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1 Hankkeen taustat ja lähtökohdat 
 

SenioriKaste‐hankkeen valmistelu käynnistyi vuonna 2011 Keski‐Pohjanmaalla ja laajeni vähitellen Pohjois‐

Suomen alueelle yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Sosiaali‐ ja terveysministeriön kanssa. 

Sosiaali‐  ja  terveysministeriö  myönsi  päätöksellään  20.1.2014  Pohjois‐Suomen  SenioriKaste‐hankkeelle 

valtionavustusta yhteensä 1,2 milj. euroa ajalle 1.3.2014 

–31.10.2016.  Hanketta  hallinnoi  Kokkolan  kaupunki.  Hanke  koostui  neljästä  toiminnallisesta 

osakokonaisuudesta: Kainuu, Keski‐Pohjanmaa, Lappi ja Oulunkaari. Kuntia oli mukana yhteensä 40.  

Toimintaympäristöt  vaihtelevat  alueittain  suuresti.  Kainuun  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä 

järjestää ja tuottaa 7 kunnan alueella sosiaali‐ ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon palvelut. 

Oulunkaaren  kuntayhtymä  järjestää  ja  tuottaa  viiden  kunnan  alueella  sosiaali‐  ja  perusterveydenhuollon 

palvelut  sekä  elinkeinotoiminnan.  Keski‐Pohjanmaalla  on  kaksi  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  toimijaa: 

Kokkolan kaupunki ja Keski‐Pohjanmaan erikoissairaanhoito‐ ja peruspalvelukuntayhtymä, jonka yhteydessä 

toimii  Peruspalveluliikelaitos  Jyta  (Jokivarsikuntien  yhteistoiminta‐alue)  järjestäen  seitsemän  kunnan 

sosiaali‐  ja  perusterveydenhuollon  palvelut.  Lapissa  on  kaksi  erikoissairaanhoidon  tuottajaa:  Lapin 

sairaanhoitopiiri  Rovaniemellä  ja  Länsi‐Pohjan  sairaanhoitopiirin  kuntayhtymä  Kemissä.  Kemijärvellä 

sijaitseva  sairaala  Lapponia  tuottaa  joitain  peruserikoissairaanhoidon  palveluja  perusterveydenhuollon 

alaisuudessa.  Lapin  16  kunta  järjestää  sosiaali‐  ja  perusterveydenhuollon  palvelut  itsenäisesti.  Lisäksi 

kuntayhtymänä terveyspalvelut järjestävät Enontekiö ja Muonio sekä Pelkosenniemi ja Savukoski 

Kainuussa,  Oulunkaaressa  ja  Lapissa  on  ollut  aikaisemmin  jo  useita  vanhustenhuollon  kehittämiseen 

liittyneitä hankkeita. SenioriKaste on jatkumoa Ikäihminen toimijana – 

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois‐Suomenssa ‐hankkeelle, joka 

päättyi syksyllä 2014. 

Hankkeen  valmistelun  aikana  ja  edelleen  on  menossa  laaja 

vanhustenhuoltoa  koskevien    säädösten  ja  ohjeiden uudistustyö  sekä 

sosiaali‐ ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva palvelurakenteiden 

muutos.  Jo  hankkeen  suunnitteluvaiheessa  voitiin  ottaa  huomioon 

toiminnan uudet painopistelueet.  

Seuraavat säädökset ohjaavat kuntien vanhustenhuollon toimintaa: 

 Kansallinen muistiohjelma 2012 

 Laki  ikääntyneen  väestön  toimintakyvyn  tukemisesta  sekä 

iäkkäiden sosiaali‐ ja terveyspalveluista (vanhuspalvelulaki) 1.7.2013  

 Laatusuositus  hyvän  ikääntymisen  turvaamiseksi  ja  palvelujen 

parantamiseksi 2013 

 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma 2014 

 Uusi perhehoitolaki keväällä 2015 

Kuvio 1 Hankealue 

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kysymys sekä väestörakenteen muuttumisesta että iäkkäiden 

määrän kasvusta. Taustalla vaikuttavat sekä suurten ikäluokkien tuleminen eläkeikään että syntyvyyden ja 
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kuolevuuden  aleneminen.  Tilastokeskuksen  arvion  mukaan  yli  65‐vuotiaiden  osuus  väestöstä  nousee 

nykyisestä  16  prosentista  26  prosenttiin  vuoteen  2017  mennessä.  Ennusteiden  mukaan  erityisesti 

vanhimmissa ikäluokissa määrä kasvaa eniten.  

Ikäihmiset  eivät  ole  yhtenäinen  ryhmä,  vaan  joukossa  on  kasvava  määrä  varsin  terveitä  ja  omin  avuin 

pärjääviä ihmisiä sekä myös runsaasti hoivaa tarvitsevia ihmisiä. Tällä hetkelläkin vain joka neljäs 75 vuotta 

täyttäneistä käyttää säännöllisiä kotihoidon palveluja. Kuitenkin muistisairauksien osuus lisääntyy nopeasti. 

RAI‐tietokannan  mukaan  joka  toisella  vanhuspalvelujen  asiakkaalla  on  diagnostisoitu  muistisairaus.  

Ikäihmisten  määrän  kasvu  lisää  merkittävästi  asumiseen  ja  kotihoitoon  sekä  oman  toimintakyvyn 

ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä elämänlaatuun liittyvien palvelujen tarvetta ja kysyntää.  

Kokonaistavoitteena  on  mahdollisimman  terve  ja  toimintakykyinen  ikääntyminen  sekä  laadukkaat  ja 

vaikuttavat palvelut silloin kun niitä tarvitaan. Jokaisella on toimintakyvystä riippumatta oltava mahdollisuus 

elää  hyvää  elämää.  Laatusuosituksen  slogan  onkin  enemmän  elämänlaatua  –  parempaa  arkea. 

Toimintakyvyn  koheneminen  on  merkittävä  voimavara  paitsi  ihmisen  itsensä  kannalta  myös 

yhteiskunnallisen  kestävyyden  kannalta.  Itsenäinen  kotona  asuminen,  omaisista  huolehtiminen  ja 

vapaaehtoistoiminta ovat ihmiselle vahva sosiaalisen pääoman lähde. 

Vanhuspalvelulaissa,  ikäihmisten  laatusuosituksessa  ja  valtioneuvoston  rakennepoliittisen  ohjelman 

toimeenpanoesityksessä  on  ensisijaisena  tavoitteena  laitoshoidon  vähentäminen  ja  kotona  asumisen 

mahdollistaminen.  Palvelut  on  järjestettävä  niin,  että  ne  tukevat  ikäihmisten  hyvinvointia,  terveyttä, 

toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta sekä ehkäisevät muuta palveluntarvetta. 

Laatusuosituksessa  on  annettu  valtakunnalliseksi  tavoitteeksi,  että  vuoteen  2017  mennessä  75  vuotta 

täyttäneistä 

 91–92 % asuu kotona 

 13–14 % saa säännöllistä kotihoitoa 

 6–7 % saa omaishoidon tukea 

 6–7 % on tehostetun palveluasumisen piirissä 

 2–3 % on pitkäaikaisessa laitoshoidossa 

2 Hankkeen toimintarakenteet 

 

2.1   Resurssit ja organisoituminen 
 

Sosiaali‐  ja  terveysministeriö  myönsi  SenioriKaste‐hankkeelle  valtionavustusta  yhteensä  1 246 825  euroa 

1.2.2014–31.10.2016  välisenä  aikana  syntyneisiin  kustannuksiin.  Lapin  toiminnallisen  kokonaisuuden 

hankeaika oli 1.11.2014–31.10.2016 ja kokonaiskustannukset 458 618 €. 

Pohjois‐Suomen  SenioriKaste  oli  yksi  hankekokonaisuus,  jota  toteuttivat  neljä  toiminnallista 

osakokonaisuutta:  Kainuun  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  kuntayhtymä,  Kokkolan  kaupunki,  Kolpeneen 

palvelukeskuksen  kuntayhtymä/Pohjois‐Suomen  sosiaalialan  osaamiskeskus  sekä  Oulunkaaren 

kuntayhtymä.  Lisäksi  hankkeella  oli  yhteinen  koordinaatio.  Hankkeen  yhteistyöstä,  hallinnoimisesta  ja 
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organisoimisesta  on  tehty  osapuolten  kanssa  sopimus1,  joka  on  luettavissa  Innokylässä.  Hankkeen 

hallinnoimisesta vastasi Kokkolan kaupunki. 

Hankehenkilöstön  rekrytointi  aloitettiin  rahoituspäätöksen  tultua  ja hallinnointisopimuksen hyväksymisen 

jälkeen.  Lapin  toiminnallinen kokonaisuus pääsi  käynnistymään  vasta  keväällä 2015 kun hanketyöntekijät 

valittiin. Toiminnallisten osakokonaisuuksien hankehenkilöstö kokoontui yhteisiin tiimikokouksiin videoteitse 

noin  kerran  kuukaudessa.  Osa  tiimikokouksista  oli  teematyöskentelyä  sovitusta  yhteisestä  kehittämisen 

kohteesta. Yhteisiä tapaamisia järjestettiin 2–3 kertaa vuodessa. Lapin toiminnallisessa osakokonaisuudessa 

työntekijät pitivät tiivistä yhteyttä ja työpalavereita pidettiin tarpeen mukaan myös etäyhteydellä. 

Taulukko 1  Hankehenkilöstö 

Lapin osakokonaisuuden työntekijät 

Leila Mukkala  projektipäällikkö  1.11.2014–31.10.2016  100% 

Tuula Anunti  kehittäjäsosiaalityöntekijä  2.2.2014–31.1.2015  100 % 

Saara Bitter  muistikoordinaattori  16.2.2014–30.9.2016  100 % 

Anitta Mikkola  kuntoutuksen 
kehittäjätyöntekijä 

2.2.–31.12.2015  100 % 

Sari Tapiola  saamelaisasiat  1.11.2015–29.2.2016  100 % 

Pirkko Jäntti  geriatri  1.5.–31.12.2015  30 % 

 

Hankehenkilöstön  lisäksi  kehittämistyöhön  osallistuivat  alueiden  kuntien  ja  kuntayhtymien  työntekijät 

kehittäjäryhmien jäseninä ja asiantuntijoina. Pohjois‐Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen taloussihteerin 

ja  suunnittelijan  tarvittava  työpanos  on  hankittu  ostopalveluna.  Lapin  osahankkeen  projektipäällikkö  on 

toiminut  koko  hanketyöskentelyn  ajan  Lapin  sairaanhoitopiirin  ikäihmisten  asiantuntijatyöryhmän 

työkokouksissa koordinaattorina.  

Hankkeelle nimettiin STM:n päätöksen edellyttämä ohjausryhmä. Ohjausryhmä seurasi  ja arvioi hankkeen 

kokonaisuuden  toteutumista,  hyväksyi  mahdolliset  muutokset  tavoitteisiin  sekä  hoiti  viestinnän  omiin 

taustatahoihin. Kukin  toiminnallinen osakokonaisuus nimesi ohjausryhmään kaksi  jäsentä varajäsenineen. 

Järjestöjen  ja  asiakkaiden  edustajat  nimettiin  hallinnointialueelta.  Ohjausryhmän  puheenjohtaja  oli 

hankkeen  hallinnoijan  edustaja.  Osakokonaisuuksien  projektipäälliköt  osallistuivat  kokouksiin 

asiantuntijoina. Ohjausryhmä on kokoontunut kuusi kertaa. 

Taulukko 2  Hankkeen ohjausryhmä taustatahoineen 

Taustataho  Jäsen  Varajäsen 

Keski‐Pohjanmaa 
 
 
 
 

Maija Juola, pj 
vanhustenhuollon palvelujohtaja 
 
Tarja Oikarinen‐Nybacka, vpj 
peruspalvelujohtaja 

Hanna Saarinen 
palvelupäällikkö 
 
Katja Österlund 
kotihoidon ohjaaja 

Kainuu  Eija Tolonen 
vanhuspalvelujohtaja 
 

Eija Rämä 
vastuualuepäällikkö 
 

                                                            

1 https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit  
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Marita Pikkarainen 
kehittämisjohtaja 

Marja‐Liisa Ruokolainen 
erikoissuunnittelija 

Lappi  Katja Valkama/Anita Lammassaari 
palvelukeskuksen johtaja 
 
Kaisa Kostamo‐Pääkkö 
kehitysjohtaja 

Eija Halonen 
kuntoutuspäällikkö 
 
Asta Niskala 
kehittämispäällikkö 

Oulunkaari  Anu Vuorinen 
kehitys‐ ja resurssijohtaja 
 
H.Tapio Hanhela 
ylilääkäri 

Leena Pimperi‐Koivisto 
kuntayhtymän johtaja 

Järjestöt, ikäihmiset  Mirja Hynninen 
vastaava muistiasiantuntija 
 
Helge Kattilakoski 
Kokkolanseudun omaiset ja 
läheiset ry 
 
Maija‐Liisa Pulkkinen 
Perhonjokilaakson omaiset ja 
läheiset ry 
 
Riitta Huusko 
Vanhusneuvosto 

Liisa Mäkelä 
muistiasiantuntija 
 
Elisa Hietaharju 

Kaste‐ohjelma  Leena Meriläinen 
ohjelmapäällikkö 

 

THL 
 
 
 
STM 

Sirpa Andersson 
erikoissuunnittelija, ad 2014 
Rauha Heikkilä 
kehittämispäällikkö 1.1.2015‐ 
 Satu Karppanen 
neuvotteleva virkamies 1.1.2015 
alkaen 

 

SenioriKaste  Liisa Ahonen, hankejohtaja 
Margit Yli‐Kotila, Keski‐Pohjanmaa 
Merja Leskinen, Kainuu 
Leila Mukkala, Lappi 
Hanna Siltakoski, Oulunkaari 

 

 

Lapin  toiminnallinen  osakokonaisuus  nimesi  projektityhmän  ja  Länsi‐Pohjan  kunnista  koottiin  tukitiimi 

seuraamaan  ja  arvioimaan  oman  alueen  osakokonaisuuden  etenemistä  ja  tavoitteiden  toteutumista. 

Projektitiimi on kokoontunut kahdeksan kertaa.  

Taulukko 3  Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden koordinaatioryhmä 

Tausta   Jäsen 

Kehittämispäällikkö, Poske  Asta Niskala, pj 

Kehittämisjohtaja, Poske  Kaisa Kostamo‐Pääkkö 

Vanhustyön johtaja, Rovaniemi  Johanna Lohtander (2015 vuoden loppuun) 
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Palveluesimies, Rovaniemi  Tuulikki Louet‐Lehtoniemi (2016 alkaen) 

Geriatri, Rovaniemi  Kimmo Määttä 

PTH‐yksikkö, LSHP 
 

Tapio Kekki, ylilääkäri (2015 vuoden loppuun) 
Rea Räisänen, suunnittelija (2016 alkaen) 

Vanhus‐ ja vammaispalvelujohtaja, Kemi  Rauha Hannu  

Kehittämispäällikkö, LPSHP 
Vs. kehittämispäällikkö 

Merja Haapakorva‐Kallio (2016) 
Maritta Rissanen (2015) 

Sosiaalisihteeri, Enontekiö  Annikki Kallioniemi 

Vanhustyönjohtaja, Salla  Terttu Hannula 

 

Kehittämistyön resurssit muodostuivat myös erilaisista toiminta‐ ja kehittäjäryhmistä. Kehittäjäryhmissä on 

kuntien  ja kuntayhtymien  sosiaali‐  ja  terveydenhuollon  työntekijöitä  ja esimiehiä  sekä alueen  järjestöjen, 

yksityisten,  vapaaehtoisten  ja  kunnan  muiden  hallintokuntien  toimijoita.  Ikäosaamiskeskuksen 

henkilökunnan kanssa hanke on tehnyt tiivistä yhteistyötä.  

Lapin  toiminnallisessa  osakokonaisuudessa  kehittäjäasiakkaiden  ja  kokemusasiantuntijoiden  tapaamisten 

tarkoituksena  oli  saada  kokemuksellista  tietoa  siitä,  miten  asiakkaiden  osallisuutta  palveluiden 

kehittämisessä voidaan vahvistaa. Tavoitteena oli saada monipuolista tietoa sosiaali‐ ja terveyspalveluista ja 

huomioida  kehittäjäasiakkaiden  näkemykset  muistipolun  kehittämisessä.  Kokemusasiantuntijoita  on 

haastateltu  Länsi‐Pohjassa  ja  saamelaisalueen  kunnissa.  Ikäosaamiskeskuksen  muistipoliklinikan  ja  Lapin 

Muistiyhdistyksen  Ivalon  alajaoston  kehittäjäasiakkaita  tavattiin  useamman  kerran  ja  kuulin  heidän 

näkemyksiä kehittämistyöhön. 

Lapin  alueella  on  pidetty  kuntoutuksen  osalta  keväällä  kolme  työkokousta,  joissa  kerättiin  tietoa 

kuntouttavan  työotteen  ja  kuntoutuksen  nykytilasta.  Syksyn  aikana  järjestettiin  seitsemän  valmentavaa 

työkokousta, joissa aiheena mm. vanhuskeskeinen työote, kotikuntoutuksen malli, joka sisältää kuntouttavan 

kotihoidon.  Kotikuntoutuksen malli on osa alueellista muistipolkua. 

Muistihoitajilta ja ‐koordinaattoreilta on kerätty tietoa kuntien muistisairaan hoidon tilasta ja tehty nykytila‐

analyysi.  Työkokouksissa  ja  työpajapäivillä  on  suunniteltu  alueellista  muistipolkua  eri  ammattilaisten, 

johtajien  ja vanhusneuvostojen  työkokouksissa. Pientyöryhmä  työsti  Ikäosaamiskeskuksen  tilavalmisteluja 

SenioriKaste ‐hankkeen tukemana. 

Lapin alueella on kokoontunut seuraavia kehittäjäryhmiä/työkokouksia: 

 THL:n rakennemuutoksen aluetyöpajapäivä Rovaniemellä työpajapäivä Lapin kuntien johtajille 

 Seutukuntakierrokset  yhteistyössä  Lapin  sairaanhoitopiirin  ikäihmisten  asiantuntijatyöryhmän 

kanssa  (Rovaniemi–Ranua–Posio,  Itä‐Lappi,  Pohjois‐Lappi,  Tunturi‐Lappi).  Etsittiin  vastauksia 

kysymyksiin:  1)  Keskeisimmät  pullonkaulat  ikäihmisten  turvallisessa  kotona  asumisessa?  2) 

Vahvuutemme,  joilla  ikäihmisten  turvallinen  elämä  kotona  toteutuu?  3)  Alueellisen  yhteistyön 

mahdollisuudet? 

 Ikäosaamiskeskuksen pientyöryhmä  tilavalmistelut  (kerran viikossa keväällä 2015  ja  kolme kertaa 

syksyllä 2015. Kaksi kertaa kevät 2016 ja muuten sähköpostikokouksella).  

 Alueellinen kotikuntoutus, kuntoutuksen valmentavat työkokoukset, (10) 

 Alueellinen muistipolku, muistihoitajien ja muiden ammattilaisten työkokoukset (12) 

 Hankekokonaisuus: Kuntien sosiaali‐ ja vanhusjohtajien työkokoukset (16) 
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 Gerontologisen sosiaalityön työkokoukset (6) 

 Alueellinen vanhusneuvosto (11) 

 Valmentavat  työkokoukset  ammattilaisille,  kuntalaisille  ja  kolmannelle  sektorille,  muistisairaudet 

(13) 

 Alueellinen vanhussuunnitelma, pth:n Ikäihmisten asiantuntijatyöryhmä (kerran kuukaudessa) 

 Länsi‐Pohjan tukitiimi (10) 

 Seminaaripäivät:  23.5.2016  Muistipolun  laadinta  ja  päivitys,  15.12.2015  Moniammatillisuus 

vanhuspalveluissa, 3.11.2015 Muistisairaan palvelupolku 

 

2.2   Hankkeen viestintä 
 

Viestintä  perustuu  ohjausryhmän  hyväksymään  viestintäsuunnitelmaan2,  joka  on  luettavissa  Innokylässä. 

Hankkeella oli yhteinen esite sekä kullakin osakokonaisuudella RollUp‐juliste. 

Ohjausryhmä  hyväksyi  hankkeessa  käytettävän  graafisen  ilmeen,  jota  käytetään  kaikessa  viestinnässä. 

Toiminnalliset osakokonaisuudet hyödynsivät omien organisaatioiden viestinnän asiantuntijoiden osaamista 

mediatiedotteissa, esitteissä, sähköisen materiaalin laatimisessa ja henkilöstötiedotteissa.  

Hankkeen  kehittämistyö  ja  tuotokset  ovat  saaneet  kiitettävästi  näkyvyyttä  alueiden  paikallis‐  ja 

aluelehdistössä.  Esimerkiksi  perhehoidon  aloittaminen  on  kiinnostanut  lehdistöä  Oulunkaaren  ja  Keski‐

Pohjanmaan  alueella.  Hankkeen  kehittämistyö  ja  tuotokset  Tervolassa  ovat  saaneet  näkyvyyttä  alueiden 

lehdistössä  sekä  alueellisissa  uutisissa.  Tervolan  muistipoliklinikkatoiminnan  aloittaminen  ja 

työterveyshuollon kytkeminen osaksi alueellista muistipolkua on kiinnostanut lehdistöä ja alueuutisia Länsi‐

Pohjan  ja  Lapin  alueella.  SenioriKaste  sai  alueellista  näkyvyyttä  myös  television  alueuutisissa,  johon 

haastateltiin Tervolan toimijoita ja SenioriKaste‐hankkeen muistikoordinaattori Saara Bitteriä. Länsi‐Pohjan 

alueella  ilmestyvä Kirkkolaiva‐lehti  on  tehnyt myös  jutun  Tornion  seurakuntatalolla pidetystä  esityksestä, 

jossa käsiteltiin muistisairauksien ennaltaehkäisyä ja varhaista havaitsemista. 

Hankkeessa on pyritty tietoisesti vaikuttamaan laaja‐alaisesti myös hankealueen väestön ja eri toimijoiden 

asenteisiin  muistisairauksia  ja  muistisairaita  kohtaan.  Lapin  maakunnassa  on  pidetty  yleisöluentoja 

kolmannen  sektorin  toimijoille mm.  eri  yhdistyksille  ja  järjestöille,  seurakunnalle  ja  muille  toimijoille  eri 

aiheista,  kuten muistisairauksien  ennaltaehkäisystä,  varhaisesta  havaitsemisesta  ja  siitä, milloin  on  syytä 

huolestua muistista. Tilaisuuksia on pidetty yhteensä yli 40 ja kuulijoita paikan päällä on ollut 5–105 henkilöä, 

ikäjakauma tilaisuuksissa oli työikäisistä aina 104‐vuotiaaseen. Kaiken kaikkiaan osallistujia tilaisuuksissa oli 

yli 1 000 ihmistä. 

Hankkeen  kotisivuja  www.kokkola.fi/seniorikaste  ja  Innokylästä  löytyviä  materiaaleja  on  markkinoitu 

kaikkien  viestien  yhteydessä.  Lapin  toiminnallisen  osa‐kokonaisuuden  sivut  löytyvät  sosiaalikollegasta 

http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste.  Hankkeen  aikana  syntyvät  julkiset  dokumentit  ja 

tuotokset julkaistaan Innokylässä. Sosiaalisen median, mm. SenioriKasteen facebook‐profiilin, Oulunkaaren 

twitter‐tilin,  Hyvinvoiva  Kainuu  –  facebook‐profiilin  ja  Pohjois‐Suomen  sosiaalialan  osaamiskeskuksen 

                                                            

2 https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/materiaalit  
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facebook‐sivun  kautta  on  välitetty  laajalle  joukolle  viestejä  hankkeen  tapahtumista  ja  hankkeen 

etenemisestä.  

 

2.3   Hankkeen koulutus 
 

Hankkeen  tavoitteena  oli  lisätä  ja  vahvistaa  työntekijöiden,  asiakkaiden  ja  omaisten  osaamista  mm. 

muistisairauksien  tunnistamisesta  ja  kuntoutuksesta  sekä  kotona  asumisen  mahdollisuuksista.  Samoin 

tavoitteena oli vahvistaa voimavaralähtöistä kuntouttavaa osaamista kotona asumisen mahdollistamiseksi.  

Pääsääntöisesti  kullakin  alueella  järjestettyyn  koulutukseen  oli  mahdollisuus  osallistua  videoteitse  myös 

muilta  alueilta.  Samoin  joitakin  THL:n  järjestämiä  koulutuksia/seminaareja,  oli  mahdollisuus  seurata 

videoteitse. 

Taulukko 4   Henkilöstökoulutukset 

Koulutus/seminaari  Kouluttaja  Paikka ja aika  Osall. 

Aloitusseminaari  mm. Harriet Finne‐Soveri  Kokkola 
12.9.2014 

157 

Perhehoidon valmennus  Hanna Siltakoski ja Tiina 
Honkanen 

Oulunkaaren alue 
31.8.–21.10.2014 

13 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle  Satu‐Kaarina Romppainen  Lestijärvi 
20.9.–4.10.2014 

8 

Kuntouttava asiakastyö  Pirkko Jäntti  Ii, 30.10.2014  22 

Psykoterapeuttinen näkökulma 
muistisairaan ja hänen 
läheisensä kohtaamisessa sekä 
kuntoutumista edistävä työote 

Sanna Aavaluoma  Kajaani 24.–25.11.2014, 
josta videoyhteydet muille 
alueille 

157 

Miten edistää aitoa 
kohtaamista 

Lassi Pruuki  Kokkola 
6.2. ja 17.3.2015 

108 

KunnonHoitaja‐koulutukset  Anu Riutta‐Huopana  Jyta‐alueen henkilöstö 
kevät/syksy 2015 

56 

Kuntoutus iäkkään toimijuutta 
vahvistamassa 

Pirkko Jäntti 
Minna Nykänen 
Minna Koivula 

Kokkola 
16.2.2015 

60 

CERAD kognitiivinen 
tehtäväsarja 
Työntekijänä tehostetun 
läsnäolon tilanteessa 
Hyväksyvä tietoinen läsnäolo 
ja käytösoireet 

Erja Ronkainen 
 
Merja Leskinen 
 
Taina Huusko 

Kajaani 
18.5.2015 

14 

Muistisairaan ihmisen arvokas 
elämä 

Irmeli Kauppi, Riitta Harju, 
Eine Korhonen 

Kokkola 
13.5.2015 

60 

Hoito‐ ja palvelusuunnitelma    Oulunkaari  35 

Elämänlaatua ja parempaa 
arkea muistisairaille 
ikäihmisille 

Lapin amk 
Lapin ao 

Lappi: oppilaitos ja 
etäyhteys kuntiin 
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Ehkäisevä työ ja varhainen 
havainnointi muistisairaiden 
hoidossa 

Pirkko Jäntti, Anneli 
Pekkala, Riikka Laitinen, 
Leila Mukkala 

Rovaniemi 
20.4.2015, 28.4.2015 ja 
19.5.2015 
+ videoyhteydet 

104 

Muistipoliklinikka 
perusterveydenhuollossa 

Pirkko Jäntti, Raili Perkaus, 
Irma Kallatsa, Saara Bitter, 
Leila Mukkala 

Rovaniemi 
22.5.2015, 2.6.2015 ja 
16.6.2015 + videoyhteydet 

97 

Muistisairauden diagnosoinnin 
jälkeinen seuranta ja 
muutokseen reagointi 

Pirkko Jäntti, Tuula Anunti, 
Anitta Mikkola, Leila 
Mukkala  

Rovaniemi 
19.8.2015, 8.9.2015 ja 
21.9.2015 + videoyhteydet 

47 

Cerad kognitiivinen 
tehtäväsarja 

Annika Väihtönen, Tarja 
Niittymäki                
Sodankylä                       

Rovaniemi 27.1.2016 
Sodankylä 23.3.2016    24 

42 

Muistihoitajien   ”preppaus”  Pirkko Jäntti, Jouko 
Laurila, Lauri Jokipalo, 
Maija Pirttijärvi, Sari 
Alakärppä 

Rovaniemi+ etäyhteys  
kuntiin: 26.2.2016, 
17.3.2016, 27.4.2016, 
25.5.2016 

10 kuntaa, 
vaihteleva 
määrä 

osallistujia

Lääkäreiden miitingit        Jouko Laurila, Pirkko 
Jäntti, Kimmo Määttä 

Rovaniemi+ etäyhteys 
kuntiin: 2.2.2016, 
25.2.2016, 17.3.2016, 
28.4.2016, 26.5.2016, 
9.6.2016 

10 kuntaa, 
vaihteleva 
määrä 

osallistujia

Muistisairaiden oikeudet  Anja Karvonen‐Kälkäjä, 
Keijo Mattila 

Rovaniemi + etäyhteys 
muihin kuntiin 15.3.2016 

10 kuntaa, 
vaihteleva 
määrä 

osallistujia

 

 

2.4   Hankkeen verkostoituminen 
 

Projektihenkilöstö  on  osallistunut  yksittäisiin  koulutuspäiviin  oman  osaamisensa  lisäämiseksi,  mm. 

kansalliseen muistifoorumiin ja muistikoulutukseen, muistisairaanhoidon asiantuntijapäiville, vanhustyön ja 

gerontologian  päiville,  geriatrinen  fysioterapia‐  ja  kuntoutusfoorumiin,  kinestetiikan  valtakunnalliseen 

opintopäivään  ja  ikäihmisten  liikunta  ja  ravitsemuskoulutuksiin.  Lisäksi Oulunkaaren  ja Keski‐Pohjanmaan 

hanketyöntekijät  ovat osallistuneet Perhehoitoliiton  järjestämään perhehoidon  kouluttajakoulutukseen  ja 

Keski‐Pohjanmaan  projektityöntekijä  on  osallistunut  Ikäinstituutin  järjestämään  VoiTas‐

kouluttajakoulutukseen. Lapin projektipäällikkö on osallistuntu muistikoordinaattorikoulutukseen. 

Pohjois‐Suomen  SenioriKaste  ‐hanke  oli  yksi  kolmesta  ikäihmisten  kotona  asumista  tukevien  palvelujen 

kehittämishankkeesta  (Länsi‐Suomessa  on  Yhteisvoimin  kotona  ‐hanke  ja  Etelä‐Suomessa  Kotona 

kokonainen elämä ‐hanke). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos järjesti hankkeen alussa kaksi kertaa Ikäihmisten 

hankkeiden yhteisen kehittämisfoorumin, joihin SenioriKasteen henkilöstöä on osallistunut. 

Pohjois‐Suomen  aluejohtoryhmän  ohjelmapäällikkö  on  ollut  aktiivisesti  mukana  tukemassa  hankkeen 

edistymistä  osallistuen  mm.  hankkeen  tiimin  kokouksiin  ja  yhteisiin  kehittämispäiviin  mahdollisuuksien 



11 
 

mukaan  sekä  antamalla  konsultaatiotukea.  Pohjois‐Suomen  alueella  toimivien  muiden  Kaste‐hankkeiden 

hankejohtajat kokoontuvat säännöllisesti ohjelmapäällikön johdolla ajankohtais‐ ja yhteistyöpalavereihin. 

Lapin  toiminnallisen  osakokonaisuuden  tärkeimmät  yhteistyökumppanit  ovat  olleet  alueen  sosiaali‐  ja 

terveydenhuollon  toimijat  niin  kotihoidossa  kuin  asumisyksiköissä  ja  alueen  terveydenhuollon  yksiköissä, 

erityisesti  muistiasioissa  ja  kuntouttavassa  asiakastyössä.  Erikoissairaanhoito  vastaa  yhtenä  osana 

muistiasiakkaan palveluista, joten myös erikoissairaanhoidolla on rooli hankkeen yhteistyökumppanina mm. 

neurologian  poliklinikoilla  sekä  Ikäosaamiskeskuksen  geriatrilla.  Lapin  ja  Länsi‐Pohjan  kuntien  johtajille 

työkokouksia on pidetty myös yhteisen alueellisen vanhuspalveluohjelman  laadinnan  tueksi. Koska hanke 

aikanaan  valmisteltiin  yhteistyössä  alueiden  vanhustyön  esimiesten  kanssa,  ovat  hankkeen  ja  kuntien 

vanhustyön strategioiden tavoitteet yhtenevät, jolloin verkostoituminenkin tapahtui luontevasti.  

Alueella  toimivat  järjestöt,  erityisesti  Muistiliitto  ja  sen  Muistiluotsi‐toiminta  sekä  Omaishoitajat  ja 

läheiset ‐liiton alueyhdistykset ovat aktiivisia yhteistyökumppaneita. Lapin Muistiyhdistys on ollut mukana 

mm. muistihoitajien valmennusten toteutuksessa sekä ensitietopäivien sisällön suunnittelussa. Lapin kuntien 

vanhusneuvostot ovat toimineet aktiivisesti alueellisessa työryhmässä. 

Lapin ammattikorkeakoulun ja Lapin yliopiston kanssa on tehty yhteistyötä mm. gerontologisen sosiaalityön 

työkokousten  järjestämiseksi.  Vuoden  2015  aikana  järjestettiin  yhteensä  seitsemän  työkokousta  liittyen 

gerontologisen  sosiaalityön  käytäntöihin  ja  osaamiseen.  Oppilaitosyhteistyönä  valmisteltiin  Lapissa 

Elämänlaatua  ja  parempaa  arkea  muistisairaille  ikäihmisille  ‐koulutussarja.  Lapin  ammattikorkeakoulun 

geronomiopiskelijoiden  opinnäytetyö  käsittelee  ikääntyneiden  kokemuksia  lonkan  tekonivelleikkauksen 

jälkeisestä  kotiutumisesta.  Lapin  yliopistolta  sosiaalialan  opiskelija  on  ollut  mukana  Ikäihmisten 

asiantuntijatyöryhmässä  avustaen  mm.  tutkimustiedon  hankinnassa.  Alueilla  toimivat  sosiaalialan 

osaamiskeskukset ovat kehittämistyössä mukana resurssiensa mukaan. Lapissa Pohjois‐Suomen sosiaalialan 

osaamiskeskus Posken rooli on hyvinkin vahva.  

Lapissa vahvana yhteistyökumppanina on Virtu.fi – Sähköiset palvelut lappilaisille ‐hanke. Sen kanssa on viety 

eteenpäin  kunnallisten  sähköisten  palvelupisteiden  käyttöönottoa  kaikkiin  Lapin  kuntiin.  Tervolasta  tuli 

sosiaalihuollon  ja  terveyspalvelujen  työntekijöiltä  SenioriKaste‐hankkeelle  pyyntö  sähköisen  lähetteen 

kehittämisestä  eri  organisaatioiden  välillä  toimivaksi,  huomioiden  erityisesti  muistisairaat  asiakkaat. 

Tervolassa  oli  jo  käytössä  sairaanhoitajien  käyttämä  sähköinen  hoitaja‐lähete,  joka  on  ollut  käytössä 

aikaisemminkin,  lähinnä  potilaan  siirtyessä  perusterveydenhuollosta  erikoissairaanhoitoon  Länsi‐Pohjan 

keskussairaalaan.  Lähetteen  käyttöä  haluttiin  laajentaa  koskemaan  myös  kunnan  sisällä  toimivien  eri 

organisaatioiden tarpeita.  

Rovaniemi‐viikolla  syyskuussa  2015  järjestettiin  yhteistyössä  kaksi  saman  sisältöistä  tapaamista  teemalla 

”Aktiiviseniorit  verkossa  –  tietoa  sähköisistä  sosiaali‐  ja  terveyspalveluista”.  Päivän  sisältö  suunniteltiin 

yhteistyössä  vanhusneuvostojen  kanssa.  SenioriKaste‐hanke  on  osallistunut  Virtu.fi‐hankkeen 

valmistelemaan  kilpailutukseen  ePalvelutori,  Kotiin  tuotettavien  palveluiden  sähköinen  hakupalvelu. 

Tarjouspyyntö jakautuu kahteen osaan: kotiin tuotettavien palvelujen sähköinen hakupalvelu ja sähköisen 

palvelusetelin hallinta ja raportointi.  

Sosiaali‐ ja terveyspalveluita tuotetaan edistämään kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia. Lapissa palveluiden 

saatavuudessa  kuntalaiset  ovat  kuitenkin  eriarvoisessa  asemassa  johtuen  pitkistä  etäisyyksistä,  huonosti 

toimivista  tietoliikenneyhteyksistä  sekä  kuntien  erilaisista  taloudellisista  ja  henkilöresursseista.  Yhtenä 

keinona parantaa sosiaali‐ ja terveyspalveluiden saatavuutta ja palveluprosessien tehokkuutta on hyödyntää 
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teknologiavälitteisiä  palveluita,  jotka  tässä  yhteydessä  tarkoittavat  internetin  välityksellä  toteutettuja 

palveluita. Virtu.fi tammikuun 2016 uutiskirjeessä3 oli kuvattuna yhteistyön muotoja mm. moniammatillinen 

lääkehoidon  arviointi  ikäihmisille,  muistikoordinaattorin  etäpalvelu,  geriatrin  etäkonsultaatio  ja 

saamenkielisen muistisairaan avuksi laadittu fraasisanakirja.  

3 Hankkeen tavoitteet  
 

SenioriKaste‐hankkeen päätavoite oli mahdollistaa ikäihmisten turvallinen kotona asuminen niin pitkään kuin 

se  on  mahdollista.  Tähän  pyrittiin  mm.  tukemalla  kotona  asuvien  ikäihmisten  hyvinvointia,  terveyttä  ja 

toimintakykyä, kehittämällä palveluja vastaamaan paremmin ikäihmisten tarpeita ja ottamalla asiakkaat ja 

muut toimijat mukaan palvelujen kehittämiseen ja arviointiin. 

Hankesuunnitelmassa tavoitteet ovat kuvattu alla olevan kuvion mukaisesti, johon on liitetty myös Pohjois‐

Suomen Kaste ‐alueen linjaukset ja painopisteet. 

 

Kuvio 2   Hankkeen keskeiset tavoitteet 

                                                            

3 http://us5.campaign‐archive2.com/?u=cc660ca93aeb88e2e4c46ac91&id=52b64a0086&e=a9be228785 
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Toimintalinjat on eritelty osatavoitteiksi. Toiminnallisissa osakokonaisuuksissa keskeisiä tavoitteita ja niiden 

toteutusta  on  painotettu  eri  tavoin  vastaamaan  alueiden  tarpeita.  Toiminnalliset  osakokonaisuudet  ovat 

tehneet  tarkennetut  toimintasuunnitelmat  ja  kirjanneet  alueensa  kehittämistoiminnan  hankekortteihin4, 

jotka  ovat  luettavissa  Innokylässä.  Lapin  toiminnallisen  osakokonaisuuden  tavoitteet,  joihin  hanketyöllä 

pyrittiin, olivat: 

1) Muistisairaan  ihmisen  alueellisen  palveluprosessimallin  luominen,  jossa  huomioidaan  ennakointi, 

tuki,  kuntoutus  ja  hoito  saumattomassa  yhteistyössä  perusterveydenhuollon,  sosiaalihuollon  ja 

erikoissairaanhoidon kesken (koko hanke: toimintalinjat 1, 2 ja 3). 

2) Hankkeessa  huomioidaan  saamenkieleen  ja  ‐kulttuuriin  liittyvät  tarpeet  muistisairaan 

palveluprosessimallissa (koko hanke: toimintalinjat 1, 2 ja 3). 

3) Asiakkaiden, omaisten  ja  työntekijöiden osaamisen  lisääminen muistisairauden havaitsemisesta  ja 

kotona asumisen tuen mahdollisuuksista (koko hanke: toimintalinja 1). 

4) Sote‐uudistuksen  tavoitteisiin  vastaaminen  palvelurakennemuutoksessa  ja  tulevien 

tuotantoalueiden vanhuspalveluiden kokonaistilanteen hahmottaminen vanhussuunnitelman avulla 

5) Gerontologisen osaamisen lisääminen 

6) Palveluprosessien  asiakaslähtöisyyden  ja  vaikuttavuuden  varmistaminen  ikäihmisten  ja  heitä 

edustavien järjestöjen osallisuudella kehittämistyöhön ja arviointiin (koko hanke: toimintalinja 2). 

Hankkeen käynnistyttyä lisättiin hankkeen yhdeksi tavoitteeksi kohta neljä, eli sote‐uudistuksen tavoitteisiin 

vastaaminen palvelurakennemuutoksessa ja tulevien tuotantoalueiden vanhuspalveluiden kokonaistilanteen 

hahmottaminen vanhussuunnitelman avulla. Muutokselle hanketavoitteisiin haettiin poikkeuslupaa, johon 

saatiinkin myönteinen päätös. 

 

4 Hankkeen kehittämistyön tulokset 
 

4.1   Kotona asumisen tukeminen 
 

Nykytila‐analyysit 

Hankkeessa  on  tuotettu  monipuolista  tietoa  vanhuspalveluiden  nykytilasta  Lapin  maakunnassa.  Kuntien 

vanhuspalveluita  koskeva  selvitys  on  tehty  ja  koottu  tarkempaa  kuntakohtaista  tietoa  sekä  laadittu 

”kuntakortit”. Kunnat ovat itsenäisiä toimijoita ja ne järjestävät sosiaali‐ ja terveyspalveluita hyvin eri tavalla. 

Kehittämistyön  tavoitteena  oli  muistisairaan  palveluprosessin  kuvaaminen  ja  alueellisen  toimintamallin 

suunnittelu.  Hankesuunnitelman  tavoitteiden  mukaan  kotona  asumisen  tukemisen  osalta  laadittiin 

palvelujen  tilanneselvitys.  Selvityksessä  paneuduttiin  lähinnä  julkisten  palveluiden  tuottamiin  palveluihin. 

Muistisairaan palveluketjut ja prosessit avattiin ja tarkasteltiin yhteisesti eri ammattilaisten työkokouksissa 

ja työpajapäivillä.  

                                                            

4 https://www.innokyla.fi/web/verkosto935671/hankekortit  



14 
 

 

Nykytilaselvityksissä tuli esille, ettei kaikissa kunnissa ollut hankkeen käynnistymisen aikaan muistihoitajaa ja 

nimettyjä koordinaattoreitakin oli maakunnassa vain kaksi henkilöä.  Hankkeen päättyessä kaikki kunnat ovat 

nimenneet  henkilön  muistihoitajan  tehtävään.  Kunnat  keskittyivät  panostamaan  muistihoitajien 

nimeämiseen ja heidän työaikansa lisäämiseen muistisairauksien diagnosoinnissa.  

Selvitys  kuntien  vanhussosiaalityön  nykytilanteesta,  tavoitetilasta  ja  vanhussosiaalityön  koulutustarpeista 

tehtiin  kuntien  sosiaalijohtajille  ja  sosiaalityöntekijöille.  Sosiaalijohtajien/johtavien  sosiaalityöntekijöiden 

näkemyksenä  on,  että  tulevaisuudessa  vanhussosiaalityötä  tuotettaisiin  lähipalveluna  kunnissa,  oikea‐

aikaisena  ja  nopeasti.  Paikallisen  asiantuntijuuden  säilyminen,  saamenkielisyys  ja  perehtyneisyys 

saamenkielen  kulttuuriin  nähtiin  tärkeänä.  Erityisosaamisen  täytyy  olla  kunnassa  tavalla  tai  toisella. 

Erityisosaamista järjestävällä organisaatiolla ei sinänsä nähty olevan merkitystä, olennaisena asiana nähtiin 

osaaminen ja työn laatu.  

Kuntoutuksen osalta  laadittiin selvitys kuntoutuksen tilasta kunnista. Työkokousten  ja selvitysten pohjalta 

kuvattiin toimintaedellytykset alueellisen kotikuntoutuksen toimintamallin juurruttamiseen käytännössä: 

 Kotihoito/Vanhustyö tulee olla fysioterapeutin vastuualueena 

 Tarvitaan kuntouttavan työotteen ”nostamista lääkehoidon tasolle” 

 Tarvitaan uuden ajan teknologian hyödyntämistä (osaamista) 

 Kotikuntoutuksen  mallin  mukainen  toiminta  tuottaa  ”Vahvan  tuen  kotihoidolle”  ja  selkeyttää 

kuntoutuksesta vastaavien roolia 

 Mikäli  ei  ole  kunnan  omaa  puhe‐/toimintaterapeuttia,  varauduttava  hankkimaan 

asiantuntijapalveluna esim. Ikäosaamiskeskuksesta (määräraha varattava) 

 Tarvitaan verkostopalavereita  vanhustyössä  toimiville  fysio‐  ym.  terapeuteille,  jotta  toimintatavat 

yhtenäistyvät alueella 

 Tarvitaan yhteisiä koulutuksia yms., jotta opitaan yhteistyöhön ja hyödyntämään alueen resursseja 

täysipainoisesti 

 Tarvitaan  tehostetun  asumisen  (ja  kotihoidon)  henkilökunnalle  jatkuvaa  koulutusta,  joka  tukee 

vanhuskeskeisiä toimintatapoja arjen hoitotyössä 

 Asenne ikäihmisen voimavaroja kunnioittavaksi 

Nykytila‐analyysin  pohjilta  palvelupolun  kehittämisessä  lähdettiin  tarkastelemaan  ennaltaehkäisyä  ja 

varhaista toteamista, diagnosointia, seurantaa ja sairauden etenemistä elämän loppuvaiheeseen.  
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Palvelupolun kehittäminen 

Ennaltaehkäisy 
ja varhainen 
toteaminen 

Diagnoosi, hoito‐ ja 
palvelusuunnitelma 

Seuranta ja 
muutoksiin 
reagointi 

Sairauden 
eteneminen ja sen 
edellyttämät 
muutokset 

Saattohoito 

TAVOITE: TOIMINTAKYVYN SÄILYMINEN 
 

Asuin‐ ja toimintaympäristö 

Koti  Koti 
Päivätoiminta 

Koti 
Päivätoiminta 
Intervallijaksot 

Koti 
Palveluasuminen 
Ryhmäkoti 

Koti 
Palveluasuminen 
Laitos 

 

Kuvio 3  Palvelupolun kehittämisen lähtökohtia 

Lapin  maakunnan  alueellinen 

muistipolku 

Työskentelyn tuloksena valmistui 

maakunnan  alueellinen 

muistipolku,  jossa  on  tavoiteltu 

yhteneväistä  toimintamallia 

muistisairauksien 

ennaltaehkäisyyn, diagnosointiin 

ja  hoitoon 

erikoissairaanhoidossa, 

perusterveydenhuollossa  ja 

vanhuspalveluissa.  Kehittämisen 

kohteet  ja  haasteet  ovat 

molemmissa 

sairaanhoitopiireissä  ja  niiden 

kunnissa  yhteneväiset,  joten  oli 

järkevää  laatia  vain  yksi 

toimintamalli  koko  maakunnan 

käyttöön.  Jokainen  kunta  ja 

kuntayhtymä huomioivat omassa 

kehittämistyössään  paikalliset 

erityispiirteet  osaksi 

maakunnallista muistipolkua. 

 

 

 

 

Kuvio 4   Muistipolku Lapin maakunnassa – 10 askelta 
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Muistipolun käsikirja  

Muistipolun suunnittelussa pyrittiin selkeään, helposti 

luettavaan ja käytännönläheiseen toimintamalliin, jota 

kuntien  on  helppo  hyödyntää  kehittäessään 

toimintakäytäntöjään  yhteneväisiksi.  Muistipolku 

lähtee  liikkeelle  ennaltaehkäisevästä  työstä, 

aivoterveyden  edistämisestä,  mikä  on  kaikkien 

yhteinen asia. Aivoterveyttä edistämällä voidaan estää 

taikka  siirtää muistiongelmien  syntymistä. Varhainen 

diagnosointi  on  tärkeää  ja  seurantaa  sekä 

muistisairaiden palveluneuvontaa tulee kehittää. 

Toimintamallissa  on  huomioitu  työterveyshuollon  ja 

muistihoitajan  välinen  yhteistyö.  Eri  ammattilaisten 

vastuu‐  ja  työtehtävät  ovat  selkiytetty  ja  hoidon 

jatkuvuus  on  turvattu.  Toimintamallista  laadittiin 

käsikirja5  ja  siitä  tehtiin  myös  oma  versio 

pohjoissaameksi.  Käsikirjaa  voivat  hyödyntää  niin 

ammattilaiset kuin kuntalaiset.  

Ammattilaisten  työn  tueksi  on  laadittu  aiheeseen 

liittyen  myös  prosessimallinnus6,  johon  on  kerätty 

mm. kaikki muistitutkimuksissa  tarvittavat mittarit  ja 

tarkempi ohjeistus muistipolun eri vaiheista.  

Kuvio 5  Käsikirja 

Alueellinen muistisairaan palveluprosessimalli viedään sairaanhoitopiirien ohjausryhmien hyväksyttäväksi ja 

järjestämissuunnitelmien toimenpideohjelmiin. 

 

Saame‐erityisyys 

Saamenkieliset  ja  kulttuuriset  erityispiirteet  huomioon  ottavat  hyvinvointipalvelut  ovat  saamelaisten  ja 

saamelaisyhteisöjen hyvinvoinnin perusta. Saamelaisten palveluissa omakielisyys ja kulttuurinen ymmärrys 

korostuvat  erityisesti muistisairaiden  kohdalla  sosiaali‐  ja  terveyspalveluissa,  jossa  käsiteltävät  asiat  ovat 

hyvin  henkilökohtaisia  ja  vaikeasti  kommunikoitavia.  Sosiaalisissa  ja  terveydellisissä  ongelmissa  korostuu 

myös yksilön tarve tulla ymmärretyksi oman kulttuurinsa jäsenenä.  

Hankkeessa  kartoitettiin  saamenkielisten  ikäihmisten  sosiaali‐  ja  terveyspalveluiden  nykyinen  saatavuus. 

Lisäksi  valmisteltiin  seniorineuvolatoimintaa,  minkä  ansioista  Utsjoen  kunnassa  käynnistyy  syksyllä  2016 

                                                            

5 www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/muistitiimi/muistipolku_kasikirja  
6 www.sosiaalikollega.fi/mallit/alueellinen‐muistipolku  
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kaksikielinen  seniorineuvolatoiminta,  joka  on  saamen‐  ja 

suomenkielillä  toimiva,  monipuolinen  järjestelmä  ikäihmisten 

terveyspalveluille.  

Muistisairaan  hoidon  tueksi  laadittiin  suomi–

pohjoissaame  ‐fraasisanakirja7,  johon  on  koottu  aihealueittain 

yleisimpiä  tärkeitä  muistisairaan  hoidossa  käytettäviä  sanoja  ja 

lauseita  suomeksi  ja  pohjoissaameksi.  Fraasisanakirja  löytyy 

sähköisessä muodossa hankkeen sivulta.  

 

 

 

 

Kuvio 6  Fraasisanakirja 

 

Muistipoliklinikkatoiminnan kehittäminen perusterveydenhuollossa 

Terveyskeskuksessa toimiva muistipoliklinikka on asiakkaita palvelevaa toimintaa. Iäkkäiden kuntalaisten on 

jo  pitkien  etäisyyksien  Lapissa  usein  helpompi  asioida  oman  kunnan  terveyskeskuksessa  kuin 

erikoissairaanhoidon  poliklinikalla.  Terveyskeskuksen  ja  kunnan  toimijoiden  tiivis  yhteistyö  luo  hyvät 

edellytykset  tiedon  kululle  ja  mahdollisille  muiden  palvelujen  järjestämiselle.  Terveyskeskuksen 

muistipoliklinikkatoiminta on kokonaiskustannukset huomioiden taloudellista toimintaa.  

Muistipoliklinikkatoiminnan  käynnistäminen  pilotoitiin  Tervolan  kunnassa.  Toimintamallia  suunniteltiin 

moniammatillisessa työryhmässä ja siinä on huomioitu vähimmäisvaatimukset muistipoliklinikkatoiminnan 

aloittamiselle,  työtilat  ja  muut  resurssit  sekä  työaika.  Vastaavanlainen  toimintamalli  laadittiin  Muonion‐

Enontekiön kuntayhtymään.  

Työterveyshuollolla on merkittävä rooli ennalta ehkäisevässä ja työterveyttä edistävässä toiminnassa, esim. 

säännöllisillä  terveystarkastuksilla.  Tervolan muistipolkumallissa  tiivistettiin  yhteistyötä  työterveyshuollon 

toimijoiden kanssa sopimalla seuraavista käytännöistä ja vastuutehtävistä.  

 Työterveyshuollon  roolia  ja  sen vastuutehtäviä muistisairauksien ennaltaehkäisyssä  ja varhaisessa 

havainnoinnissa tehostetaan. 

 Työterveyshuollossa  lisätään  terveystarkastusten  yhteyteen  tiedottamista  mm.  elintapojen  ym. 

ulkoisten tekijöiden vaikutuksista muistisairauden ennaltaehkäisyssä. 

 Työterveyshoitaja  ottaa  puheeksi  55  vuotta  täyttäville  tehtävissä  terveystarkastuksissa  myös 

muistiasiat,  käyttämällä  esim. Muistiliiton  riskitestiä  alustavana  kyselynä  ja  tarvittaessa MMSE  ja 

annetaan laajempi muistikysely itselle täytettäväksi. Jos havaitaan selkeitä muutoksia muistissa tai 

työyhteisö/työnantaja/asiakas  itse  ilmaisee  huolensa  omasta  muististaan,  voidaan 

                                                            

7 www.sosiaalikollega.fi/uutiset/saamenkielisen‐muistisairaan‐hoidon‐avuksi‐fraasisanakirja  
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työterveyshuollossa selvittää jo alustavilla verikokeilla mm. B12‐vitamiinin taso ja selvitellään myös 

muut mahdolliset muistia kuormittavat tekijät esim. stressi, alkoholin käyttö, unettomuus ym. sen 

jälkeen ohjataan asiakas tarvittaessa tarkempiin jatkotutkimuksiin terveyskeskuksen muistihoitajalle 

tai yksityiselle sektorille 

 

Valmennukset muistisairaan palveluprosessin kehittämiseen 

Hankkeen  valmennuksilla  tuettiin  kuntien  kehittämistyötä.  Valmennukset  suunniteltiin  erikseen 

ammattilaisille, kuntalaisille sekä järjestöille. Valmennusten sisällöistä vastasi pääasiallisesti geriatri Pirkko 

Jäntti. Lääkäreiden miitinkien luennoista huolehti geriatri Jouko Laurila. Ratkaisukeskeinen palveluohjauksen 

valmennus toteutettiin Oulunkaaren tuella. 

Muistipotilaan hoitoketjun laadun edellytyksenä on osaava, muistisairauksiin koulutettu, yhteistyötaitoinen 

ja  vastuullinen  henkilökunta.  Valmennuksen  tavoitteena  oli  pureutua  muistiongelmien  varhaiseen 

diagnosointiin eri ammattiryhmien sekä kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön näkökulmasta.  

 

Kuvio 7   Valmennussarjat 

 

Ammattilaisten työ‐ ja vastuutehtävät 

Muistisairaan palveluprosessissa kehittämisen kohteena olivat työnjaolliset ratkaisut, joissa mietittiin, mikä 

osa‐alue  ovat  kenenkin  vastuulla.  Hankkeessa  etsittiin  yhteisiä  toimintatapoja  ja  rakenteita 

erikoissairaanhoidon,  perusterveydenhuollon  ja  vanhuspalveluiden  välille.  Työ‐  ja  tehtäväkuvien 
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määrittelyssä ammattilaiset päätyivät  käytännönläheisiin  kuvauksiin  siitä, mitä ovat muistiongelmaisen  ja 

muistisairauteen sairastuneen henkilön kohdalla eri ammattilaisten työ‐ ja vastuutehtävät.  

Moniammatillinen  yhteistyö  tukee  kotona  asumista.  Geriatrit,  terveyskeskuslääkärit  ja  neurologian 

poliklinikan lääkärit selkiyttivät keskinäisiä vastuitaan työkokouksissa. Muistihoitajien ja ‐koordinaattoreiden 

vastuutehtävät  määriteltiin  myös  samoin  kuin  kotihoidon  fysioterapeutin,  kotiutushoitajan  ja 

omahoitaja/vastuuhoitajan tehtäväkuvista sovittiin (ks. Käsikirja). 

Vanhuspalveluissa toimivien sosiaalityöntekijöiden työtehtävien kuvaus työstettiin Rovaniemen kaupungin 

ammattilaisten  kanssa.  Työtehtävien  kuvauksessa  ei  ole  ollut  tarkoitus  tarkastella  sosiaalityöntekijän 

työtehtäviä  johtamistehtävissä.  Kuvaukseen  ei  ole  myöskään  otettu  mukaan  lähihoitajan  suorittamaa 

sosiaalista  hoivaa  ja  huolenpitoa  eikä  kotihoidon  työtehtäviä.  Työtehtävien  kuvaaminen  keskittyy 

sosiaalityöntekijän  ja  sosiaaliohjaajan  suorittamaan asiakastyöhön.  Tämä kuvaus perustuu  työparityöhön, 

jossa  on  taustalla  ajatus  saumattomasta  yhteistyöstä  sosiaalityöntekijän  ja  sosiaaliohjaajan  välillä.  Tämä 

edellyttää  toisen  työn  tuntemista,  rakenteellisia  mahdollisuuksia  jatkuvaan,  läheiseen  yhteistyöhön, 

luottamusta toisen ammattitaitoon sekä yhteisesti sovittuja työnjakoa. 

 

Kuvio 8  Sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työtehtävien kuvaus 

 

Muistikoordinaattoritoiminta ja sen vaikuttavuus 

Nykytilaselvityksen  mukaan  Lapin  maakunnassa  toimii  virallisesti  kaksi  muistikoordinaattoria.  Osa 

muistihoitajista tekee oman työnsä ohessa muistikoordinaattoritoimintaa, mutta työ ei ole kaikilta osin vielä 

jäsentynyttä  eikä  työaikaa  ole  riittävästi  käytettävissä  asiakastarpeisiin  missään  kunnassa. 

Muistikoordinaattoritoiminta  on  osa  muistipolkua  ja  turvaa  jatkohoidon  diagnosoinnin  jälkeen. 

Muistikoordinaattoritoimintaa  on  mahdollista  toteuttaa  monella  eri  tavalla,  esimerkiksi  alueellisella 

toiminnalla,  eli  useamman  kunnan  yhteisellä  muistikoordinaattorilla  tai  jokaisessa  kunnassa  on  oma 
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muistikoordinaattori. Pienissä kunnissa asiakkaita on vähän ja sen myötä asiakaskontakteja ei tule niin paljon 

ja työssä kehittyminen voi jäädä tästä johtuen vähäiseksi. 

Muistikoordinaattoritoimintaan  oli  kunnilla  hankkeen  aikana  vaikeaa  osoittaa  riittäviä  resursseja.  Tämä 

edellyttäisi  kuntia  sopimaan  siitä,  kuka  henkilö  kunnassa  voisi  toteuttaa  muistikoordinaattorityötä  ja 

minkälaisella  työajalla.  Mahdollista  on  palkata  tehtävään  myös  uusia  työntekijöitä.  Kittilän  kunnassa 

käynnistyi  elokuussa  2015  kotiutus‐muistihoitajan  tehtäväkuvan  suunnittelu,  johon  sisältyi  myös 

muistikoordinaattoritoimintaa. Tehtävään palkattiin geronomi. Joissakin kunnissa on työjärjestelyiden kautta 

osoitettu  sovituille  työntekijöille  työaikaa  muistihoitaja‐/muistikoordinaattoritoiminnan  toteuttamiseen. 

Monessa kunnassa tällä hetkellä mietitään, miten muistikoordinaattoritoimintaan saadaan riittävät resurssit. 

Hankkeen  kehittäjägeriatri  Pirkko  Jäntti  kokosi  yhteen  tutkimustietoa  kustannuksista  ja 

muistikoordinaattoritoiminnan  alentavasta  vaikutuksesta  kustannuksiin.  Selvitys  esiteltiin  muistipolun 

laadinta‐  ja  päivitystyöryhmässä.  Laskelmat  osoittivat,  että  muistikoordinaattorityöllä  on  kustannuksiin 

pienentävää  vaikutusta.  Käypä  hoito  ‐suosituksen  mukaan  kokoaikaista  muistikoordinaattoritoimintaa 

puoltaa  kunnassa, mikäli  muistisairaita  perheitä  on  50–60.  Kokoaikainen muistihoitaja  voi  toimia, mikäli 

kunnassa  on  10 000  asukasta  tai  yli  65‐vuotiaiden  osuus  väestöstä  on  yli  15  %.8  Myös  hankkeen 

muistikoordinaattori laati omat laskelmat muistikoordinaattoritoiminnan vaikuttavuudesta Länsi‐Pohjassa ja 

Lapissa. 

 

Rovaniemen ikäosaamiskeskus  

Ikäosaamiskeskuksen  tavoitteena  on  toimia  Rovaniemen  kaupungin  asiantuntijakeskuksena,  joka  tuottaa 

ikäihmisten hoitoon ja kuntoutukseen liittyviä asiantuntijapalveluita sekä verkostomaista yhteistyötä alueen 

muille  kunnille.  Lapin  kunnat  ovat  päättäneet  (Lapin  sairaanhoitopiirin  perusterveydenhuollon  yksikön 

järjestämissuunnitelma),  että  Ikäihmisten  erityisasiantuntijapalvelut  järjestetään  Lapin  Sairaanhoitopiirin 

alueella  ns.  isäntäkuntaperiaatteella.  Rovaniemen  kaupungille  annettiin  tehtäväksi  vahvistaa  ikäihmisten 

palveluihin liittyvää osaamisresurssia niin, että he kykenevät tuottamaan asiantuntijapalveluja myös muille 

Lapin  kunnille.  SenioriKaste‐hanke  on  tukenut  toimintojen  käynnistämisessä  tila‐  ja  toimintojen 

suunnittelussa.  

Ikäosaamiskeskuksen  tilat  sijaitsevat  Pienteollisuustalon  toisessa  kerroksessa  osoitteessa  Pohjolankatu  2. 

Tilojen  muutostyöt  toteutettiin  ja  toiminnot  muuttivat  tiloihin  1.10.2015  alkaen.  Kaupungin  nykyisistä 

toiminnoista muistipoliklinikka ja kotikuntoutuksen tiimi siirtyivät Ikäosaamiskeskuksen tiloihin. Keskukseen 

on palkattu vs. geriatrian ylilääkäri ja kotikuntoutuksen tiimiä on vahvistettu toimintaterapeutilla. 

Hankkeen  kehittäjägeriatri  tuki  Ikäosaamiskeskuksen  geriatrin  kuvapuhelinpalveluna  toteutettavien 

etäkonsultaatiopalvelujen käynnistymistä. Palvelua käyttää  tällä hetkellä muutama Lapin kunta.    Tarvetta 

olisi  myös  puhelinkonsultaatioille  ja  toiminnan  valmisteluja  on  viety  eteenpäin.  Geriatrin 

etäkonsultaatiopalvelujen  yhteyteen  tavoiteltiin  moniammatillista  konsultaatiota,  josta  saatiin 

pienimuotoista kokemusta. Tarve moniammatillisille konsultaatioille  ja geriatrisille arvioinneille on selkeä. 

                                                            

8  http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/hanke_etenee/poske/tapahtumat/muistipolun‐laadinta‐ja‐
paivitystyoryhma‐23‐5‐2016‐rovaniemi 
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Sitä vastoin moniammatillista lääkehoidon arviointia ei saatu ”markkinoitua” Lapin kuntiin. Palvelu vakiintui 

kuitenkin Rovaniemen kaupungin toiminnaksi. 

Ikäosaamiskeskus  järjestää muistisairaiden ensitietopäiviä. Yhdessä kuntien  toimijoiden kanssa kehitettiin 

malli,  jolla  muistisairaiden  ensitietopäivät  voidaan  toteuttaa  yhtä  aikaa  kaikissa  alueen  kunnissa. 

Ikäosaamiskeskuksen  toiminnan  käynnistämisessä  on  huomioitu  asiakasosallisuus  ja  kehittämiseen 

osallistuvat kehittäjäasiakasryhmät ja kokemusasiantuntijat. 

Hankkeen  aikana  on  noussut  esille  tarpeita  alueellisille  toimintamalleille  ja  käytännöille  sosiaali‐  ja 

terveyspalveluissa.  Yhteisen  osaamisen  ja  toimintakäytännön  koordinoinnista  tulisi  jollakin  olla  vastuu. 

Ikäosaamiskeskuksen  tyyppinen  osaamiskeskus  voisi  olla  vastuussa  toimintamallien  suunnittelusta  ja 

jatkossa  päivittämisestä  sekä  muiden  maakunnan  osaamiskeskittymien  toimintojen  koordinoinnista 

yhteiseksi  toiminnaksi.  Kehittämistyötä  alueellisen muistipolun  ja  kotikuntoutuksen mallin osalta  voidaan 

pitää  esimerkillisenä  toimintatapana  alueellisen  yhteistyön  viemisestä  eteenpäin.  Ikäosaamiskeskuksen 

kautta  voidaan  tarjota  kuntiin  myös  erityisasiantuntijapalveluita  kuvapuhelinpalveluna  sekä 

konsultointitukea lähipalveluihin hyvinkin etäälle.  

 

Lapin alueellinen vanhuspalveluiden kehittämisohjelma 

Lapin  toiminnallisen  osakokonaisuuden  tavoitteisiin 

hyväksyttiin  STM:n  päätöksellä  alueellisen 

vanhussuunnitelman  laadinta,  jonka  nimeksi 

muodostui  myöhemmin  Vanhuspalveluiden 

kehittämisohjelma  Lapin  maakunnassa. 

Vanhuspalveluiden  nykytilan  selvitys  ja 

vanhuspalvelusuunnitelma on tarkoitettu auttamaan 

kunnissa  ja  maakuntatasolla  tapahtuvaa 

vanhuspalveluiden  toiminnallista  ja  rakenteellista 

kehittämistyötä.  Vanhuspalvelusuunnitelmaa 

työstettiin  tiiviissä  yhteistyössä  Lapin 

sairaanhoitopiirin ikäihmisten asiantuntijatyöryhmän 

kanssa 5/2015–9/2016 välisenä aikana. SenioriKaste ‐

hankkeen  projektipäällikkö  toimi 

asiantuntijatyöryhmän koordinaattorina.  

 

Kuvio 9  Seutukunnat 

Työskentely  eteni  nykytilakuvaus‐  ja  innovointivaiheen  kautta  vaihtoehtoisten  kustannusvaikutusten  ja  ‐

vaikuttavuuden analyysivaiheeseen.   Työryhmä mietti uusia asiakaslähtöisiä toimintamalleja, kyseenalaisti 

vanhoja työntekijälähtöisiä malleja, mutta samaan aikaan pohti myös toiminnan ja palvelujen vaikuttavuutta 

sekä löysi keinoja kustannusten kasvun hillitsemiseksi. Vanhuspalvelusuunnitelman valmistelu limittyi sote‐

asiakasprosessityöskentelyn yhteyteen ja ne täydensivät toinen toisiaan. 
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Eri  ammattilaisten  työkokouksissa  on  käsitelty  vanhuspalvelusuunnitelman  osa‐alueita  ja  saatu  tärkeää 

informaatiota  suunnitelman  sisältöön,  samoin  kuin  kunta‐  ja  seutukuntavierailujen  yhteydessä,  joissa  on 

tavattu  kuntalaisia  eli  palveluiden  käyttäjiä  sekä  eri  alan  ammattilaisia.  Seutukuntakierrokset  toteutettiin 

Länsi‐Pohjaa lukuun ottamatta yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon vanhuspalveluiden 

työryhmän kanssa.  

Kuntien edustajia on tavattu ja kuultu vanhuspalveluiden nykytilasta ja heille on esitelty Ikäosaamiskeskuksen 

toimintaa.  Kehittäjäasiakkailta  saatua  palautetta  on  hyödynnetty,  samoin  ota  kantaa  sote‐

valmisteluihin  ‐kyselyn  tuloksia.  Länsi‐Pohjan  kehittäjätyöntekijä  on  kerännyt  omalta  alueeltaan  tietoa 

alueelliseen vanhuspalvelusuunnitelmaan. Koko hankehenkilöstö on järjestänyt työkokouksen geriatri Pirkko 

Jäntin johdolla Länsi‐Pohjaan loppuvuodesta 2015. 

 

4.2   Ikääntyvien arjen sisältöjen monipuolistaminen 
 

Kokemusasiantuntija ja kehittäjäasiakastoiminta 

Kokemusasiantuntijoilla  on  omia  kokemuksia  kehitettävien  palveluiden  käytöstä  joko  itse  palveluja 

käyttävänä  tai  käyttäneenä  tai  palveluiden  käyttäjän  omaisena  tai  läheisenä.  Asiakkaiden  ja  palvelujen 

käyttäjien näkemystä on kuultu ja huomioitu Rovaniemen Ikäosaamiskeskuksen toiminnan suunnittelussa ja 

toteuttamisessa.  Rovaniemen  muistipoliklinikan  asiakkaista  koottiin  kehittäjäasiakasryhmä,  jota  tavattiin 

noin  kerran  kuukaudessa.  Ivalossa  koottiin  kokemusasiantuntijaryhmä,  johon  kuuluivat  edustajat 

vanhusneuvostosta, omaishoitajista  ja  Lapin muistiyhdistyksen  Ivalon alaosastosta. Ryhmää  tavattiin noin 

kahden  kuukauden  välein.  Omaishoitajia  haastateltiin  Länsi‐Pohjan  alueella  muistipolun  nykytilan 

kuvaukseen liittyen.  

Saamelaisten  kokemusasiantuntijoiden  haastattelujen  tarkoituksena  oli  saattaa  tietoon,  mitä  mieltä 

saamelainen  ikäihminen on nykyisistä  sosiaali‐  ja  terveyspalveluista.  Jokaisesta  saamelaisalueen kunnasta 

(Inari,  Enontekiö,  Sodankylä  ja  Utsjoki)  haastateltiin  kolme  eläkeikäistä  kokemusasiakasta.  Yhteensä 

haastateltavia  on  12  henkilöä.  Kysymykset  olivat  avoimia  kysymyksiä.  Tarkoituksena  ei  ollut  tarkastella 

kriittisesti  jo  voimassa  olevia  palveluita,  vaan  kuulla  palvelujen  käyttäjien  kokemuksia  nykytilasta  ja 

tulevaisuudesta. Haastattelut tehtiin ilman tunnistetietoja, jotta haastateltavia ei voi tunnistaa.  

Kuntoutuksen  työpajoihin  osallistui  kahdella  paikkakunnalla  kehittäjäasiakkaita.  Sodankylän  hyvinvoinnin 

mallin työstämisessä on ollut mukana sekä järjestöjen edustajia että ikäihmisiä. Mallia esiteltiin toukokuussa 

ikäihmisille suunnatussa yleisötilaisuudessa,  jossa osallistujilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja ottaa 

kantaa mallin sisältöön. 

Hankkeella tuettiin Kolarin kunnan kehittämistyötä yhteisen hoitoideologian vahvistamiseksi. Työvälineeksi 

käyttöön otettiin  vanhuspalveluissa  ”huoneentaulut”,  joissa  yhteinen hoitoideologia on auki  kirjoitettuna 

työntekijöiden, asiakkaiden ja kunnan päättäjien yhteistyönä. Kehittämistöiden onnistumisen ja juurtumisen 

peruslähtökohtana  on,  että  kaikki  osapuolet  voivat  olla  mukana  kehittämässä  yhteisiä  asioita.  Yhdessä 

kehittäminen  kannustaa  henkilökuntaa  yhä  parempaan  suoritukseen,  motivoi  asiakkaita  ja  parantaa 

päättäjien kykyä tehdä oikeita päätöksiä. Yhdessä kehittäminen on johtamisen tärkeä työväline ja kyseinen 

toimintatapa soveltuu minkä tahansa asian kehittämiseen sosiaali‐ ja terveyspalveluissa.  
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Kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden tapaamisten tarkoituksena oli saada kokemuksellista tietoa 

siitä, miten  asiakkaiden  osallisuutta  palveluiden  kehittämisessä  voidaan  vahvistaa.  Tavoitteena  oli  saada 

monipuolista tietoa sosiaali‐ ja terveyspalveluista ja huomioida kehittäjäasiakkaiden näkemykset muistipolun 

kehittämisessä. Kehittäjäasiakkaiden ja kokemusasiantuntijoiden tapaamiset osoittivat sen, että asiakkailla 

on  kiinnostusta  osallistua  palveluiden  kehittämiseen.  On  olemassa  erilaisia  toimintatapoja 

asiakasosallisuuden vahvistamiseen ja kehittäjäasiakastoimintaan. Hankkeen alueellisissa toimintamalleissa 

ovat mukana keskeisesti palveluita käyttävät asiakkaat sekä omaiset: muistipolku, hoitoideologia, ikäihmisen 

hyvinvoinnin malli, Ikäosaamiskeskus.  

Kuntalaiset,  asiakkaat  ja  omaiset  sekä  vanhusneuvostot  otettiin  huomioon  myös  valmennusten 

suunnittelussa ja heille tarjottiin koulutuksellista tietoa kansalaisnäkökulman kautta samoista asioista mitä 

hoitohenkilökunnalle  omissa  valmennuksissa  ammattilaisversioina.  Ikäosaamiskeskuksen  toimesta 

käynnistettiin alueelliset ensitietopäivät, joita toteutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa. 

 

Infotilaisuudet ja asiakasraadit 

Hankkeessa on pyritty tietoisesti vaikuttamaan laaja‐alaisesti myös hankealueen väestön ja eri toimijoiden 

asenteisiin muistisairauksia ja muistisairaita kohtaan. Hankkeen aikana on pidetty yleisöluentoja kolmannen 

sektorin toimijoille mm. eri yhdistyksille ja järjestöille, seurakunnalle ja muille toimijoille eri aiheista, kuten 

muistisairauksien  ennaltaehkäisystä,  varhaisesta  havaitsemisesta  ja  siitä,  milloin  on  syytä  huolestua 

muistista.  Tilaisuuksia  on  pidetty  yhteensä  yli  40  ja  kuulijoita  paikan  päällä  on  ollut  5–105  henkilöä, 

ikäjakauma tilaisuuksissa oli työikäisistä aina 104‐vuotiaaseen. Kaiken kaikkiaan osallistujia tilaisuuksiin oli yli 

1 000 ihmistä. 

Hankkeen  kehittämistyö  ja  tuotokset  ovat  saaneet  näkyvyyttä  alueiden  lehdistössä  sekä  alueellisissa 

uutisissa.  Tervolan  muistipoliklinikkatoiminnan  aloittaminen  ja  työterveyshuollon  kytkeminen  osaksi 

alueellista muistipolkua on kiinnostanut lehdistöä ja alueuutisia Länsi‐Pohjan ja Lapin alueella. SenioriKaste 

sai  alueellista  näkyvyyttä  television  alueuutisissa,  johon  haastateltiin  Tervolan  toimijoita  ja  SenioriKaste‐

hankkeen muistikoordinaattori  Saara  Bitteriä.  Länsi‐Pohjan  alueella  ilmestyvä  Kirkkolaiva‐lehti  on  tehnyt 

myös  jutun  Tornion  seurakuntatalolla  pidetystä  esityksestä,  jossa  käsiteltiin  muistisairauksien 

ennaltaehkäisyä ja varhaista havaitsemista. 

Hankkeen  tuotoksia  on  levitetty  laajasti  hankealueelle  mm.  koordinaatiohankkeen  tuottamaan  ravinto‐

opasta kuntakierroksilla ja erilaisissa infotilaisuuksissa. 

 

Vanhusneuvostot 

Vanhusneuvostojen  kokoontumisten  tarkoituksena  oli  saattaa  kuntien  vanhusneuvostoja  yhteen  ja 

valmistella  toimintamallia  alueelliselle  yhteistyölle  tulevan  sote‐tuotantoaluevalmistelun  yhteyteen. 

Vanhusneuvostojen  valmentavien  työkokousten  tavoitteena  oli  tarkastella  vanhusneuvostojen  nykyistä 

asemaa  palvelujen  suunnittelussa  ja  päätöksenteossa.  Kokoontumisilla  tavoiteltiin  kokemuksellista  tietoa 

siitä, miten alueellinen useamman kunnan yhteistyö  ja kokoontumiset voidaan toteuttaa etäyhteyksillä  ja 

miten  vanhusneuvostot  voidaan  ottaa  paremmin  mukaan  kehittämään  ja  suunnittelemaan  palveluja 

kunnissa ja laajemmin maakuntatasolla.  
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Lapin  ja  Länsi‐Pohjan  sairaanhoitopiirin  kuntien  vanhusneuvostojen  valmennukset  aloitettiin  12.3.2015. 

Työkokoukset  jatkuivat  keväälle  2016  saakka  noin  kerran  kuukaudessa.  Työkokousten  aiheet  etenivät 

suunnitellusti  SenioriKaste‐hankkeen  tavoitteiden  mukaisesti.  Vanhusneuvostoja  valmentavien 

työkokousten  tarkoituksena  oli  vahvistaa  vanhusneuvostojen  asemaa  palvelujen  suunnittelussa  ja 

päätöksenteossa  ja  lisätä  vanhusneuvostojen  vaikutusmahdollisuuksia.  Vanhusneuvostot  osallistuivat 

työkokouksiin  kunnista  etäyhteyksien  kautta  ja  samalla  heitä  opastetaan  käyttämään 

videoneuvotteluyhteyksiä. 

Vanhusneuvostojen  valmentaviin  työkokouksiin  osallistumisen  helpottamiseksi  vanhusneuvostojen 

puheenjohtajille  tarjottiin  hankkeen  ajaksi  käyttöön  Arctic  Communicator  ‐videoneuvottelujärjestelmän 

kuvapuhelinyhteyttä yhteistyössä Virtu.fi‐hankkeen kanssa. Puheenjohtajien käyttöön tarjottiin kotilisenssi 

kuvapuhelinyhteyden käyttämiseksi ja siihen tarvittavat Web‐kamera ja kuulokkeet.  

 

4.3   Kuntouttavan toiminnan ja osaamisen kehittäminen 
 

Aivoterveyden edistäminen – ennaltaehkäisevä työ ja varhainen havainnointi 

Aivoterveys  on  ihmisen  tärkein  pääoma.  Muistiliiton  määritelmän  mukaan  aivoterveydellä  tarkoitetaan 

aivojen  hyvinvointia,  jota  tukevat  terveelliset  elämäntavat,  kuten  terveellinen  ravinto,  liikunta, 

päihteettömyys sekä aivojen sopiva haastaminen, mutta myös riittävästä levosta huolehtiminen ja stressin 

välttäminen.  Ympäristötekijät  vaikuttavat  aivojen  toimintaan  jatkuvasti.    Aivojen  terveyttä  voi  edistää 

lapsuudesta vanhuuteen. 

Muistipolut  alkavat  yleensä  muistiongelmien  diagnostiikasta.  Lapin  toiminnallisessa  osakokonaisuudessa 

muistipolku  alkaa ennaltaehkäisevästä  työstä.  Erilaisissa  työkokouksissa  käsiteltiin mm.  ikääntyvien omaa 

vastuuta aivoterveydestä, kuntien roolia  ja riskiryhmien tunnistamiseen  liittyviä asioita. Ennaltaehkäiseviä 

toimenpiteitä  voidaan  toteuttaa:  seniorineuvolakäynneillä,  lääkärin  tai  hoitajan  vastaanotoilla, 

osastojaksoilla,  terveystarkastusten  ja  hyvinvointia  tukevien  kotikäyntien  yhteydessä.  Digitaaliset 

hyvinvointikyselyt ovat tulevaisuutta terveyden edistämisessä. 

Kartoittavien  kotikäyntien  määrän  lisääntymisen  osalta  oleellisempaa  on  löytää  riskiryhmään  kuuluvia 

henkilöitä, joiden luokse kartoittavat kotikäynnit olisi hyvä toteuttaa. Hankkeessa koottiin toimintaohjetta 

ennaltaehkäisevään työhön ja toimintakäytäntöä sille, miten asiakkaan lisäksi eri toimijatahot voivat toimia 

aivoterveyden edistämiseksi ja panostaa enemmän ennakoivaan toimintaan. Selkeää tarvetta on tarjota eri 

ammattilaisille  koulutusta  riskiryhmien  tunnistamiseen  ja  muutenkin  panostaa  ennakoivaan  ja 

ennaltaehkäisevään työhön. 

Työterveyshuollon  roolia  ja  sen  vastuutehtäviä  muistisairauksien  ennaltaehkäisyssä  ja  varhaisessa 

havainnoinnissa  tehostettiin  Tervolan  pilotissa.  Merkittävä  osa  työterveyshuollon  ennalta  ehkäisevää  ja 

työterveyttä  edistävää  toimintaa  ovat  säännölliset  terveystarkastukset.  Terveydentilan  ja  työ‐  ja 

toimintakyvyn selvittämisen  lisäksi niissä annetaan työntekijälle  tietoa, neuvoja  ja ohjausta terveellisiin  ja 

turvallisiin työtapoihin sekä oman terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen.  
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Kuntoutus liitettiin osaksi kehitettävää muistisairaan palveluprosessia. Kuntoutuksen osalta laadittiin selvitys 

kuntoutuksen  tilasta  kunnista.  Rovaniemen  ikäihmisten  kotikuntoutuksen  tiimin  fysioterapeuttien  ja 

toimintaterapeuttien  sekä  kotihoidon  työntekijöiden  kanssa  työstettiin  riskiryhmiin  kohdistuva 

ennaltaehkäisevän  kuntoutuksen,  tehostetun  kotikuntoutuksen  ja  kuntouttavan  kotihoidon  malli. 

Toimintatavat  esiteltiin muille  kunnille  etäyhteyksillä  ja  niiden  pohjalta  kuvattiin  alueellinen malli.  Lapin 

toiminta‐alueella työstettiin syksyllä 2015 etäyhteyksillä pidetyissä työkokouksissa alueellista toimintatapaa 

kotikuntoutuksen osalta. Mallin työstämisessä keskiössä oli ikäihminen itse vastuullisena toimijana ja oman 

elämänsä parhaana asiantuntijana.  

 

Kuvio 10  Kotikuntoutuksen alueellinen malli 

Toimintakyvyn arviointiin tarvitaan työkaluja, joiden avulla voidaan seurata toimintakyvyn muutosta. Lapin 

maakunnassa yleisimpiä mittareita ovat RAVA, RAI, CERAD, MMSE. Lisäksi käytössä on myös GDS, ADL, IADL, 

Geri‐toimintakykyarvio, Masennustestejä,  osia  VoiTas‐  ja  Toimiva  ‐testistöistä  sekä  Bergin  tasapainotesti. 

Länsi‐Pohjan  kaikissa  kunnissa  on  otettu  käyttöön  RAI‐arviointijärjestelmä.  Kuntoutuksen  työpajojen 

yhteydessä perehdyttiin tarkemmin SPPB‐ ja GAS‐arviointimenetelmiin. Menetelmät on esitelty tarkemmin 

Riskiryhmiin kohdistuvan ennaltaehkäisevän kuntoutuksen kohdalla (SPPB) ja Tehostetun kotikuntoutuksen 

kohdalla (GAS).  

Muistisairaiden  toimintakyvyn  selvittely on osa muistisairaan palveluprosessia. Hankkeessa hyödynnettiin 

Toimia  ‐tietokannasta9  löytyviä  luotettavia  mittareita,  Käypä  hoito  ‐suosituksen  ohjeita  sekä 

kehittäjägeriatrin  asiantuntemusta.  Muistisairauksien  diagnosoinnissa  ja  selvittelyissä  käytettävien 

mittareiden  käytöstä  on  sovittu  ammattilaisten  työkokouksissa  ja  kehittäjägeriatri  Pirkko  Jäntti  on  vielä 

tarkistanut mittaripatteriston, samoin tehtävät laboratoriotutkimukset.  

RAI‐toimintakykymittaria  ollaan  ottamassa  käyttöön  useammassa  kunnassa.  Sen  etuna  nähtiin 

kokonaisvaltaisuus  ja  kuntoutujan  arkeen  kiinnittyminen.  RAI‐arviointijärjestelmä  edellyttää  kuntoutujan 

toimintakyvyn säännöllistä arviointia (6 kk välein) ja se auttaa havaitsemaan/tunnistamaan ne toimintakyvyn 

                                                            

9 www.toimia.fi  
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osa‐alueet,  joihin  hoito,  palvelu‐  ja  kuntoutussuunnitelmissa  tulee  kiinnittää  erityistä  huomiota.  RAI‐

toimintakykymittari  auttaa  päätöksentekijää  asiakkaan  palveluiden  myöntämisessä  ja  tuottaa  tietoa 

vanhuspalvelujen suunnittelua varten.  

Ikäihmisen  hyvinvoinnin  malliin  on  kuvattu  ikäihmisten  hyvinvoinnin  tukeminen  ja  malli  on  pilotoitu 

Sodankylässä.  Se  on  tehty  ikääntyvän  sodankyläläisen  näkökulmasta  ja  se  on  tarkoitettu  työntekijöiden 

perehdytykseen, ikääntyneille sodankyläläisille ja heidän läheisilleen saatavilla olevan tuen hahmottamiseen. 

Mallin laadintaan ovat osallistuneet kunnan vanhustyön, terveydenhuollon ja vapaa‐aikatoimen edustajat. 

Ikäihmisen  hyvinvoinnin  alueellinen  malli  on  hyväksytty  Lapin  sairaanhoitopiirin  ikäihmisten 

asiantuntijatyöryhmässä  oman  avun  kehittämislinjaksi.  Toimintamallin  avulla  on  mahdollista  tukea 

ikäihmisten  kotona  asumista  ja  itsenäistä  selviytymistä.  Malli  on  osa  kuntoutusta  ja  muistisairaan 

palveluprosessimallia  ja  liittyy  muistipolussa  ennaltaehkäisevään  työhön.  Toimintamalli  löytyy  hankkeen 

sivulta.10  

Työstämisen yhteydessä kehitettäviksi asioiksi nousivat erityisesti:   

 Tiedottaminen ja ”oman vastuu” asenteisiin vaikuttaminen on kaikkien vastuulla ja niitä tulisi tehdä 

suunnitelmallisesti ja ottaa uusia toimintatapoja käyttöön.  

 Järjestöjen rooli ja yhteistyö järjestöjen ja oppilaitosten kanssa vaatii kehittämistä. 

 Terveyskeskuksesta kotiuttamista ja kotisairaalatoimintaa tulisi kehittää. 

 Saattohoitoon tulisi asumisyksiköissä laatia toimintatavat. 

5 Hankkeen kustannukset 
 

Sosiaali‐  ja  terveysministeriö  myönsi  SenioriKaste‐hankkeelle  valtionavustusta  yhteensä  1 246 825  euroa 

1.2.2014–31.10.2016  välisenä  aikana  syntyneisiin  kustannuksiin.  Kuntien  omarahoitusosuus  oli  25  % 

toteutuneista kustannuksista. Hanke oli  yksi kokonaisuus,  jota  toteutti neljä alueellista osakokonaisuutta. 

Hankkeen koordinaatiosta vastasi hallinnoija eli Kokkolan kaupunki. Lapin toiminnallista osakokonaisuutta 

hallinnoi  Kolpeneen  palvelukeskus  ja  toteutuksesta  vastasi  Pohjois‐Suomen  sosiaalialan  osaamiskeskus 

ajanjaksolla 1.11.2014–31.10.2016. Mukana ovat olleet Länsi‐Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirit.  

Taulukko 5  Kustannusten jakaantuminen toiminnallisten osakokonaisuuksien kesken. 

  Kokonais‐
kustannukset 

Valtion‐ 
avustus 

Kuntien 
rahoitus 

Yhteinen koordinaatio  234 591  175 943  58 648 

Kainuu  386 100  289 575  96 525 

Keski‐Pohjanmaa  432 775  324 581  108 194 

Lappi  458 618  343 964  114 655 

Oulunkaari  150 349  112 762  37 587 

Yhteensä  1 622 433  1 246 825  415 608 

                                                            

10 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste/kuntoutus  
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6 Hankkeen arviointi 
 

Hankkeen  arvioijina  toimivat  ohjausryhmän  ja  toiminnallisten  osakokonaisuuksien  koordinaatio‐  ja 

kehittäjäryhmien  jäsenet  sekä  hanketyöntekijät.  Vastauksia  saatiin  kaikkien  tahojen  edustajilta  lukuun 

ottamatta  Kainuun  toiminnallisen  osakokonaisuuden  edustajia  ja  loppuarvioinnissa  puuttuu  lisäksi  Kaste‐

ohjelman  edustajien  arviointi.  Hanketyöntekijöiden  osalta  vastauksia  saatiin  kaikilta  osakokonaisuuksilta. 

SenioriKasteen  väliarviointi  toteutettiin  touko‐kesäkuun  vaihteessa  2015.  Arvioinnin  painopisteenä  oli 

organisointi ja yhteistyö sekä tavoitteen asettelun onnistuneisuus. 

Loppuarvioinnissa  painopiste  oli  tavoitteiden  toteutumisen  arvioinnissa  sekä  tulosten  ja  vaikutusten 

arvioinnissa.  Lopuksi  arvioitiin myös  tulosten  juurruttamisen onnistuneisuutta  perustyöhön  sekä  tulosten 

hyödynnettävyyttä laajemmin muissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Loppuarviointi toteutettiin kesä‐elokuussa 

2016. Arviointi perustuu hankkeen arviointisuunnitelmaan11  

Lapin  toiminnallisessa  osakokonaisuudessa  laadittiin  hankkeen  arviointikysely  keskeisille  toimijoille: 

projektitiimi,  Länsi‐Pohjan  tukitiimi,  PTH:n  ikäihmisten  asiantuntijatyöryhmä,  vanhusneuvostot,  johtajat, 

lääkärit,  muistihoitajat  ja  ‐koordinaattorit.  Lisäksi  hankehenkilöstö  on  arvioinut  toimintaa  säännöllisesti. 

Arviointiraportit  Lapin  toiminnallisesta  osakokonaisuudesta  ja  koordinaatiohankkeen  laatimana  ovat 

nähtävillä hankkeen sivuilla.12 

Hankealue oli  laaja,  lähes koko Pohjois‐Suomi. Vastaajat olivat poikkeuksetta tyytyväisiä maakuntien rajat 

ylittävään  yhteistyöhön,  joka  koettiin  avoimeksi  ja  toimivaksi.  Yhteiset  tavoitteet  ohjasivat  työtä  kaikilla 

alueilla  ja  kehittämiskohteista  saatiin  laaja  yhteinen  kokonaisuus  huomioiden  kunkin  alueen  omat 

painopisteet.  Alueet  pystyivät  hyödyntämään  toistensa  kehittämiä  toimintamalleja  ja  hyviä  käytänteitä. 

Tuotoksia  pystyttiin  ketterästi  ”parastamaan”  ja  jalkauttamaan  alueiden  välillä.  Hankkeen  työntekijöiden 

säännölliset  videovälitteiset  tiimipalaverit  ja  face‐to‐face  tapaamiset  olivat  edellytyksiä  onnistuneelle 

yhteistyölle.  

Toiminnallisten  osakokonaisuuksien  toimintaympäristöt  olivat  erilaisia.  Kainuussa  ja  Oulunkaaressa 

kehittämistoiminta  tapahtui omassa kuntayhtymässä. Keski‐Pohjanmaalla  tilanne oli  lähes sama. Siellä on 

keskuskaupunki  Kokkola  ja  seitsemän  kunnan  yhteistoiminta‐alue.  Näitä  yhdistää  kuuluminen  samaan 

sairaanhoitopiiriin.  Lapin  alueella  kehittämistyö  muovautui  toimintaympäristön  ehdoilla.  Mukana  oli  20 

kuntaa,  kaksi  sairaanhoitopiiriä  ja  lisähaasteena  olivat  pitkät  etäisyydet.  Lapin  maakunnassa  tavoiteltiin 

vahvasti  alueellista  yhteistyötä  sairaanhoitopiirien  välillä  ja  yhteneväisiä  toimintamalleja  STM:n  ohjeiden 

mukaan.  Yhteistyön  tiivistyminen  näkyi  mm.  siinä  että  Keski‐Pohjanmaa  hyödynsi  Lapin  maakunnan 

kymmenen askeleen muistipolkua. 

Lapin  toiminnallisessa  osakokonaisuudessa  kokoukset,  koulutukset  ja  valmennukset  järjestettiin  pääosin 

etäyhteyksillä. Etäyhteydet mahdollistavat työkokouksien järjestämisen yhtä aikaa useaan kuntaan ja kuntien 

keskinäisen kokemusten jakamisen. Vastuu kehittämistyöhön tarttumisesta ja sen etenemisestä oli kuntien 

omilla työntekijöillä ja erityisesti kuntien sosiaali‐ ja terveyspalveluiden johtajilla.  

                                                            

11 https://www.innokyla.fi/documents/935672/2b0069d4‐a42e‐445e‐b7c8‐b071947036c6  
12 http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/seniorikaste  
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Osa  kunnista  tarttui  kehittämistyöhön  pontevammin,  osa  taas  ei.  Hanketyöntekijällä  oli  vain  harvoin 

mahdollisuus  osallistua  yksittäisen  kunnan  kehittämistoimintaan.  Viidessä  kunnassa  (Utsjoki,  Sodankylä, 

Rovaniemi,  Kolari,  Tervola)  ja  yhdessä  pienessä  kuntayhtymässä  (Muonio‐Enontekiö)  toteutettiin  kunnan 

tarpeista lähtevät pilotit, jotka onnistuivat hyvin ja kehitetyt asiat saatiin vietyä käytäntöön. Muutama kunta 

olisi tarvinnut konkreettisempaa tukea kehittämistyölleen ja tukea tarjottiinkin hankkeen alussa. Joku kunta 

pyysi  hankkeen  loppupuolella  tukea  toimintansa  kehittämiseen,  mutta  hankkeen  resurssit  eivät  enää 

mahdollistaneet pilotointia.  Osa kunnista kehitti omatoimisesti muistisairaiden hoitoa hankkeen rinnalla.  

Hanketyöntekijöiden  työpestit  jäivät  liian  lyhyeksi,  eikä  pitkäjänteisempää  kehittämistyötä  esim. 

kuntoutuksen osalta pystytty tekemään. Hanketyöntekijöitä jäi pois jo vuoden 2015 loppupuolella ja 2016 

vuoden  alusta  muutama  kuukausi  työn  käynnistymisestä.  Hankehenkilöstö  oli  sijoittuneena  kahteen  eri 

sairaanhoitopiiriin,  mutta  kehittämistöiden  järjestelyiden  osalta  asialla  ei  ollut  isompaa  merkitystä. 

Hanketyöntekijöiden  oli  välttämätöntä  tehdä  tiivistä  yhteistyötä  sijoituspaikoista  riippumatta.  Joidenkin 

kuntien osalta arviointivastausten perusteella oli nähtävillä, ettei päästy mukaan ”yhteiseen junaan”.  Lapin 

alueella  hankkeen  painopisteeksi  muodostuikin  nykytilan  kartoituksen  ohella  yhteisten  toimintamallien 

luominen. Näiltä osin juurruttaminen jäi hankeajan jälkeiseen aikaan. 

 

6.4   Tulosten ja vaikutusten arviointi 
 

Muistipolun  kehittämisellä  tavoiteltiin  yhteneväistä  toimintamallia  muistisairauksien  ennaltaehkäisyyn, 

diagnosointiin ja hoitoon erikoissairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Muistipolun 

suunnittelussa pyrittiin käytännönläheiseen toimintamalliin, jota kuntien on helppo hyödyntää kehittäessään 

toimintakäytäntöjään yhteneväisiksi.  

Muistipolku  lähtee  liikkeelle  ennaltaehkäisevästä  työstä,  aivoterveyden  edistämisestä,  mikä  on  kaikkien 

yhteinen  asia.  Aivoterveyttä  edistämällä  voidaan  estää  tai  siirtää  muistiongelmien  syntymistä. 

Toimintamallissa eri ammattilaisten vastuu‐ ja työtehtävät ovat selkiytetty ja hoidon jatkuvuus on turvattu. 

Käsikirjaa voivat hyödyntää niin ammattilaiset kuin kuntalaiset. Ammattilaisten työn tueksi on laadittu myös 

prosessimallinnus, johon on kerätty mm. muistitutkimuksissa tarvittavat mittarit ja ohjeistus muistipolun eri 

vaiheista  on  tarkempi.  Ammattilaisversio  on  sähköisessä  ja  käsikirja  sekä  sähköisessä  että  painetussa 

muodossa. 

Laadittu esite muistisairaan palvelupolusta, käsikirja ja ammattilaisille suunnattu prosessimallinnus toimivat 

jatkossa  ohjeina  alueelliselle  yhteneväiselle  toimintakäytännölle  muistisairaiden  hoidosta  Lapin 

maakunnassa. Toimintamalli ja käsikirja ovat hyödynnettävissä myös muualla. Kunnista saadun palautteen 

pohjalta kunnat lähtevät kehittämään muistisairaan hoitoa SenioriKaste ‐hankkeen laatiman toimintamallin 

mukaan. Kunnat huomioivat omassa kehittämistyössään paikalliset erityispiirteet. 

Muistipolun ”sisään” on rakennettu useita pieniä täydentäviä toimintamalleja. Ikäihmisen hyvinvoinnin malli 

korostaa ikääntyvien omaa vastuuta ja omatoimisuutta. Jokainen kunta voi laatia omanlaisen hyvinvoinnin 

mallin  hyödyntämällä  alueellista  mallia.  Alueellinen  kuntoutuksen  malli  on  kolmiportainen  sisältäen 

ennaltaehkäisyn,  kotikuntoutuksen  ja  tehostetun  kotikuntoutuksen.  Eri  ammattilaisten  vastuutehtävien 

selkiyttäminen auttaa eri toimijoiden työskentelyä ja moniammatillisen toiminnan kehittymistä. Kaikilla on 

oma tärkeä tehtävänsä ja paikkansa palveluketjussa. Ennaltaehkäisevän työn selkeämpi korostaminen ja esiin 
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nostaminen ovat uudenlainen näkökulma muistipolkuun. Ennaltaehkäisevää työtä  tulee kunnissa  jatkossa 

kehittää ei vain muistisairaiden osalta, vaan kaikkien ikääntyvien kohdalla koko palveluketjussa. 

Ikäosaamiskeskuksen toiminta on vakiintunut vuoden aikana ja toiminta on päässyt hyvin käyntiin. Tiimiin on 

palkattu  uusia  ammattilaisia  mm.  toimintaterapeutti  ja  sosiaalityöntekijä,  jotka  palvelevat  tällä  hetkellä 

rovaniemeläisiä. Geriatrin etäkonsultaatiopalvelu on vakiintunut ja annettuja aikoja ovat myös muut kunnat 

varanneet hyvin. Alueellisia yhteisiä ensitietopäiviä toteutetaan jatkossa kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja 

syksyllä  Ikäosaamiskeskuksen  järjestämänä  yhteistyössä  kuntien  muistihoitajien  kanssa.  Lääkäreiden 

miitingien  jatkoa  suunnitellaan myös,  sillä  yhteisillä  kokoontumisille  on  ollut  selkeää  tarvetta,  toki myös 

muiden ammattilaisten.  

Geriatrin  etäpalveluiden  vakiintumista  kuntien  toimintaan  on  edistänyt  muistihoitajien  vahva  rooli  ja 

työskentely  kunnissa.  Moniammatillinen  lääkehoidon  arviointi  toteutui  vain  Rovaniemen  alueella.  Muut 

kunnat  eivät  vielä  osanneet  hyödyntää  tarjottua  konsultaatiopalvelua.  Jatkossa  tulisi  edistää 

erityisasiantuntijapalveluiden tarjontaa ja niiden käyttöä kaikissa kunnissa. Ratkaisevana tekijänä toimintojen 

kehittymisessä  on  tehokas  palvelun  markkinointi  ja  lähipalveluissa  nimetty  vastuuhenkilö,  joka  lähtee 

kehitettävää asiaa viemään eteenpäin. Tehtävä soveltuu esim. kotisairaanhoitajan tehtäväkuvaan. 

Vanhusneuvostojen  ja  kehittäjäasiakkaiden  kanssa  tehdyllä  työllä  osoitettiin  se,  että  vanhusneuvostot  ja 

kehittäjäasiakkaat ovat kiinnostuneita palveluiden kehittämisestä  ja osallistuvat aktiivisesti  työkokouksiin. 

Jatkossa  tulisi  enemmän miettiä  sitä,  miten  heidät  saadaan  paremmin mukaan  yhteisen  pöydän  ääreen 

ammattilaisten  kanssa.  Hankkeen  aikana  joillakin  kuntakierroksilla  ja  työpajapäivillä  oli  mukana  sekä 

ammattilaisia, vanhustyön johtoa ja vanhusneuvoston jäseniä. Tällaiset yhteiset kokoontumiset ovat selvästi 

hedelmällisempiä asioiden käsittelyyn kuin erillisinä toteutettavat työkokoukset.  

Monialaisessa yhteistyössä tehdyt prosessikuvaukset toivat palveluihin selkeyttä ja suunnitelmallisuutta sekä 

poistivat  mahdollisia  päällekkäisyyksiä.  Prosessien  kehittämisen  aikana  syntyneet  konkreettiset  työkalut, 

kuten  esimerkiksi  muistipolun  käsikirja,  muistihoitajien  työkalupakki,  pelisäännöt,  erilaiset  lomakkeet, 

ohjeistukset  ja  kirjaamiskäytänteet  selkeyttivät  ja  yhdenmukaistivat  työtä.  Työyhteisöjen  sitoutuminen 

yhteisiin työtapoihin lisäsi työn mielekkyyttä ja toi iloa työhön. 

Hankkeen aikana tuotetut aivoterveyttä edistävät oppaat ovat saaneet hyvän suosion niin asiakkaiden kuin 

ammattilaisten käytössä ja niitä on jo painettu 38 000 kpl. 

Kehittämistyön  kautta henkilöstöllä on  tullut  enemmän aikaa  työhön, motivaatiota  ja  vahvistusta omaan 

ammatilliseen  toimintaan. Henkilöstön osaaminen on vahvistunut  erityisesti muistiasiakkaiden hoitoon  ja 

kuntoutumiseen  liittyvissä  asioissa.  Monet  yleisötilaisuudet  ovat  lisänneet  kuntalaisten  tietoisuutta 

aivoterveydestä ja sen edistämisestä sekä muokanneet asenneilmapiiriä ikäystävällisempään suuntaan. 

 

6.5   Juurruttaminen ja kehittäminen 
 

Juurtumisen  peruslähtökohtana  on,  että  kehittämistyössä  ovat  mukana  organisaatioiden  esimiehet  ja 

henkilöstö – parhaimmillaan myös asiakkaat ja päättäjät. Kun työ on tehty yhdessä työntekijöiden kanssa, 

voidaan  uudet  toimintamallit  suoraan  juurruttaa  perustyöhön.  Jo  hankeaikana  on  voitu  kirjata 

kehittämistyön  tuloksia  kuntien/kuntayhtymien  toiminta‐  ja  taloussuunnitelmiin  sekä  kuntien  kanssa 
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tehtyihin  järjestämissopimuksiin.  Parhaimmillaan  ei  voi  edes  erottaa,  mikä  kehittämistyö  on  tehty 

hankkeessa  ja  mikä  on  kunnan  omaa  toimintaa.  Osa  uusista  toimintamalleista  on  juurtunut  jo  osaksi 

perustyötä, osa hakee vielä paikkaansa ja osalla juurruttaminen on jätetty hankkeen jälkeiseen aikaan. Lisäksi 

on myös  alue‐,  kunta‐  ja  esimieskohtaisia  eroavuuksia  siinä, miten  hyvin  toimintatapoja  on  saatu  vietyä 

käytäntöön. 

Kehittämistöiden  onnistumisen  ja  juurtumisen  peruslähtökohtana  on,  että  kaikki  osapuolet  voivat  olla 

mukana  kehittämässä  yhteisiä  asioita.  Yhdessä  kehittäminen  (sosiaali‐  ja  terveyspuoli)  kannustaa 

henkilökuntaa yhä parempaan suoritukseen, motivoi asiakkaita  ja parantaa päättäjien kykyä tehdä oikeita 

päätöksiä.  Kolarin  kunnassa  toteutettu  yhdessä  kehittäminen  (ammattilaiset,  päättäjät  ja  asiakkaat)  on 

johtamisen  tärkeä  työväline  ja  kehittämistöiden  juurruttamisessa  ratkaiseva  tekijä.  Vanhuspalveluihin 

kehitettiin  yhteinen  hoitoideologia,  joka  on  auki  kirjoitettuna  työntekijöiden,  asiakkaiden  ja  kunnan 

päättäjien yhteistyönä. Kyseinen toiminta‐ ja työskentelytapa kehittämistyön lähtökohdaksi soveltuu minkä 

tahansa asian kehittämiseen sosiaali‐ ja terveyspalveluissa.  

SenioriKaste‐hankkeen  tavoitteena  oli  alueellisen  muistipolun  ja  muistikoordinaattoritoiminnan 

kehittäminen.  Hankkeessa  tehtiin  valmistelevaa  työtä  toimintamallien  osalta  varsinaiseen  tulosten 

juurruttamiseen. Muistipolun  käsikirjaa  on  painettu  ja  toimitettu mm.  kuntiin,  Lapin Muistiyhdistykseen, 

Ikäosaamiskeskukseen,  keskussairaaloiden  neurologian  poliklinikoille  ja  vanhusneuvostoille.  Käsikirjasta 

laadittiin myös pohjoissaamen käännös  ja  sitä  toimitettiin  saamelaisalueen kuntiin. Valmiit  toimintamallit 

auttavat  jatkossa  ammattilaisia  toteuttamaan  kehittämistöitä  omissa  kunnissaan  muistisairaan 

palveluprosessin eri vaiheissa. Uusien toimintamallien juurtuminen edellyttää jatkuvaa toiminnan arviointia 

ja  palautetta  sekä  näiden  perusteella  tehtäviä  tarkennuksia.  Ennen  hankkeen  päättymistä  on  sovittava 

toimintamallien vastuuhenkilöt, mikäli toiminta ei ole jo osa organisaation perustehtävää. 

Työkokousten ja valmennusten tarkoituksena oli hyvien käytäntöjen levittäminen ja tiedon jakaminen sekä 

osaamisen  vahvistaminen.  Työkokouksia  toteutettiin  paljon  etäyhteyksillä  ja  tavoitettiin  näin 

mahdollisimman  monen  kunnan  edustajat  mukaan.  Jo  hankkeen  aikana  on  voitu  jakaa  eri 

osakokonaisuuksien alueillaan tekemää kehittämistyötä muiden alueiden kesken. Kokemus on, että yhdellä 

alueella  tehty  toimintamalli  voidaan  helposti  soveltaa  ja  ”jatkojalostaa”  jollain  muulla  alueella.  Myös 

hankkeessa  valmisteltu  materiaali  on  käytettävissä  niin  koko  hankealueella  kuin  kansallisesti. 

Merkittävimmät tuotokset on viety Innokylään. Kehittämistyön tuloksia voidaan hyödyntää maakuntien sote‐

alueiden  valmisteluissa.  Lapin  alueella  hankeaikana  laadittiin  yhteistyössä  kuntien  kanssa  alueellinen 

vanhussuunnitelma maakuntauudistusta silmällä pitäen.  

7 Pohdinta 
 

SenioriKaste‐hankkeen toiminta‐alue käsittää maantieteellisesti lähes puolet Suomesta. Toimintaympäristöt 

ja palvelujen  järjestämisen  tavat  vaihtelevat  suuresti  jopa  toiminnallisten osakokonaisuuksien  sisällä  että 

etenkin  niiden  kesken.  Mukana  on  pieniä  alle  1  000  asukkaan  kuntia  ja  keskisuuria  maakuntien 

kaupunkikeskuksia. Enemmistö Lapin kunnista  järjestää sosiaali‐  ja terveyspalvelut  itsenäisesti. Kainuun ja 

Oulunkaaren  toiminnallisten osakokonaisuuksien alueella puolestaan  sosiaali‐  ja  terveyspalveluista vastaa 

oma  kuntayhtymä,  Kainuussa  jopa  peruserikoissairaanhoitoa  myöten.  Keski‐Pohjanmaalla  on  Kokkola 

järjestää palvelut itse ja muut kunnat toimivat alueen erikoissairaanhoidon kuntayhtymän liikelaitoksena. 
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SenioriKaste‐hankkeella on kuitenkin yhtenäiset tavoitteet, jotka on laadittu tiiviissä yhteistyössä alueiden 

esimiesten kanssa. Tavoitteiden painatukset ja toimenpiteet vaihtelevat alueittain tarpeiden mukaan. Näin 

hankkeen  tavoitteet  ja  toimenpiteet  liittyvät  myös  saumattomasti  kuntien  ja  kuntayhtymien 

vanhustenhuollon  strategioihin  ja  toteuttamissuunnitelmiin.  Samoin  kansalliset  vanhustenhuollon 

säädökset,  suositukset  ja  ohjelmat  viitoittavat  työtä  samaan  suuntaan.  Em.  seikoista  johtuen  yhteinen 

kehittämistyö  isollakin  alueella  on  mahdollista.  Toki  alueet  ja  yksittäiset  kunnat  ovat  eri  vaiheessa 

valitsemassaan  kehittämisteemassa,  mutta  suunta  on  yhteinen.  Yhteistyö  toiminnallisten 

osakokonaisuuksien  kesken  kehittyy  koko  ajan  paremmaksi,  kun  hanketyöntekijät  tutustuvat  toisiinsa  ja 

toistensa erityisosaamiseen ja perehtyvät toistensa kehittämisteemoihin.   

Kehittämistyön tulosten on tarkoitus palvella oman alueen ja kunnan asukkaita, joten hyvä tulos voi vaihdella 

organisaatioiden  välillä.  Tuloksekas  kehittämistyö  edellyttää  henkilöstön  mukana  olemista  ja 

kehittämisprosessiin  osallistumista,  joten  uutta  toimintamallia  ei  voi  suoraan  kopioida  organisaatiosta 

toiseen.  Kehittämistyö  vaatii  oman  aikansa,  mutta  prosessia  voi  hieman  nopeuttaa  perehtymällä 

hankekumppanien  hyviin  käytäntöihin  ja  ottamalla  oppia  kumppanien  ja muiden  kuntien  kehittämistyön 

helmistä ja karikoista.  

SenioriKaste‐hankkeen  aikana  kunnissa  ja  kuntayhtymissä  valmistaudutaan  Sote‐uudistukseen.  Se  tuo 

muutoksia  kaikkien  osakokonaisuuksien  palvelujen  järjestämiseen.  Hanketyön  aikana  on  hyvä  pitää 

mielessään  myös  tulevat  uudet  tuotantoalueet  ja  valmistautua  kehittämistyön  tulosten  juurruttamiseen 

uusiin toimintaympäristöihin. 

 

 

 

 


