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1. Johdanto  

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 

terveyspalveluista (ns. vanhuspalvelulaki) astui voimaan 1.7.2014. Lain käytäntöön 

täytäntöönpanon tueksi laadittiin laatusuositukset (Laatusuositus hyvän ikääntymisen 

turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2013). Lain tarkoituksena on tukea 

ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. 

Iäkkään ihmisen toimintakykyä ja suoriutumista tulee edistää silloin, kun hän ei selviä 

päivittäisistä toiminnoistaan itsenäisesti. Lisäksi lailla halutaan parantaa ikääntyneen 

väestön mahdollisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja 

tarvitsemiensa palvelujen kehittämiseen kunnassa. Laki korostaa iäkkään ihmisen oikeutta 

osallisuuteen ja tukeen, joka lähtee heidän tarpeistaan.  

Lakia ovat edeltäneet hyvin samansisältöiset laatusuositukset (Ikäihmisten hoitoa ja 

palveluja koskeva laatusuositus 2001 ja Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008). 

Laatusuositusten lisäksi on ollut paljon kehittämistä tukevaa henkilöstökoulutusta ja 

kehittämistyötä. Näistä huolimatta muutokset ikäihmisten hoidossa ja palveluissa eivät ole 

olleet riittävät. Ns. vanhuspalvelulaki ohjaa vahvasti muutoksien etenemistä. Muutokset 

vaativat asenteiden ja hoito- ja palvelukulttuurin kehittymistä ihmiskeskeiseen ja 

räätälöivään työskentelyyn, jossa kunnioitetaan iäkkään ihmisen oikeutta osallisuuteen, 

itsenäiseen elämään ja oman toimintakykynsä optimaaliseen käyttöön. Henkilökunnan 

tulee omaksua uusinta, monialaista tietoa. Monialaisen tiedon ohella henkilökunta tarvitsee 

hyviä vuorovaikutustaitoja, kykyä nähdä iäkkäässä ihmisessä ja työssä voimavaroja ja 

mahdollisuuksia sekä osaamista tavoitteelliseen ja vastuulliseen työskentelyyn. Tässä 

kaikessa henkilökunta tarvitsee tuekseen hyvää johtamista. Laista ja tiedosta huolimatta 

tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen implementoituminen vaatii uusia innovatiivisia 

menetelmiä.   

Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenialla (jatkossa: Palmenia) on 

vuosien osaaminen ratkaisukeskeisten valmentajien koulutuksessa. Vuonna 2012 uusin 

gerontologinen tieto ja ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut lähestymistapa yhdistettiin 20 
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opintopisteen koulutuskokonaisuudeksi, jonka suorittanut sai ratkaisukeskeisen 

gerontologisen valmentajan osaamisen. Tämän uuden tuotteen kehittämisen lähtökohtana 

ja myös päämääränä olivat sen mahdollisuudet edistää ja antaa menetelmiä 

tutkimustiedon ja hyvien käytäntöjen implementointiin. 

Vuoden 2013 syksyllä Palmenia sai mahdollisuuden tarttua Etelä-Karjalan 

hankintapalveluiden Risto – hankekokonaisuuden osahanketta koskevaan 

tarjouspyyntöön. Tämän osahankkeen tarkoituksena oli hyödyntää gerontologisen 

valmennuksen toimintamallia ja kehittää sitä kuntien omaan käyttöön. Edellisten vuosien 

aikana toteutettu koulutusprosessi todensi, että tämän uuden tuotteen (gerontologisen 

valmennuksen toimintamallin) avulla voidaan saada sisällöllisiä muutoksia, löytää uusia 

näkökulmia ja ratkaisuja sekä edistää rakentavien ja henkilökuntaa voimaannuttavien 

johtamismenetelmien käyttöä. 1 Niinpä Palmeniassa uskottiin olevan sellaista innovaatiota, 

jota Risto – hankekokonaisuuden osahankkeen toteutus edellytti. 

Myönteinen päätös Karjalan hankintapalveluiden Risto – hankkeen osa-hankkeesta tuli 

20.11.2013. Osahanke nimettiin VALTTI – hankkeeksi, jonka voidaan katsoa alkaneeksi 

25.11.2013. Yhteistyö Sosiaalitaito Oy:n ja yhdeksän Länsi- ja Keski-Uudenmaan kunnan 

kanssa alkoi pian päätöksen jälkeen.  Sosiaalitaito – Socialkompetens on Länsi- ja Keski-

Uudellamaalla toimiva sosiaalialan osaamiskeskus, jonka toiminta-alue kattaa alueen 15 

kuntaa. Sosiaalitaito Oy oli hankkeessa koordinoija, linkki hallinnoinnin ja Palmenian 

välillä. Sosiaalitaidon kautta VALTTI-hanke kytkeytyi kentän tarpeisiin ja muihin käynnissä 

oleviin kehittämishankkeisiin sekä oli turvaamassa sen, että kehittäminen jatkuu myös 

hankkeen jälkeen.  

Ensimmäiset kehittämispajat olivat vuoden 2014 tammikuussa.  Tätä ennen osallistujat 

saivat ennakkotehtävän, joka tuli palauttaa ennen ensimmäistä tapaamista. 

Koulutushankkeen viimeinen kehittämispäivä oli 18.9.2014, jonka jälkeen osallistujilla oli 

aikaa palauttaa viimeiset soveltamistehtävänsä sekä e-lomakkeella tehdyt arvioinnit. 

                                                           
1 Arviota Gerontologisen valmennuksen toimintamallin merkitystä ikäihmisten hyvinvoinnin ja ihmiskeskeisten 

palveluiden näkökulmasta sekä vanhuspalvelulain jalkautumisen näkökulmasta selvitettiin myös tämän 
hankkeen osallistujilta (ks. kappale 4).   
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Hankkeen virallinen päättymispäivä oli 31.10.2014.   

 

Arviointitietoa hankkeesta on kerätty fokusryhmissä sekä hankkeen alussa (tammikuussa) 

että lopussa (syyskuussa). Fokusryhmät koottiin kuntien 1) kotihoidon johdosta ja 2) 

työntekijöiden edustajista. Lisäksi on saatu tärkeää tietoa osallistujien omista ja 

kuntakohtaisista soveltamistehtävistä, keskusteluista sekä palautteista koko hankkeen 

ajalta (suullinen ja kirjallinen arviointi). Hankkeen lopussa tehtiin vielä e-lomakkeella 

loppuarviointi koko valmennuskokonaisuudesta. Näitä kaikkia arvioinnin tuloksia on 

hyödynnetty tässä loppuraportissa.  

 

2. Hankkeen päämäärä ja mukana olevat kunnat 

Hankkeen päämääränä oli tukea mukana olevien kuntien kotihoidon esimiehiä 

implementoimaan ns. vanhuspalvelulakia ikäihmisten palveluiden käytäntöihin. 

Implementointia tuettiin gerontologisen valmennuksen toimintamallilla, jota esimiehet 

hyödynsivät kuntien kotihoidon kehittämisprosesseissa.   

Hankkeeseen osallistuivat yhdeksän Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntaa, joiden kotihoidon 

esimiestehtävissä toimivat olivat varsinainen koulutuksen kohderyhmä. Mukana olevat 

kunnat olivat Hanko, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Vihti, Lohja, Sipoo ja Siuntio. 

Esimiehet saivat koulutusta ja konsultatiivista tukea, jotta he löytäisivät tiimiensä kanssa 

ratkaisuja ja keinoja oman kunnan kotihoidon toteuttamiseen ns. vanhuspalvelulain 

tavoitteiden mukaisesti. Nämä esimiehet kävivät läpi koko hankeprosessin. Lisäksi 

kyseisten kuntien lähityöntekijöille järjestettiin esimiestensä kanssa kaksi ns. isoa pajaa. 

Niissä osallistujat saivat nykyisen kotihoidon näkökulmasta tärkeimmän gerontologisen 

tiedon ja mahdollisuuden ratkaisukeskeisin menetelmin työstää tietoa käytännöiksi 

yhdessä esimiestensä kanssa.   
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3. Gerontologisen valmennuksen toimintamalli ja sen perusteet  

Gerontologisen valmennuksen toimintamallissa kulkevat rinnan uusin gerontologinen 

tutkimustieto iäkkäiden ihmisten hyvinvointia tukevasta hoidosta ja palveluista sekä 

ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut lähestymistapa ja valmentava ote menetelmineen 

(kuvio 1).  

Ihmiskeskeisyys on kansainvälisten asiantuntijoiden laajasti hyväksymä eettinen perusta 

iäkkäiden ihmisten hoidossa ja palveluissa. Myös tutkimukset osoittavat 

ihmiskeskeisyyden tärkeyden hoidossa ja palveluissa. Hoito ja palvelut painottuvat 

fyysisiin tarpeisiin ja niihin vastaamiseen, kun taas asiakkaiden tarpeet painottuvat 

nimenomaan psykososiaalisiin tarpeisiin. Erityisesti asiakkaiden psykososiaalisiin 

tarpeisiin vastataan huonosti. (Hancock ym. 2003, Miranda-Castillo ym. 2010a, Miranda-

Castillo ym 2010b, Miranda-Castillo ym 2013). Ihmiskeskeisyyteen nivoutuukin vahvasti 

ihmisen tarpeiden kuuleminen ja niihin vastaaminen hoidossa, hoivassa ja palveluissa. 

Vaikuttavuutta, jopa kustannuksien säästämistä voidaan saavuttaa, kun yhteistyössä 

asiakkaan kanssa kuullaan hänen tarpeitaan ja vastataan niihin räätälöidysti (mm. 

Eloniemi-Sulkava ym. 2009). Myös nk. vanhuspalvelulaki korostaa iäkkään ihmisen 

tarpeiden ja toiveiden kuulemista sekä tukitoiminnan suunnittelua yhdessä ikäihmisen 

kanssa.  

Ikäihmisten palveluissa on ollut tärkeää löytää ratkaisuja, joilla uusin tutkimustieto ja hyvät 

käytännöt saadaan implementoitua toimintakäytäntöihin, jotta iäkkäät ihmiset saavat 

laadukkaita palveluita ja hoitoa. Henkilökunnan määrää useimmiten syytetään siitä, että 

hyviä käytäntöjä ei saada ikäihmisten arkea parantamaan. Kuitenkin tutkimukset 

osoittavat, että laatu ei ole ainoastaan kiinni henkilökunnan määrästä (mm. Havig ym. 

2011). Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta lähestymistapaa on käytetty onnistuneesti 

monilla työaloilla. Tiettävästi sitä ei ole aiemmin käytetty systemaattisena kehittämis- ja 

muutostyön välineenä ikäihmisten palveluissa Suomessa.  

Ratkaisukeskeisyys tarkoittaa sitä, että osapuolten osaamista hyödyntäen toimitaan 

arkisten ja elämänarvoja toteuttavien tavoitteiden saavuttamiseksi. Ratkaisu- ja 

voimavarasuuntautuneen työskentelyn tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen 
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voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus ja kohtaaminen, luovuus ja huumori. Se toteutuu 

ajattelu- ja toimintatapana, joka antaa käytännön keinoja ja ratkaisuja erilaisiin 

vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin ja innostamiseen. Ratkaisut löytyvät suuntaamalla 

huomio resursseihin ja tulevaisuuteen, ihmisen omiin voimavaroihin ja 

kokemusmaailmaan.  Ongelmien syntyhistoriaa ei tarvitse välttämättä tuntea. 

Lähestymistapa rakentaa arvostavaa suhdetta ja vuorovaikutusta ihmisten välille ja 

mahdollistaa asianomaisten entistä paremman osallistumisen omiin valintoihin, vahvistaa 

arjen hallintaa ja myönteistä itsearvostusta. (ratkaisukeskeisyydestä lisää esim. Hirvihuhta 

ja Litovaara 2003). 

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa antaa välineitä työn toimivuuteen, suunnitteluun, 

ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön. Se vahvistaa myös työntekijän omaa 

työhyvinvointia ja jaksamista. Iäkkäiden ihmisten kanssa ratkaisu- ja 

voimavarasuuntautuneella valmennuksella tuetaan hänen oman elämän ja arjen 

hallintaansa sekä myönteistä itsearvostusta. Valmentavan otteen soveltaminen 

gerontologisessa työssä lisää asiakkaiden osallisuutta. Haasteita ja ongelmia käsitellään 

tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tavoitteissa ja ratkaisuideoissa 

sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin tilannetta ja miettimällä sitten hyviä 

tavoitteita, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.  
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Kuvio 1. Gerontologisen valmennuksen toimintamalli. 

Ratkaisukeskeistä valmentamista voi soveltaa niin esimiestyössä ja työyhteisön 

kehittämisessä kuin asiakastyössä. Valmentava suhde rakentuu tasavertaisuuteen ja siinä 

pyritään tukemaan ’valmennettavaa’/ asiakasta siten, että hänen tilanteeseensa löydetään 

uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia. Valmentaja (valmentava esimies) on mahdollistaja, 

joka luo omalla toiminnallaan onnistumisen edellytyksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa 

etenemistä mieluummin oivalluttavilla kysymyksillä kuin neuvomalla asiantuntijan roolista.  

Ratkaisukeskeisessä valmentamisessa ja kehittämisessä lähdetään liikkeelle siitä, että 

asianomaisilla itsellään on aina relevanttia tietoa tai kokemusta siitä, mikä jo toimii ja on 

hyödyllistä sekä mihin suuntaan kannattaa edetä. Tälle perustalle rakennetaan 

konkreettiset työskentelyprosessit, joiden avulla vahvistetaan niin nykyisiä hyviä työn 

käytäntöjä kuin uudistetaan toimintaa. Kehittämistyötä tukee tavoitteiden konkretisointi 

sopivankokoisiksi teoiksi ja askeliksi, kehittämissatsaukset käytetään suoraan halutun ja 

tavoiteltavan tulevaisuuden rakentamiseen. Monimutkaiset ongelmat eivät usein edellytä 

monimutkaisia ratkaisuja – usein riittää pieni muutos siihen, mikä ei toimi. Kun huomio 
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tuodaan pieniin liikahduksiin ja onnistumisiin, se tuo kokemuksen etenemisestä ja 

liikkumisesta kohti tavoitetta tai toivottua tilannetta. Tällaisen työotteen myötä olemassa tai 

potentiaaleina olevat voimavarat saadaan paremmin käyttöön sekä vahvistetaan työn ilon 

ja hyvän työmotivaation edellytyksiä.  (ks. lisää esim. Hirvihuhta ja Litovaara 2003, 

Hirvihuhta 2006, Kurttila ym. 2010). 

Ratkaisukeskeistä otetta tukeva tutkimustieto ja näyttö tulevat osin myös positiivisen 

psykologian tutkimuskentältä. Positiivisen psykologian tuoreet tutkimukset (mm. Seligman 

2005, Cooperrider 2008, Fredrickson 2009) osoittavat myönteisyyden voiman ja 

potentiaalit sekä yksilöiden että työyhteisöjen vuorovaikutuksen ja käytäntöjen 

kehittämisessä. Kun huomio on vahvuuksissa ja niiden parantamisessa heikkouksien 

sijaan, ajattelu avartuu ja toiminta on rakentavampaa. 

Tietoisen läsnäolon ja ajattelun taidot nostavat esille miten työtä ja toimintatapoja ohjaavat 

usein erilaiset uskomukset, totutut ajattelutavat ja rutiinit. Luomme normeja sille, mikä on 

sopivaa tai sallittua. Työtä ohjaavista ajatuksista ja asenteista ei ehkä tulla puhuneeksi 

riittävästi työyhteisöissä. Uusien ajattelu- ja työtapojen omaksuminen edellyttää usein 

uudenlaista asennetta sekä halua ja mahdollisuutta tehdä asioita toisin kuin on totuttu. 

Gerontologisen valmennuksen toimintamalli antaa käytännön työkaluja niin esimiestyöhön, 

työyhteisön yhteiseen työskentelyyn kuin asiakastyöhön. Kokemuksista VALTTI – 

hankkeessa toteutetusta toimintamallista on kerrottu tarkemmin luvussa 4. 

 

4. Hankkeen toteutus vaiheineen ja menetelmineen  

Hanke toteutettiin ajalla 25.11.2013–31.10.2014. Helsingin yliopiston Koulutus- ja 

kehittämiskeskus Palmeniasta hankkeen kehittämisprosessista vastasivat (suluissa 

tieteen- ja osaamisala) dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava (gerontologia, sairaanhoitaja, 

ikäihmisten palvelut, hankkeen johtaja), VTM Leena Rasanen (sosiaalipsykologia, 

toimintaterapeutti, työnohjaaja ja ratkaisukeskeinen valmentaja, aikuisopetuksen 

pedagoginen pätevyys), FM Mari Juote (kulttuuriantropologia, ratkaisu- ja 

voimavarakeskeinen työnohjaaja, opettajan pedagoginen pätevyys) ja VTM Tiina Savola 



9 
 

   

(sosiaalipolitiikka, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen valmentaja, opettajan pedagoginen 

pätevyys). 

Sosiaalitaito Oy:stä hankkeessa mukana olivat ikäihmisten palvelujen 

kehittämiskoordinaattori Heli Virtanen, kehittämiskoordinaattori Tuula Ekholm sekä 

toimitusjohtaja Merja Salmi. 

Hankkeen käynnistyessä mukana oli yhdeksästä kunnasta yhteensä 38 esimiestä. 

Hankkeen päätyessä mukana oli 33 esimiestä, koska 5 esimiestä oli jäänyt pois 

hankkeesta uuden tehtävän, henkilökohtaisen syyn tai työnantajan vaihtumisen vuoksi.   

Koulutusprosessi koostui viidestä kehittämispajasta, kahdesta ns. isosta pajasta, 

vertaisryhmätyöskentelystä, esimiesten soveltamis- ja välitehtävistä sekä kunnissa 

tapahtuvasta kehittämistyöskentelystä (taulukko 1). Esimiesten kehittämispajoja oli viisi, 

joista ensimmäinen oli kaksipäiväinen ja muut yksipäiväisiä. Kaksi isoa pajaa oli tarkoitettu 

kotihoidon työyhteisöille. Pajojen pääteemat näkyvät kuviossa 2. Isoissa pajoissa oli 

tarkoituksena, että esimiehet yhdessä kotihoidon lähityöntekijöiden kanssa saavat 

keskeisen gerontologisen tiedon, jota he tiiminä lähtevät viemään käytäntöön. Pajat 

toteutuivat asiantuntija-alustuksin ja osallistavin menetelmin. Vertaisryhmät koostuivat 

yhden tai kahden kunnan esimiehistä. Vertaisryhmätyöskentely tarjosi konkreettisen 

paikan yhteiselle ajattelulle, kehittämisprosessien työstämiselle ja keskinäiselle esimiesten 

väliselle sparraukselle Ryhmien ohjaajina olivat Mari Juote, Tiina Savola ja Leena 

Rasanen. Kukin ryhmä kokoontui kolme kertaa helmi-syyskuun 2014 aikana. 

Moodle-verkko -oppimisympäristöä käytettiin oppimisalustana itsenäiseen ja 

vertaisryhmätyöskentelyyn. Lisäksi se toimi koulutusmateriaalien yhteisenä koontialustana. 

 

 

 

 



10 
 

   

Taulukko 1. Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittäminen: Valtti -

hankeprosessin osat. 

 

 

Valtti-kehittämisprosessin aikana esimiesten ja kuntien kotihoidon saama valmennus ja 

sen tavoitteet:  

1. Kehittämispajat loivat perustan gerontologiselle ja ratkaisukeskeisen 

lähestymistavan osaamiselle sekä taidoille toimia gerontologisen työn 

moniammatillisissa yhteistyöverkostoissa. 

2. Ohjattujen vertaisryhmien tavoitteena oli tukea ja rakentaa kunnan työskentelyä 

gerontologisen valmennuksen toimintamallin mukaisesti: syventää gerontologisen 

valmennuksen käytännön taitoja sekä vahvistaa omaa ja kotihoidon työntekijöiden 

työotetta, työn uudistamista ja työhyvinvointia.  Keskustelua vietiin eteenpäin 

ratkaisukeskeisesti kysymyksin sekä toiminnallisin menetelmin, kuunnellen 

työyhteisön omia tarpeita. Osallistujat tapasivat ohjaajan kanssa kolme kertaa à 2 

tuntia hankkeen aikana (2 kertaa kevätkaudella ja kerran syksyllä).     
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3. Itsenäisestä ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamistyöskentelyn 

tavoitteena oli löytää uusia menetelmiä omaan päivittäiseen johtamistyöhön ja 

kotihoidon toiminnan kehittämiseen. Soveltavilla tehtävillä pyrittiin tukemaan sekä 

kunnan esimiesten ja tiimivastaavien yhdessä työskentelyä ja asioihin sitoutumista 

että myös itsenäistä pohdiskelua oman työn ja työtapojen kautta. Tehtävissä 

huomioitiin sekä gerontologinen tieteellinen tieto ja käytäntö kuin myös 

ratkaisukeskeinen ja valmentava ote osana ajattelutyötä. 

4. Tiimien kanssa tapahtuvien kokeilujen tavoitteena oli tukea ja lisätä kotihoidon 

työntekijöiden valmiuksia sellaisiin ajattelu- ja työtapoihin sekä käytännön 

menetelmiin, joilla iäkkäiden ihmisten omien voimavarojen ja vahvuuksien käyttö 

mahdollistuu.   

5. Gerontologisen valmennuksen kehittymisprosessin tuki kulki läpi 

koulutuskokonaisuuden, niin kehittämispajoissa ja ohjatuissa vertaisryhmissä kuin 

itsenäisen työskentelyn ja tiimien kanssa tapahtuvien kokeilujen ohjauksessa. 

6. Isot pajat olivat avoimia foorumeita työyhteisöille ja olivat suunnattuja esimiesten 

lisäksi mukana olevien kuntien kotihoidon työyhteisöjen työntekijöille. Niiden 

tavoitteena oli antaa gerontologisen osaamisen perustietoutta sekä työstää tietoa 

edelleen käytännön kehittämissuunnitelmiksi ja kokeiluiksi.  

 

Näillä hankkeen eri vaiheilla ja menetelmillä etsittiin parasta tapaa viedä gerontologisen 

valmennuksen toimintamallia kuntien käytäntöihin. Jokainen vaihe ja menetelmä 

katsottiin tukevan toistaan koulutusprosessin ja kuntien kotihoidon kehittämistyön 

edetessä. 

 

5. Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittyminen kunnissa  

  

Koulutushankkeen päämääränä oli aukaista ns. vanhuspalvelulain henki kuntien 

ikäihmisten palveluiden käytäntöön.  Lain implementointia tuettiin gerontologisen 
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valmennuksen toimintamallilla, jota esimiehet hyödynsivät kuntien kotihoidon 

kehittämisprosesseissa.  

Tässä luvussa esitetään VALTTI – osallistujien arvio gerontologisen valmennuksen 

toimintamallista osana ikäihmisen hyvinvointia, ihmiskeskeisiä palveluita ja 

vanhuspalvelulain implementointia. Lisäksi kuvataan kunnissa tehtyä toimintamallin 

kehittämistyön prosessia ja esitetään hankkeeseen osallistuneiden omakohtaisia 

kokemuksia VALTTI –hankkeesta ja toimintamallista saaduista hyödyistä.  

 

5.1 VALTTI – osallistujien arvio gerontologisen valmennuksen toimintamallista   

 

VALTTI – hankkeessa haluttiin selvittää, kuinka osallistujat kokivat gerontologisen 

valmennuksen toimintamallin osana ikäihmisen hyvinvointia, ihmiskeskeisiä palveluita ja 

ns. vanhuspalvelulain implementointia. Kysely hankkeen lopussa mukana olleille 

osallistujille (n=33) tehtiin e-lomakkeella. Kyselyyn vastasi 17 esimiestä (51,5 %).  

Osallistujilta kysyttiin asteikolla 1-5 (1=ei lainkaan merkitystä, 5= erittäin merkittävää) 

omaa kokemusta gerontologisen valmennuksen toimintamallin merkityksestä. 

Vastanneista esimiehistä 11 (64,7 %) koki toimintamallin erittäin merkittävänä tai 

merkittävänä (4-5). Perusteluissa todettiin, että mallin avulla voidaan ohjata henkilöstöä 

toimimaan oikeaan suuntaan ja löytämään keinoja haasteellisiin tilanteisiin. Ns. 

vanhuspalvelulakia kuvailtiin ohjenuorana asenteiden, terveyden edistämisen, sairauksien 

hoidon ja eettisten kysymyksien tarkastelussa. Todettiin, että gerontologinen toimintamalli 

auttaa jalkauttamaan lakia konkreettiselle tasolle.  

Toimintamalli herätti pohtimaan ihmiskeskeisempiä ratkaisuja sekä tarkastelemaan 

palvelutarvetta ihmisen eikä niinkään organisaation näkökulmasta. Koettiin, että mallissa 

tulee esille ennaltaehkäisyn merkitys ja tavoite huomioida iäkäs ihminen kokonaisuutena. 

Kuvailtiin, että gerontologisen hoitotyön osaaminen lisää työntekijän kykyä toimia 

ikääntyneen henkilön parhaaksi: työntekijä osaa tarjota oikeita palveluita ihmisen tarpeista 
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käsin.  Koettiin, että toimintamallin kehittyminen on tärkeää, mutta työlle on huomioitava 

resurssit. 

Viisi esimiestä (29,4 %) 17 vastanneesta arvioi toimintamallin merkityksen arvosanalla 

kolme. He arvioivat, että malli sai miettimään omia toimintatapoja. Kuitenkin mallin 

jalkautuminen laajemmin organisaatioon ja työyhteisöihin vaatii kunnan mukaan tuloa 

linjauksissa, toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.  Oli myös kokemus siitä, että 

organisaation omat haasteet ovat suuri este mallin jalkauttamisessa. 2 

 

5.2 Gerontologisen valmennuksen toimintamallin kehittämistyön prosessi kunnissa 

 

Hankkeen alussa kunnat määrittelivät omat kehittämistavoitteensa ja työstivät 

konkreettista suunnitelmaa huomioiden gerontologisen valmennuksen toimintamallin 

periaatteet. Kunnissa toimintamallin kehittämistyö kytkeytyi mm. seuraaviin teemoihin: 

‐ palvelutarpeen arviointiin 

‐ ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman mukaisiin kehittämistehtäviin 

‐ asiakkaan osallisuuden, toimintakyvyn ylläpitämisen ja kuntouttavan työotteen 

vahvistamiseen 

‐ ns. vanhuspalvelulain jalkauttamiseen/ nykyisin voimassa olevien kotihoidon 

kriteerien ja käytäntöjen tarkasteluun vanhuspalvelulakiin peilaten 

‐ tiimien rakenteen ja vastuuhoitajuuden vahvistamiseen tavoitteena ihmislähtöinen  

yksilöllinen, tavoitteellinen ja toimintakykyä edistävä kotihoito 

‐ ratkaisukeskeisyyden viemiseen tiimien arkeen ja siihen, miten ratkaisukeskeinen 

lähestymistapa voi auttaa ihmiskeskeisyyden toteutumisessa ja asiakkaana olevan 

ihmisen osallisuuden vahvistamisessa 

 

Kuntakohtaiset kehittämistyöskentelyn tavoitteet VALTTI-hankkeen lähtötilanteessa 

                                                           
2 Kaikki vastanneet eivät perustelleet näkemyksiään. Yksi vastaajista ei arvioinut 
toimintamallia suullisesti eikä numeerisesti.   
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Kunta Kehittämistyöskentelyn lähtötilanne: keskeiset tavoitteet ja sisällöt 
(28.2.2014 suunnitelman mukaan) 

Hanko - Työnjakokokeilu ja omahoitajuuden kehittäminen uuden työjaon 
kanssa 

- Toimenkuvien päivittäminen 
- Samanlaiset työskentelytavat koko kotihoitoon (työnohjaus tukena).  
- Sähköisen työajan seuranta luonnolliseksi työtavaksi esimiehen/ 

tiiminvastaajien työssä 
- Yhteistyön kehittäminen sujuvamman kotiutuksen aikaansaamiseksi 
- Koko henkilökunnan koulutus ”Kunnon-hoitajaksi” sekä koulutusta 

kirjaamiseen  
 

Hyvinkää - Uuden kotihoidon organisaatiomallin jalkauttaminen ja kehittäminen 
- Muutoksen läpiviemisen suunnitteleminen 
- Vanhuspalvelulain jalkauttaminen ja 

palvelutarpeen arvioinnin ja kotiutustoiminnan kehittäminen 
- vastuuhoitajuuden kehittäminen ja vahvistaminen 
 

Inkoo ‐ Få ett fungerande egenvårdarsystem  
‐ Anhöriga mera med i vården så att de känner till situationen och 

nuläget 
‐ Regelbundna gruppmöten och andra personalmöten  
‐ Försöka få personalen att få ett tankesätt där man ser till det 

viktigaste i livet för alla 
‐ Gott samarbete i gruppen och med andra grupper och andra 

enheter, samarbete med tredjesektorn 
‐ God livskvalitet både för personal och för dem som vi vårdar 
 

Järvenpää ‐ Vanhuspalvelulain ja hyvinvointisuunnitelman avaaminen 
henkilöstölle yhteisissä tilaisuuksissa 

‐ Ikääntyneen aktiivinen mukaanotto palvelu- ja hoitosuunnitelmaa 
laadittaessa  

‐ Vastuuhoitajuuden vahvistaminen uudessa tiimissä: 
henkilökuntamitoitus oikein, vastuuhoitajan toimenkuva, työnjako 
vastuuhoitajuus edellä, hoidon jatkuvuus 

‐ Ammattitaitoinen henkilöstö: varmistetaan rekrytoinneissa, 
koulutuksiin pääsyä tuetaan, motivoidaan, oman henkilöstön 
erityisosaamisen hyödyntäminen 

‐ Hyvinvointia edistävät palvelut: ikävarput, varmistetaan 
toteutuminen tänä vuonna  

- Kotihoidon kriteerien tarkistus: ikälaki, hyvinvointisuunnitelma 
ohjaavat  
  

Karviainen (Vihti ja 
Karkkila) 
 

- Vastuuhoitajuuden kehittäminen ja tiimien sairaanhoitajien 
toimenkuva ja roolien vahvistaminen  

- Kotihoidon käyntien organisointi ja aikakriittisyys, ensimmäisenä 
askeleena oman toiminnan arviointi  

- Asiakkaan kokonaisvaltaisen hoidon tarve edellä, asiakkaan omien 
voimavarojen vahvistaminen  
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Lohja 
 

‐ Vanhuspalvelulain avaaminen työntekijöille: koulutus- ja 
kehittämistilaisuuksien järjestäminen sekä tavoitteena saada aikaan 
Lohjan kotihoitoon vanhuspalvelulain mukaiset ja päivitetyt 
kotihoidon kriteerit, jotka tukevat ikääntyneen hyvää hoitoa 
vanhuspalvelulain hengessä 

‐ Vastuuhoitajuuden kehittäminen ja asiakkaiden palveluntarpeisiin 
vastaaminen (asiakkaan palveluntarpeet ja oma tahto) 

‐ Kuntouttavan työotteen ja jäljellä olevan toimintakyvyn tukemisen 

vahvistaminen: mm. yhteisten pelisääntöjen luominen ja vanhojen 

ylläpitäminen, muistiasiantuntijuuden hyödyntäminen osana 
toimintakykyä ylläpitävää toimintaa sekä ennakoivien kotikäyntien 
aloittaminen osana toimintaa niillä ikääntyneillä, jotka eivät ole 
palveluiden piirissä (85 v ja yli) 

 
Sipoo ‐ Lakisääteisen palvelutarpeen arvioinnin prosessin kehittäminen. 

Ensimmäisinä askeleina prosessin kehittämisessä on käydä yhdessä 
henkilökunnan ja palveluohjaajan kanssa läpi miten prosessi on tähän 
asti toiminut ja kuinka prosessin tulisi mennä.  

‐ Tämän jälkeen yhteisten pelisääntöjen sopiminen lakisääteisten 
palvelutarpeen arviointien tekemisestä ja ovatko kaikki palvelutarpeen 
arvioinnit lakisääteisiä. 

 

 

Kunnat etenivät kehittämistyössä erilaisin askelin: selkeä haaste oli viedä kehittämistyötä 

eteenpäin kiireisen työtahdin lomassa. Kehittämistyöhön heijastui ja huomiota veivät myös 

sisäiset muutosprosessit sekä uusien järjestelmien käyttöönotto.  

Keskeisiä kysymyksiä toimintamallin kehittämisessä oli, miten iäkkään ihmisen osallisuutta 

voidaan aidosti tukea ja kuulla sekä miten iäkkään ihmisen osallisuutta tukeva työmalli 

kulkee läpi organisaation. Ajatus on usein, että ”olemme aina toimineet ihmiskeskeisesti”. 

Kun kysymystä avattiin tarkemmin, huomattiin, että se on laaja ja vaikeasti mitattavissa 

oleva asia ja edellyttää totuttujen toimintamallien pohtimista ja kyseenalaistamista.  

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä kuuntelee ja tunnistaa tarpeet yhdessä 

iäkkään ihmisen kanssa. Pohdittiin, että asiakkaana olevan ihmisen osallistaminen, aito 

kohtaaminen ja toimintakyvyn tukeminen voi tapahtua monin tavoin arjen askareissa kuten 

kahvinkeitossa, postin hakemisessa ja vaatteiden pukemisessa.  

‐ Päivittäisen työnjaon pohjana pidän vastuuhoitajuuden ja hoidon jatkuvuuden 

toteutumista. Näin hoito on yksilöllisempää, inhimillisempää. Asiakkaan toiveet, 
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tarpeet tulee paremmin kuulluiksi, kun hän saa jakaa kokemuksiaan tutun hoitajan 

kanssa.  Ilman Valttia vanhuspalvelulaki olisi jäänyt vieraammaksi.3 

Kehittämistyön jäsentäminen nosti keskusteluissa esille tarpeita yhteistyön koordinoinnille 

ja esimiesten keskinäiselle vuorovaikutukselle. Kuntakohtaisen kehittämistyön rinnalla 

keskusteluissa kulki oma hyvinvointi, oman esimiestyön kehittäminen, myönteisyyden ja 

hyvän työskentelyilmapiirin rakentaminen, työntekijöiden osallistamisen vahvistaminen ja 

mukaanotto kehittämistyöhön. Saadun palautteen mukaan ratkaisu- ja 

voimavarakeskeinen työtapa auttoi esimiehiä siirtymään ”vastausautomaattina”  

toimimisesta valmentavaan tapaan.  Se näkyi muun muassa kahdenkeskisissä 

vuorovaikutustilanteissa, ”jolloin kysyn enemmän kuin kerron”, esimiesten tavassa ottaa 

puheeksi asioita sekä keskustelujen suuntaamisessa myönteisyyteen, tavoitteisiin, siihen 

mikä toimii ja onnistumisiin. 

Ennen hankkeen ensimmäistä esimiesten kehittämispajaa eli ennen käytännön 

toteutuksen alkua toteutettiin fokusryhmäkeskustelut, joita oli kaksi. Toisessa ryhmässä oli 

yksi edustaja kunkin kunnan kotihoidon lähityöntekijöistä ja toisen ryhmän jäsenet 

edustivat kuntansa esimiestasoa. Tammikuun fokusryhmien tavoitteena oli ymmärtää 

osallistujien työn tilanteita, kokemuksia, haasteita ja vahvuuksia, kuulla kotihoidon 

esimiehiä oman työnsä asiantuntijoina sekä rakentaa yhteistyön perustaa. Syyskuun 

tapaamisen tavoitteena oli kuulla tammikuusta syyskuuhun välisen ajan tapahtumista ja 

muutoksista, palaverien keskusteluaiheista ja uuden tiedon siirtymisestä käytäntöihin. 

Syyskuun ryhmien antia käsitellään myös kohdassa 5.3. Osallistujien vastaukset kertovat 

muutoksista, joita ei voida selittää vain Valtti-hankkeella. Vastauksiin ovat vaikuttaneet 

myös monet asiat kuten koko RISTO -hankkeen kokonaisuus sekä samaan aikaan 

käynnissä oleva Kotona kokonainen elämä-hanke. Tällaisia ovat konkreettiset muutokset 

toiminnanohjausjärjestelmässä tai työnjaossa, jotka puhuttivat paljon ja pääosin 

myönteisessä hengessä.  

                                                           
3 Sitaatit on poimittu osallistujien soveltamistehtävistä. 
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Lähityöntekijät kuvasivat niitä muutoksia, joiden voidaan olettaa liittyneen erityisesti Valtti-

hankkeeseen seuraavasti: Ikälain puitteissa mahdollisuus tehdä työtä enemmän asiakkaan 

näkökulmasta. Jokaisella asiakkaalla on erilaiset tarpeet. Asiakkaalla käytetty aika on 

lisääntynyt. Siirrytty vastuuhoitajuuteen. Aiempaa enemmän puhuttu ravitsemuksesta ja 

asiakkaiden ravitsemustilaa on selvitetty. Hoitajien keskusteluja sävyttivät kuitenkin, kuten 

tammikuussakin, oman työn ja hoitajana olemiseen liittyvät huolet ja kysymykset. 

Asenteiden ja työn lähestymistapojen muutokset eivät tapahdu vajaan yhdeksän 

kuukauden aikana. Työn kuormittuvuuden koettiin lisääntyneen: Sairauspoissaolot 

lisääntyneet. Jatkuvasti pitää olla jotain tehtynä, johonkin päivään mennessä.  

Esimiehet olivat aktiivisesti mukana Valtti-hankkeessa. Heidän vastauksensa fokusryhmän 

teemoihin poikkesivat jonkin verran lähityöntekijöiden vastauksista.  Tosin myös muutokset 

tammikusta syyskuuhun nähtiin hyvin samansuuntaisina. Lähityöntekijöiden nimeämät 

konkreettiset muutokset olivat paljolti samoja myös esimiehille samoin kuin ne muutokset, 

jotka kertovat ihmiskeskeisestä ajattelusta ja ikäihmisten kuulemisesta. Käsitykset 

palaverikeskusteluista olivat poikkeavat. Niissä lähityöntekijät eivät nähneet muutoksia 

eivätkä osanneet kertoa mitään erityisiä teemoja. Esimiehet puolestaan kertoivat 

palavereissa keskustellun Valtti-hankkeen teemoista kuten asiakkaiden 

itsemääräämisoikeudesta, laadusta, ratkaisukeskeisyydestä ja vuorovaikutuksesta iäkkään 

ihmisen kanssa. Valtti-hankkeen kehittämispajoissa saatua tietoa he olivat erilaisin 

menetelmin pyrkineet siirtämään käytäntöön. Näitä teemoja olivat esimerkiksi 

vastuuhoitajuus ja ikäihmisen osallisuus. Lähityöntekijöiden keskusteluissa tuli esiin 

näiden asioiden tärkeys ja parannus vastuuhoitajuuden toteutumisessa.  

Osa esimiehistä kuvasi itsessään tapahtuneita muutoksia: Olen iloisempi. Tuntuu että on 

hyviä työkaluja lähteä eteenpäin. Olen oppinut asettamaan itselleni rajat. Esimiesten 

fokusryhmässä puhetapa oli muuttunut verrattuna tammikuuhun. Ns. vanhuspalvelulain 

keskeisiä asioita oli omaksuttu. Työryhmän kehittymistä oli pyritty tavoitteellisesti 

edistämään. Myös oma ajattelu tuntui jäsentyneen ja keskittyvän ikäihmisten palveluiden 

kannalta olennaisiin kysymyksiin. Huolipuheen rinnalle ja jopa ohi nousi paljon 

ratkaisupuhetta.  
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Hankkeen loppuarvioinnissa (e-lomakkeella tehty kysely) esimiehiä pyydettiin arvioimaan 

jatkotuen tarpeita gerontologisen toimintamallin kehittämisessä. Kyselyyn vastanneesta 

17:sta esimiehestä 13 (76,5 %) vastasi tähän kysymykseen. Niissä korostui oman 

osaamisen vahvistaminen ja ylläpito, vertaistuki ja hyvän vuoropuhelun merkitys 

kollegoiden kanssa sekä esimiehen tuki.  Kokonaisvaltaisen mallin kehittäminen edellyttää 

jatkuvaa vuoropuhelua ja yhteistyötä, suunnitelmallisuutta ja päämäärätietoisuutta.  

 

5.3 VALTTI – hankkeen ja toimintamallin hyödyt esimiestyössä 

 

Koettuja hyötyjä VALTTI – hankkeen toimintamallista kerättiin palautteiden lisäksi 

viimeisessä soveltamistehtävässä sekä valmennustapaamisissa. Näitä olivat esimerkiksi 

muutokset arjen keskusteluissa työntekijöiden kanssa ja kohtaamiset asiakkaiden kanssa. 

Avuksi oli löydetty tieto myönteisten tunteiden merkityksestä sekä ratkaisukeskeinen 

valmentava ote. Tiimeissä on pohdittu paljon ihmistä ihmisenä ja iäkkään ihmisen 

kohtaamista. Miten asiakasta tuetaan tekemään asioita itse kiireen keskellä.  Mitä jos 

asiakas pitää ajasta niin tiukasti huolta, ettei häntä ehdi osallistamaan – onko vaihtoehtoja, 

millaisia? 

‐ Valtti – hanke on antanut eväitä luotsata keskustelua, niin asiakkaiden kuin 

tiimiläisten kanssa haasteellisissa tilanteissa. Keskittyen haluttuun tavoitteisiin, eikä 

olemassa oleviin ongelmiin. Luontevimmin minulle lähestymistapa on alkanut elää 

asiakas-/potilasohjauksessa.  

‐ Haastavan mielenterveysasiakkaan kohtaamisessa ja hoidon suunnittelussa 

kävimme ratkaisukeskeisen mallin avulla pilkkoen läpi, miten vastaamme käyntien 

tuomaan haasteeseen. Huomasimme ryhmänä, että oli aika palata hoidon 

suunnittelussa ja toteutuksessa alkuun, tarkistaa asiakkaan tarpeet yksitellen ja 

tehdä tämän selvityksen perusteella yhteisesti sovitut toimintatavat. Oli hienoa 

huomata henkilökunnassa ”rauhoittumista” asiakkaan kohtaamisessa. --- Asiakkaan 

hoidon tavoitteet tuli asettaa oikealle tasolle arkirealismi hyväksyen. Asiakkaan 



19 
 

   

paras mahdollinen hoito on asiakkaan ja henkilökunnan voimavarojen 

huomioimista. 

 

Arvostavan vuorovaikutuksen keinot ja tietoisen läsnäolon taidot toivat parhaimmillaan 

levollisuutta esimiehen työtapaan. 

‐ Lähes joka päivä huomaan pohtivani vuorovaikutusta ja läsnäoloani meluisassa 

pienessä tiimihuoneessa, kun vuoron vaihtuessa meitä on monta hoitajaa samassa 

tilassa. Keskitynkö niiden asioiden hoitoon, jotka on pakko saada huomiseksi 

valmiiksi vai olenko oikeasti läsnä tiimiläisiäni varten. Työaikani aloitan 30 min 

myöhemmin kuin muut, että iltapäivästä voin muiden lähdettyä hiljaisuudessa jatkaa 

töitäni. Tämä mahdollistaa yhdessä ollessamme ajan raportointiin, aitoon 

vuorovaikutukseen ja kuulumisien vaihtoon. Koska työmme on liikkuvaa, yhteiset 

hetken, kohtaamiset tahtovat jäädä lyhyiksi. Siksi on tärkeää, että tavatessamme 

olisimme aidosti läsnä ja tulisimme kuulluiksi. Myötätuntoa itseäni kohtaan joudun 

harjoittamaan. 

 

‐ Keskittyminen tietoiseen läsnäoloon on välillä hyvinkin vaikeaa, koska työelämä on 

niin hektistä. Sähköposti pursuaa uutta tietoa jotka kaikki pitäisi lukea ja joihin pitäisi 

myös vastata.  Keskeneräisiä asioita pyörii koko ajan mielessä ja myös vapaalla 

huomaa pohtivansa työasioita. Olen tietoisesti kiinnittänyt enemmän huomiota 

tapaani olla läsnä eri tilanteissa. Aina välillä huomaan että keskittymiseni 

herpaantui.  Pyrin edistämään yhteen asiaan keskittymistä ja tietoista läsnäoloa 

mm. siten että ollessani kokouksessa käännän puhelut vastaajaan. 

Hanketyö on mahdollistanut työn katsomista hieman etäämpää, eri perspektiivistä: 

 Lupa unelmoida ja visioida on ollut vapauttava kokemus, ihana anti Valtista. Työtä 

on johtanut aiemmin ajatus ”mikä kuuluu meille”, voinko/saanko tehdä. 

Viikoittaisissa tiimipalavereissa olemme yhdessä miettineet haasteellisia 

asiakastilanteita. Ratkaisukeskeinen työtapa on antanut eväitä yksilöllisempään 

hoitosuunnitelmaan, antanut vapautta vastuuhoitajalle työn tekemiseen, lisännyt 
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asiakkaan tyytyväisyyttä, sekä työntekijän työtyytyväisyyttä. Tosin tekemistä/ 

matkaa vielä on suoritteista ihmislähtöisyyteen. 

Hankkeen aikana on käsitelty työn kuormittavuutta ja hallintakeinoja henkilökunnan 

kanssa: 

 Ratkaisukeskeistä toimintamallia on käytetty useaan otteeseen työpäivän töiden 

suunnittelun onnistumisessa ja kuormittavuuden vähentämisessä. 

Voimavarakeskeisellä ajattelulla on tuotu esiin kuinka paljon hyvää asiakkaiden 

kanssa tehdään, kuinka mobiilijärjestelmän avulla asia saadaan päivänvaloon. 

Asioiden ollessa vielä keskeneräisiä on joutunut miettimään ja hakemaan omaan 

suhtautumiseensa positiivisen ajattelun kautta voimia, uskoen tulevaan. Onneksi 

myös kollegoiden antama henkilökohtainen apu on auttanut asiassa. Myös 

gerontologista tutkittua tietoa on voinut käyttää perusteluiden ja selitysten tukena. 

 

Hankkeen päättyessä lähityöntekijöiden fokusryhmässä osa hoitajista nosti esiin 

tammikuusta syyskuuhun tapahtuneina erityisesti mainittavina muutoksina esimiehen 

muuttuneen toimintatavan: Ei ole enää sellaista käskyttämistä vaan kuunnellaan meitä, 

kysytään mielipiteitä. Esimiehelle on aiempaa helpompi puhua.  

Hankkeen loppuarvioinnissa (e-lomakkeella tehty kysely) esimiehet arvioivat asteikolla 1-

10 (10 on paras), mihin kohtaan janalla he sijoittavat itsensä gerontologisen valmennuksen 

toimintamallin toteuttajina nyt.  Kyselyyn vastanneesta 17:sta 15 esimiestä (45,5 % 

esimiehistä) vastasi tähän kysymykseen. Yhtä lukuun ottamatta muut 14 arvioivat itsensä 

asteikolla kohtaan 7, 7,5 tai 8. Yhden arvio itsestään oli viisi. Vastaukset kertovat, että 

valmennuksen teemat ovat synnyttäneet omakohtaisia oivalluksia, ja niitä on myös siirtynyt 

oman työn käytäntöihin.  Kuitenkin vain yksi perusteli antamaansa vastausta sillä, että hän 

on saanut oman työyhteisönsä mukaan ja sitoutumaan yhteisiin tavoitteisiin.  Tietoisuus 

siitä, mitä kohti kulkea on kasvanut sekä sen tärkeys, kuinka muiden tulisi olla 

kehittämistyössä mukana. Ihmiskeskeisyys ja ns. vanhuspalvelulain merkitys ovat 

avautuneet.  
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”Oman ajattelun laajentumista ja suuremman kokonaisuuden hahmottumista. Nyt asiat 

ovat jäsentyneet. Vanhuspalvelulain jalkauttaminen työyhteisöön on aloitettu”..   

 

6. Esimiesten arvio omasta kehittymisestään Valtti-hankkeen aikana  

Hankkeen loppuarvioinnissa (e-lomakkeella tehty kysely) esimiehet kysyttiin: Kun teet 

mielessäsi matkaa tästä päivästä takaisin tammikuuhun valmennuksen alkuun, mitä 

huomaat tapahtuneen? Viisitoista esimiestä (88,2 %) 17:sta vastanneesta vastasi tähän 

kysymykseen. Vastaavasti tammikuun fokusryhmässä olleilta, kuntiaan edustaneilta 

esimiehiltä oli kysytty tammikuun fokusryhmässä, mistä he syksyllä huomaavat muutoksia 

tapahtuneen. Vastaajat edustavat kotihoidon esimiehiä, vaikka eivät olekaan täysin 

samoja molemmissa ryhmissä. Tammikuussa esimiehet antoivat seuraavia vastauksia: 

Positiivisempi kierre lähtee liikkeelle. Ajattelutapa vahvistuu. Kekseliäisyys. Esimiehille 

varmuutta. Näissä vastauksissa oli samankaltaisia ajatuksia kuin loppukyselyn 

vastauksissa. Niissä kuvattiin omien ajatusten, toimintamallien sekä jo olemassa olevan 

tiedon vahvistuneen. Oma tietotaso olo lisääntynyt ja ns. vanhuspalvelulain merkitys oli 

avautunut. Lisäksi esimiehet kertoivat oman ajattelutapansa muuttuneen 

ihmiskeskeisemmäksi. Samoin työkalut asioiden käsittelemiseksi olivat uudistuneet. 

Esimiehet saapuivat usein lähipäiviin väsyneinä mutta kokivat voimaantuneensa päivän 

aikana tavatessaan muita ja saadessaan jakaa ajatuksia kollegojen kanssa. 

 Valtin lähipäivät ja ohjaajan tapaamiset työpaikalla olen kokenut voimaannuttavina. 

Valtin suurta antia on ollut myös muiden ryhmien tapaaminen ja kokemusten vaihto. 

Kirjallisten kotitehtävien teko on ollut raskasta. Yhteinen reflektointi omassa 

työyhteisössä jäänyt vähäiselle, tavoitteita ei ole kuitenkaan haudattu. Niitä kohti 

jatkamme.  

 

 Valtti skolning har gett oss information om det senaste rönet inom gerontologiska 

området, samt hur det fungerar  i andra kommuner, och detta varit givande. Takten 

har varit snabb, och man har inte alltid kunnat tänka så bra igenom all information, 
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och det skulle ha varit bra att I lugn och ro fått utöva all kunskap I praktiken. Men 

kunskapen finns och nu kan man ju börja “testa den I verkligheten”.    

 

 Työn arjessa on harvemmin aikaa varattuna pysähtyä jäsentämään omaa ja 

yhteistä työtä. Kokonaisuudessaan kuntien kotipalveluiden esimiehet ja 

tiimivastaavat olivat motivoituneita työskentelemään ryhmissä ja viemään VALTTI -

hankkeen tavoitteita eteenpäin kunnassa asetettujen kehysten sisällä.  Samalla 

muutokset kunnassa ja kotihoidolle asetetut paineet heijastuivat vertaisryhmien 

tapaamisten sisältöihin. Työskentelyssä noudatettiin ratkaisukeskeistä tapaa 

huomioida toimivat käytännöt, pienet liikahdukset ja lähtökohdat, joista löydettiin 

voimavaroja viedä hankkeen tavoitteita eteenpäin kotihoidon mahdollisuuksia 

myötäillen ja vahvistaen. 

 

7. Pohdinta ja yhteenveto  

Keväällä kunnissa tehty asiakaspalautekeskustelu tuki VALTTI -hanketta antaen palautetta 

asioista, jotka kunnassa jo toimivat hyvin sekä niistä seikoista, joihin on syytä kiinnittää 

huomiota. Kesä katkaisi jossain määrin hankkeen sisällön pohtimisen ja kehittämistyön 

eteenpäin viemisen. Toisaalta tauon jälkeen keskusteluissa löydettiin niitä arjen tapoja 

toimia, jotka olivat jo sulautuneet käytäntöihin kevään aikana.  

Vaikka prosessin aikana ei kaikilta osin vielä päästy asetettuihin tavoitteisiin, muutettiin 

kuitenkin monia käytäntöjä. Lisäksi järjestettiin tilaisuuksia, joilla nähtiin olevan merkitystä 

gerontologisen valmennuksen toimintamallin rakentamisessa.  VALTTI – hanke tarjosi 

osallistujille gerontologian alan uusinta tutkittua tietoa, kuntakohtaista ja kuntien välistä 

vertaistukea sekä areenan hyvien käytäntöjen jakamiselle. Kokemuksia jakaessa 

huomattiin, että pienistä asioista syntyy merkittäviä muutoksia.  

Hankkeen aikana muutokset olivat tekoja ja yhteisiä reflektointeja, esimerkiksi: 

- Kotihoidon hoitotyön esimiehet ottivat asiakseen vierailla tiiminvetäjien kokouksissa 

säännöllisesti. 
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- VALTTI -asioita vietiin eteenpäin myös arjen keskusteluissa. Pohdittiin, onko se 

riittävää ja miten asiat saadaan elämään arjessa. Vaikka koettiinkin, että iäkäs 

ihminen on kohdattu ihmisenä kotipalvelun työssä jo aikaisemmin, todettiin, että sitä 

on vaikea oikeasti mitata. Mitä kohtaaminen tarkoittaa ja miten se näkyy arjessa?   

- Välitöntä asiakastyöaikaa onnistuttiin lisäämään, mm. hoito- ja palvelusuunnitelmien 

tarkistamisella, käyntejä siirtämällä ja organisointitapoja muuttamalla. Tekemisessä 

on tarvittu ratkaisukeskeistä työotetta.   

Valtti – hankeprosessin aikana kootun tiedon pohjalta voi sanoa, että esimiehet näkivät 

oman ajattelunsa laajentuneen hankkeessa. Mukana olo oli kehittänyt taitoja käsitellä 

asioita positiivisen ajattelun kautta ja tuottaa ilmapiiriä, jossa asioihin etsitään ratkaisuja 

yhdessä.  

Työryhmissä näytti avautuneen ymmärrys iäkkään ihmisen osallisuuden merkityksestä 

omaan hyvinvointiinsa. Lisäksi esimiehet näkivät, että opitun tiedon implementoituminen 

omaan työyhteisöön oli alkanut. 

Esimiehet ymmärsivät, että muutokseen ei tarvita välttämättä isoja resursseja, vaan se 

lähtee työntekijästä itsestään. Vaikka lain sisältöä on vietävä myös systemaattisesti 

eteenpäin, kunnissa huomattiin, että arjen työhön voidaan vaikuttaa esimiehen tavoilla 

toimia ja johtaa dialogia kollegoiden ja työntekijöiden kanssa. Oli syntynyt ymmärrystä 

siitä, että ihmiskeskeisyys ja osallisuus tulevat näkyä arjen puheissa, jotta se muotoutuu 

käytännöiksi. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Valtti-hanke synnytti yksilötasolla ja esimiesten työssä 

merkittäviksi koettuja oivalluksia ja konkreettisia muutoksia työtapoihin. Kehittämistyö 

eteni, vaikka ei kaikilta osin edennyt hankkeen aikana käytäntöön. Tähän hankkeen lyhyt 

kesto ei antanut mahdollisuuksia. Kehittämistyöhön heijastui kunnissa olevat 

muutosprosessit, ja haaste löytää arjen työstä aikaa systemaattiseen kehittämistyöhön.  

Toimintamallin levittäminen ja juurruttaminen työyhteisöön/organisaation vaatii edelleen 

määrätietoista kehittämistyötä ja tukea koko organisaatiolta.  Hanke avasi niin 

gerontologisen työn kehittämiseen uusia näkökulmia, kuin antoi konkreettisia eväitä 

omaan ja työyhteisön hyvinvointiin. 
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