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Lukijalle 

 

Euroopan sosiaalijohdon verkosto, European Social Network (ESN), kokoaa yhteen julkisten sosiaali- ja 
terveyspalveluiden johtoa, tutkijoita, kehittäjiä, suunnittelijoita, valvojia sekä rahoittajia ympäri Eurooppaa. 
Verkostossa on yli 125 jäsenorganisaatiota 33 maasta.  

Vuodesta 1992 ESN on järjestänyt joka vuosi sosiaalipalveluja käsittelevän konferenssin, jossa alan 
avaintoimijat Euroopan unionista ja Euroopan eri maista kansalliselta, paikalliselta ja alueelliselta tasolta 
debatoivat, jakavat kokemuksia hyvistä käytännöistä sekä verkottuvat keskenään. Sosiaalijohdon lisäksi 
mukana on ollut poliitikkoja, käytännön työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä, tutkijoita sekä järjestöjen ja 
yksityissektorin edustajia. Konferenssi on vakiinnuttanut asemansa alan vuosittaisena huipputapahtumana. 

Kesäkuun alkupuolella 2019 Italian Milanossa pidetty konferenssi oli järjestyksessään 27. Tapahtuman 
teemana oli tällä kertaa palveluiden laatu.  

Think Global, Act Local -iskulauseella on jo vuosia kuvattu tarvittavaa muutosta vähän alalla kuin alalla. 
Vuonna 1993 iskulausetta käytettiin mm. väestökasvun hillitsemistä koskevassa YK:n julkilausumassa.  

Euroopan sosiaalipalveluiden kesäkonferenssissa Haagissa vuonna 2016 painotus oli paikallisissa 
ratkaisuissa, jolloin iskulause tiivistyi muotoon The future is local! Konferenssissa korostettiin kuntien ja 
paikallisten toimijoiden yhteistyötä sosiaalipalveluiden tuotannossa ja köyhyyden ja syrjäytymisen 
ehkäisyssä. 

Milanon kesäkonferenssissa ESN:n toimitusjohtaja Alfonso Lara Montero kuvasi, miten palveluiden 
laatukysymyksessä ajattelua pitää taas suunnata uudella tavalla. Hän tiivisti sen iskulauseeseen: Think 
Local, Act Personal. 

Vaatimus palveluiden personoinnista (personalisation of services) sai osin ristiriitaisen vastaanoton, sillä 
jotkut tulkitsivat sen merkitsevän palveluiden yksityistämistä. Esimerkiksi henkilökohtaisella budjetilla 
haetaan yksilöllisiä ratkaisuja asiakkaan tarpeisiin yleensä juuri yksityisistä palveluista.  

Yleinen tulkinta kuitenkin oli se, että palveluiden personoinnilla tarkoitetaan palvelukokonaisuuden 
räätälöimistä yksittäisen asiakkaan tarpeisiin ja toiveisiin eikä sillä oteta kantaa siihen, miten palvelut 
tuotetaan. Jos aiemmin on pohdittu täyttääkö asiakas järjestelmän kriteerit, tämä ehkä auttaa siirtämään 
näkökulman siihen, vastaako järjestelmä asiakkaan tarpeisiin. Tämä kirkastaa myös sitä, että hyvinvointi ei 
synny palveluissa tai sosiaalitoimistossa vaan ihmisten arjessa. Vastaavasti pääsemme ehkä puhumaan 
esimerkiksi hoidon laadun sijasta elämänlaadusta muun muassa vanhusten pitkäaikaishoidossa.  

Konferenssissa tuli hyvin esille laadun monet ulottuvuudet. Palveluiden personoinnin lisäksi esillä oli mm. 
laadun arvioinnin ja kehittämisen erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä sekä esimerkkejä palvelun 
käyttäjien osallistumisesta laatuhankkeisiin. 

Tähän raporttiin on koottu Milanon konferenssin antia. Konferenssissa oli esillä myös suomalaista 
osaamista. Lasten ja nuorten sosiaalipalveluiden kehittämistä käsitelleessä paneelikeskustelussa 
sosiaalineuvos Marjo Malja sosiaali- ja terveysministeriöstä kertoi Suomessa toteutetusta lapsi- ja 
perhepalveluiden muutosohjelmasta. Tapahtuman projektifoorumiin oli lisäksi valittu esiteltäväksi 
suomalainen Kaikukortti-toimintamalli. Siitä kerrotaan luvussa 4. 

Lea Suoninen-Erhiö 

Suomen ESN-yhteenliittymän koordinaattori 
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1. JOHDANTO 

ESN:n vuotuinen perinne 

European Social Network (ESN) on eurooppalaisen sosiaalijohdon ammatillinen verkosto, joka edistää 
tietojen, kokemusten ja osaamisen jakamista ja vaihtoa Euroopassa yli kansallisten rajojen. 

Suomesta ESN:n jäsenenä on Sosiaalijohto ry:n, Suomen Kuntaliiton, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja 
Huoltaja-säätiön muodostama yhteenliittymä. Huoltaja-säätiö toimii yhteenliittymän päävastuullisena 
jäsenenä. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on suoraan ESN:n jäsen.  

ESN:n vuotuinen konferenssi kokoaa laajasti eurooppalaista sosiaalijohtoa, poliitikkoja, käytännön 
työntekijöitä, palvelujen käyttäjiä, tutkijoita sekä järjestöjen ja yksityissektorin edustajia. Konferenssin 
yhteydessä pidetään ESN:n vuotuinen jäsenkokous (Annual Members Meeting), jossa käydään läpi 
mennyttä vuotta ja tulevaa toimintakautta.  

Konferenssi on useimmiten järjestetty kulloisessakin EU:n puheenjohtajamaassa, mutta vuoden 2019 
kesäkonferenssi järjestettiin Italian Sevillassa eikä EU:n puheenjohtajamaana tuolloin toimineessa 
Romaniassa. ESN:n kumppanina konferenssin järjestelyistä vastasi Pohjois-Italiassa sijaitsevan Lombardian 
aluehallinto, jonka keskuspaikka on Milano. 

Konferenssi kokosi 5.–7.6.2019 Milanoon lähes 700 osallistujaa yli 35 eri maasta. Suomesta osallistujia oli 
ennätysmäärä, lähes 30 henkeä. Suomesta osallistujia oli ESN-yhteenliittymän edustajien lisäksi mm. 
sosiaali- ja terveysministeriöstä, suurista kaupungeista ja sosiaalialan osaamiskeskuksista. Lisäksi osallistujia 
oli suomalaisesta Kulttuuria kaikille -palvelusta, jonka kehittämä Kaikukortti-toimintamalli oli valittu 
esiteltäväksi konferenssin projektifoorumissa. 
 

Prekonferenssi: Ikäystävällinen Pohjola kaikille  

Varsinaista konferenssia edelsi perinteiseen tapaan pohjoismainen seminaari, josta vastaa Pohjoismainen 
hyvinvointikeskus – Nordens Välfärdscenter (www.nordicwelfare.org). Pohjoismaiden ministerineuvoston 
alaisen laitoksen tehtävänä on kehittää pohjoismaista hyvinvointimallia, havainnollistaa Pohjoismaiden 
erilaisten järjestelmien yhtäläisyyksiä ja eroja sekä vahvistaa yhteistyömahdollisuuksia maiden välillä.  

Pohjoismainen seminaari 5.6.2019 keskittyi tänä vuonna ikäihmisten asumiseen, osallistumiseen ja 
palveluihin Pohjoismaissa. Pohjoismainen hyvinvointikeskus on julkaissut aihepiiristä useita raportteja. Niitä 
löytyy täältä: https://nordicwelfare.org/publikationer/  

Pitkä ja terve elämä  

Vielä 1900-luvun alussa Pohjoismaissa asui 12 miljoonaa ihmistä, nyt asukkaita on 27 miljoonaa. Ihmiset 
elävät aiempaa vanhemmiksi. Vuonna 2017 Pohjoismaissa syntyneiden odotettavissa oleva elinikä on 
naisilla liki 84 vuotta ja miehillä liki 80 vuotta. Suomessa ja Ruotsissa yli 65-vuotiaiden osuus on jo nyt yli 
neljännes väestöstä. 

 

Suomessa ja Ruotsissa yli 65-vuotiaiden osuus on jo nyt yli neljännes väestöstä. 



Väestön ikääntyminen asettaa uudenlaisia vaatimuksia sosiaalisille rakenteille, terveydenhuollolle, 
asumiselle ja liikkumismahdollisuuksille. Terveydentilasta ja asuinpaikasta riippumatta osallisuuden 
vahvistaminen ja sosiaalinen inkluusio korostuvat.  

Monet elävät terveinä ja toimintakykyisinä pitkään. Ikäihmisen määritelmä onkin muuttunut. Nyt puhutaan 
usein kolmannesta ja neljännestä iästä. Eläkkeelle jääminen aloittaa kolmannen iän, ja valtaosalla eläkkeelle 
siirtyvistä on 15–20 vuotta tervettä elämää edessä. Tuolloin elämä on omassa hallinnassa. Neljännestä 
iästä puhutaan, kun ihminen alkaa olla riippuvainen toisten avusta.  

 

Vanhempi neuvonantaja Ann Jönsson Pohjoismaisesta hyvinvointikeskuksesta kertoi seminaarissa 
ikäystävällisten kaupunkien ja yhteisöjen kehittämistyöstä Pohjoismaissa ja Göteborgin kaupungin edustaja 
Lisa Holtz oman kaupunkinsa hankkeista. Göteborgin lisäksi Pohjoismaiden kaupungeista mm. Tampere, 
Oslo, Aarhus ja Reykjavik ovat mukana Maailman terveysjärjestön WHO:n globaalissa ikäystävällisten 
kaupunkien ja yhteisöjen verkostossa. Global Network for Age-friendly Cities and Communities: 
www.who.int/ageing/projects/age_friendly_cities_network/en/ 

 
HYVÄN IKÄÄNTYMISEN KULMAKIVET (Jönssonin tiivistys):  

 Fyysinen aktiivisuus 
 Hyvät ruokailutottumukset 
 Sosiaalinen vuorovaikutus 
 Merkityksellisyys 

IKÄYSTÄVÄLLISEN KAUPUNGIN PERUSVAATIMUKSET (Holtzin tiivistys WHO:n määritelmän pohjalta): 

 Sosiaalinen ja fyysinen ympäristö mahdollistavat aktiivisen vanhenemisen 
 Turvallisuus 
 Edellytykset hyvän terveyden ja elämänlaadun ylläpitoon  

Monilla alueilla Pohjoismaissa väestö vanhenee ja vähenee samanaikaisesti. Ikäystävällisten kaupunkien 
kehittämisen rinnalla on etsittävä ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden palveluiden turvaamiseksi. Tässä 
työssä nojataan pitkälti teknologiaan: uutta palveluinfrastruktuuria luodaan digitalisoinnin ja erilaisten 
etäratkaisujen avulla. 

Pohjoismainen hyvinvointikeskus kartoittaa parhaillaan Pohjoismaiden eri kuntien ja alueiden hyvänä 
pitämiä digitaalisia ratkaisuja, jotta tieto hyvistä ratkaisuista leviäisi.  

 
Tanskan Favrskovissa ehkäistään vanhusten yksinäisyyttä  

Pohjoismaisen vanhustyön uusia käytäntöjä esiteltiin myös konferenssin projektifoorumissa, jossa esiteltiin 
vanhusten yksinäisyyttä ehkäisevä tanskalaisen Favrskovin kunnan malli.  

  

Neljännestä iästä puhutaan, kun ihminen alkaa olla riippuvainen toisten avusta. 

Paikallisyhteisöt tarjoavat ikäihmisille osallistumismahdollisuuksia. 



Ikäihmisten yksinäisyys on yhä yleisempää. Favrskovin kunnassa yksinäisyyden ehkäisyyn on lähdetty 
kunnan, kansalaisyhteiskunnan ja vapaaehtoisten yhteisvoimin.  

 

Kunnan sosiaalityöntekijät seulovat itsensä yksinäisiksi kokevat ikäihmiset, minkä jälkeen ns. 
yksinäisyyskoordinaattorit (loneliness expert) käyvät heidän kansaan läpi heidän toiveitaan ja tarpeitaan. 
Osallistumismahdollisuuksia tarjoavat paikallisyhteisöt.  

  

Favrskovissa kaikille tarjotaan mahdollisuus osallistua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. LAADUN MONET ULOTTUVUUDET 

Konferenssissa tuli hyvin esille laadun monet ulottuvuudet. Esillä oli laadun arvioinnin ja kehittämisen 
erilaisia lähestymistapoja ja menetelmiä.  Kiinnostavia olivat myös EU-maiden kansalaisten 
palvelukokemuksia selvittäneen kyselytutkimuksen tulokset.  

Asiakkaan itsenäinen selviytyminen palvelujen laadun arvioinnin lähtökohdaksi  

Professori John Bolton Oxford Brookes -yliopistosta jäsensi 6.6.2019 pitämässään esitelmässä kiinnostavalla 
tavalla asiakaslähtöisen palvelujen laadun arvioinnin lähtökohtia. Hän painotti asiakkaalle tarjottavan ensi 
vaiheen avun merkitystä. Hänen mielestään tapa, jolla asiakasta autetaan, kun hän turvautuu ensi kerran 
palveluun, vaikuttaa merkittävästi hänen tilanteensa kehittymiseen tulevaisuudessa. Onnistunut 
lyhytkestoinen apu vähentää avun tarvetta pitkällä aikavälillä. Myös se, miten asiakasta arvioidaan, 
vaikuttaa hänen tulevaisuuteensa. Boltonin mukaan tärkeintä on tukea asiakasta omatoimiseen elämään ja 
huolehtimaan itsenäisesti omista asioistaan.  

 

Palvelunkäyttäjien tyytyväisyyden ja palvelutuotosten arviointi ei ole siten riittävää. Vaikutusten arvioinnin 
tulee Boltonin mukaan keskittyä siihen, että mitataan edistystä siinä, miten asiakas tulee selviytyväksi ja 
itsenäiseksi asioidensa hoidossa. Tämä tarkoittaa arvioinnin liittämistä erilaisiin selviytymisen, toipumisen, 
voimaantumisen ja kuntoutumisen malleihin. Tällainen työskentely- ja arviointiote on Boltonin mukaan 
sekä asiakkaan että palvelujärjestelmän parhaaksi vähentäessään palvelujen tarvetta ja kustannuksia.  

Eurooppalaisessa vertailussa palvelut Suomessa huippulaadukkaita  

Kansalaisten kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista tarkasteltiin 7.6.2019 pidetyssä 
paneelikeskustelussa. Tutkimuspäällikkö Tadas Leoncikas Euroopan elin- ja työolojen 
kehittämissäätiöstä (European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Eurofound) esitteli vuonna 2017 EU-maissa toteutetun kyselyn tuloksia kansalaisten 
elämänlaadusta ja kokemuksista palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Kyselyssä sisälsi laajasti eri 
palvelut (terveys, koulutus, liikenne, päivähoito, pitkäaikaishoito, asuminen ja eläkkeet). 

Asteikolla 1–10 EU-maiden kansalaisten yleisarvosana palvelujen laadulle oli 6,3. Suomalaisten arvio oli 
jopa toiseksi paras (7,3), ja parhaimman arvion saivat palvelut Luxemburgissa (7,7). Heikoimmiksi palvelut 
arvioitiin Kreikassa, Bulgariassa, Slovakiassa ja Italiassa. 

Päivähoidon palvelut arvioitiin kaikkiaan laadukkaiksi. Terveysammattilaisten asiantuntemusta 
(perusterveydenhuolto, sairaalat) pidettiin hyvänä kaikissa maissa, mutta kansalaisten kokemukset 
tiedonsaannista ja osallisuudesta omaan hoitoon olivat kriittisempiä. Terveyspalveluja ei pidetty kaikilta 
osin oikeudenmukaisina, ja hoitomaksut nähtiin suuriksi pienituloisten kannalta.  Pitkäaikaishoidon 
kattavuus katsottiin parhaimmaksi Tanskassa, Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Ranskassa.  

EU-kansalaisten elämänlaatu kohentunut 

”Tärkeintä on tukea asiakasta omatoimiseen elämään ja huolehtimaan 
itsenäisesti omista asioistaan.” 



Eurofoundin kyselyjen perusteella keskeisiä EU-maiden kansalaisten elämänlaadun muutoksia olivat 
vuosien 2011–2016 välillä aineellisen köyhyyden väheneminen, terveyden parantuminen, lisääntyvä 
optimismi ja koettu hyvinvointi. Sen sijaan työn ja perheen yhteensovittaminen on tullut vaativammaksi.  

Kansalaisten kokemukset syrjäytymisestä sekä yhteiskunnallisista jännitteistä rikkaiden ja köyhien, johdon 
ja työntekijöiden sekä nuorten ja vanhojen kesken vähenivät hieman tällä ajanjaksolla. Ihmiset luottivat 
aiempaa enemmän julkisiin instituutioihin, ja etenkin nuorten aikuisten luottamus yhteiskuntaan lisääntyi. 
Sen sijaan kansalaisten kokemukset jännitteistä eri etnisten ja uskollisten ryhmien kesken yleistyivät.  

Eurofoundin raportti verkossa: Eurofound (2019), Challenges and prospects in the EU: Quality of life and 
public services, Publications Office of the European Union, Luxembourg. http://eurofound.link/ef19039 

Laadun arvioinnin ja kehittämisen lähestymistapoja ja välineitä 

Professori Tine Rostgaard (Danish Centre for Social Science Research) pohti samassa paneelissa 
Donabedianin laadun käsitteen ja ASCOT-välineistön (The Adult Social Care Outcomes Toolkit) avulla 
ikääntyvien pitkäaikaishoidon laadun arviointia. Hänen mukaansa palvelujen rakenteet ja prosessit ovat 
helpommin selvitettävissä kuin vaikutukset, joista tarvittaisiin nykyistä enemmän palvelunkäyttäjien tietoa. 
ASCOT on ollut käytössä vertailevissa tutkimuksissa Australiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa ja 
Suomessa. 

Politiikka-asiantuntija Lyubomira Derelieva Euroopan komissiosta esitteli Euroopan sosiaalirahaston 
toimintaa palvelujen laadun kehittämisessä.  Eurooppa 2020 -strategian avulla EU pyrkii edistämään 
kestävää talouskasvua ja työpaikkojen luomista, ja Euroopan sosiaalirahasto pyrkii näihin tavoitteisiin 
rahoitusten ja koordinaation avulla. Palvelujen laadun kehittäminen on yksi avainkohteita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. LAATUHANKKEITA ERI MAISSA 

Konferenssiohjelma sisälsi eri maiden esimerkkejä palvelun käyttäjien osallistumisesta laatuhankkeisiin. 
Seuraavassa kerrotaan henkilökohtaisten budjettien käytöstä Englannissa, sosiaalisen laatuun perustuvasta 
dementiakylästä Hollannin Weespissä sekä asiakkaiden ja potilaiden osallistumisesta palvelujen arviointiin 
ja kehittämiseen Québecin provinssissa Kanadassa.  

Henkilökohtaiset budjetit Englannissa 

Englannin sosiaalihuollossa on hyödynnetty jo vuosia henkilökohtaisia budjetteja. Lähtökohtana niissä on 
asiakkaan valinnanvapauden lisääminen.  

Englannin kokemuksista kertoivat aikuisten sosiaalipalveluiden johtajien yhdistyksen (Association of 
Directors of Adult Social Services) puheenjohtaja Julie Ogley ja yhdistyksen kansainvälisistä suhteista 
vastaava Sue Wald.   

Henkilökohtaisten budjettien yksi rahoitusvaihtoehto ovat suorat maksut, jolloin asiakkaat maksavat itse 
palvelunsa henkilökohtaisen budjettinsa varoista. Suorien maksujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti 
muutaman viime vuoden aikana. Tutkimusten mukaan itse maksaminen tekee hyvää ihmisen itsetunnolle. 
Suoria maksuja käyttävät kokevat myös saavansa laadukkaita palveluja. Sen sijaan vähemmän myönteisesti 
tuen koetaan vaikututtavan jokapäiväiseen aktiivisuuteen, yhteisöllisyyteen ja ihmissuhteisiin. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden integrointi osoittautunut hankalaksi 

Englannissa yritetään myös integroida sosiaali- ja terveyspalveluita henkilökohtaisten budjettien ja niihin 
liittyvien yhteisten hoito- ja palvelusuunnitelmien ja arviointien avulla. Parhaillaan tätä kokeillaan mm. 
Gloucestershiren pilottihankkeessa, jossa on mukana mielenterveyskuntoutujia. Muitakin kokeiluja on ollut. 

Merkittäväksi ongelmaksi on osoittautunut rahoitus. Englannin julkinen terveydenhuoltojärjestelmä 
(National Health Service, NHS) saa rahoituksensa valtiolta, kun taas paikallisviranomaiset rahoittavat 
sosiaalipalvelut. Henkilökohtaisten terveysbudjettien käyttö on melko vähäistä.  

Ongelmalliseksi on osoittautunut myös sosiaali- ja terveydenhuollon erilaiset painotukset sekä 
ymmärryksen puute sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten erilaisista ammatillisista rooleista. Lisäksi 
pätevän työvoiman saannissa on ongelmia, pulaa on yleislääkäreistä, sairaanhoitajista, 
sosiaalityöntekijöistä ja hoivatyöntekijöistä. 

Julie Ogley ja Sue Wald korostivat ammattikuntien välisen luottamuksen ja kunnioituksen kulttuurin 
luomista esimerkiksi yhteisten toimitilojen ja päivittäisen viestinnän avulla. He uskoivat, että pitkälle 
päästään jo sillä, jos kokeneet ammattilaiset sitoutuvat tekemään muutosta ja johtamaan suunnittelua. 

Olennaista muutoksessa on, että asiakkaat ja potilaat ovat keskiössä ja ammattilaisten tasa-arvoisia 
kumppaneita. 

Tavoitteena he pitivät sosiaali- ja terveydenhuollon integroitua työskentelyä asuinaluetasolla.  

 



Hollannin dementiakylän keskiössä sosiaalinen elämänlaatu 

Hogeweykin dementiakylä Hollannin Weespissä on noussut maailman maineeseen. Integroitu 
hoitokonsepti on tarkoitettu ihmisille, joilla dementia on edennyt jo pitkälle. 

Dementiakylän ideaa esitteli vanhempi konsultti Eloy van Hal, joka on yksi dementiakylän kehittäjistä. 

Hogewey sai alkunsa 1990-luvun alussa, kun samalla paikalla sijainneessa dementiakodissa työskennelleet 
naiset purkivat tyytymättömyyttään. Hoito oli medikalisoitua ja laitosmaista. He kysyivät itseltään 
yksinkertaisen kysymyksen: laittaisinko oman vanhempani tänne hoitoon? 

Syntyi idea uudenlaisesta hoitokodista, jossa voisi itsekin elää. 

Sairaus on toissijaista  

Eloy van Halin mukaan muistisairaista ihmisistä 85 prosenttia voi selviytyä omassa kodissaan kotihoidon, 
sukulaisten ja ystävien tuella. Loput 15 prosenttia tarvitsee ammatillista tukea vuorokauden ympäri. 

Dementiakylä on tarkoitettu ympärivuorokautista tukea tarvitseville. Se on loppuelämän koti, jossa myös 
kuollaan. Peruslähtökohtana Hogeweyssä on kuitenkin, että muistisairaat ihmiset ovat ensisijaisesti ystäviä, 
sukulaisia, naapureita ja muita yhteiskunnan jäseniä. Se, että heillä on tietty sairaus, on toissijaista.  

Vanha dementiakoti on purettu ja tilalle on rakennettu aidalla ympäröity kylä, jossa on koteja, ravintoloita, 
kauppa ja harrastustiloja. Hogeweyssä eletään mahdollisimman normaalia elämää dementian kanssa. 
Ihmiset ovat mukana päivittäisissä rutiineissa ja päättämässä omista asioistaan. Vapaa pääsy ulkotiloihin ja 
laajempaan yhteisöön tarjoaa mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen. 

Hogeweyssä kunnioitetaan jokaisen yksilöllisiä tarpeita, arvoja ja toiveita. Kodit on muokattu ja sisustettu 
erilaisten elämätapojen mukaisesti, jotta koti muistuttaisi muistisairaan aiempaa elämänpiiriä.  

Työskentelyn keskiössä vapaus, merkityksellinen elämä ja sosiaaliset suhteet  

Medikaalimalli on Hogeweyssä korvattu van Halin sanoin sosiaalisella relaatiomallilla (social-relational 
model), jonka keskiössä on muistisairaan ihmisen sosiaalinen elämänlaatu. Elämänlaadun yksilöllisiä ja 
ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia hän esitteli alla olevan kuvion avulla.  

 



Asuminen ja hoito dementiakylässä ei van Halin mukaan tule sen kalliimmaksi kuin perinteisessä 
laitosmaisessa hoidossa, eikä se maksa asukkaille sen enempää kuin muissa hoitokodeissa.  

Hoygewyekin hoitajilta edellytetään kuitenkin joustavuutta, sillä työnkuvaan kuuluu yhdessä asukkaiden 
kanssa tehtävää ruoanlaittoa, siivousta ja pyykinpesua. Tämä on nimenomaan kuntouttavaa hoitotyötä, ei 
avustavalle henkilökunnalle kuuluvaa työtä. Se katsotaan normaaliksi elämäksi, jolla vältetään 
laitosmaisuutta. Vaatii taitoa ja osaamista, jotta tällaista työtä osaa tehdä arvostavasti ja kunnioittavasti 
vaikeasti muistisairaan ihmisen kanssa.  Perinteisistä hoivakodin rutiineista huolehditaan, mutta ne on 
häivytetty taka-alalle. Työskentelyn keskiössä ovat vapaus, merkityksellinen elämä ja sosiaaliset suhteet. 

 

Kanadan Québecissä asiakkaat ja potilaat osallistuvat palvelujen arviointiin ja kehittämiseen 

Reilun 7 900 000 asukkaan ranskankielinen Québec on yksi Kanadan kymmenestä provinssista. Provinsseilla 
on laaja itsemääräämisoikeus ja lainsäädäntövalta. Ne vastaavat suuresta osasta julkisia palveluja, ja niillä 
on esimerkiksi oma sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntönsä.  

Sosiaalipalveluiden johtaja Sylvie Desmarais Québecin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisinstituutista 
(Institut national d’excellence en santé et en services sociaux) INESSSistä kertoi instituutin työstä 
palveluiden kehittämiseksi. 

Kehittämisinstituutti toimii suoraan ministereiden alaisuudessa eli se ei ole ministeriön ohjausvallassa. 
Québecin sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimivat integroidut sosiaali- ja terveyskeskukset ja 
integroidut yliopistolliset sosiaali- ja terveyskeskukset sekä yliopistolliset sairaalat, yliopistoinstituutit ja 
alan muut instituutit. 

Päätöksenteon tarpeet ohjaavat INESSSin toimintaa. Keskeistä sen työssä ovat mm. erilaiset tietotuotteet, 
kuten arviointikatsaukset sekä parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvat oppaat ja suositukset, 
joilla pyritään parantamaan palvelun käyttäjien elämänlaatua. 

 

Palveluiden arvioinnissa ja kehittämisessä INESSS yhdistää monenlaista tietoa. Esimerkiksi 
sosiaalipalveluiden suositusten laadinnassa pelkkä tieteellinen tieto ei riitä vaan tarvitaan myös 
kontekstuaalista tietoa sekä kokemustietoa.  

MM. SEURAAVISTA ASIOISTA TARVITAAN  

TIETEELLISTÄ TIETOA 

 Vaikuttavuus 
 Tehokkuus 
 Turvallisuus 
 Psykososiaaliset näkökohdat 
 Eettiset näkökohdat 
 Taloudellinen analyysi 

KONTEKSTUAALISTA TIETOA  

 Organisaatio 

Tieteellisen tiedon rinnalla voidaan tarvita kontekstuaalista tietoa sekä kokemustietoa. 



 Hoidon ja palveluiden käyttö 
 Käytettävissä olevat resurssit 
 Oikeudelliset ja eettiset kysymykset 
 Sosiaaliset ja kulttuuriset arvot 
 Asenteet ja tottumukset 

PALVELUNKÄYTTÄJIEN JA HEIDÄN OMAISTENSA SEKÄ AMMATTILAISTEN KOKEMUSTIETOA 

 Interventioiden hyväksyttävyys  
 Relevanssi 
 Arvot ja mieltymykset 
 Vaikutus elämänlaatuun ja hyvinvointiin 
 Odotukset ja tarpeet 

 

 

Québecin sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisinstituutti yhdistää sosiaali- ja terveyspalveluiden 
kehittämisessä monenlaista tietoa. 

Potilaiden ja palvelunkäyttäjien osallistuminen 

Potilaiden, palvelunkäyttäjien, kansalaisten ja muiden sidosryhmien osallistuminen palveluiden 
suunnitteluun ja toteuttamiseen on kansainvälinen trendi, osa isompaa liikettä. Puhutaan mm. potilaiden 
vallankumouksesta ja ihmisten oikeudesta kontrolloida omaa hoivaansa. 



Asiakasosallisuuden korostumisella on kaksi erilaista perustaa. Yhtäältä potilaiden ja palvelunkäyttäjien 
kritiikki lääketieteellistä paternalismia kohtaan (henkilökohtainen näkökulma). Toisaalta kansalaisten 
osallistuminen nähdään vastauksena demokratiavajeeseen ja julkisten instituutioiden legitimiteetin 
heikkenemiseen (kollektiivinen näkökulma). 

Sylvie Desmarais’n mukaan INESSSissä korostetaan potilaiden ja palvelunkäyttäjien roolia erityisesti 
palveluiden arvioinnissa, niiden ongelmien ja mahdollisuuksien tutkimisessa sekä palveluihin liittyvissä 
eettisissä kysymyksissä. Palvelunkäyttäjien osallistuminen edellyttää hänen mukaansa mm. strategista 
ohjausta, henkilö- ja taloudellisten resurssien kohdentamista osallistumisen tukemiseksi sekä henkilöstön 
koulutusta. Kehittämisinstituutissa työskentelee koordinaattori, joka toimii päätoimisesti kehittämistyöhön 
osallistuvien potilaiden ja palvelunkäyttäjien tukena. Koordinaattori mm. suunnittelee heidän kanssaan 
osallistumista, avustaa rekrytoinnissa ja järjestää koulutusta. 

INESSSissä potilaat ovat osallistuneet esimerkiksi terveysteknologian arviointiin sekä kliinisen työn 
käytännön ohjeiden laadintaan. Kehitysvammaisten nuorten itsenäisyyttä tukevien palvelusuositusten 
laadintaan on osallistunut sekä kehitysvammaisia nuoria että heidän vanhempiaan. Nuoret antoivat 
Desmarais’n mukaan selkeän suunnan 28:aan suositukseen. Ne liittyivät erityisesti ihmissuhteisiin, 
tekniikan käyttöön, seksuaalikasvatukseen ja työhön.  

Jotta palvelunkäyttäjistä tulisi keskeisiä tiedontuottajia, kehittämisinstituutin sosiaalipalveluiden alueella on 
myös perustettu säännöllisesti kokoontuva käyttäjäpaneeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. SUOMALAISTA OSAAMISTA PROJEKTIFOORUMISSA  

Milanon konferenssissa oli esillä myös suomalaista 
osaamista, kun tapahtuman projektifoorumiin oli valittu 
esiteltäväksi suomalainen Kaikukortti-toimintamalli.  

 

Kaikukortti edistää sosiaalista inkluusiota  

Kulttuuria kaikille -palvelun kehittämä sosiaali-, terveys- ja kulttuurialan Kaikukortti voitti Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian Vuoden 2018 Hyvä käytäntö -palkinnon.  Milanossa 
Kaikukorttia esitteli Kulttuuria kaikille -palvelun hankekoordinaattori Mira Haataja, jolle osallistuminen 
konferenssiin oli samalla Talentian Hyvä käytäntö -voittoon sisältynyt palkintomatka. Seuraavassa Mira 
Haataja kertoo konferenssikokemuksistaan. 

 
”Projektifoorumi aloitti konferenssin toisen päivän.  Jännityksestä toivuttuani kerroin pääsalin lavalla 
Kaikukortin ideasta ja toimintamallista.  

Kaikukortti on tapa edistää sosiaalista inkluusiota kulttuurin keinoin. Kaikukortti-verkostoissa sote- ja 
kulttuurialan ammattilaiset toimivat yhdessä eri puolilla Suomea.  

Kaikukortilla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat sote-toimijoiden asiakkaat voivat hankkia 
maksuttomia pääsylippuja kulttuuripalveluihin, kuten konsertteihin, teattereihin, museoihin ja 
festivaaleille. Kortilla saa myös maksuttomia kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Kulttuuritoimijat ovat 
toiminnassa mukana hyvän tahdon eleenä.   

Kortin saamisen ikäraja on 16 vuotta, mutta kortinhaltija voi hankkia omalla kortillaan lippuja myös omille 
lapsilleen ja jopa lapsenlapsilleen silloin, kun he osallistuvat yhdessä tapahtumaan.  

Kortinhaltijoiden palaute Kaikukortista on oman työni iso anti, ja näitä kommentteja oli ilo esitellä myös 
kansainväliselle yleisölle.  

”On ihanaa, kun nyt on voinut käydä kulttuuritapahtumissa ja on voinut viedä lapsetkin, kun ei minulla 
muuten ole mitenkään varaa ostaa koko porukalle lippuja.” (Kaikukortin haltija Espoossa 2015) 

”Kaikukortti mahdollisti sen, että ylipäätänsä tulin Kuhmoon kuuntelemaan kamarimusiikkia.  - - Minulle 
Kuhmon [Kamarimusiikin] käynti oli tämän kesän kohokohta. -- Kun mieli on hyvä niin kehokin voi 
paremmin. Buranaa yms. ei ole mennyt läheskään niin paljon   .” (Kaikukortin haltija Kainuussa 2016) 

Kaikukortin idea lähti siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille, mutta kaikilla ei ole käytännössä taloudellisia 
resursseja osallistua kulttuuripalveluihin. Kerroin Milanon yleisölle, että köyhyys on ongelma myös meillä 
hyvinvoivassa Pohjolassa.  

Yhteiskehittäminen on päivän sana. Kehitimme Kaikukortin yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan 
toimijoiden, kohderyhmän sekä köyhyysasiantuntijoiden kanssa. Missionamme on, että kulttuuriala 
suuntaa katseena köyhyyteen ja sosiaali- ja terveysala kulttuurihyvinvointiin.  



Kuten tiedämme, raha ei ole ainoa osallistumisen este. Siksi sote-toimijoiden verkosto voi tukea asiakkaan 
osallisuutta myös yhteisön Kaikukortilla. Se on tarkoitettu Kaikukorttia jakavien organisaatioiden käyttöön. 
Yhteisön Kaikukortilla työntekijä voi järjestää pienryhmäkäynnin ja hankkia alle 16-vuotiaille asiakkailleen ja 
itselleen maksuttoman sisäänpääsyn tai osallistua kahdestaan asiakkaan kanssa.  

Kaikukortti on saanut kiitosta helppoudestaan. Eräs korttia jakava työntekijä on kiteyttänyt hienosti: 
”Kaikukortti on uusi keino toteuttaa sosiaalihuoltolaissa mainittua sosiaalista kuntoutusta.  

 
Kulttuuripalveluihin tutustuminen saattaa herättää asiakkaassa kiinnostusta nauttia taiteesta, ja 
osallistuminen voi edesauttaa aktivoitumista myös muilla elämän osa-alueilla.” 

Kaikukortti on hyvä esimerkki eri alojen välisestä yhteistyöstä. Me Kulttuuria kaikille -palvelussa vastaamme 
Kaikukortin valtakunnallisesta kehittämisestä ja toimimme Kaikukortin tukipalveluna. Paikallisia Kaikukortti-
verkostoja ylläpitävät aina yhteistyössä kulttuuri- ja sosiaali- ja terveyssektorin edustajat. Koska köyhyyden 
syyt ovat moninaisia, korttia jakavat monenlaiset sote-toimijat kunnallisesta etsivästä nuorisotyöstä ja 
kotouttamispalveluista Klubitaloihin ja kunnan tai kuntayhtymien sosiaalitoimistoihin ja asumispalveluihin.  

Kaikukortti-verkostossa on kymmenittäin erilaisia pieniä ja suuria niin yksityisiä kuin julkisia 
kulttuuritoimijoita, jotka ovat mukana toiminnassa hyvän tahdon eleenä. Viime aikoina myös monet 
urheilutoimijat ovat lähteneet mukaan toimintaan. Ja mikä parasta, Kaikukortti käy ristiin eri alueiden 
Kaikukortti-verkostojen kesken. Kulttuuritoimijoille Kaikukortti-toiminnassa mukana oleminen tuo uusien 
kävijöitä ja edistää palvelun saavutettavuutta. 

Esityksen vastaanotto 

Esitykseni jälkeen oli neljä muuta alustusta, minkä jälkeen kaikki me esiintyjät istuimme yhdessä lavalla. 
Paneelin vetäjä luotsasi keskustelua todella hienosti ja esitti kaikille meille hyviä kysymyksiä. Minut yllätti 
yleisön aktiivisuus. Yleisö sai esittää kysymyksiä joko suoraan mikrofoniin tai sovelluksen kautta. Kaikukortti 
näytti saavan tästä joukosta eniten kysymyksiä yleisöltä. Kortin ideaa pidettiin innostavana ja malliltaan 
yksinkertaisena. Arvokkaana nähtiin se, että kortti tähtää paitsi asiakkaan toimijuuden ja hyvinvoinnin 
lisääntymiseen myös yleisemmin yhdenvertaisuuteen muiden ihmisten kanssa.  

Yleisöä kiinnosti myös se, miten olemme hyödyntäneet hankkeessa digitaalisuutta. Tässä on vielä paljon 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Toiveenamme on helpottaa Kaikukortin tilastojen keräämistä ja 
hyödyntämistä esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
ylläpitämään kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön suunnannäyttäjään TEAviisaariin olemme jo 
päässeet mukaan. Rahoitus kortin kehittämisen kustannuksiin on vielä osittain kysymysmerkki, toistaiseksi 
hankkeitamme on rahoittanut opetus- ja kulttuuriministeriö, mutta toivon mukaan myös sote-puoli 
osallistuisi kehittämiskustannuksiin.  

Kollegani Aura Linnapuomin kanssa olimme varautuneet keskustelemaan Kaikukortista myös tauoilla, ja 
yllättävän moni tulikin nykimään meitä hihasta. Saimme useita kontakteja eri puolille Eurooppaa. 
Seminaarissa oli jätetty riittävästi aikaa verkostoitumiseen kahvi- ja wc-käyntien yhteyteen, mistä voisimme 
Suomessakin ottaa oppia. Kohtaamiset käytävillä olivat rentoja, iloisia ja innostuneita.  

Euroopan sosiaalipalvelukonferenssi oli inspiroiva kokemus. Toivottavasti pääsemme joskus uudestaan 
osallistumaan vuosittain eri puolilla Eurooppaan järjestettävään konferenssiin, vaikkapa yhdessä 
suomalaisten kollegojen kanssa. 
 

 



Kulttuuria kaikille -palvelun tehtävänä on tukea kulttuuripalvelujen saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta. 
Kaikukortti-hanke on ensimmäinen tiiviisti sosiaali- ja terveysalan kanssa yhteistyössä toteutettu hanke. 
Hankkeen jälkeen Kaikukortin tukipalvelu on osa Kulttuuria kaikille -palvelun pysyvää toimintaa. 
Tavoitteena on levittää Kaikukorttia edelleen eri puolille Suomea. Kaikukortista kiinnostuneille alueille on 
tuotettu opas Kaikukortin kokeiluun ja käyttöönottoon: 
http://kulttuuriakaikille.fi/doc/Hankkeet/Kaikukortti/Opas_Kaikukortin_kokeiluun.pdf  

5. LOPUKSI 

Suomalaisilta osallistujilta Milanon konferenssi sai pääosin hyvää palautetta: ohjelmaa pidettiin 
monipuolisena ja järjestelyjä sujuvina. Tosin osa eurooppalaisen areenan uusista avauksista oli suomalaisille 
vanhastaan tuttuja. Esimerkiksi italialaiset olivat vasta keksineet Tom Erik Arnkilin ja Jaakko Seikkulan 
kehittämän dialogisen verkostotyön, jonka ideoita innolla esittelivät. 

Asiasisällön lisäksi konferenssi oli mainio tilaisuus tutustua eurooppalaisiin kollegoihin ja luoda kontakteja 
organisaatioiden välille yli kansallisten rajojen.  

Seuraavan kerran ESN järjestää kesäkonferenssin Hampurissa 8.–10.7.2020 yhdessä hansakaupungin 
kanssa. Saksa toimii tuolloin EU:n puheenjohtajamaana. Konferenssissa kysytään, miten paikallisten 
hyvinvointipalveluiden pitää muuttua, jotta ne vastaavat tämän ajan haasteisiin. Mikä on työntekijöiden 
rooli muutoksessa? Millaisia uusia mahdollisuuksia on palveluiden rahoittamisessa, suunnittelussa ja 
budjetoinnissa? Mikä on teknologian rooli palveluiden tarjoamisessa? Entä miten eettiset kysymykset 
otetaan huomioon? 

 

 

 


