimin-
takyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen liittyvät palvelut. Näistä voidaan mainita esi-
merkiksi kulttuuriin, terveyteen, sosiaaliturvaan, liikuntaan ja sosiaaliseen vuorovai-
kutukseen liittyvät palvelut ja asiat. Sisällön toteuttaminen edellyttää monitoimijuut-
ta ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Toimijoita voivat olla esimerkiksi kunnan 
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työntekijät (eri hallintokunnat), järjestöt, oppilaitokset ja vapaaehtoiset yksityiset 
henkilöt.  Toiminnan sisällön vastuu jakautuu monien eri tahojen kesken, mutta kun-
nalla on kuitenkin vastuu toiminnan koordinoimisesta ja fyysisistä tiloista.  

 Neljännessä työpajassa suunniteltiin seniorikeskuksen toiminnan kokeilua syk-
sylle 2013. Kunta tarjoaa toiminnan totettamiselle tilat Palvelukeskus Kallinrannasta. 
Työpajassa keskusteltiin toiminnan koordinoinnista ja arvioitiin, että kunnan työn-
tekijä voi toimia koordinaattorina. Tiedottamisen tärkeys on noussut esille koko pro-
sessin ajan. Seniorikeskuksen toiminta tulee myös mallintaa, jotta saadaan tietoa 
toiminnan edellytyksistä. Seniorikeskus toimisi avoimena oppimisympäristönä so-
sionomi-, sairaanhoitaja-, geronomi-, lähihoitaja- sekä hius- ja kauneusalan opiskeli-
joille. Myös KELA:n palvelujen saatavuutta toivottiin seniorikeskukseen.

Seniorikeskuksen toiminnan ajateltiin sisältävän erilaisia tapahtumia ja kohtaami-
sia.  Syksyllä 2013 eri oppilaitosten opiskelijat voivat olla toiminnassa mukana esimer-
kiksi harjoittelun ja syventävien opintojen puitteissa. Tapahtumien organisoimiseksi 
on oltava päivitetty tapahtumakalenteri, jonka laatimisesta vastaa kokeilun ajan työ-
ryhmän oppilaitosten edustajat. Työryhmän oppilaitosten edustajat laativat myös pa-
lautelomakkeen tapahtumiin osallistujien sekä opiskelijoiden osalta (liite 2 ja liite 3). 
Palautelomakkeiden laatimisessa hyödynnettiin Marjo Jussilan (2013) fiiliskartoitus-
ta. Tapahtumapäiväksi päätettiin kokeilla joka toista torstai-iltapäivää. Toimintators-
taiden sisällöiksi tuli erilaisia ideoita kuten monikulttuurisuus, muistiasiat, sukupol-
vien välinen kohtaaminen ja kahvilatoiminta. Tavoitteena on saada tietoa seniorikes-
kuksen toiminnasta.   

Kuudennen työpajan, joka pidettiin lokakuussa 2013, teemoina olivat Keminmaan 
pilotin toiminnan yhteenveto, arviointi sekä jatkotoiminnasta sopiminen. Työpajassa 
esitettiin lisää toteuttamiskelpoisia ideoita kunnassa toteutettavaksi, esimerkiksi toi-
minnan jalkauttaminen kunnan eri kylille Kallinrannan seniorikeskustoiminnan 
lisäksi, vapaaehtoistoiminnan organisointi sekä erilaisten pienimuotoisten ryhmätoi-
mintojen mahdollistaminen. Työpajassa suunniteltiin yhdessä myös Itsenäisyyspäi-
vän, pilotin päätöstapahtumaa senioreille.

KOKEMUKSIA JA ARVIOINTIA TOIMINNAN TOTEUTUMISESTA 

Syksyn 2013 aikana on toteutunut viisi toiminnallista torstai-iltapäivää yhdessä kun-
nan, järjestöjen ja oppilaitosten kanssa. Iltapäivien koordinoinnista on osittain vas-
tannut kaksi valmistuvaa geronomi-opiskelijaa harjoitteluun liittyen. Opiskelijat ovat 
avanneet matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen, josta saa apua arjen pieniin 
kysymyksiin. Lisäksi opiskelijat laativat ohjeistuksia toimintaan liittyviin käytännön 
kysymyksiin, kuten kahvituksen järjestäminen tapahtumissa, sekä mallinsivat tarvit-
tavan koordinaattorin tehtävänkuvaa. Toiminnalliset iltapäivät ovat koostuneet tee-
moitettuina ajankohtaisiin aiheisiin, esimerkiksi YK:n päivän tapahtuma, isänpäi-
väteema ja vanhuspalvelulakiin perehtyminen. Tapahtumista ei ole unohdettu hyvin-
vointia lisäävää huumoria ja hauskuutta. Uusia palveluita on lisäksi kirjojen ja lehtien 
sekä kuulokojeen patterin vaihtopiste. Kunta on alkanut hyödyntää Kallinrannan ti-
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loja hyvinvointikioskin lisäksi, muun muassa tarjoamalla yksityisille palveluntuotta-
jille hierontatiloja.

Vuoden 2013 vanhusten viikon teemana oli Hyviä Vuosia. Pilotin puitteissa ei jär-
jestetty erillistä vanhusten viikon tapahtumaa, mutta Keminmaan kunta osallistui 
Kemissä Seniorimessuihin yhtenä järjestäjänä. Keminmaalaisten osallistuminen mah-
dollistui tarjotuilla linja-autokyydeillä. Seniorimessuilla Keminmaan kunta esitteli 
seniorikeskus-pilottia (liite 4). Vanhusten viikolla opiskelijat jalkautuivat kolmeen 
asumisyksikköön Keminmaassa tarjoamalla ”hyviä hetkiä” ikääntyville. 

Seniorikeskus-ideasta on tiedotettu osallistumalla seniorimessuihin, lehtiartikke-
lein sekä radiohaastatteluin. Keminmaan kunta on julkaissut internet-sivustolla ta-
pahtumien aikataulun sekä tiedottanut tapahtumista paikallislehdissä. Pohjoisen Yh-
teisöjen Tuki Majakka ry on osallistunut pilotin toimintaan sekä tiedottamiseen.

Tapahtumissa on kartoitettu osallistuneiden kokemuksia ja toiveita palautelomak-
kein (fiiliskartoitus) sekä suusanallisesti. Osallistujien kokemukset ovat olleet kartoi-
tusten mukaan hyviä ja toiminnalle on toivottu jatkuvuutta. Osallistujat ovat tuoneet 
esille omaa osaamistaan ja halukkuutta osallistua jatkossa toimintaan. Kokemukset 
ovat olleet miellyttäviä, mutta toisaalta on harmiteltu osallistujamäärän vähyyttä. Toi-
minnan suunnittelu olisi täytynyt tehdä huolellisemmin ja suunnittelussa olisi täyty-
nyt olla mukana myös muita toimijoita. Nyt suunnittelu jäi oppilaitosten edustajille. 
Saadun palautteen mukaan toivotaan myös pienimuotoisempaa toimintaa sekä tapah-
tumia kunnan eri tiloihin, kuten kouluihin ja kylätaloihin.

Hankkeen työntekijät toteuttivat kevään 2013 lopussa arvioinnin kehittämistyöstä 
soveltaen RAY:n Pata-arviointi -menetelmää, jonka tulokset käytiin läpi viidennessä 
työpajassa (liite 5).  Arviointiin osallistui 17 vastaajaa.  Arvioinnin kohteina olivat 
muun muassa yhteistyö, suunnittelu, työpajatyöskentely ja tiedottaminen. Pääsääntöi-
sesti arvioinnin tulokset olivat hyviä. Tuloksista nousi esille toiveita liittyen uusien 
sidosryhmien tavoittamiseen, tiedottamiseen, kunnan vastuuseen ja toiminnan jatku-
vuuteen. Arvioinnin tulosten mukaan kehittämistyö on ollut suunnitelmallista ja työ-
pajat ja niiden suunnittelu sekä muistiot koettiin onnistuneiksi. Kehittämisen kohteik-
si nousivat tiedottamisen laajentaminen, matalan kynnyksen kohtaamispaikan synty-
minen, eri toimijoiden ääni kuuluville saaminen, koordinointi sekä uuden vanhuspal-
velulain toteutuminen kunnassa. 

Pynnisen (2013) toteuttaman väliarvioinnin tavoitteena oli tarkastella Pohjoinen 
hyvinvointikeskus -hankkeen pilottien kehittämisprosessien etenemistä ja arvioida 
hankkeessa mukana olleiden toimijoiden kokemuksia. Haastatteluissa oli mukana kol-
me henkilöä kustakin pilotista. Haastateltavat kokivat Keminmaan pilotin tavoitteet 
hyvin asetetuksi ja nostivat esille myös niiden toteutumisen. Oppilaitosyhteistyö koet-
tiin toimineen hyvin. Hanke koettiin hyvin positiivisena ja tärkeänä, mutta huoli ole-
massa olevista resursseista, ja niiden riittävyydestä nousi esille. Kehittämisprosessi 
koettiin edenneen hyvin ja odotusten täyttyneen toiminnan käynnistämistä ajatellen.  

”Nyt alkaa jo olla minun mielestä semmoista tunnetta, että se lähtee niin kuin 
menemään. Tähän uskotaan ja luotetaan.” 
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Uusien ihmisten ja yhteyksien löytyminen koettiin tärkeäksi.

”Itse kun olen aika uutena tässä, niin itse ainakin saanut hirveän paljon kontakteja.” 

”Ihana asia se idearikkaus, mitä on kuullut järjestön ihmisiltä, kuullut monenlaista.” 

”Toisaalta ihan helppokin järjestää, että tarjotaan tilaa. Heillä on ollut ihan ongel-
maakin saada tiloja käyttöön.” 

Eri toimijoiden myötä vastuuta voidaan jakaa useammalle eri taholle. Oppilaitosten 
rooli toiminnan toteuttaja nähtiin tärkeänä, vaikka opiskelijoiden kouluttaminen 
vaatii työntekijöiltä panostusta ja resurssit ovat rajalliset. Oppilaitosyhteistyötä pidet-
tiin Keminmaassa hyvänä toimintatapana. Hankkeen tuloksena nähtiin se, että tietoa 
ikäihmisille tarjottavista palveluista on saatu vietyä eteenpäin. Yhteisenä saavutuk-
sena nähtiin syksyn toiminnan suunnittelu, jossa eri toimijoilla on vastuu erilaisten 
kokoontumisten ja tapahtumien järjestämisestä Kallinrannassa. Laajemmassa mitta-
kaavassa Seniorikeskus toimisi parhaimmillaan paikkana, jossa voitaisiin palvella 
vanhempaa väestöä monin eri tavoin. Toiminnan laajentaminen, kehittäminen ja jat-
kuminen on haastateltavien mukaan mahdollista vain, jos toiminnalle saadaan koor-
dinaattori. 

”Yhteisesti kaikkien, myös järjestöjenkin taholta tullut tämä, että siihen on saatava 
se projektityöntekijä. Muuten se ei tule edes oikeastaan kunnolla käynnistymään. 
Yhteyshenkilö, kuka se sitten onkaan, joka on oppilaitoksiin ja näihin järjestöihin 
yhteydessä.” 

POHdINTAA

Uudenlaisten toimintojen kehittäminen, organisointi ja toteuttaminen monialaisena 
ja useiden eri toimijoiden yhteistyönä vaatii runsaasti aikaa sekä kaikkien osapuolten 
halukkuutta sitoutua toimintaan. Hanketyötekijöiden kokemuksen mukaan käytän-
nön toiminnan suunnittelu ja toteutuksen järjestäminen jäi pitkälti oppilaitosten vas-
tuulle. Teemojen suunnittelu, esiintyjien etsiminen, tarjoilujen organisointi, yhteistyö 
eri toimijoiden välillä on vaatinut runsaasti aikaa. Otimmeko itse oppilaitosten edus-
tajina liikaa vastuuta toiminnan järjestämiseksi? Tosin meillä oli hankkeen kautta 
käytettävissä resursseja, mutta miten toiminnan jatkuminen mahdollistuu hankkeen 
jälkeen? Millaisia mahdollisuuksia eri hallintokunnilla on osallistua senioreiden hy-
vinvointia edistävään toimintaan, esimerkiksi kunnan omat oppilaitokset ja päiväko-
dit tai kulttuuritoimi? Kunnan omat edustajat tietävät parhaiten toimijat ja vastuu-
henkilöt kunnan eri organisaatioissa.

Hankkeen aikana eri toimijoiden välinen yhteistyö on tullut luontevammaksi ja eri 
toimijat ovat oppineet tuntemaan toisiaan.  Avoimet työpajat ovat olleet tärkeässä 
roolissa yhteistyön kehittymisessä ja ne koettiin hyväksi mahdollisuudeksi vaikuttaa 
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kehittämistyöhön. Ensimmäisissä työpajoissa oli edustajia useista eri järjestöistä, 
kunnasta ja oppilaitoksista. Viimeisissä työpajoissa osallistujia oli vähemmän. Me 
hanketyöntekijöinä jäimme pohtimaan, miksi työpajoihin osallistuminen oli vähäi-
sempää kehittämisprosessin lopussa. Prosessin aikataulu, työpajojen määrä ja ajan-
kohdat olisi täytynyt suunnitella etukäteen yhdessä ensimmäisessä tapaamisessa, 
näin osallistujien motivointi ja sitouttaminen kehittämistyöhön olisi voinut onnistua 
paremmin.  

Hankkeen aikana pystyttiin toteuttamaan vain osittain työpajoissa esille noussei-
ta ideoita ja toiveita. Tavoitteena oli kokeilla, mitä seniorikeskustoiminnan käynnis-
täminen edellyttää eri toimijoilta ja kartoittaa eri toimijoiden vastuita. Hankkeen 
aikana luotiin kehittäjäverkostoa, mitä on mahdollista hyödyntää jatkossa. Uudenlai-
sen toiminnan käynnistämiseen on olemassa halukkuutta, mutta toiminnan järjestä-
minen edellyttää koordinaattoria. Geronomi-opiskelijat koordinoivat toimintaa har-
joitteluun liittyen ja kuvasivat koordinaattorin tehtäviä sekä osaamistarpeita (Paakki 
Susanna ja Perttula Mari). Koordinaattorin työpanos mahdollistaa hyötyjen maksi-
moimisen senioreille, järjestöille, oppilaitoksille ja kunnalle.

Parhaimmillaan seniorikeskus toimii avoimena oppimisympäristönä eri alojen ja 
oppilaitosten opiskelijoille sekä matalankynnyksen kohtaamispaikkana senioreille ja 
eri järjestöille. 
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MONIPALVELUPISTE  
Palvelu Sisältö Kuka toteuttaa / 

Linkitys olemassa 
oleviin palveluihin 

Kenellä vastuu Muuta 
huomioitavaa  

Tietopankki, kunnan 
palvelut  
 

    

Etuudet 
 

    

Järjestötietous 
 

    

Apuvälinetietous 
 

    

Tietotekniikkaopastus 
ja ohjaus  
 

    

 

liite 1. Elementtitaulu
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liite 2. fiiliskartoitus osallistuja
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liite 3. fiiliskartoitus opiskelija
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liite 4  Uudenlaisia palveluita Keminmaan senioreille
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ARVIOINTIKYSYMYKSET 
 
ARVIOINTIKOHDE 
 
 

 

Arvio 
1=heikko 
2=tyydyttävä 
3=hyvä 
4=kiitettävä 

1)Missä olemme 
erityisesti 
onnistuneet? 

2) Missä olemme 
mahdollisesti 
epäonnistuneet? 

3) Kehittämiskohde: 
Mitä voisimme 
parantaa? 

4) Toimenpide-
ehdotus 

Hankkeen tavoitteiden 
asettaminen  
 
 
 

     

Kohderyhmien valinta ja 
tavoittaminen ja 
vaikuttaminen 
(Käyttäjälähtöisyys)  
 

     

Ajan käyttö työpajoissa  
 
 
 

     

Toimenpiteet ja toteutus 
(Tavoitteiden saavuttamisen 
kannalta) 
 
 

     

Viestintä, tiedottaminen 
(viestintä työpajoissa, kutsut, 
muistiot) 
 
 
 

     

Yhteistyö kumppanien ja 
sidosryhmien kanssa 
(yhteistyö tavoitteiden 
saavuttamiseksi) 
 
 

     

Tulosten juurruttamiseen 
varautuminen 
(Mitä tulosten juurruttaminen 
edellyttää ja keneltä, miten 
voimme vaikuttaa siihen?) 
 

     

Aikaansaadut tulokset ja 
vaikutukset 
(Mitä olemme saaneet 
aikaiseksi tavoitteiden 
saavuttamiseksi?) 
 

     

 

liite 5. PATA-arviointilomake
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Susanna Paakki & Mari Perttula

matalan kynnyksen ohjausta  
ja neuvontaa ikäihmisille  
– opiskelijoiden kokemuksia 
keminmaan pilotissa

Olemme kaksi valmistuvaa geronomiopiskelijaa ja suoritimme syventävän harjoitte-
lun Keminmaan pilotissa. Tavoitteena meillä oli Seniorikeskus-toiminnan pilotoin-
nin aikana koordinoida toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan käynnistää erilaisia 
palveluita Kallinrannan palvelukeskuksessa. Lisäksi meillä oli tavoitteena mallintaa 
koordinaattorin työnkuvaa ja saada tätä kautta kokemuksia pilotissa työskentelystä.

Harjoittelumme käynnistyi tutustumisella Pohjoinen hyvinvointikeskus -hank-
keeseen sekä Seniorikeskus-pilottiin. Opiskelijoina saimme näistä tietoa hankkeen 
työntekijöiltä sekä työpajojen muistioista. Koimme, että tutustuminen Ikätupa-sovel-
lukseen sekä Keminmaan kunnan organisaatioon ja palveluihin olivat olennainen osa 
harjoitteluamme. Pystyimme tätä kautta palvelemaan Keminmaan ikäihmisiä par-
haalla mahdollisella tavalla.

Toiminnallisten torstai-iltapäivien järjestäminen oli meille osa harjoittelumme si-
sältöä. Toiminnan koordinointi edellytti monien asioiden huomiointia: aikataulutus-
ten hahmottamista, yhteydenottoja eri toimijoihin ja verkostoitumista, kahvitusten 
järjestämistä sekä toiminnasta tiedottamista ja tietenkin itse tapahtumapäivän järjes-
telyä. Toiminnan aikana koimme tarpeelliseksi laatia ohjeistukset kahvituksen järjes-
tämisestä sekä äänentoistolaitteiden käytöstä tulevia tapahtumia varten.

Avasimme harjoittelun aikana matalankynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen, jos-
sa oli ikäihmisille mahdollisuus saada apua arjen pieniin kysymyksiin. Ohjaus- ja 
neuvontapiste oli auki kerran viikossa pääsääntöisesti torstai iltapäivisin. Ohjaus- ja 
neuvontapisteessä oli myytävänä kuulolaitteiden paristoja sekä itsepalvelupiste ma-
keistuotteille. Lisäksi rakensimme itsepalvelukirjaston, jossa on kirjoja ja lehtiä lai-
nattavaksi sekä esitteitä kotiin vietäväksi. Keräsimme palautetta ikäihmisiltä ohjaus- 
ja neuvontapisteen toiminnasta sekä sen kehittämisestä, joiden pohjalta teimme ha-
vaintoja heidän tarpeistaan ja toiveistaan.
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Näemme, että matalankynnyksen ohjaus ja neuvonta olisi tärkeää ikäihmisille, 
jotta he saisivat ohjausta ja neuvontaa yhden luukun periaatteella. Tällainen toiminta 
kokonaisuutena vaatii mielestämme koko työyhteisön tukea ja hyväksyntää jatkumi-
sen kannalta. Jatkoa ajatellen olemme pohtineet palvelukoti Kallinrannan ikäihmis-
ten mahdollista mukaan tuloa tapahtumiin sekä lasten- ja opiskelijaryhmien osallis-
tumista vakiokäytäntönä. Näin sukupolvien välinen yhteys mahdollistettaisiin ta-
pahtumien kautta.

Meidän mielestä koordinaattorina työskentely edellyttää sosiaali- ja terveysalan 
koulutusta sekä suuntautumista vanhustyöhön, itsenäisen työskentelyn taitoja, orga-
nisointitaitoja, luovuutta, kehittävää ja ylläpitävää osaamista seudullisen verkoston 
sekä yhteistyötahojen ylläpitämiseen, ajankäytön hallintaa, markkinointitaitoja, vuo-
rovaikutustaitoja, monialaisuuden merkityksen ymmärtämistä, perehtymistä paikal-
lisyhteisöihin ja eri toimijoiden palveluihin sekä palveluohjaustaitoja. Omien koke-
musten pohjalta voimme todeta, että koordinaattorilla olisi hyvä olla myös spontaa-
nisuutta ja joustavuutta yllättäviä tilannemuutoksia ajatellen.

Olemme saaneet hienoja oppimiskokemuksia pilotissa työskentelystä ja haluam-
mekin kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita sujuvasta yhteistyöstä pilotin aikana. 
Yhdessä olemme vahvempia!

kuva 1. Opiskelijat Seniorikeskuksessa.



Iv uRhEIlufySIotERAPIAStA 
käSIn koulutukSEn, 

uRhEIlun JA mAtkAIlun 
kEhIttämISEEn
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Mika Rahkola & Markus Suontakanen

”Urheilufysioterapiasta käsin 
koulutuksen, urheilun ja 
matkailun kehittämiseen”

JOHDANTO

Urheilufysioterapiasta käsin koulutuksen, urheilun ja matkailun kehittämiseen -pilo-
tin tarkoituksena oli tukea Ounasvaaran urheilun ja hyvinvoinnin koulutus- ja pal-
velukeskittymää kehittymään kansallisesti ja kansainvälisesti näkyväksi ja tunnetuk-
si osaamiskeskukseksi.

Rovaniemellä ja Ounasvaaralla on huippu-urheilun, liikunnan, terveyden, hyvin-
voinnin, koulutuksen ja matkailun alueilla ainutkertainen tarjonta ja toimintaympä-
ristö kansallisesti ja jopa kansainvälisesti. Lapin urheiluopisto, ympärillään muun 
muassa Ounashalli, Ounasvaaran talviurheilukeskus, Lappi-areena sekä Ounasvaa-
ralle rakennettu runsas latu- ja polkuverkosto kauniine luontoineen tarjoavat erin-
omaiset harjoitteluolosuhteet useimmille urheilu- ja liikuntalajeille, huippu-urheilus-
ta terveysliikuntaan.  Alueella toimii myös runsaasti matkailu- ja majoituspalveluja 
tarjoavia yrityksiä. Samassa ympäristössä toimivat myös liikunta- ja terveysalan kou-
lutuskeskittymä (RAMK, LAO, Lapin Urheiluopisto) ja Lapin Urheiluakatemia (val-
mentajat ja urheilijat). Liikunta- ja urheilupaikkojen, valmennuksen huippuosaami-
sen sekä eriasteisten koulutusmahdollisuuksien sijoittuminen Ounasvaaralle ja sen 
läheisyyteen yhdistettynä Rovaniemen perinteikkääseen ja vahvaan urheilukulttuu-
riin muodostavat ainutlaatuisen osaamiskeskittymän.

Lapin Urheiluakatemia on toimijoiden yhteistyöverkosto, jonka kautta tuetaan 
huippu-urheilijoiden ja huipulle tähtäävien urheilijoiden valmentautumista, opiske-
lua ja muun elämän yhdistämistä niihin.  Lapin Urheiluakatemia on yksi Suomen 
Olympiakomitean hyväksymistä huippu-urheiluakatemioista.  Yhteistyöverkoston 
jäseninä ovat Rovaniemen kaupunki, Ounasvaaran Urheilulukio, Lapin Yliopisto, 
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Lapin urheiluopisto ja Ro-
vaniemen ammattikorkeakoulu (1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu). Urhei-
luakatemian tarkoituksena on tarjota urheilijoille valmennusta, harjoitteluympäris-
töjä, valmennuksen tukipalveluja sekä tukea opintojen suunnittelussa ja toteutukses-
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sa. Akatemiaan kuuluu urheilijoita yläkouluikäisistä korkeakouluikäisiin. (Lapin 
Urheiluakatemia 2013.)  

Lapin Urheiluakatemian lajit on jaettu kärkilajeihin, joihin kuuluvat alppihiihto, 
lentopallo, maastohiihto, mäkihyppy / yhdistetty sekä päälajeihin, joita ovat jalkapal-
lo, jääkiekko ja yleisurheilu. Lisäksi akatemian toiminnassa on ns. ”villien” lajien ryh-
mä, johon kuuluu yksittäisiä eri lajien urheilijoita.  Valmennusta urheilijoille järjeste-
tään pääsääntöisesti tiistai- keskiviikko- ja torstaiaamuisin.  Akatemiaharjoitusten 
ohessa illalla urheilijoilla on mahdollisuus harjoitella lisäksi oman seuransa harjoi-
tuksissa tai yksilöllistä harjoitusohjelmaansa noudattaen omatoimisesti. (Jylhä, 2012.) 

Urheilufysioterapiakoulutuksella ja urheilufysioterapian opetuksen kehittämiseen 
tähtäävillä toimilla on pitkä perinne Rovaniemen ammattikorkeakoulun (RAMK) 
fysioterapian koulutusohjelmassa. Lisäksi vaikuttavana tekijänä on Lapin Urheilu-
akatemian kuuluminen Olympiakomitean huippu-urheiluakatemioiden joukkoon. 
Korkeatasoisten urheilijoiden läsnäolon ja toimintojen myötä tarve urheilufysiotera-
pialle on aitoa, tarjoten myös fysioterapiaopiskelijoille runsaasti mahdollisuuksia 
aloittaa oppimispolku urheilufysioterapiaan. Koulutettavien ikäluokkien pienentyes-
sä ammattikorkeakoulu-verkoston karsimiseen kohdistuu paineita ja tässä kilpailuti-
lanteessa ammattikorkeakoulun profiloituminen ja myös koulutusalojen erikoistu-
minen ovat vahvoja kilpailuvaltteja.

Suomen Olympiakomiteassa on huippu-urheiluyksikön linjaamana päätetty lisä-
tä fysioterapian roolia osana tukiurheilijoiden valmennusta ja terveydenhuoltoa. 
Olympiakomitean terveydenhuollosta vastaavan lääkäri Harri Hakkaraisen mukaan 
panostus fysioterapiaan on osa kokonaisvalmennusprosessia, jolla edistetään ennal-
taehkäisevän harjoituskulttuurin luomista vammojen vähentämiseksi ja uusimpien 
hoitomenetelmien hyödyntämiseksi huippu-urheilussa. Osa toiminnan tehostusta 
on myös pyrkimys lisätä fysioterapeuttien keskinäistä kommunikaatiota parhaan ja 
sopivimman hoitotahon löytämiseksi urheilijoille. Linjauksen mukainen konkreet-
tinen toimenpide on ns. ”Omafysioterapeutti” - järjestelmän rakentaminen tukiur-
heilijoiden avuksi. Rakennustyötä koordinoimaan Olympiakomitean huippu-urhei-
luyksikkö on palkannut kolme osa-aikaista urheilufysioterapeuttia. (Suomen Olym-
piakomitea 2013.)

Rovaniemen pilotilla haluttiin olla omalta osaltaan tukemassa suomalaisen huip-
pu-urheiluyksikön linjauksia urheilijan nostamisesta toiminnan keskiöön ja urheili-
jan polun eri vaiheissa kehittymisen kannalta oikeitten valintojen tekemisessä. Me-
nestyksen taustalla on riittävän pitkän yhtämittaisen terveenä harjoittelun mahdol-
listuminen. Tämä on ensisijainen vaatimus etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivojen en-
naltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa. Se asettaa käytännön valmentajien lisäksi vaati-
muksia terveydenhuollon ammattilaisille. Moniammatillinen yhteistyö valmentajan, 
lääkärin, fysioterapeutin ja urheilijan välillä on toiminnan lähtökohtana ja kullakin 
toimijalla on oma tärkeä roolinsa tässä yhteistyössä. Kokonaisvalmennuksen näkö-
kulmasta apuna tässä yhteistyössä käytetään tarvittaessa myös muun muassa urhei-
lupsykologia ja ravitsemusterapeuttia. (Suomen Olympiakomitea 2013.) 
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Tavoitteena pilotissa oli muodostaa fysioterapian koulutusohjelmalle urheilufy-
sioterapian koulutusmalli yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeisenä 
toimijana tässä kehittämistyössä ovat pilottitoiminnassa mukana olevat opiskelijat. 
Toisena tavoitteena oli kehittää Rovaniemen ammattikorkeakoulun fysioterapian 
koulutusohjelman urheilufysioterapiakoulutusta ja Lapin Urheiluopiston toimintaa 
tukevaa palvelutoimintaa ensivaiheessa palvelemaan Lapin Urheiluakatemian toi-
mintaa ja myöhemmin laajemmin ympäröivää seurakenttää ja myöhemmin matkai-
lupalveluja.

1. PILOTTITOIMINNAN KUVAUS

Urheilufysioterapiasta käsin koulutuksen, urheilun ja matkailun kehittämiseen -pilo-
tissa toiminnan keskiössä on lähtökohtaisesti koko ajan urheilija. Keskeisinä toimi-
joina ovat fysioterapiaopiskelijat ja tavoitteena on myös heidän työelämäharjoittelun 
ja urheilijafysioterapiaosaamisen kehittäminen. Lapin Urheiluakatemian toimintaan 
nivellettynä huomioidaan urheilufysioterapiassa urheilijan muut mahdolliset tuki-
palvelut ja valmennustoiminta valmennuksen vuosikellon mukaan ajatellen urheili-
jan kokonaiskuormitusta. Tavoitteena on taata urheilijan kannalta pitkällä tähtäimel-
lä optimaalinen suorituskyky ja terveenä harjoittelu. Toiminnassa pyrittiin noudat-
tamaan Pohjoisen hyvinvointikeskuksen tausta-ajatuksena olevaa asiakaslähtöistä 
palvelujen kehittämisprosessia verkostomaisessa ja avoimessa oppimis- ja kehittämis-
ympäristössä Living Lab -mallin mukaisesti.  

Pilottimme uusien koulutus-, matkailu- ja urheiluakatemiatoimintamallien luo-
miseksi muodostimme oman näkemyksemme siitä, miten me haluamme urheilufy-
sioterapiaa jäsenneltävän ja Ounasvaaralla kehittyvän koulutukseksi ja palveluiksi.  
Malli muodostui yhteenvetona tutustumistamme urheilufysioterapian sisältöjen 
määritelmistä ja kuvauksista (mm. The Sport Physiotherapy for All (SPA) 2005; Sports 
Physical Therapy Section 2013; USCD 2012; Suomen Urheilufysioterapeutit Ry 2012; 
Deutcher Olympischer SportBund 2013; Suomen Olympiakomitea 2013.) toimintaym-
päristöömme sovellettuna. Mallissa olemme pyrkineet ottamaan huomioon neljä eri-
laista näkökulmaa: 1. urheilufysioterapian luonne, 2. urheilufysioterapian keskeisim-
mät sisällöt, 3. urheilufysioterapia urheilijan polun eri vaiheissa (urheiluakatemian 
vaiheet) sekä 4. urheilufysioterapia eritasoisille urheilijoille ja liikkujille.

1.1 Käytännön toteutus
Toiminnan suunnittelusta vastasi ydintyöryhmä (akatemian toimijaverkosto), 
joka suunnitteli, innovoi ja koordinoi toimintaa yhteisissä kokoontumisissaan. Ydin-
ryhmän kokoontumisia eri kokoonpanoilla toteutettiin hankkeen aikana keskimää-
rin kerran kuussa. Allekirjoittanut ja toinen fysioterapiapuolen lehtori valmistelivat 
tapaamisten asialistaa ja avasivat vapaamuotoista keskustelua. Tämän jälkeen ydin-
ryhmän jäsenet ideoivat toimintatapoja ja sisältöä saatujen kokemusten pohjalta. Li-
säksi harjoitussessioihin liittyen pohdittiin toimintatilanteissa esiin tulevia haasteita 
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ja ratkaisuja toiminnan etenemiseksi mahdollisimman jouhevasti ydinryhmän ko-
koontumisten lisäksi. 

Hankkeen alkuvaiheessa pohjana suunnitelluille urheilufysioterapiapalveluille La-
pin Urheiluakatemiassa käytettiin aiemmin toteutettua lajiryhmittäistä tarvekartoitus-
ta (Virolainen 2012). Alkuvaiheen pilottitoiminnassa keväällä 2013 tarvekartoituksen 
pohjalta mietittiin akatemian toimijaverkostossa palvelut, joista lähdettiin liikkeelle. 

Kuvio 1. Pilottitoiminnan eteneminen.

Kevään 2013 pilottitoiminnan aloituksessa toimijoina olivat kuudennen lukukauden 
fysioterapiaopiskelijat, joilla oli opiskelussaan jo takana toimimista erilaisten asiakas-
ryhmien kanssa käytännön kenttäharjoitteluissa. Pääosalla heistä harjoittelu kuului 
joko vapaa valinnaisen tai syventävän harjoittelun alle. 

Harjoittelun kesto oli kullakin opiskelijalla neljä viikkoa. Lisäksi alkuvaiheessa 
toimintaan lähti mukaan kuusi neljännen lukukauden urheiluun suuntautunutta fy-
sioterapiaopiskelijaa, joilla kaikilla oli taustallaan tavoitteellisen urheilijan uran tun-
temus oman harjoittelu-, harrastus- ja/tai valmennustaustansa kautta. Heidän pilot-
titoimintansa liittyi ns. projektiharjoittelun opintokokonaisuuteen. Lähtöideana tä-
män ryhmän toiminnassa oli ”ujuttaa” ryhmä eri lajiryhmien kautta mukaan lajival-
mennukseen apuohjaajina ja vähitellen enemmän oman alueensa urheilufysioterapi-
an asiantuntijoina. Molemmilla opiskelijaryhmillä oli takana kahden (2) op:n laajuiset 
urheilufysioterapian perusteiden opintojaksot muun muassa anatomian ja biomeka-
niikan, havainnointi- ja perustutkimistaitojen lisäksi. Vanhemmalla ryhmällä opin-
noissa oli jo tullut lisävalmiuksia erilaisten asiakasryhmien terapian suunnitteluun, 
toteutukseen ja arviointiin, jota kautta heidän lähestymisnäkökulmansa pilotissa 
tarvittavien toimintojen toteuttamiseen oli laajempi.

Pilotissa fysioterapia-opiskelijoiden työtapana oli jatkuva keskustelu lajivalmenta-
jien, apuvalmentajien (liikunnanohjaajaopiskelijat) ja tietenkin urheilijoiden kanssa, 
mutta vahvasti myös urheilufysioterapiaa harjoittelevien fysioterapiaopiskelijoiden 
omien havainnointi-, tutkimus- ja terapiataitojen käytön harjoittelu ja soveltaminen, 
kunkin sen hetkisten valmiuksien pohjalta. Opiskelijoiden osaamisen tukena oli koko 
ajan toiminnassa kokenut asiantuntijafysioterapeutti, jolta he saivat tarpeen mukaan 
ohjeita ja tukea toimintaan. 

Näkyvimpänä toimintamuotona olivat Lapin Urheiluakatemian aamuharjoitukset 
ti, ke ja to aamupäivinä, johon eri vuosikurssien opiskelijat osallistuivat laatimansa 
suunnitelman mukaisesti. He olivat mukana eri lajiryhmissä (kuusi eri lajiryhmää) 
osallistumassa valmennustoimintaan ja samalla seuratessaan toimintaa huomioivat 



IV Urheilufysioterapiasta käsin koulutuksen, urheilun ja matkailun kehittämiseen  •  83 

urheilijoiden tekemistä ja puuttuivat havaitsemiinsa mahdollisiin kuormitusta aihe-
uttaviin tilanteisiin ja harjoitteisiin sovitulla tavalla. Urheilijoihin kohdistuvista toi-
menpiteistä ja niiden mahdollisesta tarpeesta he raportoivat suullisesti ohjaavalle 
ammattilaiselle, lajiryhmien valmentajille sekä urheilijoille itselleen. Valmentajat ja 
urheilijat toivat myös itse esille tarpeita, joihin katsovat tarvitsevansa selvitystä, tukea 
ja kannanottoa urheilijan tilanteesta, harjoittelusta tms. sekä mahdollisista urheilijan 
tarvitsemista optimaalisista harjoittelua tukevista toimenpiteistä (esimerkiksi huolto, 
palautumisen edistäminen, terapia). Kenttäharjoittelun lopuksi opiskelijoilta kerät-
tiin palautetta toiminnasta, toteutetuista interventioista ja tarvittavista kehittämistoi-
menpiteistä. Palautteiden pohjalta toimintatapoja muokattiin vastaamaan paremmin 
havaittuja tarpeita.

 
1.2 Pilottitoiminnan yhteenvetoa
Kevään 2013 aikana pilottitoimintaa toteutti pitkässä harjoittelussa (5 op) yhdeksän 
kuudennen tai seitsemännen lukukauden opiskelijaa ja projektiharjoittelujaan (3 op) 
kuusi neljännen lukukauden opiskelijaa. Heistä viisi jatkoi edelleen harjoitteluaan 
syksyn 2013 aikana. Viikolla 9 helmikuun lopulla 2013 ammattikorkeakoulun kv-
vaihdossa oli Tanskan Esbjergistä kymmenen urheilufysioterapiaan suuntautuvaa 
fysioterapiaopiskelijaa opettajansa kanssa. Syksyn 2013 aikana syyskuu-marraskuu 
kolme opiskelijaa suoritti vielä syventävää harjoittelua (5 op) pilottitoiminnassa ke-
vättä pidemmällä ajanjaksolla (6-8 viikkoa) kevään palautteen ja arvioinnin perus-
teella. Lisäksi syksyn pilottitoiminnassa opiskelijoiden työpareina toimi kolme puo-
lalaista kv-opiskelijaa.

Opiskelijoiden antaman palautteen perusteella pilottitoimintaympäristö koettiin 
motivoivana ja hyvänä harjoitteluympäristönä ja mahdollisuus perehtyä urheilufysio-
terapiaan koettiin erityisesti mielekkääksi opiskelijoiden keskuudessa. Urheilufysio-
terapian palveluja tarvitsevia urheilijoita on lisäksi riittävästi. Haasteellisena opiske-
lijat kokivat tarvittavien tilojen ja osin terapiavälineiden puutteet. Pilottitoiminnan 
aikana tilakysymys oli koko ajan ollut esillä, mutta siihen ei pysyvää ratkaisua vielä 
löydetty. Keskusteluyhteyden vahvistaminen kaikkiin valmentajiin koetaan myös asi-
ana, jota edelleen täytyy kehittää. Alkava toiminta ja uudet toimijat vaativat aina 
aluksi runsaasti tiedottamista ja sen tehostaminen on edelleen haaste. Ohjausta ei 
myös ole koskaan toiminnassa liikaa ja uusi toimintamuoto vaatii opiskelijoilta aktii-
visuutta, rohkeutta ja omatoimisuutta ohjauksen lisäksi. 

Toimintaa tukevina mahdollisuuksina opiskelijat korostivat harjoitteluympäristön 
ainutlaatuisuutta ja myös urheiluseurojen ja yläkouluakatemian tulevaisuudessa tar-
joamia uusia mahdollisuuksia levittää toimintaa ja toimintatapaa eteenpäin, jotta sil-
lä saavutetaan entistä suurempi joukko liikkuvaa ja urheilevaa väestöä. Myös moni-
ammatillinen yhteistoiminta on koettu mielekkääksi toiminnassa.     

Urheilijan polulla urheilija tarvitsee myös tukipalveluista erilaisia asioita kussakin 
vaiheessa uraansa. Samoin urheilufysioterapian tarpeet urheilijan uran eri vaiheissa 
vaihtelevat ja samoin myös esimerkiksi eri harjoituskausilla. Peruskunnon rakenta-
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misvaiheessa tekemisessä myös urheilufysioterapian osalta painottuvat erilaiset toi-
menpiteet kuin esimerkiksi kilpailukaudella. Tämä ohjaa osaltaan myös tarvittavia 
palveluita urheilijoille.  

Pilotoinnin aikana valmistui yksi opinnäytetyö fysioterapian koulutusohjelmasta 
urheiluvammojen esiintymiseen liittyen (Rajamäki 2013) ja lisäksi aloitettiin yhteen-
sä neljä muuta pilotoinnin aihealueeseen kuuluvaa opinnäytetyötä, joiden valmistu-
minen menee kuitenkin hankkeen päättymisen jälkeiseen aikaan vuodelle 2014. Töis-
tä yksi valmistuu terveydenhoitotyön puolelta ja kolme fysioterapian puolelta.      

Pilotin loppuvaiheessa toteutui fysioterapiaopiskelijan kehittämistehtävänä 
myös haastattelut paikallisille matkailuyrittäjille pilotissa toteutettujen toimintojen 
hyödyntämisestä eri matkailijaryhmille. Haastateltujen toimijoiden mukaan tar-
vetta tällaiselle opiskelijoiden toteuttamalle uudelle toimintatavalle löytyy.  Tämän 
toiminnan organisointiin tässä pilotissa ei rajallisen toiminta-ajan puitteissa vielä 
päästy. Opiskelijatyönä tullaan pilotoinnin jatkona toteuttamaan keväällä 2014 
myös moniammatillisina opintoina (terveydenhoitaja-, fysioterapia- ja liikunnan-
ohjaaja-opiskelijat) yläkouluakatemialaisille muun muassa laaja-alaista terveysneu-
vontaa tietoiskujen muodossa ja selvittämään muiden toimintojen tarvetta kenttä-
mittauksilla.

 

2. KEHITTÄMISMALLEJA JATKOTOIMINNALLE  

2.1 Toimijoiden työnjakoa akatemiaurheilijoiden tukipalvelujen 
 järjestämiseksi (uft-näkökulma) 
Keskeiseksi asiaksi hankkeen aikana on noussut tarjottavien tukipalvelujen järjestä-
minen mahdollisimman laaja-alaisesti ensi vaiheessa Lapin Urheiluakatemian ur-
heilijoille, mutta myöhemmin laajemmin myös vaikutusalueen urheiluseuroille ja 
muille liikunnan harrastajille. Laajemmin toiminnan organisoimiseksi on aihealu-
een toimijat saatettava yhteiseen pöytään miettimään toimivia malleja ja ratkaisuja.

Urheilufysioterapian osalta projektin loppuvaiheessa marraskuussa 2013 toteutui 
Rovaniemen alueen urheilufysioterapiatoimijoiden kokoontuminen Suomen Olym-
piakomitean huippu-urheiluyksikön pohjoisen alueen vastaavan fysioterapeutin joh-
dolla. Vastaavan fysioterapeutin tehtävänä on koordinoida Olympiakomitean tu-
kiurheilijoiden henkilökohtaisen fysioterapeuttijärjestelmän rakentamista pohjoi-
sen alueella. Huippu-urheilijoiden kohdalta järjestelmä on siis jo olemassa, mutta 
varsinkin kansallisen tason ja nuorten urheilijoiden kohdalla tukipalvelujen saata-
vuus ja tieto esimerkiksi fysioterapiapalveluista vaativat vielä kehittämistä. 

Toimijatahojen kanssa keskusteluissa nousi esille urheilufysioterapiapalvelutuot-
tajien kerääminen yhteen ns. pooliksi, josta eri tason urheilijat löytäisivät helposti 
listan alueen toimijoista ja heidän itsensä määrittelemistä osaamisalueista sekä yhte-
ystiedoista. Lapin Urheiluakatemiassa pilotoidussa kehittämismallissa lähdimme 
liikkeelle fysioterapia-opiskelijoiden tekemistä yksinkertaisista tuki- ja liikuntaeli-
mistön toimintakykyselvityksistä (skreenaukset) ja tilanne seurannasta, joiden pe-
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rusteella urheilijat ja valmentajat saivat arviota toimenpiteiden tarpeesta.  ”Yksin-
kertaisimmissa” tapauksissa korjaavia toimenpiteitä ohjasi ja toteutti fysioterapia-
opiskelija ohjattuna ja haastavammissa tapauksissa urheilija ohjautui kokeneemman, 
valmiin fysioterapeutin tutkimuksiin ja terapiaan. Alla (kuviossa 2) on kuvattu La-
pin Urheiluakatemian urheilijoille suunnattujen tukipalvelujen visioitua työnjakoa.

Mukaan työnjakoon on otettu myös yläkouluikäiset oppilaat, vaikka he eivät vie-
lä virallisesti kuulu Lapin Urheiluakatemiaan. Osa rovaniemeläisistä yläkouluista on 
mahdollistanut kahdeksansien ja yhdeksänsien luokkien urheilijaoppilaidensa osal-
listumisen pilottitoimintana kerran viikossa akatemian aamuharjoituksiin. Yläkou-
luikäisten akatemiatoiminnan kehittämiseksi Lapin Urheiluopistolla on meneillään 
oma hanke, jonka pohjalta he kehittävät uutta toimintamallia.  Kyseiseen toimintaan 
nivelletään myös tukipalvelut mukaan alustavasti kevään 2014 aikana.  

Kuvio 2. Tukipalvelujen eri toimijatahojen visioitua työnjakoa (Rahkola 2013).

Urheilijan polulla eri ikä- ja urakehitysvaiheissa korostuvat tarvittavista tukipalve-
lun toimenpiteistä eri asiat.  Urheilufysioterapian toimenpiteissä huippu-urheilijan 
tilanteessa pääpaino on ennen muuta suorituskyvyn optimoimisessa ja tehokkaan 
palautumisen järjestämisessä mahdollisimman optimaalisen suorituskyvyn ylläpy-
symiseksi tai kehittämiseksi huomioiden etenkin tuki- ja liikuntaelinvaivojen ennal-
taehkäisyn. Nuoren uransa alkuvaiheessa olevan urheilijan kohdalla tärkeimpiä 
asioita ovat useimmiten liikehallintaan, lihastasapainoon ja kehon rakenteiden 
kuormituskestävyyteen kuuluvien toimintojen optimointi perusharjoittelun kautta 
sekä ”perus” elämänhallintataitoihin kuuluvat asiat. Tätä kautta myös tarvittavien 
toimenpiteiden tarve urheilufysioterapiassa nuoren urheilijan kohdalla on osin eri-
lainen, kuin jo urakehityksessään myöhemmässä vaiheessa olevalla urheilijalla. Alla 
olevassa kuviossa on hahmoteltu koko urheilufysioterapiapilotin kehittämiskent-
tään kuuluvia palveluja.
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Kuvio 3. Visioituja palveluja pilotin koko kehittämiskenttään urheilufysioterapian näkökulmasta 
(Suontakanen 2013).

2.2 Pilottitoiminnan perusteella rakentunut kuvaus urheilufysioterapiaosaamisen 
kehittymisestä fysioterapeutti (amk) koulutuksessa
Syksyllä 2013 Rovaniemen ammattikorkeakoulussa aloittaneiden opiskelijaryhmien 
oppimisnäkemys on saanut nimekseen KOTA (Kokemuksesta Oppimalla Tulevaisuu-
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den Avaimet). Uudenlaista oppimiskulttuuria on sovellettu osaamisperustaisen ope-
tussuunnitelman laadinnassa huomioiden aktiivinen työelämäyhteistyö, työelämässä 
tarvittavan osaamisen tunnistamiseksi. Työelämäyhteistyö tuottaa opiskelijoille hyö-
dyllisiä työelämäkontakteja ja ennen kaikkea yhdessä oppimista. KOTA-ajattelun 
pohjana ovat ongelmaperustaisen oppimisen periaatteet ja yhteisopettajuus sekä op-
pimisen ohjaaminen. (Kangastie & Mastosaari 2013.)

Uudessa (OPS 2013) opetussuunnitelmassa opiskelijan oppiminen etenee teemoit-
tain ensimmäisen opintovuoden alaan perehtyjästä, toisen opintovuoden harjaantu-
jaksi, kolmannen opintovuoden soveltajaksi ja neljännen opintovuoden kehittäjäopis-
kelijaksi sekä sitä kautta valmistuvaksi noviisiammattilaiseksi.  Ensimmäisen opinto-
vuoden aikana opiskelija tiedostaa ja ymmärtää fysioterapian oppimis- ja osaamispe-
rustan sekä toimintaympäristöt aktiivisena oppijana. Toisen opintovuoden aikana 
opiskelijan ammatti-identiteetin rakentuminen jatkuu ja hän kehittyy vastuullisena 
oppijana erilaisissa toimintaympäristöissä. Kolmantena opintovuotena opiskelija 
osaa toimia perustellusti erilaisissa fysioterapian tilanteissa kriittisenä oppijana. Nel-
jännen opintovuoden aikana opiskelija toimii itsenäisesti ja yhteistyössä tutkivana ja 
kehittävänä oppijana. (Rovaniemen ammattikorkeakoulu, 2013.)

Alla olevassa kuviossa (kuvio 4.) on kuvattu vuositeemoitteluun rakentuen osaa-
misen kehittyminen urheilufysioterapiassa. 

Kuvio 4. Urheilufysioterapiaosaamisen kehittyminen peruskoulutuksessa (Rahkola 2013) 

Urheilufysioterapian osaaminen kehittyy fysioterapiakoulutuksen aikana vaiheittain.  
Kuviossa (kuvio 5) on kuvattu tarkemmat oppimissisällöt, jotka on koottu opiskelija-
palautteista ja kotimaisista sekä kansainvälisistä urheilufysioterapiakoulutuksista.

Sisältöjen sitominen uuden opetussuunnitelman opintojaksoihin etenee vuosi-
suunnitelmien toteutuksen etenemisen kautta ja on ”valmiina” kokemusten kautta 
muokattuna versiona lopullisesti vuonna 2017 ensimmäisen uuden OPSin mukaan 
edenneen ryhmän valmistuessa.
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Kuvio 5. Urheilufysioterapiosaamisen keskeisiä opintosisältöjä fysioterapiakoulutuksessa  
(Rahkola ja Suontakanen 2013).  

Pilottitoiminnan perusteella  rakentuneista toimintarooleista ja kehittämismallista 
olemme rakentaneet alustavan version pohdinnan loppuun. Toiminnan jatkuessa toi-
mintaroolit ja kehittämismalli tulevat edelleen muokkautumaan.   

3. POHDINTAA JA YHTEENVETOA

Pilottitoiminnan haasteena oli pilotin rajallinen toiminta-aika. Osin toteutettujen 
suunnitelmien ja toteutusten toimivuuden testaus ja käytännön sovellus jää hank-
keen jälkeiseen toimintaan (esimerkiksi sovellus matkailuun). Tavoitteena on toi-
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minnan jatkuvuus myös hankkeen päättymisen jälkeen osana fysioterapeuttien 
peruskoulutuksen työelämäharjoittelua strategisen työelämäyhteistyökumppanin 
kanssa. 

Opiskelijatoiminnassa ensimmäisiä havaintoja oli tarve saada samoille opiskelijoille 
mahdollisuus sitoutua toimintaan vähintään lukukaudeksi, kun pilotoinnin alkuvai-
heessa aika oli neljä viikkoa. Yksi mahdollisuus toteuttaa tällaista pitkäjänteistä toimin-
taa on ns. kummiurheilijatoiminta, josta valmennuspuolen opiskelijoilla liikunnanoh-
jaajakoulutuksessa on hyviä kokemuksia. Fysioterapiaopiskelijat pystyvät jo nykyisen 
opetussuunnitelman mukaisissa harjoitteluissaan suorittamaan kenttäharjoitteluaan 
pitemmällä aikavälillä, kun lähiopetus nivelletään Lapin Urheiluakatemian aamuhar-
joitukset huomioiden. Myös uudessa opetussuunnitelmassa tämä on mahdollista. Toi-
minnan järjestäminen vaatii erityisesti koulutusohjelman lukujärjestyssuunnitteluvai-
heessa asian huomiointia. Opiskelijoiden ohjaus akatemiatoiminnassa edellyttää lisäk-
si asiantuntijafysioterapeuttien mahdollisuutta edelleen osallistua ohjaustoimintaan. 
Myös opettajien antamaa ohjausta tulee olla mahdollisuus tehostaa toiminnan edelleen 
kehittämiseksi. Toiminnan edelleen kehittämiseksi ja vakiinnuttamiseksi tarvitaan to-
dennäköisesti vielä erillisrahoitusta, pelkät koulutusohjelmien resurssit eivät kehittämi-
seen ja ohjaukseen ole riittävät.   

Fysioterapiaopiskelijoiden perusopetuksen sisältöjen kehittämisessä valmentajien 
näkemys on pyrittävä ottamaan paremmin huomioon. Vastaavasti myös valmentajien 
informointia ja kouluttamista urheilufysioterapian mahdollisuuksista ja terapeuttien 
osaamisesta on lisättävä ennakkoluulottomasti. Tiedon puute moniammatillissa tii-
meissä aiheuttaa turhaa epätietoisuutta ja voi pahimmillaan muodostua kehityksen 
jarruksi. Fysioterapeutin on tiedostettava moniammatillisissa toimintaympäristöissä 
oma roolinsa valmennuksen tukena ja ammattikunnan on saavutettava ainakin perus-
tietämyksen taso (tietoisuus ja ymmärrys aihealueesta) esimerkiksi psyykkisestä val-
mennuksesta (urheilupsykologiasta).

Pilotoinnin aikana toteutettu eri vuosikurssien fysioterapeuttiopiskelijoiden yhteis-
toimintatapa täydentää osaamista ja siirtää tietoa vertaistuen/ vertaisoppimisen kautta. 
Opiskelijat kokivat sen molemmin puolin hyödylliseksi. Vanhemmat opiskelijat kokivat 
saavansa arvokasta ohjaajakokemusta nuorempien ohjaamisesta fysioterapiatilanteissa 
ja nuoremmat uutta näkökulmaa oppimiseensa sekä muun muassa hyödyllisiä vinkke-
jä ja malleja toimintaansa.  Moniammatillinen toiminta yhdessä valmennuksen opiske-
lijoiden ja osin terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa koettiin myös mielekkääksi ta-
vaksi nähdä useampia näkökulmia ja lähestymistapoja asioihin. Tällainen yhteistoi-
minnallinen oppimistyyli on osa ongelmaperustaisen oppimisen perusstrategiaa.

Kenttätyötä ohjaavan lisäopettajan tarve nousi esille niin opiskelijoiden palautteesta 
kuin myös muiden toimijoiden taholta.  Ohjaavan opettajan työnjaon mallina voisi toi-
mia; 40 % opetustyötä ja 40 % kenttäohjausta sekä -organisointia ja 10 % muuta työtä. 
Rahoitus toimintaan edellyttää toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja -vastuuta sekä mah-
dollisia uusia rahoitusideoita.   

Jatkossa toiminnan levittämiseksi muun muassa urheiluseuroihin ja mahdollisesti 
myös liikunnanharrastajille esimerkiksi matkailuyritysten asiakaskunnalle, kehittä-
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mis-, suunnittelu- ja tuottamisalustana voisi toimia opiskelijavetoinen osuuskuntapoh-
jainen toimintamalli, jossa opiskelijat itse lähtisivät alusta saakka tarjoamaan ideoimi-
aan tuotepaletteja matkailuyritykselle. Tämän tyyppiseen toimintaan näyttää Rovanie-
men seudulla olevan runsaasti kiinnostusta hankkeen aikana fysioterapiaopiskelijan 
tekemän selvityksen perusteella (Jyrä 2013).

Opiskelija selvitti viiden paikallisen matkailualan toimijan kiinnostusta fysiotera-
piaopiskelijoiden tuottamille urheiluun ja liikuntaan liittyville palvelutoiminnoille. 
Kaikki pienimuotoiseen selvitykseen osallistuneet olivat halukkaita hankkimaan täl-
laisia palveluita ja haluaisivat palveluja jo alkavalla talvikaudella. Osuuskunta-malli 
voisi onnistuessaan mahdollistaa toimivan moniammatillisen yhteistyöverkoston opis-
kelijoiden, koulun ja paikallisten yrittäjien välille. Mallin avulla opiskelijat voivat tarjo-
ta palveluita edelleen yrittäjille myytäviksi ja saavat samalla arvokasta käytännön koke-
musta työskentelystä aitojen asiakkaiden kanssa. (Jyrä 2013.) Osuuskuntamallin alle 
kannattaa keskittää useampien opiskelijavetoisten projektitoimintojen kokonaisuus jo 
pelkästään toimivien tilaresurssien järjestymiseksi.   

Pilotin aikana vahvistui myös käsitys jatkokoulutustarpeista aihealueelle. Yhtenä 
mahdollisena toimintamuotona tähän on hakea ammattikorkeakoulun järjestämänä ja 
OKM:n rahoittamaa oppisopimustyyppistä koulutusta urheilufysioterapeuteille. Ai-
healueen osaamiskeskusajatuksen vahvistamiseksi tämä olisi yksi etenemisaskel. Mah-
dollisimman laadukkaan ja opiskelijoita kiinnostavan ja ajankohtaisen sisällön tuotta-
miseksi yhteistyö aihealueen asiantuntijatahojen kanssa on tässä tarpeen. Peruskoulu-
tusosaamisen tuottamiseksi omat ja paikalliset voimavarat ovat varmasti riittävät, 
mutta erityisosaamisen varmistamiseksi yhteistyö muun muassa Olympiakomitean ja 
SUFTin asiantuntijoiden kanssa olisi hyödyllistä. Jos ”lupaa” oppisopimustyyppiselle 
koulutukselle ei saada, lisäkoulutusta kannattaa miettiä järjestettäväksi myös muuna 
maksullisena koulutuksena esimerkiksi seminaarityyppisinä teemapäivinä tms. mo-
niammatillisesti. Joka tapauksessa tällaisille teemapäiville on tarvetta aihealueella 
muun muassa toimintatapojen ja käsitysten yhtenäistämiseksi sekä toiminnan laadun 
kehittämiseksi.  Yksi mahdollinen lisätoimintamuoto on pyrkiä entistä aktiivisemmin 
yhteistyöhön aihealueen kansainvälisten toimijoiden kanssa.  Oppilaitoksella on jo ole-
massa olevia yhteyksiä kyseisen alueen toimijoihin ja esimerkiksi yhteisten koulutusten 
ja työelämäharjoittelun järjestäminen vastavuoroisesti on jo nykyisellään mahdollista 
oppilaitosten yhteistyönä.  

Projektin loppuvaiheessa onnistui myös aihealueella toimivien paikallisten fysio-
terapeuttien kokoontuminen samaan pöytään Olympiakomitean huippu-urheiluyk-
sikön pohjoisen alueen vastaavan fysioterapeutin johdolla.  Organisoitavan laajem-
man urheilufysioterapiatoiminnan osalta Rovaniemen alueen toimijoiden kokoontu-
minen on hyvä lähtölaukaus kehittää järjestelmällisemmin paikallista toimintaa. 
Tulevaisuus näyttää löydetäänkö toimijoille yhdessä selkeämmät yhteistyömuodot ja 
toimintatavat.  

Olympiakomitean tukiurheilijoille omafysioterapeutit ovat joko löytyneet tai et-
sintä on työn alla. Muiden urheilijoiden kohdalla näistä alueen toimijoista kokoon 
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saatava ”pooli”, voisi tarjota parhaimmillaan toimivan asiantuntijapalvelujen välittä-
misen, työnjaon ja osaamisen jaon sujuvasti urheilijoille. Avoimuus osaamisen tun-
nustamisessa ja tunnistamisessa on toimintatavassa olennaista. Muita toimintamuo-
toja kootulle urheilufysioterapiaosaajien joukolle voisivat olla esimerkiksi eri aihealu-
eisiin liittyvät teemakoulutukset, harjoittelukinkerit menetelmien ja eri taitojen / 
tietojen kertaamiseksi ajankohtaisista aiheista, sekä tapausesimerkkien käsittely yh-
dessä. Toiminnan jatkokehittämiseksi ydintoimijoiden kanssa tarvitaan edelleen 
säännöllisiä kokoontumisia.

Keskeistä pilotissa oli asiakaslähtöinen moniammatillinen toiminta aidossa työ-
elämäyhteistyössä.  Kyseinen harjoittelu- ja työympäristö tuo opiskelijoille luovaa 
ajattelua ja toimintaa eri koulutusohjelmien opiskelijoiden kanssa. Yhteenvetona pi-
lotin sisällä kerätystä omasta palautteesta voi todeta pilotin osoittaneen tarpeellisuu-
tensa muun muassa lisäämällä verkostoitumista niin oppilaitosten sisällä, samoin 
kuin eri toimijatahojen välillä. Pilottitoiminta on näkynyt myös konkreettisesti pal-
veluiden saatavuuden tehostumisena urheilijoiden ja valmentajien näkökulmasta. 
Pilottiin osallistuneille opiskelijoille toiminta on tarjonnut todelliseen työelämäpro-
jektiin ja -toimintaan mukaan pääsyn niin innovoijan, suunnittelijan, toteuttajan 
kuin arvioijankin näkökulmasta.  Toiminta-ajan rajallisuus heijastui myös loppuar-
vioinnissa toimijoiden rajallisena hankkeen kokonaistoiminta-ajatuksen tuntemise-
na.  Kehittyneen kokonaistoimintatavan esittely jäi pilotissa toiminta-ajan loppuvai-
heeseen. Ajan rajallisuuden lisäksi toisena merkittävän haasteena tulevaisuuden toi-
minnalle koettiin tilojen puutteet. Myös opiskelijoiden saamaa ohjausta on pystyttävä 
jatkossa tehostamaan oppilaitosten ja työelämän puolelta. Mahdollisena ratkaisuna 
voisi olla yhdessä toimijoiden kanssa rahoitettava, jo edellä mainittu, kokoaikainen 
erillinen kenttäohjaaja, joka voisi esim. opettaa aihealueen sisältöjä, toimia erillisenä 
asiantuntijaohjaajana ja kliinisen työn tekijänä seuroille, akatemiaurheilijoille ym. 
(kts. kuvio 6).  

Pilotin toiminta-ajatus elää myös jatkossa. Urheilufysioterapian osaaminen on ni-
vottu osaksi fysioterapiaopiskelijoiden koulutusta myös Lapin ammattikorkeakoulus-
sa (OPS 2013). Ympäröivä urheilun kenttä tarvitsee fysioterapeuttien osaamista toi-
minnassaan ja tämä tarve tarjoaa ammattikunnalle myös mahdollisuuden edelleen 
kehittää uusia palvelumuotoja esimerkiksi matkailijoille. Sivulla 92 olevaan kuvioon 
olemme kuvanneet ja ideoineet eri toimijatahojen rooleja jatkotoiminnalle. 
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Riitta Pistokoski

työelämäyhteistyötä Jokivarressa 
– kolarin pilotti

Lapin korkeakouluilla on tärkeä alueellinen kehittämistehtävä, jota ne yhdessä am-
matillisten oppilaitosten kanssa pyrkivät edistämään. Etäisyys korkeakoulujen kam-
pusalueilta voi hankaloittaa tätä tehtävää tai asettaa sille haasteita. Pohjoinen hyvin-
vointikeskus -hankkeen kautta on rakennettu ja kehitetty oppilaitosten ja hyvinvoin-
tialan työelämäyhteistyötä systemaattiseksi toiminnaksi myös Jokivarressa ja Tuntu-
ri-Lapissa. 

Ammattiopisto Lappian Jokivarren yksikkö koostuu Pellon, Kolarin ja Muonion 
toimipaikoista, joissa kaikissa myös toteutetaan sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
toon johtavaa koulutusta. Koulutus on kuitenkin alueella vakiintumatonta ja ainoas-
taan Kolarissa on viime vuosina alkanut uusi opiskeluryhmä vuosittain. Päteviä opet-
tajia on tästä johtuen ollut vaikea saada rekrytoitua eikä oppilaitosten ja työelämän 
yhteistyötä ole juurikaan saatu kehitettyä määräaikaisten työntekijöiden voimin. 
Ammattiopisto Lappian Jokivarren yksikön päästyä mukaan Pohjoinen hyvinvointi-
keskus -hankkeeseen, muotoutui meillä tavoitteeksi kehittää työelämäyhteistyötä op-
pilaitosten ja alueen sosiaali- ja terveysalan toimijoiden välillä. 

Paikallisen kehittämisen tulee perustua alueelliseen ja paikalliseen osaamiseen ja 
olosuhteiden tuntemukseen. On löydettävä strategisesti oikeat ihmiset ja asioiden 
eteenpäin viemisen väylät. Muualta tulleena minun täytyi aloittaa kaikki aivan tyh-
jästä, ilman olemassa olevia verkostoja, mutta myös ilman ennakkokäsityksiä tai si-
donnaisuuksia. Koin että minuunkin suhtauduttiin neutraalisti ja myönteisesti. 
Vaikka sosiaali- ja terveysalalla tehdäänkin monenlaista kehittämistyötä muun 
muassa erilaisten projektien muodossa, tuntui yhteistyölle paikallisen koulutusorga-
nisaation kanssa olevan tarvetta. Sosiaali- ja terveysalalla ennakoidaan olevan maas-
samme kymmenien tuhansien työntekijävaje 2020-luvulla (Koponen, Laiho & Tuo-
maala 2012). Tunturi- Lapin seutukunnan alueella on nykyiselläänkin pulaa hakijois-
ta lähi- ja perushoitajien toimiin (Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013). Ammat-
tiopisto Lappia voi toimia alueella paitsi kouluttajana, myös tulevien koulutustarpei-
den kartoittajana ja koordinoijana. Yhteistyön avulla voidaan myös kehittää koulu-
tussisältöjä ja -rakenteita paremmin ammatillista osaamista tukevaksi toiminnaksi. 
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Opiskelijat voivat projektien ja opinnäytetöiden kautta tehdä erilaisia selvityksiä ja 
produktioita, saaden samalla asiakaskontakteja ja aitoja oppimisympäristöjä.

Kolarin pilotissa on ollut mukana yksi sosiaali- ja terveysalan opettaja ja yhdeksän 
opiskelijaa, jotka osallistuivat hankkeeseen opintojensa ja opinnäytetöidensä puitteis-
sa. Kehittämistyöhön on osallistunut johtoa ja henkilöstöä Kolarin sosiaali- ja ter-
veystoimesta, Kolarin Palvelutalo ry:stä, Kolarin seurakunnasta, Länsi-Pohjan 
Omaishoitajat ja läheiset ry:stä, Kolarin AA:sta ja Kolarin Koheltajat ry:stä. Kehittä-
mistyötä on tehty eri kokoonpanoilla, kahden hengen ideapalavereistä laajempiin työ-
kokouksiin ja -pajoihin. 

KEHITTäMISTYöN TAVOITTEET

Kolarin pilotin tavoitteeksi muotoutui työelämäyhteistyön kehittäminen. Käytännös-
sä tämä tarkoitti seuraavia alatavoitteita. Asiakkaiden osallisuutta hyvinvointipalve-
luiden kehittämisessä haluttiin vahvistaa oppilaitosyhteistyön kautta. Hyvinvoin-
tialan perusopetuksen koulutussisältöjä ja -rakenteita haluttiin kehittää paremmin 
työelämää palveleviksi. Opinnäytetöiden aiheita alettiin hankkia työelämästä ja nii-
den tekemisellä pyrittiin vastaamaan johonkin konkreettiseen työelämän tarpeeseen. 
Opiskelijoille haluttiin tarjota aitoja oppimisympäristöjä ja hyvinvointipalveluiden 
asiakkaille uusia sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja vaihtelua arkeen 
opiskelijoiden järjestämän toiminnan kautta. Hyvinvointialan koulutustarpeita py-
rittiin ennakoimaan ja kartoittamaan sekä ilmenneisiin tarpeisiin vastaamaan.

TOIMINNAN KUVAUS

Aloitin yhteistyön rakentamisen ottamalla yhteyttä sosiaali- ja terveysalalla sekä 
ylimpään hallintoon että eri yksiköiden johtoon. Lokakuussa 2012 pääsin mukaan 
Kolarin sosiaali- ja terveysalan johtoryhmän kokoukseen, jossa esittelin projektia ja 
keskustelimme yhteistyön kehittämisen mahdollisuuksista. Johtoryhmä suhtautui 
yhteistyöhön hyvin myönteisesti ja esitti paljon hyviä ideoita yhdessä toteutettavaksi, 
muun muassa erilaisten teemapäivien järjestäminen yhdessä, opiskelijoiden osallis-
tuminen eri asiakasryhmille järjestettäviin ehkäiseviin terveystarkastuksiin tai sivu-
kylillä järjestettävien etäjumppatuokioiden vetämiseen. Opiskelijat voisivat järjestää 
toimintaa omaishoitajille tai syrjäytymisvaarassa oleville. Asiakas- ja potilaskyselyitä 
voitaisiin toteuttaa opinnäytetöiden muodossa. Mieluiten haluttiin aloittaa pienistä 
yhteistyöhankkeista ja yhteistyökumppanit olisivat sitten kyseisestä toiminnasta vas-
taavia henkilöitä. 

Seuraavaksi olin yhteydessä eri toimialueiden vastaaviin työntekijöihin ja kerroin 
heille hankkeesta ja pohdimme yhdessä yhteistyön rakentamista. Vastuullani oleva 
opiskelijaryhmä suuntautui vanhustyöhön, joten päätin aloittaa yhteistyön kehittä-
misestä vanhustyön yksiköiden kanssa. Kokosin vanhustyön toimijoita kunnan van-
hustyön yksiköistä, seurakunnasta ja järjestöistä Kolarin Palvelutalolla 5.11.2012 pi-
dettävään kokoukseen. Paikalle tulivat kunnan vanhustyön esimiehenä toimiva sosi-
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aaliohjaaja, Kolarin Palvelutalon edustaja ja seurakunnan diakoniatyöntekijä. Kävim-
me keskustelua aluksi yleisellä tasolla, mutta varsin pian päätimme alkaa suunnitella 
jotain konkreettista, sekä opiskelijoiden oppimista edistävää että vanhustyön asiak-
kaita palvelevaa. Ensimmäiseksi päätettiin järjestää yhdessä 29.11.2012 Omaishoitaji-
en päivä Palvelutalolla, jonka ohjelman toteutuksesta vastaisivat yhdeksän lähihoita-
jaopiskelijaa yhdessä tämän suunnitteluryhmän kanssa. Alustava ohjelmarunko laa-
dittiin ja sovittiin valmisteluun liittyvästä tehtävänjaosta, markkinoinnista ja kustan-
nuksista. Päätettiin myös järjestää joulun valmisteluun liittyvä teemapäivä 4.12. Pal-
velutalolla. 

Omaishoitajien päivä onnistui hyvin. Paikalle tuli kuusi omaishoitajaa, osa hoidet-
tavansa kanssa. Ohjelmassa oli kahvittelun lisäksi tuolijumppaa, laulua ja hemmotte-
luhoitoja. Nopean aikataulun vuoksi tapahtuman suunnittelussa ei ollut mukana 
asiakkaita, mutta päivän päätteeksi pyysimme heiltä palautetta ja toiveita jatkoa aja-
tellen. Saatu palaute oli myönteistä ja vastaavia päiviä toivottiin järjestettävän uudel-
leen. Päivään osallistui myös Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n toiminnan-
johtaja Marjatta Uusitalo, joka osallistui myös päivän arviointiin ja tulevan yhteis-
työn suunnitteluun. Marjatta Uusitalo kertoi Kemissä ja Torniossa toteutettavista 
hoivaparkeista, joita opiskelijat yhdessä vastuutyöntekijän kanssa pyrittävät. Päätim-
me aloittaa myös Kolarissa vastaavan toiminnan ja rekrytoida toimintaan kevään 
2013 ajaksi kaksi tai kolme kiinnostunutta opiskelijaa. Opiskelijat voisivat toteuttaa 
toiminnan opinnäytetyönään.

Joulun valmistelun teemapäivä onnistui huonommin. Itse olin sairauden vuoksi 
estynyt olemasta paikalla, samoin muutama opiskelija. Paikalle tulleet opiskelijat oli-
sivat kaivanneet enemmän rohkaisua ja ohjausta. Jälkikäteen arvioituna tapahtuma 
olisi pitänyt peruuttaa, mutta koska Palvelutalokin oli valmistautunut tapahtumaan 
työvuorojärjestelyin ja tarvikkeiden hankkimisella, päätettiin edetä suunnitellusti. 
Sain Palvelutalolta ja vanhustyön esimieheltä kielteistä palautetta jälkeenpäin ja koin 
tämän epäonnistumisen tuovan särön vasta aluillaan olevaan yhteistyöhön. Opin itse 
tästä kokemuksesta ohjauksen ja tuen merkityksen erityisesti nuorten opiskelijoiden 
kohdalla ja sen, että tapahtumien suunnittelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset 
riskitekijät ja tehdä varasuunnitelma myös niiden varalle.

Tämän jälkeen käynnistelin yhteistyötä tehostetun palveluasumisen yksikkö Tan-
nan kanssa. Ideoimme toimintaa ensin opiskelijoiden ja toisen sosiaali- ja terveysalan 
opettaja Tuovi Ruokojärven kanssa, jonka jälkeen aloimme suunnitella itse toimintaa 
Tannan vastaavan hoitajan kanssa. Pohjana tässä oli Ammattiopisto Lappian Hyvin-
vointialan Kemin toimipisteen vanhustyön opintojen käytännöt ja niistä saadut hyvät 
kokemukset. Tavoitteena oli järjestää vanhustyön opiskelijoille hyviä oppimiskoke-
muksia ja samalla vanhuksille vaihtelua ja virkistystä opiskelijoiden järjestämän toi-
minnan kautta. Sovittiin, että opiskelijat järjestävät yksiköissä kerran viikossa virike-
toimintaa vanhuksille. He saavat myös ”oman vanhuksen”, jonka elämänhistoriaan ja 
nykytilanteeseen erityisesti perehtyvät ja jonka kanssa viettävät aikaa, osallistuen 
myös hoitotyöhön. Puolet opiskelijoista tekisi vastaavaa toimintaa Kolarin Palveluta-
lolla, puolet ryhmästä Tannassa.
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Palaute virike- ja omavanhustoiminnasta oli pääsääntöisesti myönteistä. Opiskelijat 
toteuttivat toimintaa viikoittain koko kevätlukukauden, raportoiden kokemaansa oppi-
mispäiväkirjan kautta. Ajoittain oli vaikeuksia yhteen sovittaa toimintaa harjoittelujak-
sojen kanssa, erityisesti mikäli opiskelijan harjoittelupaikka sijaitsi toisella paikkakun-
nalla. Uskon opiskelijoiden saaneen kokeilusta hyviä oppimiskokemuksia, samoin van-
husten virkistystä ja vaihtelua. Oppilaitos-työelämäyhteistyön suhteen kokemus oli 
myös myönteinen, joskin käytäntöjä pitäisi jatkossa vielä selkeyttää esimerkiksi poissa-
olojen ja ohjeistuksen suhteen.

Seuraavaksi aloin kartoittaa yhteistyömahdollisuuksia Kolarin seurakunnan kanssa. 
Erityisesti vanhustyön osalta Kolarin seurakunta vaikutti paitsi oleelliselta, myös myötä-
mieliseltä yhteistyökumppanilta. Kävin muutamia keskusteluja Kolarin seurakunnan 
diakoniatyötekijän kanssa aiheen tiimoilta. Kirkon vanhustyö pyrkii omalta osaltaan 
vanhusten aseman ja elinolojen parantamiseen yhdessä kunnan ja järjestöjen kanssa. 
Kuntalaisten hengellisiin tarpeisiin vastaaminen ja yhteisöllisyyden tarjoaminen on tär-
keä osa kirkon työtä. Sosiaali- ja terveysalan työntekijän tulee työssään pyrkiä vastaa-
maan asiakkaan moninaisiin tarpeisiin – myös hengellisiin. Useiden tutkimusten mu-
kaan hoitoalan peruskoulutuksessa on liian vähän opetusta hengellisistä asioista ja hoita-
jien valmiudet asiakkaiden hengellisiin tarpeisiin vastaamisessa ovat vähäiset (esim. 
Ruuskanen 2012; Karvinen, Kankkonen & Nikkonen 2007). Keskusteltuamme sovimme 
yhteistyön kehittämisestä siten, että seurakunnan työntekijä tulee kertomaan lähihoita-
jaopiskelijoille asiakkaiden hengellisiin tarpeisiin vastaamisesta ja samalla seurakunnan 
tarjoamista palveluista kuntalaisille. Diakoniatyöntekijä tavoittaa myös paljon syrjäseu-
dulla asuvia vanhuksia ja voi tuoda heidän tilannettaan näkyväksi alan opiskelijoille. 
Seurakunta tarjoaisi mielellään myös opiskelijoille mahdollisuutta esimerkiksi vanhusten 
ja kehitysvammaisten kerhojen vetämiseen yhdessä seurakunnan työntekijän kanssa.

Opinnäytetöiden kehittäminen työelämää hyödyntäviksi oli yksi kehittämiskohde. Jo 
aiemmissa tapaamisissa oli esitetty ideoita opiskelijoiden opinnäytetöiksi. Osa niistä oli 
selkeästi paremmin ammattikorkeakouluopiskelijoille soveltuvia ja osan voisivat toteut-
taa ammattiopiston opiskelijat. Yksi opinnäytetyö oli jo pantu vireille kahden opiskelijan 
otettua vastuulleen omaishoitoparkin suunnittelun ja toteutuksen kevätlukukauden 
ajaksi. Kokosin ideoita opinnäytetöihin vanhustyön eri toimijoilta ja esitin niitä ryhmän 
muille opiskelijoille. He saattoivat valita niistä kiinnostuksensa mukaan oman aiheensa. 
Toteutettaviksi töiksi valikoituivat Esite Palvelukoti Tannasta, Opas Palvelukoti Tan-
naan vainajan omaisille ja Vanhusten ympäristö, osallisuus ja toiminnallisuus. Viimek-
si mainittu työ toi esiin kasvien merkitystä vanhainkotiympäristön viihtyvyyden paran-
tamisessa ja vanhusten osallisuuden tukemista ympäristönsä viihtyvyyden kehittäjinä. 
Itse aiheet syntyivät asiakkaiden tai omaisten tarpeesta ja opiskelijat pyrkivät kuulemaan 
asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan ääntä myös opinnäytetöiden toteutuksessa. 

Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen lähtökohtana olevassa Living Lab -mallissa 
korostetaan käyttäjän osallistumista palveluiden kehittämiseen ja aktiivisen toimijuu-
den vahvistamista. Eräiden tutkimusten mukaan vanhusten osallisuus ei välttämättä 
aina toteudu vanhustenhuollon yksiköissä parhaalla mahdollisella tavalla (esim. Antto-
nen & Zechner 2009; Ovaskainen 2010). Arki näyttäisi olevan melko yksitoikkoista ja 
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rutiininomaista. Mahdollisuuksia vaikuttaa esimerkiksi päiväohjelmaan tai tarjottavaan 
ruokaan ei useinkaan ole. Vanhus voi myös kokea, ettei omatoimisuutta enää ole jäljellä. 
Koska riippuvuus muiden avusta jokapäiväisessä elämässä on suuri, olisi tärkeää huomi-
oida ja tukea vanhuksen osallisuutta aina kuin mahdollista. (Ovaskainen 2010, 14–15). 
Osallisuus ja toimijuus syntyvät arjessa monista pienistä asioista, eivätkä ne välttämättä 
vaadi suuria ponnistuksia ja toimenpiteitä. Siksi onkin tärkeää nähdä vanhus toiminta-
kyvyn vajeistaan huolimatta toimijana ja tukea hänen jäljellä olevia voimavarojaan.
(Anttonen & Zechner 2009, 37.)

Kaikilla ei ole voimavaroja tai kykyjä vaatia itselleen asioita, joita he tarvitsevat. Kun 
vaikuttamismahdollisuudet jäävät heikoiksi, vanhusten osallisuus omaan elämäänsä ja 
palveluun vanhustenhuollossa voi jäädä vähäiseksi. Omien tarpeiden ja toiveiden suh-
teen ollaan vaatimattomia eikä niitä herkästi tuoda esille. (Ovaskainen 2010, 57.) Vanhus-
ten toimijuus näyttäytyy heikkona eivätkä he ole tottuneet vaatimaan itselleen liikaa 
asioita. Ei ehkä haluta olla hankalia ihmisiä, mikä voisi vaikuttaa hoidon ja palvelun 
laatuun jatkossa? 

”Heikko toimijuus” tuli esille myös opiskelijoiden ja vanhusten kohtaamisissa. Omia 
mielipiteitä ei herkästi tuotu esille ja opiskelijoiden annettiin päättää asioista. Esitteitä tai 
toimintaa suunniteltaessa ei asiakkailta juuri tullut ehdotuksia ja ”kaikki sopi”. Palvelu-
talon kasviprojektissa ei monikaan vanhus halunnut itse olla mukana vaihtamassa mul-
tia, istuttamassa kukkia tai kylvämässä siemeniä. Kuitenkin he mielellään katsoivat, 
”kun nuoremmat touhusivat” ja puhelivat mielellään aiheesta ja neuvoivat opiskelijoita. 
Opiskelijat kokivat tilanteen tunnelman hyväksi ja vuorovaikutuksen vanhusten kanssa 
myönteiseksi. Fyysisen aktiivisuuden sijaan vanhukset olivat tilanteessa muuten muka-
na, siirtämässä tietämystään nuoremmalle sukupolvelle. Itse tapahtuman ajankohtakin 
oli suunniteltu vanhusten toiveesta ”yläkuun” ajalle: siemenet ja taimet pitää kylvää kas-
vavan kuun aikaan.

Yhteistyöneuvotteluja tehtiin myös muiden kuin vanhustyön toimijoiden kanssa. 
Varhaiskasvatuksen sektori toivotti opiskelijat tervetulleeksi päiväkoteihin muutoinkin 
kuin harjoittelujaksojen kautta, esimerkiksi järjestämään erilaisia teemapäiviä tai työpa-
joja. Keskustelimme myös mahdollisuudesta tehdä osaamisen vaihtoa: päivähoidon hen-
kilökunta voisi joskus osallistua oppilaitoksen asiantuntijaluentoihin ja toisaalta heidän 
henkilökuntansa voisi joskus tulla luennoimaan opiskelijoille jostain erityisaiheesta.

Yhteistyöverkostoa pyrittiin rakentamaan myös järjestötoimijoiden suuntaan. 
Vanhustyön osalta yhteistyö aloitettiin Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja läheiset ry:n 
kanssa onnistuneesti ja eläkeläisjärjestöjä lähestyttiin yhteistyön tiimoilta. Jälkim-
mäinen ei kuitenkaan vielä poikinut konkreettista yhteistoimintaa. Asiakkaan äänen 
kuuluviin saaminen on haaste erityisesti mielenterveys- ja päihdekuntoutujien koh-
dalla. Asiakasnäkökulman vahvistamiseksi koulutuksessa näiden kuntoutujaryhmi-
en osalta, otettiin käytännöksi kutsua opetustilanteeseen vieraaksi kokemusasiantun-
tijoita päihdetyön osalta Kolarin AA:sta ja mielenterveyasiakkaiden omasta yhdistyk-
sestä, Kolarin Koheltajista.

Syksyn 2013 työpajoissa alettiin arvioida toteutunutta yhteistyötä ja suunnittele-
maan hankkeen jälkeistä kehittämistyötä. Keskustelimme myös eri suuntiin tapahtu-
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van palautteen tärkeydestä. Opiskelijoiden harjoittelupaikoilta saadun palautteen 
perusteella oli jo muokattu harjoittelun ohjeistusta selkeämmäksi. Päätettiin ottaa 
syksystä 2013 käytännöksi kerätä palautetta myös toiseen suuntaan eli opiskelijoilta 
työssäoppimisen jaksojen jälkeen. Jakson opettaja tulee keräämään palautteen opis-
kelijoilta ja lähettää siitä tehdyn koosteen työssöoppimisen paikkoihin. Opiskelijat 
eivät useinkaan tohdi antaa rehellistä palautetta ohjaajilleen esim. arvioinnin vuoksi. 
Siksi on tärkeää, että ohjauskäytäntöjen ja työn kehittämisen kannalta palautetta tu-
lee muussa muodossa. Pohdimme myös, miten asiakkaiden äänen saisi palvelujen 
kehittämisessä paremmin kuuluviin ja voitaisiinko opiskelijoita käyttää tässä apuna. 
Miten saataisiin palautteen keruu osaksi arkityötä, ei vain kerran vuodessa toteutet-
tavan kyselyn tms. kautta tehtäväksi? Tärkeää on myös se, miten palaute dokumen-
toidaan ja miten sitä hyödynnetään. Miten saataisiin hyviä käytäntöjä jakoon yli sek-
tori- ja kuntarajojen?

Koulutuksen sisällöistä tulee toisinaan keskustelua opettajan käydessä harjoittelun 
ohjauskäynneillä opiskelijoiden harjoittelupaikoilla. Koulutuksen sisällöllinen kehit-
täminen tiettyjen tietojen tai taitojen osalta nousi ajoittain puheeksi myös työkokouk-
sissa ja -pajoissa. Kotipalvelussa on huolta kannettu esimerkiksi kodinhoidollisten 
taitojen opetuksen riittävyydestä ja sairaanhoidollisten taitojen ylikorostumisesta 
koulutuksessa.

Koulutustarpeista keskusteltiin useammassakin kokouksessa. Kartoittamisen tu-
loksena tuli esiin tarve kouluttaa alueella laitoshuoltajia ja perhepäivähoitajia. Tämä 
on edennyt tarkempaan selvittely- ja suunnitteluvaiheeseen. Päätettiin yhteistyön jat-
kamisesta myös hankkeen loppumisen jälkeen alueryhmän kautta, joka kokoontuisi 
säännöllisesti yhteistyön kehittämisen merkeissä.

POHdINTAA JA TULEVAN HAHMOTTELUA

Kaiken kaikkiaan nämä erilaiset yhteistyön kokeilut olivat ajoittaisesta hapuilustaan 
huolimatta tärkeitä yhteistyön rakentamisen kannalta. Oppilaitoksen opettaja, opiske-
lijat ja itse koulutus tulivat tutuksi työelämän yhteistyökumppaneille ja mielekkäiden 
oppimistilanteiden tarjoamisen kautta työyksiköt olivat mukana ”kouluttamassa” mah-
dollisia uusia työntekijöitä yksikköihinsä. Samalla on tapahtunut sosiaali- ja terveysalan 
koulutuksen juurruttamista alueelle: koulutuksella on jatkuvuutta ja meidän kanssam-
me kannattaa rakentaa yhteistyötä. Sosiaali- ja terveysalan työn arki ja kehittämisen 
tarpeet tulivat itselleni tutummaksi lukuisten keskustelujen myötä. Verkostoituminen 
ja paikallisten tekemisen tapojen oppiminen hyödyntävät yhteistyötä jatkossa.

Pohjoinen Hyvinvointikeskus-hankkeessa tavoitteena oli kehittää uusi toimintamal-
li alueen hyvinvointipalvelujen ja -osaamisen edistämiseksi. Mikä on se alue, jolla yh-
teistyötä tulisi kehittää? Tunturi-Lappi on neljän kunnan, Enontekiön, Kittilän, Kolarin 
ja Muonion, seutukunta. Alueella on 80 kylää eikä lainkaan kaupunkikeskuksia. Kola-
rilla on luontevat ja tiiviit yhteydet seutukunnan muihin kuntiin. Toisaalta yhteistyötä 
on Jokivarren alajuoksulle ja väylän toiselle puolelle, Pelloon ja Ruotsin Pajalaan. Tor-
nion-Muonionjoki on Suomen ja Ruotsin rajaväylä ja alueella on vahva rajajokikulttuu-
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ri. Vuorovaikutus rajajoen kylien välillä Suomessa ja Ruotsissa on aina ollut vilkasta ja 
tarjoaa mahdollisuuksia monenlaiseen rajat ylittävään yhteistyöhön. (KKTM 2013, 6.)

Hankkeen puitteissa Kolarissa järjestetyissä työkokouksissa ja -pajoissa keskusteltiin 
useita kertoja yhteistyön kehittämisen suunnista, tavoista ja yhteistyökumppaneista. 
Yhteistyötä tehdään jo nykyisellään ainakin Kittilän, Muonion, Pellon ja Ruotsin Paja-
lan kanssa, ehkä alueryhmä tulisi perustaa tältä pohjalta? Tulen itse vielä kuluvan vuo-
den aikana tekemään kartoitusta kyseisten kuntien halukkuudesta olla mukana perus-
tettavassa alueellisessa kehittäjäverkostossa. Tämän perusteella syntyvä kehittäjäver-
kosto perustetaan keväällä 2014 kutsumalla keskeisimpien yhteistyökumppaneiden 
edustajia verkoston jäseniksi ja aloittamalla yhteinen kehittämistoiminta.

Tunturi-Lapin työllisyysaste vuonna 2010 oli Lapin korkein (68 %). Suurin osa on 
työllistynyt matkailuun tai kaivostoimintaan, minkä lisäksi alueella on paljon pienyrit-
täjyyttä. On kuitenkin nähtävissä valtion omistamien laitosten vetäytymistä hiljakseen 
alueelta. Tämä vaikuttaa sekä turvallisuuteen että peruspalveluiden yhdenvertaiseen 
saatavuuteen. Kuntien kasvava velkataakka osaltaan vaikeuttaa palveluiden järjestä-
mistä ja ylläpitoa. Siksi tarvitaankin innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi asukkaiden 
hyvinvointi- ja terveyspalveluiden tuottamiseen harvaanasutulla alueella. (KKTM 2013; 
Alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2013.)

Vireillä oleva kuntauudistus ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus 
tulevat tiivistämään kuntien yhteistyötä entisestään. Lapin liiton maakuntasuunnitel-
ma 2030 visioi hyvinvointialan innovaatiotoiminnan vahvistamisesta palvelujen tuot-
tajien sekä korkeakoulujen ja oppilaitosten yhteistyöhön perustuen (Lapin maakunta-
suunnitelma 2030). Alueelliset ja seudulliset strategiat ja suunnitelmat antavat perustan 
tässä hankkeessa kehitellylle toimintamallille.

Koulutuksen saavutettavuus on haluttu turvata perusasteen ja nuorisotakuun myötä 
myös toisen asteen koulutuksessa eri puolilla Lappia. Pitkien etäisyyksien maakunnissa 
koulutusta pyritään kehittämään alueen ominaispiirteet huomioiden. Olemme aloitta-
neet määrätietoisesti kehittää Ammattiopisto Lappiassa opetuksen verkkopainottei-
suutta. Vuonna 2013 aloitettiin lähihoitajakoulutus työ- ja verkkopainotteisena sekä 
Sodankylässä että Kolarissa. Koulutuksella on ollut vetovoimaa ja se on mahdollistanut 
koulutukseen osallistumisen myös kauempaa. Alkuvaiheesta saatu palaute sekä työelä-
mästä että opiskelijoilta on ollut myös rohkaisevaa ja koulutusmallia tullaan sovelta-
maan varmasti myös muille koulutusaloille. 

Ammattikorkeakoulun näkyvyys alueella on mielestäni ollut melko heikkoa eikä se 
ole Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen aikana vielä paljoa voimistunut. Sosiaali- 
ja terveysalan yksiköistä on jo tullut aiheita opinnäytetöihin ja ideoita täydennyskoulu-
tukseen – puuttuu vain selkeä toimintamalli näiden toiveiden ja tarpeiden kanavoimi-
seksi ja eteenpäin kehittelemiseksi. Ammattikorkeakoulujen yhdistämisprosessi Rova-
niemen ja Kemi-Tornion alueella on varmasti vaikuttanut näiden hyvin tiedostettujen 
kehittämiskohteiden eteenpäin viemiseen. Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen 
tuotoksena syntyvän toimintamallin myötä uskon ammattikorkeakoulun tulevan am-
mattiopiston ja hyvinvointipalveluiden toimijoiden rinnalle huolehtimaan Jokivarren 
ja Tunturi-Lapin seudullisen kehityksen vahvistamisesta.
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Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta toteutti Pohjoinen hyvinvointikes-
kus -hankkeen arvioinnin. Tässä kuten yleensä kehittämishankkeissa arviointi ensi-
sijaisesti kohdistui tuottamaan tietoa, jolla tuetaan toteuttajaa hankkeen toimenpitei-
den suuntaamisessa ja kehittämisprosessien ohjaamisessa. Projektisuunnitelmassa 
asia kuvattiin jatkuvan arvioinnin periaatteella. 

Kyse ei ollut varsinaisesta ulkoisesta arvioinnista. Arviointitutkijat osallistuivat 
projektin toimintaan havainnoimalla työpajojen toimintaa ja osallistumalla hank-
keen projektiryhmätyöskentelyyn. Siten arvioinnin tuloksia voitiin nopeasti siirtää 
hanketyöskentelyn tueksi ja toisaalta arvioinnin tekijät saivat uusia näkökulmia tu-
losten tulkintaan.

HANKKEEN ARVIOINTITUTKIMUS ETENI KOLMIVAIHEISESTI:

1. Alkukyselyssä haastateltiin hankkeeseen mukaan tulevat toimijat. 
2. Väliarvioinnissa keskityttiin kehittämisprosesseihin haastattelemalla 

hankkeen piloteissa toimivia kohderyhmien edustajia. 
3. Loppuarvioinnissa paikannettiin hankkeen alustavia vaikutuksia sekä 

ennakoitiin hankkeessa kehitettyjen toimintojen jatkumista kohti hankkeen 
tavoitteena olevaa toimintamallia.

Alkuarviointi toi kentän äänen kuuluviin. Mitä projektilta odotettiin ja mihin tarpei-
siin toivottiin ratkaisuja. Alkuarviointi palveli myös hankkeen tavoitteiden täsmen-
tymistä, lisäsi kohderyhmän tietoa hankkeen toimenpiteistä sekä samalla sitoutti 
toimijat osaltaan hankkeeseen. 

Väliarviointi tuotti tietoa hankkeen toimenpiteiden etenemisestä suhteessa hank-
keelle asetettuihin tavoitteisiin. Haastattelemalla hankkeen toiminnassa mukana ol-
leita saatiin tietoa, miten kehittämisprosessit olivat käynnistyneet. Väliarviointi pal-
veli ennen muuta hankkeen toimenpiteiden suuntaamista tuomalla onnistumiset ja 
havaitut kipupisteet yhteiseen keskusteluun.
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Loppuarvioinnissa keskitytään yleensä projektin vaikutusten ja joissakin tapauk-
sissa myös vaikuttavuuden arviointiin. Huomio on silloin hankkeen tuotoksissa, tu-
loksissa ja hankkeelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Pohjoinen hyvinvoin-
tikeskus- hankkeella oli varsin kunnianhimoinen tavoite. Kun tavoitteet suhteutet-
tiin projektin kestoaikaan, niin yhdessä arvioinnin toteuttajan, hanketyöntekijöiden 
sekä projektipäällikön kanssa päädyttiin kohdistamaan hankearviointi kehittämis-
prosessien arviointiin. Eli katsotaan aineistolähtöisesti millaisia seikkoja, orastavia 
hyviä käytäntöjä ja vihjeitä loppuhaastatteluiden analyysissa saadaan näkyviin. Nii-
den pohjalle voidaan jatkossa kehittää uutta monen tahon monialaista hyvinvointi-
palvelujen kehittämisen toimintamallia. (Suopajärvi 2013, 10–11.)

Pohjoinen hyvinvointikeskus -hanke on hyvä esimerkki siitä, kuinka projekti-
suunnitelmassa olleet tavoitteiden prioriteetit usein muuttuvat toiminnan edetessä. 
Tämä oli hyvä asia hankkeessa. Hankkeeseen omaksuttuna toimintatapana ”heit-
täytyminen” tekemiseen ja sieltä saadun palautteen mukainen hankeen ohjaaminen 
loivat hyvät odotusarvot lopullisten tavoitteiden savuttamiselle ja hyvinvointipal-
veluihin uuden kehittämisen toimintakulttuurin luomiselle.  Projektisuunnitelman 
toteuttamisessa tarvitaan riittävästi vapausasteita. Tavoitteita ei kannata lukita var-
sinkaan kehittämishankkeissa, jolloin tilaa jää uusille raikkaille ajatuksille ja en-
nalta arvaamattomille tuloksille. Hanketyö on prosessi, jossa toimijat oppivat yh-
teisen keskustelun ja tulkinnan kautta. Hankkeen arvioinnin kohteet tulee niin 
ikään asettaa vastaamaan muuttunutta tilannetta. Tavoitteiden härkämäinen to-
teuttaminen ei johda kovin innovatiivisiin tuloksiin. (Markkanen ym. 2013, 21–22.)

ALKUARVIOINNIN TULOKSIA

Alkuarvioinnin tavoitteena oli tuottaa tietoa hankkeen kehittämistoimintaan pilo-
teissa osallistuvien lähtötilanteesta ja odotuksista. Koska hanke lähti eriaikaisesti 
liikkeelle piloteissa, haasteltavat edustivat Kemin, Keminmaan ja Kolarin kokeiluja. 
Haastateltavia oli kaikkiaan kymmenen.  Kemistä ja Keminmaasta oli molemmista 
kolme haastateltavaa sekä Kolarista haastateltiin neljää henkilöä. Haastateltavien va-
linta tehtiin yhteistyössä hankkeen projektipäällikön kanssa

Alkuarvioinnissa haastattelukysymyksiä ei suunnattu pelkästään hankkeen ta-
voitteista käsin, vaan painotettiin enemmänkin teemahaastattelun mahdollistamaa 
aineistolähtöisyyttä. Haastatteluun valittujen teemojen puitteissa annettiin haastatel-
taville mahdollisuus tuoda omia ajatuksiaan vapaasti esille. Näin saatiin näkyviin 
hankkeen kohderyhmässä mielen päällä olevia ajatuksia, jotka auttavat hankkeen to-
teutuksen suunnittelussa ja mahdollisten ongelmakohtien ennakoinnissa. 

Haastattelut tallennettiin ja analysoitiin tiivistäen vastukset teemoittain. Haastat-
teluiden teemoina olivat tiedon saanti hankkeesta, tavoitteet, toiveet tuloksista, mo-
tiivi osallistumiselle, oppilaitosyhteistyö ja muut kehittämisverkostot sekä hankkeen 
haasteet (mahdolliset ongelmakohdat). 

Haastateltavien hankkeelle esittämät tavoitteet ja odotukset jakautuivat kahteen 
pääryhmään. Toiset kohdistuivat työ- ja kehittämisprosesseihin ja toiset konkreettis-
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ten palveluiden kehittämiseen.  Työprosesseihin ja palveluprosesseihin liitetyt tavoit-
teet ja odotukset kohdistuivat yhteistyöhön ja asiakasnäkökulmaan. Asiakkaiden 
ongelmat ovat tulleet entistä haastavimmiksi ja monitahoiseksi, joten se jo yksistään 
pakottaa ammattiala- ja toimijarajat ylittävään yhteistyöhön. Hanke näyttäytyi mo-
nelle haastateltavalle tässä suhteessa erilaisena verrattuna moniin muihin hankkei-
siin. Hankkeessa mukana olevien toimijoiden runsaus koettiin poikkeuksellisena. Ei 
ole mitenkään tavallista koota näin laajasti keskeisiä toimijoita mukaan yhteiseen ke-
hittämisprosessiin. Verkostojen rakentamista ja ihmisten välistä yhteistyötä ei koettu 
myöskään ongelmaksi. Haasteeksi koettiin kuitenkin yhteisen ymmärryksen luomi-
nen lähinnä siitä näkökulmasta, että maltetaanko käyttää tarpeeksi aikaa sen mah-
dollistamiseksi.

Sen lisäksi, että tarvitaan hankkeessa mukana olevien tahojen välistä keskustelua 
ja yhteiskehittämistä, haastateltavat korostivat erityisesti hankkeen tavoitteisiin ja 
tehtäviin liittyvän yhteisen keskustelun välttämättömyyttä. Osaltaan tämä liittyi sii-
hen, että läheskään kaikissa pilottikohteissa ei ollut vielä ehditty käydä yhteisiä suun-
nittelupalavereita. Ihmisten kokema tiedonsaannin määrä ja laatu liittyivät heidän 
osallistumiseensa suunnitteluprosesseihin. Alkuarvioinnissa korostuivat hankkeesta 
ennakolta saatavan tiedon tärkeys, tarvelähtöisyys ja osallistuminen hankkeen toi-
menpiteiden suunnitteluun. Hankeen kohdeorganisaation toimijoiden haastatteluissa 
tuli esille, että kaikilta osin tieto hankkeesta ja sen tavoitteista ei ollut tavoittanut 
riittävästi vielä kaikkia haastateltavia. Tämä on varsin ymmärrettävää arjen työkii-
reissä, jolloin esimerkiksi hankkeisiin liittyvä ennakkosuunnittelu koetaan helposti 
ylimääräisenä työkuormana. 

Realistista onkin toimia sillä tavoin kuin tässä projektissa, että hankkeen tavoit-
teista, tehtävistä ja vaadittavista aikaresursseista sovitaan heti hankkeen alkuvaihees-
sa. Yhteisen ymmärryksen luominen hankkeen tavoitteista ja toimenpiteistä sitouttaa 
toimijat ja edesauttaa hankkeen tulosten saavuttamista. Haasteena on löytää aika 
näille yhteisille keskusteluille. Haastatteluiden perusteella tässä oli onnistuttu erityi-
sesti silloin, kun hankkeessa tehtävät kehittämistoimenpiteet koettiin pilottikohtei-
den toimijoiden keskuudessa tarpeellisiksi ja konkreettisiksi asioiksi. Hanke tarjoaa 
näin resurssin kehittää sellaisia toimenpiteitä, jotka ovat olleet suunnittelussa jo muu-
toinkin ja odottamassa vain toimeen ryhtymistä.  Näin taataan myös uusien oppien 
ja toimintamallien siirtyminen työkäytäntöihin.

Haastateltavat pitivät asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan äänen kuulemista arvok-
kaana ja tärkeänä asiana. Asiakkaan mukaan ottaminen palveluiden kehittämiseen 
nähtiin välttämättömänä, jotta pystytään kehittämään toimivia ja tarpeisiin hyvin 
vastaavia matalan kynnyksen palveluita. Asiakastietoa on luonnollisesti tähänkin 
mennessä kerätty ja sitä voitaisiin entistä systemaattisemmin hyödyntää. Samalla on 
kyse monella tapaa merkittävästä toimintakulttuurin muutoksesta. Hankkeessa so-
vellettu Living Lab- viitekehys tuki näitä tavoitteita.

Niissä piloteissa, joissa oli jo ehditty suunnitella hankkeen konkreettisia toimen-
piteitä, haastateltavat kokivat hankkeeseen valikoituneet kehittämiskohteet tärkeiksi.  
Erityisesti Keminmaan pilotissa oltiin tyytyväisiä seniorikeskuksen nimellä kulke-
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van palvelumallin kehittämiseen. Keskitetty ja matalan kynnyksen palvelu perustui 
tarpeeseen ja jo aiemmin käytössä olleisiin toimintamalleihin (palvelukioski).

Hankkeelta odotettiin konkreettisista tuloksista. Hankkeita on ollut paljon. Ne 
vievät aikaa, mutta tuovat myös resursseja kehittämiseen. Arjen kiireessä ne antavat 
tilaa oppia uusia asioita. Toisaalta hankkeita ei saisi olla käynnissä liian monta sa-
manaikaisesti.  Ennen muuta hankkeissa on huolehdittava saavutettujen tulosten jat-
kuvuudesta ja hankkeissa kehitettyjen asioiden juurtumisesta arjen työhön. Koko-
naisnäkemystä hankkeista tarvitaan ja ennen kaikkea siitä, miten yksittäiset hank-
keet liittyvät laajempiin kokonaisuuksiin.

Haastateltavat pitivät tähänastisen oppilaitosyhteistyön toimivuutta hyvänä. Osal-
le oli muodostunut tiiviit yhteistyösuhteet ammattikorkeakoulun opettajiin ja esi-
merkiksi opetukseen kuuluvien työharjoittelujaksojen organisointi hoitui jouhevasti. 
Oppilaitosyhteistyön muodot liittyivät haastateltavien puheissa pääasiassa harjoitte-
lujaksoihin ja opinnäytetöiden tekemiseen.  Opiskelijat ovat olleet tervetulleita arjen 
työhön auttaviksi käsipareiksi. 

Oppilaitosyhteistyön katsottiin avanneen myös väylän uuteen tietoon ja uusiin raik-
kaisiin ajatuksiin esimerkiksi opinnäytetöiden kautta. Jatkossa tätä puolta tulisi enem-
män korostaa oppilaitosyhteistyössä integroimalla kehittämishankkeita opetukseen. 
Myös yliopiston tutkimusosaamista voisi hyödyntää kehittämistoiminnan tukena.

Hankkeen tavoitteiden näkökulmasta positiivista oli, että haastateltavilla oli vain 
hyvää sanottavaa oppilaitosyhteistyöstä. Oppilaitokset miellettiin uuden tiedon tuot-
tajina, mutta myös opiskeluun kuuluvan harjoittelun kautta lisäresurssin antajina. 
Hankkeessa painotettiin oppilaitosten osallistumista palveluiden kehittämiseen yh-
dessä muiden toimijoiden kanssa. Joissakin piloteissa siinä oli päästy jo hyvin alkuun. 
Erityisen hyvää oli, että hanketoiminnassa oli tartuttu heti konkreettiseen tekemi-
seen. Tällä tavoin kokemuslähtöisesti toimien saatiin aineksia projektin tavoitteena 
olevalle hyvinvointipalvelujen kehittämisen toimintamallille.

VäLIARVIOINNIN ANTIA

Alkuarvioinnin valmistuttua oli aika siirtää katseet väliarviointiprosessiin. Myös vä-
liarvioinnissa aineistoa lähdettiin hankkimaan haastatteluin ja niihin valittiin mu-
kaan samoja henkilöitä, jotka olivat olleet mukana jo alkuarvioinnissa, sekä myös 
uusia toimijoita Rovaniemen alueelta. Haastateltavia oli yhteensä yhdeksän; kolme 
toimijaa Kemin, Keminmaan ja Rovaniemen alueelta.  Väliarvioinnissa tuotiin eri 
toimijoiden ääntä kuuluviin haastatteluiden myötä. Mukana olleet haastateltavat 
työskentelivät eri sektoreilla ja kuten kokonaisvaltaisesti koko hankkeessa, myös vä-
liarviointityössä, pyrittiin huomioimaan monitoimijuus kattavamman aineiston saa-
miseksi ja eri näkökulmat huomioiden. 

Väliarvioinnissa haastatteluiden keskeisiksi teemoiksi nousivat toiminnan kehit-
täminen, suunnitteluprosessit, odotusten täyttyminen, pilottien toimintojen kehittä-
minen, oppilaitosyhteistyö, hankkeen haasteet, verkostoituminen, konkreettiset tu-
losodotukset, sekä ajatukset ja toiveet jatkoa ajatellen. Väliarviointityössä tärkeässä 
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osassa olivat myös pilottien toimijoiden tapaamisista, kokouksista ja työpajoista teh-
dyt muistiot. 

Jokainen pilotti oli hankkeen väliarviointivaiheessa lähtenyt hyvin liikkeelle ja 
niiden oli mahdollista jatkaa kulkuaan aktiivisissa merkeissä. Uskoa siihen, että pilo-
teilla ja hankkeella kokonaisuudessaan on merkitystä ja hyötyä, löytyi ja näkyi eri 
toimijoiden keskuudessa. Tiettyä laajempaa vaikuttavuutta ja näkyvyyttä koettiin 
saavutettavan hankkeen ja juuri monitoimijuuden myötä. Yhteisellä rintamalla asioi-
den eteenpäin ajaminen koettiin mielekkääksi. Työelämän ja oppilaitosten välinen 
yhteistyö oli pilottien toiminnassa sujunut hyvin, ja yhteistyötä oli nähtävissä toteu-
tuneen eri tavoin sekä eri yhteyksissä. Työelämän ja oppilaitosten välinen yhteistyö 
oli jo hankkeen alkuarviointivaiheessa koettu tärkeäksi ja yhtälailla se näkyi merki-
tyksellisenä myös väliarviointia tehtäessä. 

Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeessa Living Lab -malli näkyi myös verkosto-
maisen yhteis-toiminnan kautta, jossa yhteistyötä tekivät keskenään eri toimijat, ku-
ten yritykset, kolmas sektori, julkinen sektori, oppilaitokset sekä itse palvelujen käyt-
täjät. Pilottien toiminnassa oli mahdollista nähdä se, että mukana toiminnassa sekä 
kehittämisprosesseissa olivat itse käyttäjät. Käyttäjälähtöisyyden voitiin siis todeta 
toteutuneen ja sen näkyvän eri pilottien toiminnan vaiheissa. Puhuttaessa avoimesta 
innovaatiosta voitiin nähdä eri toimijoiden muodostamat verkostot eri piloteissa, jois-
sa oli ollut mahdollista sekä jakaa ajatuksia että viedä toimintaa koko-naisvaltaisesti 
eteenpäin. Myös sillä, että jokaisen kyvyt ja mahdollisuudet otettiin huomioon, oli 
oma tärkeä ja oleellinen merkityksensä. Yleensäkin nykypäivänä organisaatioiden 
TKI-toiminnassa toimintojen ja palvelujen kehittäminen yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa on pärjäämisen kannalta ratkaisevaa. 

Ekosysteemin ajatusta mukaillen piloteissa oli saatu aikaan yhteistyöverkosto, jota 
voitiin luonnehtia toimivaksi ja aktiiviseksi toiminnan komponentiksi. Jokaisessa pilo-
tissa olennaisena osana näkyi yhteistyö työelämän ja oppilaitoksen välillä. Julkisen sek-
torin, yritysten ja muiden palveluntuottajien sekä järjestöjen edustajien mukanaolo 
nähtiin oleellisena ja tärkeänä pilottien sekä koko hankkeen toiminnan kannalta. Tässä 
yhteydessä voitiin myös nostaa esille aikaisemmin mainittu laaja vaikuttavuus ja se, 
miten tietoisuutta asioista voidaan viedä laajemmalla joukolla vahvemmin eteenpäin.

Pilottien toiminnasta nousi esille myös tiettyjä haasteita. Näistä voimakkaimmin 
näkyi resurssien vähyys etenkin ajankäytön ja tila-asioiden suhteen. Muita toimin-
nassa esiintyneitä haasteita olivat monitoimijuus, asiakkaiden sitoutuminen toimin-
taan, lupa-asiat, hankkeen lyhyt toiminta-aika ja oppilaitoksen toimintatapojen jous-
tamisen mahdollisuus. Kuitenkin vaadittavat ja tarpeellisimmat toimet oli pystytty 
olemassa olevilla resursseilla saamaan aikaiseksi. Väliarviointivaiheessa nousi esille 
se, että harva haastatteluihin osallistuneista osasi vielä hahmottaa sitä, millä tavoin 
itse pilotit ovat osa laajempaa kokonaisuutta. Muiden hankkeessa toimivien pilottien 
toiminta oli myös jäänyt haastatelluille toimijoille osittain hämäräksi. 

Väliarviointivaiheessa nostettiin esille myös haastateltujen tiettyjä odotuksia tule-
vasta. Konkreettiset odotettavat tulokset kiteytyivät pääosin yhteen asiaan: toimin-
nan jatkumiseen. Kehittämistyön toivottiin jatkuvan myös hankkeen jälkeen ja toi-
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voa asioiden järjestymiseksi tuntui löytyvän. Jokaisen pilotin kohdalla oli nähtävissä 
sitoutumista itse toimintaan ja toiminnan kehittämiseen. Toiminnan ollessa käynnis-
sä eri toimijoiden kesken, antoi uskoa sille, että toimintaa voidaan myös tulevaisuu-
dessa jatkaa. Toiminnan organisointi toimi piloteissa hyvin ja toimijoiden roolit näyt-
täytyivät selkeinä.  

Hankkeen tärkeys nähtiin mm. siinä, että miten tärkeää yhdessä tekeminen on ja 
mitä erilaisilla yhteistyömuodoilla voidaan saada aikaan. Monitoimijuus vaikutti toi-
mivan eri piloteissa hyvin ja toimintaa oli saatu vietyä eteenpäin. Eri organisaatioiden 
edustajat toimivat yhteistyössä keskenään ja asetettujen yhteisten tavoitteiden eteen 
oltiin valmiit tekemään töitä. Jo alkuarvioinnissa hankkeen voimavaraksi ja muista 
hankkeista erottavaksi tekijäksi nostettiin se, että hankkeessa on mukana paljon eri-
laisia toimijoita eri sektoreilta. Tiettyjen vastoinkäymistenkin kohdatessa yhteishenki 
säilyi ja oltiin valmiita jatkamaan eteenpäin. Väliarviointivaiheessa oli todettavissa, 
että hankkeen alkuvaiheissa asetetut tavoitteet olivat pysyneet edelleen olennaisina 
osina pilottien toimintaa. Näistä voitiin nostaa esille mm. verkostoituminen, yhteisöl-
lisyys, asiakaslähtöisyys, matalan kynnyksen palveluiden saatavuus sekä uusien toi-
mintatapojen tarpeellisuus.

HANKKEEN LOPPUARVIOINTI – MITä SAATIIN AIKAAN?

Loppuarvioinnissa lähdettiin liikkeelle Webropol-kyselystä, joka toteutettiin loka-
marraskuussa 2013. Kyselyyn vastasi 21 hankkeessa mukana olevaa toimijaa. Kutsut 
kyselyyn lähetettiin sähköpostitse 33 henkilölle, jotka kuuluivat joko ohjaus- tai pro-
jektiryhmään, tai olivat muilla tavoin keskeisesti hankkeessa mukana. Kyselyyn vas-
tanneita oli niin Kemin, Keminmaan kuin Rovaniemen alueelta. Kyselyssä kartoitet-
tiin tietoa siitä, mitä

• hankkeessa oli saatu aikaiseksi (verrattiin tilannetta ennen hanketta ja  
aikaa hankkeen päättyessä)

• miten hanke oli toimintakautensa aikana edennyt, missä onnistuttiin  
ja missä ei 

• millaisena yhteistyö työelämän ja oppilaitosten välillä koettiin
• oliko yhteistyö kehittynyt ja jos oli, millä tavoin

Myös hankkeen yhteiskehittämisen menetelmiä arvioitiin ja sitä, minkä arvosanan 
oli hankkeelle valmis myöntämään. 

Hankkeen lyhyestä toimintakaudesta huolimatta koettiin, että oli saatu aikaan 
paljon. Infokirjeet pitivät hankkeessa olevia toimijoita ajan tasalla, ja niitä pidettiin 
riittävän informatiivisina. Osallistujien sitoutumista kiiteltiin useammalla eri ta-
holla ja tämä näkyi niin työpajatoiminnassa sekä muissa yhteistyökuvioissa. Hank-
keen koettiin onnistuneen myös erilaisten tilaisuuksien ja koulutusten järjestämi-
sessä. Asiakaslähtöisyyttä oli pidetty hankkeen toiminta-aikana yllä ja se oli ollut 
keskeinen periaate jo hankkeen alkumetreiltä lähtien. Asiakasnäkökulman huomi-
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oiminen oli osoittautunut osin haastavaksikin, mutta se oli saanut laajalti positii-
vista palautetta. 

Oppilaitos-työelämäyhteistyölle oli nähtävissä tilausta laajassa mittakaavassa. Sil-
le oli selkeä tarve ja pilottien toimijat koottiinkin yhteen tätä päämäärää silmällä pi-
täen. Hankkeen koettiin aktivoineen eri toimijoita eri sektoreilta ja mahdollisuuksia 
laajempaan toimintaan oli tätä myötä saatu kartoitettua.  Yhteistyön koettiin toimi-
neen hyvin. Sitä kuvailtiin laajalla rintamalla mm. sanoin ”rakentavaa” ja ”tasa-ar-
voista”. Yhteistyön koettiin hankkeen myötä entisestään vahvistuneen ja lisäänty-
neen. Tiettyjen tekijöiden, kuten oppilaitosten opintosuunnitelmien ja resurssien 
vähyys tunnistettiin hankkeessa esiintyneiksi haasteiksi, mutta nämä haasteet tiedos-
tamalla oli mahdollista vaikuttaa toiminnan suuntaan. Opiskelijoiden roolia kiiteltiin 
tässä yhteydessä, mutta samalla todettiin, että heidän ohjaukseensa olisi pitänyt mah-
dollisesti kiinnittää vielä enemmän huomiota. Opiskelijat olivat hankkeen aikana eri 
piloteissa merkityksellisissä rooleissa ja heidän panostaan pidettiin tärkeänä.  

Mukana olleiden toimijoiden innostuneisuus ja kiinnostus oppilaitos- ja työelä-
mäyhteistyön kehittämiseen näkyi. Uusia ideoita kehittämistoimintaan oli saatu eri 
sektoreilta ja monet heistä olivat ottaneet aktiivisesti osaa itse kehittämistyöhön. Yh-
teistyö koettiin eri osapuolia hyödyttäväksi useilla eri tavoin; tiiviin yhteistyön myö-
tä saatiin kehitettyä ja toteutettua jotain sellaista, joka jäi elämään hankkeen päätty-
misen jälkeenkin. Eri toimijoiden roolit olivat konkretisoituneet ja vastuunjaosta ol-
tiin tietoisia. Myös se, mikä millekin organisaatiolle oli mahdollista ja realistista to-
teuttaa ja olla mukana, oli hankkeessa otettu hyvin huomioon. Uudet yhteistyön 
muodot olivat myös saaneet jalansijaa eri toimijoiden välisessä kanssakäymisessä. 
Joustavuutta ja motivaatiota kehittämiseen löytyi laajalta rintamalta.  

Loppuarviointia tehdessä nousi esille useaan otteeseen se, että hankkeessa toimi-
neet kokivat yhteistyön toimivan myös jatkossa vaivattomammin hankkeessa tehdyn 
ja pohjustetun yhteistyön myötä. Pelkästään sillä oli ollut merkitystä, että toimijat 
olivat oppineet tuntemaan toinen toistansa. Myös yhteydenottojen onnistumisen 
osalta oli tärkeää, kun oli tiedossa keneen tulisi yksinkertaisesti ottaa yhteyttä. Yh-
teistyö näyttäytyi usealle tekijälle hankkeen loppumetreillä entistä toimivampana ja 
systemaattisempana. 

Mietittäessä sitä, mitä olisi voitu tehdä toisin, esille nostettiin tavoitteiden selkeyt-
täminen ja se, että liikkeelle olisi pitänyt päästä vauhdikkaammin. Hankkeen al-
kuun olisi kyselyyn vastanneiden mielestä pitänyt panostaa enemmän, jotta hanke 
olisi lähtenyt liikkeelle nopeammin. Tämän myötä olisi voitu myös saavuttaa enem-
män käytännön kokemusta. Tähän kuitenkin vaikutti eri toimijoiden omat aikatau-
lut ja mahdollisuudet osallistua. Tavoitteet olisi ollut hyvä laatia konkreettisempaan 
muotoon heti hankkeen alkumetreiltä lähtien, jotta hankkeen keskeinen idea olisi 
selvinnyt täysin eri piloteissa toimineille.  Oman pilotin toiminnan ohella muut pi-
lotit tuntuivat jääneen taustalle siten, ettei niiden vaiheista ja toiminnoista oltu laa-
jemmin tietoisia. 

Aikaansaatujen palveluiden konkreettinen tuotteistus nähtiin jatkohankkeen si-
sältöön kuuluvana. Perustoiminta oli saatu toimivaksi, jolle on hyvä lähteä rakenta-
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maan uutta. Hankkeessa aikaansaatua pidettiin hyvänä alkuna toiminnan edelleen 
kehittämiselle. Jatkon haasteiksi loppuarvioinnissa nousi esille mm. se, millä tavoin 
oppilaitokset kykenevät vastaamaan riittävän nopeasti asiakkaiden tarpeisiin. Eten-
kin isompien asiakasryhmien kohdalla tarpeet voivat ilmetä hyvinkin nopeasti ja on 
kyettävä miettimään, millä tavoin näihin haasteisiin vastataan. Tässä ehdotettiin 
mm. osuuskuntatyyppistä toimintatapaa, jossa esimerkiksi opiskelijoilla olisi va-
paammat kädet toteuttaa itse toimintaa. Yleisesti tarkasteltuna toiminnalle oli saatu 
jo tässä vaiheessa hyvä pohja, jolle haluttiin lähteä rakentamaan myös tulevaisuuden 
verkostoja. Työelämästä nousevia tarpeita on hankkeen myötä jatkossa helpompi kar-
toittaa ja tehdä tätä myös systemaattisemmin. Myös työelämän toimijoilla on mah-
dollisuudet saada haluamaansa tietoa oppilaitosten osaamisesta. 

Loppuarviointikyselyssä tiedusteltiin sitä, minkä arvosanan olisi valmis hankkeel-
le antamaan. Kyselyyn vastanneesta 21 henkilöstä 11 oli valmis antamaan arvosanan 
3 (tyytyväinen) ja 9 kyselyyn vastannutta arvosanan 4 (erittäin tyytyväinen). Tätä 
kautta voidaan todeta hankkeen onnistuneen eri sektoreilla toimivien mielestä vähin-
täänkin hyvin. 

kuvio 1. Näkemyksiä hankkeen lopputuloksista. 
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kuvio 2. Hankkeen SWOT-analyysi.
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lopuksi – tästä eteenpäin

Pohjoinen hyvinvointikeskus -hankkeen päättyessä 31.12.2013 voidaan todeta hank-
keelle asetettujen tavoitteiden toteutuneen. Päätavoitteeksi asetettu työelämäyhteis-
työtä kuvaava toimintamalli saatiin kehitettyä. Piloteissa on hankkeen aikana synty-
nyt ja kokeiltu uusia palvelutoimintoja, uusia toimintatapoja on kokeiltu ja muodos-
tettu kehittäjäverkostoja. Piloteissa kehitettyjä toimintoja on tarkoitus jatkaa osana 
eri toimijoiden omaa toimintaa siten, että ammattikorkeakoulu on aktiivisena osa-
puolena toteuttamassa ja kehittämässä niitä edelleen. 

Kemin pilotissa kahden erilaisen toimintalinjan kehittäminen työttömien hyvin-
voinnin edistämiseksi nähtiin tarpeellisena ja realistisena. Kemin pilotin toimijat 
kokivat positiivisena monialaisen yhteistyön eri organisaatioiden ja asiantuntijoiden 
välillä. Pitkäaikaistyöttömien hyvinvoinnin tarkastuksia kehitetään edelleen yhteis-
työverkostossa ja haasteena on vastuukysymysten ja kirjaamiskäytäntöjen selvittämi-
nen. Tavoitteena on hyvinvoinnin tarkastusten toteuttaminen osana sosiaali- ja ter-
veysalan opiskelijoiden opiskelua sekä Kemin kaupungin perusterveydenhuollon ja 
Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön palvelutuotantoa. Työmatkalla-ryhmätoiminta 
tarjoaa pitkään työttömänä olleille asiakkaille laaja-alaista, kokonaisvaltaista palve-
lua, jonka tavoitteena on tukea osallistujia oman työllistymispolun suunnittelussa ja 
toteuttamisessa sekä mielekkään arjen rakentamisessa. Toiminnassa on keskeistä 
työparina työskentely, mikä antaa mahdollisuuden kehittää moniammatillista yhteis-
työtä ja osaamista. Pilotoinnin kautta saatavien kokemusten avulla ryhmätoiminta 
siirtyy pysyväksi osaksi Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön toimintaa.

 Keminmaan pilotin kehittämisprosessissa vahvistui osallistavien työmenetelmien 
merkitys työelämäyhteistyön kehittymisessä. Avoimissa työpajoissa kokeiltiin roh-
keasti uusia tapoja toteuttaa kehittämistyötä ja suunnittelua Living Lab -ideaa nou-
dattaen. Osallistavat menetelmät ovat mahdollistaneet eri toimijoiden – järjestöjen, 
kunnan, oppilaitosten, palvelutuottajien – tutustumisen toisiinsa ja sitä kautta yhteis-
työ on tullut luontevammaksi. Kehittämisprosessin aikataulu, työpajojen määrä ja 
ajankohdat on tärkeä olla kaikkien osallistujien tiedossa heti prosessin alussa. Tämä 
todennäköisesti parantaisi osallistujien motivoitumista ja sitoutumista kehittämis-
työhön. Keminmaan pilotin kehittämistyön aikana on kokeiltu Palvelukeskus Kallin-
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rannassa teemallisia torstai-iltapäiviä, jotka ovat sisältäneet erilaisia ikääntymiseen 
ja hyvinvointiin liittyviä ajankohtaisia aiheita. Lisäksi geronomiopiskelijat avasivat 
pilotin aikana ”hyvinvointikioskin”, josta ikäihmiset saivat tietoa kunnan palveluista 
sekä apua arjen pieniin kysymyksiin. Tavoitteena on, että Kallinrannasta tulisi ke-
minmaalaisille ikääntyville matalan kynnyksen kohtaamis- ja toimintapaikka, seni-
orikeskus. Hankkeen päättymisen jälkeen jää kysymykseksi miten erilainen toiminta 
mahdollistetaan seniorikeskuksessa ja miten syntynyttä kehittäjäverkostoa voidaan 
hyödyntää toiminnan mahdollistamiseksi.   

Kolarin pilotissa tavoitteena oli yleinen työelämäyhteistyön kehittäminen.  Asiak-
kaiden osallisuutta hyvinvointipalveluiden kehittämisessä haluttiin vahvistaa oppi-
laitosyhteistyön kautta. Hyvinvointialan perusopetuksen koulutussisältöjä alettiin 
kehittää paremmin työelämää palveleviksi ja rakenteita harvaan asutulle alueelle so-
pivaksi. Opinnäytetöiden aiheita alettiin hankkia työelämästä ja niiden tekemisellä 
pyrittiin vastaamaan johonkin konkreettiseen työelämän tarpeeseen. Opiskelijoille 
alettiin tarjota aitoja oppimisympäristöjä ja hyvinvointipalveluiden asiakkaille uusia 
sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja vaihtelua arkeen opiskelijoiden jär-
jestämän toiminnan kautta. 

Rovaniemen pilotissa fysioterapiaopiskelijoiden urheilufysioterapiatoiminta on 
onnistuttu integroimaan Lapin Urheiluakatemian tukipalvelutoimintaan. Fysiotera-
piaopiskelijoiden urheilufysioterapian keskeiset opintosisällöt on pystytty pilotin ai-
kana uudistamaan ja niiden sisältöä laajentamaan osana peruskoulutusta. Osaamis-
keskusajattelun laajentamiseksi moniammatillisen yhteistyön merkitys on korostu-
nut toimijoiden jatkokoulutustoimintaa ideoitaessa. Kansallisen ja jopa kansainväli-
sen aihealueen osaamista kehittävän moniammatillisen lisäkoulutuksen tarve on 
tullut selkeästi esille. Pilotin ydinverkoston toimintatavoissa on edelleen haasteita toi-
mintaa kehitettäessä. Esimerkiksi valmennuspuolen tiedon lisääminen urheilufysio-
terapiatoiminnasta ja toisaalta fysioterapeuttien osaamisen laajentaminen valmen-
nuksesta vaatii edelleen panostusta. Vertaisoppiminen moniammatillisesti ja työpa-
rityöskentely urheilijan ollessa toiminnan keskiössä oli pilotissa saavutettuja keskeisiä 
hyötyjä.  Pilotin toiminta-ajatus elää myös jatkossa. Urheilufysioterapian osaaminen 
on nivottu osaksi fysioterapeuttiopiskelijoiden koulutusta myös 1.1.2014 aloittavassa 
Lapin ammattikorkeakoulussa. Ympäröivä urheilun kenttä tarvitsee fysioterapeut-
tien osaamista toiminnassaan ja tämä tarve tarjoaa ammattikunnalle myös mahdol-
lisuuden edelleen kehittää uusia palvelumuotoja muun muassa matkailijoille esimer-
kiksi visioidun opiskelijoiden osuuskuntatoiminta-ajatuksen pohjalta.            

Hankkeen myötä on saatu hahmotettua palvelukenttää laajemmassa mittakaavas-
sa. Aikaisemmin toiminnan näkyvinä piirteinä on ollut tietyllä tapaa palveluiden 
hajanaisuus ja päällekkäisyys, mutta yhteistyön lisääntyessä eri toimijoiden välillä, on 
saatu rakennettua toiminnalle vankempaa pohjaa. Kynnyksen voidaan todeta madal-
tuneen ajatellen yhteydenottoa muihin toimijoihin, ja tämä helpottaa toimintaa olen-
naiselta osaltaan myös jatkossa. Verkostoitumisessa tärkeässä osassa on tulevaisuutta 
ajatellen se, miten toisten organisaatioiden toimintakulttuurit tunnetaan.  Tässä ko-
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rostuu toimijoiden sitoutuneisuus sekä halu olla mukana. Hankkeen myötä tällaista 
kiinnostusta ja innostusta on ollut nähtävissä. 

Hankkeen päättymisen jälkeen toimintamallin mukaista työelämäyhteistyön 
koordinointia ja organisointia jatketaan Lapin AMK:n hyvinvointipalveluiden osaa-
misalan omana toimintana. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja juurruttaminen 
osaksi osaamisalan perusprosesseja ja konkreettista toimintaa edellyttää siihen suun-
nattuja resursseja. Ensimmäisenä toimenpiteenä toimintamallin vakiinnuttamiseksi 
on muodostaa osaamisalan tiimi ja nimetä kampusvastaavat. Toimintamallissa ku-
vattu kehittäjäverkosto perustetaan kutsumalla keskeisimpien yhteistyökumppanei-
den edustajia verkoston jäseniksi. Osaamisalan tiimi, kampusvastaavat ja kehittäjä-
verkosto aloittavat toimintansa kevään 2014 aikana. Toimintamallin vakiinnuttami-
sen alkuvaiheessa korostuu toiminnan myötä saatavan kokemuksen ja arvioinnin 
avulla tapahtuva tehtävien, roolien ja käytettävän työajan selkiytyminen ja tarkentu-
minen. Lisäksi työelämäyhteistyötä helpottavien välineiden, kuten opinnäytetyöpan-
kin, internet-sivujen ja erilaisten dokumentointipohjien, kehittäminen jatkuu. 

Hankkeessa kehitetyt erilaiset toiminnot ovat siirrettävissä laajempaan käyttöön; 
eri sektoreiden ja toimijoiden tietoisuuteen. Myös uudenlaisten oppimisympäristöjen 
merkitys on jatkoa ajatellen oleellinen. Uusia yhteistyön muotoja on hankkeen myötä 
kehittynyt, ja nämä toivottavasti jäävät osaksi laajempaa toimintaa myös tulevaisuu-
dessa. Kokonaisuudessaan hankkeella on pyritty saamaan laajemmin aikaan vaikut-
tavuutta ja näkyvyyttä, missä on myös onnistuttu. Asioita voidaan myös jatkossa ajaa 
eteenpäin samoin ottein; yhdessä. 
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Pohjoinen hyvinvointikeskus -hanke työelämäyhteistyön kehittäjänä

Ammattikorkeakoulujen yksi keskeinen tehtävä on toimia alueensa vaikuttajana 
tukemalla toimintaympäristönsä elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä 
ja verkostoitumista tarvitaan entistä enemmän toimintaympäristön 
muutosten ja niukkenevien resurssien vuoksi. Tämä edellyttää oppilaitoksilta ja 
yhteistyökumppaneilta joustavuutta, nopeaa reagointikykyä sekä innovatiivista 
ja asiakaslähtöistä ajattelua. Työelämäyhteistyön kehittämiseksi aloitettiin 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun, Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin 
yliopiston yhteisprojektina EAKR-rahoitteinen Pohjoinen Hyvinvointikeskus 
-hanke. Hankkeessa oli mukana tiiviisti myös Ammattiopisto Lappia. 

Pohjoinen Hyvinvointikeskus -hankkeessa (1.9.2012–31.12.2013) kehitettiin 
Lapin ammattikorkeakoulun (1.1.2014–) hyvinvointipalveluiden osaamisalalle 
toimintamalli alueen hyvinvointipalvelujen kehittämiseksi ja osaamisen 
edistämiseksi. Toimintamallilla edistetään oppilaitosten ja työelämän välistä 
yhteistyötä vastaamaan paremmin työelämän tarpeita, ja luodaan avoimia 
oppimisympäristöjä sekä pysyviä kehittämisverkostoja. Toimintamallin 
ja -prosessien avulla tuotetaan hyvinvointiin liittyvää koulutus-, palvelu- 
ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä integroidaan niitä paremmin 
opiskelijoita, alueen toimijoita ja elinkeinoelämää palvelevaksi.  

Yhteistyötä tehostavan ja koordinoivan toimintamallin rakentamiseksi 
hankkeessa käynnistettiin pilotit Keminmaassa, Kemissä, Kolarissa ja 
Rovaniemellä. Pilottien tarkoituksena oli tuottaa tietoa toimintamallin osa-
alueiden ja kehittämisverkoston toimintatavan rakentamiseksi sekä kehittää 
uusia palvelumuotoja pilottien teemojen mukaisesti. Raportin itsenäisissä 
artikkeleissa kuvataan ja arvioidaan näiden pilottien toteutumista. Raportissa 
kuvataan myös hankkeen taustaa ja tarkoitusta sekä esitellään hankkeessa 
kehitetty toimintamalli. Lapin yliopiston toteuttamana hankkeen arviointi 
kokoaa raportin lopuksi yhteen yhteistyökumppaneiden ja hanketoimijoiden 
näkemykset hankkeen etenemisestä ja onnistumisesta.

”Että olisi joku  
toimintamalli olemassa…”
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