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TIIVISTELMÄ

Palvelukeskustoiminnan kehittämisohjelma on valmisteltu työryhmässä, jossa
on ollut edustus palvelukeskuksista kaikilta neljältä palvelualueelta, ryhmässä
on ollut myös asiakasedustaja. Kehittämisohjelmaa on ollut tekemässä useita
nimetyn ryhmän ulkopuolisia henkilöitä. Ohjelmaa on käsitelty palvelukeskus-
ten vastaavien työntekijöiden ja henkilökunnan edustajien työpajoissa, laajen-
netuissa palvelukeskusjohtajien kokouksissa, asiakasneuvostojen ja yhteistoi-
mintaryhmän edustajien kanssa sekä lukuisissa kontakteissa eri asiantuntijoi-
den kanssa. Ohjelmaa on esitelty eri vaiheissa sairaala-, kuntoutus- ja hoivapal-
velujen johtoryhmässä ja palvelualueilla erilaisissa tilaisuuksissa.

Kehittämisohjelman tarkoituksena on linjata Helsingin kaupungin sosiaali- ja
terveysviraston  palvelukeskustoimintaa.

Palvelukeskustoiminta-käsitteellä tarkoitetaan kehittämisohjelmassa sosiaali- ja
terveysvirastonviraston palvelukeskuksia.  Kehittämisohjelmassa ei käsitellä
vanhusten päivätoimintaa eikä omaishoidon toimintakeskuksia.  Ohjelmassa
keskitytään toiminnan kehittämiseen vanhuspalvelujen näkökulmasta, vaikka
palvelukeskustoiminta on avointa myös helsinkiläisille työttömille.

Palvelukeskustoimintaa kehitetään osana monipuolisten palvelukeskusten toi-
mintaa. Monipuolisten palvelukeskusten tavoitteena on tarjota iäkkäille helsin-
kiläisille lähipalveluja kattaen koko kaupungin alueen. Monipuolisten palvelu-
keskusten toimintoja ovat palvelukeskustoiminta, päivätoiminta, palveluasumi-
nen, lyhytaikaishoito, arviointi- ja kuntoutustoiminta, osavuorokautinen hoito
ja omaishoidon toimintakeskuksen toiminta. Palvelukeskukset toimivat helsin-
kiläisten eläkeläisten olohuoneena, jossa on mahdollisuus tavata ystäviä, viet-
tää juhlia vuoden kierron mukaan, harrastaa, nauttia monipuolisesta kulttuuris-
ta jne.

Kehittämisohjelmassa käsitellään lyhyesti palvelukeskustoiminnan lähtökohtia:
toiminnan historiaa ja sen paikkaa vanhuspalveluissa Suomen suurissa kaupun-
geissa.

Nykyisestä palvelukeskustoiminnasta kerrotaan sen hallinnollinen ja maantie-
teellinen sijainti, toiminnan laajuus, palvelumuodot, asiakasmäärät, kustannuk-
set, palvelujen tuottamistapa, henkilökunta ja toiminnan painotukset. Myös
toiminnan tehokkuutta pyritään arvioimaan.

Kehittämisohjelmassa esitetään vuosille 2014–2016 tavoitteet palvelujen koh-
dentumisen, laadun ja vaikuttavuuden, saavutettavuuden ja riittävyyden sekä
resurssien käytön ja henkilöstön osaamisen osalta.   Toimintaa linjataan kotona
asumista tukevien palvelujen kautta.  Käytännön toimenpiteet tavoitteiden to-
teuttamiseksi täsmennetään ja aikataulutetaan toukokuun 2015 loppuun men-
nessä.
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Kehittämisohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan systemaattisesti vuo-
sittain muun muassa palvelukeskusten asiakkaiden kanssa järjestettävissä tilai-
suuksissa ja asiakaskyselyissä. Vuosittain  tehdään virkamiestyönä kehittämis-
ohjelman väliarviointi, jossa tarkastellaan kehittämistoimenpiteiden toteutu-
mista.
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1. KEHITTÄMISOHJELMAN TAUSTA

1.1. Helsingin palvelukeskustoiminnan historia

Helsingin ensimmäiset virkistyskeskukset sijaitsivat Tarvossa, Pihlajasaaressa ja
Meilahdessa 70-luvun alussa. Kussakin oli yksi työntekijä ja toiminnassa oli pää-
paino vapaaehtoistyössä.

Asiakkaat olivat aluksi yli 50-vuotiaita eläkeläisiä. Kampin palvelukeskuksessa kävi
kokeiluluonteisesti myös työttömiä vuosina 1994–1998, jonka jälkeen kokeilu va-
kinaistettiin koko kaupunkiin. 1990-luvun alussa palvelukeskuksen asiakaskuntaan
kuului n. 11 000 henkilöä. Vuosina 1993–1995 oli käytössä maksullinen palvelu-
keskus kortti, joka vähensi asiakkaita huomattavasti.

Toiminnan painopisteet

1990 sosiaalilautakunta esitti, että palvelukeskusten toimintaa pitää lisätä yhteis-
työssä kotihoidon kanssa. Aamupäivät varattiin kotipalvelun asiakkaille, iltapäivät
ja illat harrastusryhmille. Sosiaalilautakunta painotti virkistystoimintaa, ennalta-
ehkäisevää vanhustyötä, aktivointia, itsepalvelua sekä vapaaehtoisten ja omais-
ten toimintaa. 1996 sosiaalilautakunta päätti, että oman henkilökunnan työpanos
keskitetään päivätoimintaan ja palvelutaloihin ja muuta toimintaa lisätään vapaa-
ehtoisvoimin.

Sopeuttamista

Vuonna 2002 vanhustenhuollon sopeuttamisohjelmassa esitettiin palvelukeskus-
toiminnan supistamista ja asiakasmäärän olennaista vähentämistä. Perusteena
oli, että palvelukeskustoiminta on virkistymistä, eikä kuulu kaupungin ydintoimin-
taan. Vuonna 2004 esitettiin, että toimintaa järjestäisi muu kuin kaupunki. Asiak-
kaat, henkilökunta ja järjestöt vastustivat voimakkaasti. Monien käsittelyjen jäl-
keen sosiaalilautakunta päätti 4.5.2004, että toimintaa kehitetään kunnallisena
palveluna yhteistyössä käyttäjien, vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa.

1.2. Palvelukeskustoiminta muissa suurissa kaupungeissa

Espoossa toimii kahdeksan palvelukeskusta. Asiakkailla ei ole ikärajaa, palvelu-
keskuskortin voi saada espoolainen eläkeläinen, myös sairaseläkkeellä olevat.
Palvelukeskuksissa on kehitetty viime vuosina tuettujen ryhmien toimintaa. Yh-
teistyötä tehdään liikuntapalvelujen, työväenopiston ja ammattikorkeakoulun
kanssa sekä monien eri järjestöjen kanssa. Palvelukeskuksissa toimii asiakasraate-
ja, joiden kanssa yhteistyössä henkilökunta suunnittelee toimintaa. Vapaaehtoisia
palvelukeskuksissa  toimii jonkun verran, heidän toimintaansa ohjaa koordinaat-
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tori. Vapaaehtoiset on vakuutettu kaupungin toimesta. Palvelukeskusten edusta-
jat osallistuvat palvelukeskus-, palveluasumisen – ja päivätoiminnan verkostota-
paamisiin.

Tampereella on viisi vanhusten palvelukeskusta kaupungin omana toimintana ja
lisäksi ostopalveluita. Palvelukeskukset ovat toimintamuodoiltaan varsin saman-
tapaisia kuin Helsingin palvelukeskukset. Palvelukeskustoiminta on hallinnollisesti
sijoitettu samaan yhteyteen kuin vanhusten ryhmämuotoinen päivätoiminta.
Tampere on kehittänyt päivätoimintaa ikäihmisten hyvinvointia tukevaan suun-
taan yhteistyössä mm. kirjasto- ja kulttuuritoimen kanssa.

Jyväskylässä toimii 13 alueellista päiväkeskusta. Nämä sijaitsevat eri puolilla laa-
jaa kaupunkia, myös taajamissa.  Päiväkeskukset tarjoavat liikuntaa ja ryhmiä, se-
kä palveluohjausta.  Päiväkeskuksiin on integroituna päivätoimintaa, johon voi
hakea ja johon sisältyy ruokailut ja kuljetukset. Päiväkeskuksissa on kuitenkin
ikääntyneille suunnattua avointa toimintaa. Päiväkeskusten tavoitteisiin on kirjat-
tu kotona asumisen tukeminen ja omaishoitajien tukeminen. Vapaaehtoistyötä
koordinoidaan Vapari vapaaehtoistoiminnan keskuksen kautta.

Turun kaupungissa on kaksi hyvinvointikeskusta, jotka ovat osa kaupungin hyvin-
vointitoimialan ennaltaehkäiseviä vanhuspalveluita. Hyvinvointikeskusten toimin-
ta-ajatuksena on tuottaa monipuolisia hyvinvointiin liittyviä terveys-, harrastus-,
virike-, virkistys-, ja kuntoutuspalveluita sekä kotona asumista tukevia palveluita.
Toiminnan sisältö vastaa pitkälti Helsingin kaupungin palvelukeskusten toimintaa.
Hyvinvointikeskuksissa tapahtuvan toiminnan lisäksi, toimintaa toteutetaan niistä
johdettuna senioritoimintana ympäri kaupunkia sijaitsevissa erilaisissa monimuo-
toisissa palvelupisteissä ja kohtaamispaikoissa  yhteistyössä muiden toimijoiden
kanssa. Osa hyvinvointikeskusten toiminnasta on maksullista.

1.3. Ikärakenteen ja elinolojen muutokset

Väestörakenteen ja elinolojen muutos aiheuttaa tarvetta tarkastella ja uudelleen
palvelukeskustoiminnan painopisteitä. Ikäihmisten aktiivisuutta tukevaa ja syrjäy-
tymistä ennaltaehkäisevää toimintaa tarvitaan edelleen.

Helsingin väestö tulee ikääntymään voimakkaasti seuraavien vuosikymmenien ai-
kana. 65-74 vuotiaiden määrä on ollut jyrkässä kasvussa jo useita vuosia ja heidän
kasvunsa tulee lisääntymään vuoteen 2020 saakka, jonka jälkeen kasvu toistaiseksi
pysähtyy. Yli 75 vuotiaiden osalta jyrkin kasvuvaihe ajoittuu jaksolle 2018-2027.
Heidän määränsä tulee Helsingissä kasvamaan yli 80 % nykyisestä 2020 loppuun
mennessä. Yli 85 vuotiaiden määrä kasvaa tasaisesti vuoteen 2030 asti. Heidän
määränsä tulee ennusteen mukaan kolminkertaistumaan vuoteen 2040 mennessä.

Yli 75 vuotiaiden määrä kasvaa eniten eteläisessä ja itäisessä suurpiirissä vuoteen
2024 mennessä. Myös muissa suurpiireissä väestö kasvaa kolmanneksen. Helsingin
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ruotsinkielisten ikääntyneiden määrä pysynee nykyisellä tasolla vuosikymmen lop-
puun asti, jonka jälkeen yli 75 vuotiaiden määrä alkaa jälleen kohota.

Palvelualueet eroavat sosioekonimiselta rakenteeltaan. Eniten korkea-asteen tut-
kinnon suorittaneita on eteläisellä palvelualueella, noin 32 %. Lännen palvelualu-
eella korkea-asteen tutkinnon suorittaneita on 28 %. Pohjoisen palvelualueella
heitä on 17 % ja itäisellä palvelualueella 16 %. Palvelualueiden sisällä on eroja
kaupunginosien välillä.

1.4. Palvelukeskustoiminnan kehittämislinjaukset

Sosiaalilautakunta päätti 4.5.2010, että toimintaa kehitetään kunnallisena palve-
luna yhteistyössä käyttäjien, vapaaehtoisten ja järjestöjen kanssa. Tavoitteeksi
asetettiin, että toiminnasta yli 40 % olisi muiden kuin oman henkilökunnan tuot-
tamaa toimintaa. Palvelukeskustoiminnan kehittämisohjelmassa vuosille 2005-
2007 toiminnan sosiaaliohjaajien/palveluneuvojien sekä fysioterapeuttien saami-
nen palvelukeskuksiin.

Vuodesta 2006 eteenpäin palvelukeskustoiminnassa painopistealueina on ollut
ikäihmisten hyvinvointia tukevien palvelujen kehittäminen, fyysisen toimintaky-
vyn ylläpitäminen ja digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen.

Tuettujen ryhmien toimintaa on lisätty kaikissa palvelukeskuksissa, henkilökuntaa
on koulutettu ryhmien ohjaamiseen. Palvelukeskuksissa toimii ystäväpiirejä, se-
nioripysäkkejä, Pilke-ryhmiä ym. Palvelukeskuksissa työskentelee sosiaaliohjaajia/
palveluneuvojia. Kuntosalitoiminta on vakiintunut toimintamuoto, kuntosalitoi-
minnan lisäksi palvelukeskuksissa on runsaasti muuta liikuntatarjontaa. Satka- ja
Matka-projektit (päättyivät 12/2013) sekä Enter ry:n toiminta ovat olleet merkit-
tävässä asemassa ikäihmisten digitaalisen syrjäytymisen ehkäisyssä. Satka-
projektin aikana palvelukeskuksiin hankittiin asiakastietokoneet ja saatiin opasta-
jia palvelukeskuksiin. Työväenopiston kanssa yhteistyössä on koulutettu vapaaeh-
toisia ohjaajia tietokoneen käyttöopastukseen. Palvelukeskuksiin on palkattu tuki-
työllistettyjä henkilöitä ohjaamaan asiakkaita. Toiminta on vakiintunut.

1.5. Kehittämisohjelman päivitys

Sosiaali- ja terveysviraston osastokohtaisessa käyttösuunnitelmassa vuodelle
2014 Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osastossa asetettiin tavoitteeksi laa-
tia palvelukeskustoiminnalle osana monipuolisten palvelukeskusten verkostoa
kehittämisohjelma, jossa huomioidaan alueelliset, demografiset ja sosioekonomi-
set tarpeet.
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Ryhmän vetäjäksi osastopäällikkö Juha Jolkkonen nimesi Kampin palvelukeskuk-
sen johtajan Riitta Kauppilan etelän palvelualueelta, palvelukeskusjohtajien ko-
kouksessa ryhmään nimettiin Munkkiniemen palvelukeskuksen johtaja Kirsi San-
tama lännen palvelualueelta, Kustaankartanon vastaava ohjaaja Pirjo Tyllilä Kus-
taankartanon palvelukeskuksesta pohjoiselta palvelualueelta ja vastaava ohjaaja
Päivikki Paakkanen Roihuvuoren palvelukeskuksesta idän palvelualueelta. Palve-
lukeskusten yhteistoimintaryhmä nimesi asiakkaiden edustajaksi Antti Henriksso-
nin. Sihteerinä toimi kehittämissuunnittelija Tarja Itkonen Kehittämisen ja toi-
minnan tuesta.

Kehittämisohjelma on tarkoitettu palvelukeskusten asiakkaille, johdolle ja työnte-
kijöille, muille vanhuspalveluissa työskenteleville, yhteistyökumppaneille ja muille
palvelukeskustoiminnasta kiinnostuneille. Palvelukeskustoimintaa kehitetään yh-
teistyössä asiakkaiden kanssa.

Palvelukeskustoiminnan tavoitteena on tarjota palveluja pääasiassa ikääntyneille
yli 65-vuotiaille helsinkiläisille. Tavoitteena on kotona asumisen tukeminen, yksi-
näisyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, toimintakyvyn ylläpitäminen ja hyvän
elämän tukeminen.

Palvelukeskustoiminnalle osana monipuolisten palvelukeskusten verkostoa laadi-
taan kehittämisohjelma, jossa huomioidaan alueelliset, demografiset ja sosioeko-
nomiset tarpeet. Toimintaa esitellään myös palvelualueittain.

Palvelujen järjestämistä ruotsin kielellä tarkastellaan erikseen. Kielilaki edellyttää,
että kuntalaiset saavat palveluja sekä suomeksi että ruotsiksi.

2. TAVOITTEET

2.1.  Valtakunnalliset linjaukset

Valtakunnallisia linjauksia tai suosituksia palvelukeskustoiminnan kehittämiseen,
palvelujen kattavuuteen tai henkilöstömitoitukseen ei ole olemassa. Yhteiskun-
nan tahtotilan voi kuitenkin ajatella heijastuvan Laatusuosituksesta hyvän ikään-
tymisen turvaamiseksi sekä vanhuspalvelulaista. Niissä molemmissa korostetaan
ennaltaehkäisevien ja toimintakykyä ylläpitävien palvelujen ensisijaista merkitys-
tä.

Lain Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista (980/2012) tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön hyvin-
vointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista sekä edistää mahdol-
lisuutta osallistua elinoloihinsa vaikuttavien päätösten valmisteluun ja palvelujen
kehittämiseen. Lain tarkoituksena on parantaa iäkkään henkilön mahdollisuutta
saada laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja sekä ohjausta. Lain tarkoituksena
on myös vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa hänelle järjestettä-
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vien palvelujen sisältöön ja toteuttamistapaan sekä osaltaan päättää niitä koske-
vista valinnoista.

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi uu-
distettiin 2013. Suosituksen tarkoituksena on tukea ikääntyneen väestön toimin-
takyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain
(ns. vanhuspalvelulaki) toimeenpanoa. Laatusuosituksen kokonaistavoitteena on
turvata mahdollisimman terve ja toimintakykyinen ikääntyminen koko ikäänty-
neelle väestölle sekä laadukkaat ja vaikuttavat palvelut niitä tarvitseville iäkkäille
henkilöille. Terve ikääntyminen mahdollistaa osaltaan iäkkäiden täysivaltaista
osallisuutta yhteiskunnassa, parantaa heidän elämänlaatuaan ja vaikuttaa sosiaa-
li- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. Laatusuosituksen mukaan erityistä huomiota
on kiinnitettävä suositusten toimeenpanoon: keskiöön on nostettava koulutus,
suosituksen sisältöalueiden toimeenpanoa edistävien hankkeiden tukeminen ja
järjestelmällinen seuranta- ja arviointitiedon tuottaminen suositeltujen asiakoko-
naisuuksien toteuttamisessa.

Suosituksen läpileikkaavana periaatteena on iäkkäiden osallisuuden monimuotoi-
nen turvaaminen niin, että iäkkäiden ihmisten ääni kuuluu kaikessa sellaisessa
päätöksenteossa, joka heitä koskee. Laatusuosituksessa todetaan myös, että on
kehitettävä areenoita, joissa eri toimijat ja eri ikäpolvet kohtaavat toisensa ja op-
pivat toinen toisiltaan. Fyysisen esteettömyyden lisäksi tulee huolehtia sosiaali-
sesta esteettömyydestä, sosiaalista esteettömyyttä tukee ilmapiiri ja toimintaym-
päristö, jossa jokainen voi turvallisesti olla oma itsensä, ilman pelkoa syrjinnästä.
Laatusuosituksessa todetaan, että ikääntynyt väestö hyötyy erityisesti ohjaukses-
ta omaehtoiseen hyvinvoinnin ja terveyden lisäämiseen. Säännöllinen liikunta, ul-
koilu ja terveellinen ruoka ovat tällöin keskiössä. Sosiaalisella aktiivisuudella on
niin ikään merkityksensä. Myös ennakoiva toiminta, kuten tuki tulevan asumisen
suunnitteluun on tärkeää hyvinvoinnin kannalta. Suosituksessa todetaan myös,
että huomiota on kiinnitettävä riskiryhmiin mm. aistitoimintojen heikkeneminen,
muistihäiriöt, runsas päihteiden käyttö, koettu yksinäisyys.  Palvelujen tarvetta li-
säävät erisyisesti etenevät muistisairaudet, heikko fyysinen toimintakyky, puut-
teelliset lähipalvelut, yksin asuminen, asuin- ja lähiympäristön esteellisyys ja sosi-
aalisten verkostojen puute.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävillä palveluilla (vanhuspalvelulaki, 12 §) voidaan
lisätä toimintakykyisiä elinvuosia ja siirtää muiden palvelujen tarvetta elinkaarella
myöhempään vaiheeseen. Sillä tavoin voidaan parantaa iäkkään ihmisen elämän-
laatua ja samalla hillitä sosiaali- ja terveysmenojen kasvua.

2.2. Sosiaali- ja terveysviraston strategiset linjaukset

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston strategiassa v. 2014–2016 on
määritelty keskeiset toiminnan tavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi
ja mittarit toteutumisen seuraamiseksi. Sosiaali- ja terveysviraston toimintaa oh-
jaavia periaatteita ovat perustehtävä, tavoitetila sekä arvot ja eettiset ohjeet.
Perustehtävänä on tarjota hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta hel-
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sinkiläisille. Tavoitetilana on olla Suomen johtava sosiaali- ja terveysalan toimija
ja uudistaja. Ajatuksena on kannustaa kaupunkilaisia ottamaan vastuuta omasta
ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä sekä turvata aukoton avunsaanti
tarvittaessa. Helsingin kaupungin arvoja ovat asukaslähtöisyys, ekologisuus, oi-
keudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, taloudellisuus, turvallisuus, osallisuus ja
osallistuminen sekä yrittäjämielisyys.  Kaupungin eettisten periaatteiden mukaan
kaiken toiminnan tulee olla rehellistä, oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja
avointa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tapahtumassa useita muutoksia, jotka vaikut-
tavat tulevaisuudessa palveluiden kysyntään, järjestämiseen, tuotantoon ja ra-
hoitukseen. Näitä ovat muun muassa erilaiset lainsäädäntömuutokset, väestön
määrän kasvu, eri väestönryhmien erot ja erot terveyskäyttäytymisessä sekä li-
sääntyvä lapsiperheiden köyhyys ja nuorten syrjäytyminen lisäävät palvelutar-
peen muutospaineita. Myös Helsingin monikulttuurisuus, palvelurakenteen ke-
ventäminen ja vähenevä työvoima aiheuttavat muutoksia sosiaali- ja terveyden-
huoltoon Helsingissä.

2.2.1. Vastuualueen strategiset tavoitteet ja niiden vaikutukset palvelukeskustoi-
minnan kehittämiselle

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston strategiset tavoitteet ovat seuraavat: palvelu
käynnistyy ensimmäisessä kohtaamispisteessä ja palveluihin pääsee joustavasti,
palvelukulttuuri uudistuu, väestön terveys- ja hyvinvointierot kaventuvat, tarjo-
taan integroituja palveluita ja hoitoa, sekä palveluiden saatavuus ja tuottavuus
paranevat.

Palvelukeskusten ensisijainen tavoite on kotona asumisen tukeminen. Tuotetusta
toiminnasta 25 % on oman henkilökunnan tuottamaa ja 75 % muun tahon kuten
kaupungin muiden toimijoiden, seurakunnan, järjestöjen tai vapaaehtoisten ym.
tuottamaa. Tavoitteena on saada 10 % 75- vuotta täyttäneistä helsinkiläisistä
toiminnan piiriin. Oman henkilökunnan työpanos suunnataan enemmän tukea
tarvitseville, hyvinvoinnin ja terveyden suhteen huono-osaisemmille asiakkaille.
Palvelukeskusten aukioloaikoja laajennetaan ja tuettua ryhmätoimintaa esimer-
kiksi Pilkeryhmiä, omahoitovalmennuksia, ystäväpiirejä ja muistiryhmiä lisätään
tukemaan vaikeassa elämäntilanteessa olevia henkilöitä. Muun kuin tuetun ryh-
mätoiminnan toteuttamisesta vastaavat muut toimijat kuin palvelukeskuksen
henkilöstö.

 Fysioterapeuttien ohjaamat liikuntaryhmät kohdistetaan vajaan toimintakyvyn
omaaville, omaishoitajille ja heidän omaisilleen sekä kotihoidon asiakkaille. Yh-
teistyötä kotihoidon, päivätoiminnan ja kuntoutus- ja arviointiosastojen kanssa li-
sätään ja tiivistetään. Mahdollisia räätälöityjä ryhmiä perustetaan tarvittaessa.
Toimintaa järjestetään myös muualla kuin palvelukeskuksen omissa tiloissa. Jal-
kautuvaa työtä lisätään muun muassa kivijalkaryhmien ja sekä liikkuvan palvelu-
neuvonnan avulla. Palveluneuvonta lisääntyy ja laajenee. Kädentaidonohjaus
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omana toimintana vähenee ja asiakkaita ohjataan Työväenopiston ryhmiin, sa-
moin parempikuntoisia liikunnanharrastajia ohjataan Liikuntaviraston ja Työvä-
enopiston sekä muiden liikuntaa tarjoavien tahojen pariin. Palvelukeskustoimin-
nan tuottavuutta lisätään 1 %. Henkilöstön gerontologista ja muistisairausosaa-
mista vahvistetaan sekä kelpoisuusvaatimukset nostetaan ammattikorkeakoulu-
tasolle.

2.3. Palvelukeskusten nykyisten asiakkaiden toiveet

Palvelukeskusasiakkaille on tehty joka toinen vuosi asiakaskysely vuodesta 2008
lähtien, vuonna 2008 kyselyn toteutti ASKO-hanke, sen jälkeen kyselyn ovat teh-
neet sosiaaliviraston vanhustenpalvelut ja kehittämispalvelut-yksikkö yhteistyös-
sä. Kyselyn avulla on saatu tietoa mm. asiakkaista, palvelukeskusten käytöstä,
asiakkuuden pituudesta, tärkeimmiksi koetuista toimintamuodoista sekä toiveis-
ta. Vastaajia oli 2008 1206, 2010 1451 ja 2012 1208.  Vuosina 2010 ja 2012 pa-
nostettiin kyselyn aikana nettiohjaukseen, kaikissa palvelukeskuksissa oli ohjaus-
ta. Netin kautta vastaajia oli kuitenkin vähän. Asiakkaat kertoivat kyselyn olevan
niin pitkä, että on helpompi vastata rauhassa paperilomakkeelle.

Vastaajat ovat aktiivisia palvelukeskusten käyttäjiä, he käyttävät palveluita useita
kertoja viikossa ja ovat olleet useita vuosia palvelukeskusten asiakkaina.  Enem-
mistö on naisia, noin kolmasosa on miehiä. Yli 60 % vastaajista asuu yksin. Noin
80 % asiakkaista on ikähaarukasta 65–84 vuotta. Asiakkaat käyvät useissa palve-
lukeskuksissa. Palvelukeskukset ovat profiloituneet keskenään eri tavalla, näin
palvelujen kirjo on laaja. Kampin palvelukeskukseen tullaan kaikilta postinume-
roalueilta, muihin pääsääntöisesti lähialueilta.

Asiakkaista yli puolet on kuullut palvelukeskustoiminnasta ystävältä tai tuttaval-
ta. 2012 kyselyn mukaan 11,24 % oli saanut tiedon palvelukeskustoiminnasta sa-
nomalehdestä tai esitteestä ja ainoastaan 7,73 % terveys- ja sosiaalitoimen työn-
tekijältä.
Palveluista kahvila ja ruokailu ovat olleet tärkeimpien joukossa jokaisessa kyse-
lyssä. Liikuntaryhmät ja kuntosalitoiminta on nähty tärkeinä, samoin retket ja
ohjelmallinen toiminta. Asiakkaat kokevat, että palvelukeskukseen on helppo
tulla, he kokevat, että heidät hyväksytään sellaisina, kuin he ovat.  Asiakkaat ko-
kevat, että palvelukeskustoiminta pitää heidät aktiivisena ja virkeänä. Palvelu-
keskuksissa toimii paljon ryhmiä, joissa on mahdollisuus opetella uusia taitoja,
uusien taitojen saamista pidetäänkin hyvin tärkeänä. Työntekijät koetaan ystä-
vällisinä ja ammattitaitoisina.
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Kysymykseen ” Olen saanut apua hankalissa tilanteissa” vastaajista vastasi 31 %
2012 olevansa täysin samaa mieltä. Tästä nousee kysymys, että ovatko asiakkaat
kokeneet, etteivät ole saaneet apua vai eivätkö he ole tarvinneet apua. Palvelu-
keskuksissa on kehitetty sosiaaliohjausta ja palveluneuvontaa sekä tuettua ryh-
mätoimintaa viimeisten vuosien aikana, joten tuen saamiseen on mahdollisuuk-
sia.

Henkilökunnan ammattitaito on yleensä saanut korkeimmat keski-arvot osalli-
suuden saadessa heikomman tuloksen. Palvelun laatu-osiossa keskiarvo ylittää
luvun 4 kaikkien kysymysten kohdalla. Palvelukeskusten tulokset ovat olleet kui-
tenkin erittäin hyvät.

Kyselyn lopussa on osio, jossa asiakkaat ovat voineet kertoa toiveitaan ja arvioi-
da palvelukeskustoimintaa. Tästä osiosta on tullut hyvä työväline palvelukeskus-
toiminnan kehittämiseen.

Asiakkaiden toiveita on kuultu tätä ohjelmaa päivitettäessä keskustelemalla pal-
velukeskustoiminnasta asiakasneuvostoissa sekä palvelukeskusjohtajien ja yh-
teistoimintaryhmän sekä asiakasneuvostojen yhteisissä kokouksissa. Asiakkailla
on ollut mahdollisuus esittää omia toiveitaan palveluverkkosuunnitelman asia-
kasinfoissa sekä Stadin ikäohjelmaa käsittelevissä asukastilaisuuksissa.

2.4. Meneillään olevia kehittämistoimia

Palvelukeskusten kehittämisohjelmassa esitellään palvelukeskustoimintaa ja mää-
ritellään palvelukeskustoiminnan lähitulevaisuuden tavoitteet.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on suunniteltu, että monipuolisten palvelukeskusten
verkostoa vahvistetaan laajentamalla toimintaa Vuosaareen ja Kannelmäki- Kaa-
rela alueelle.

Sosiaali- ja terveysvirastossa on meneillään palveluverkkouudistus. Sosiaali- ja
terveyslautakunta päätti kokouksessaan 7.10.2014 hyväksyä viraston palveluver-
kon uudistamisen periaatelinjaukset ja toteuttamislinjaukset Sosiaali- ja terveys-
viraston palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2030- raportin mukaisesti:

1. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkko muodostuu perhekeskuk-
sista, terveys- ja hyvinvointikeskuksista, monipuolisista palvelukeskuksista se-
kä niitä tukevista sähköisistä palveluista, asiakkaan luo vietävistä palveluista ja
muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

2. Perhekeskus, terveys- ja hyvinvointikeskus ja monipuolinen palvelukeskus
ovat palvelukokonaisuuksia, joissa tarjotaan kokonaisvaltaisia, moniammatilli-
sia ja tarpeen mukaisia palveluja lapsiperheille, aikuisväestölle, ikääntyneille
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ja monisairaille fyysisesti samoissa tiloissa tai useamman rakennuksen muo-
dostamassa kokonaisuudessa.

3. Perhekeskusten ja terveys- ja hyvinvointikeskusten toimintamallit kehitetään
nykyisen toimintamallin pohjalta.

4. Palvelujen kokonaisvaltaisuus tarkoittaa ennaltaehkäisevien ja korvaavien
palvelujen tarjoamista yhtenäisenä kokonaisuutena.

5. Etelän alueella pilottikohteina ovat Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus
ja Kallion perhekeskus.

6. Palveluverkon uudet ja keskitettävät toimipisteet sijoitetaan hyvien liiken-
neyhteyksien varrelle liikenteen solmukohtiin.

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan pitää tehdä suunnitelma siitä, miten ikäänty-
neiden asioita hoidetaan kunnan eri toimialojen, järjestöjen, yhteisöjen ja yritys-
ten yhteistyönä. Helsingissä suunnitelmaa kutsutaan nimellä Stadin ikäohjelma.
Se valmistuu vuoden 2014 aikana. Stadin ikäohjelma tulee omalta osaltaan vai-
kuttamaan myös palvelukeskustoiminnan kehittämiseen.

Näiden lisäksi valtakunnan hallitus valmistelee uutta SOTE-mallia, joka tulee osal-
taan vaikuttamaan palvelujen tuottamiseen myös Helsingissä.
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3. PALVELUKESKUSTOIMINTA TÄNÄÄN

3.1. Palvelukeskusten alueellinen sijainti

Kuva 1. Helsingin palvelukeskukset

Palvelukeskuksista yhdeksän toimii monipuolisten palvelukeskusten yhteydessä
ja yksi palvelutalon yhteydessä. Kampin palvelukeskus, Wirkkula ja Meilahden
virkistyskeskus ovat erillisiä.

Palvelukeskusten johtajilla on säännöllisesti yhteiset kokoukset etelän palvelu-
alueen johtajan johdolla. Kokoontumisissa linjataan ja ohjataan toimintaa yh-
teisten tavoitteiden mukaisesti sekä vahvistetaan palvelukeskusten keskinäistä
yhteistyötä.
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Taulukko 1. Palvelu- ja virkistyskeskusten sijainti, osoitteet
Yksikön nimi Osoite
Monipuolisten palvelukeskusten yhteydessä:
Pohjoinen palvelualue
Kustaankartanon palvelukeskus Oltermannintie 32, 00620 Helsinki
Syystien palvelukeskus Takaniitynkuja 3, 00780 Helsinki
Lännen palvelualue
Riistavuoren palvelukeskus Isonnevantie 28, 00320 Helsinki
Munkkiniemen palvelukeskus Laajalahdentie 30, 00330 Helsinki
Pohjois-Haagan palvelukeskus Hopeatie 14, 00440 Helsinki
Idän palvelualue
Roihuvuoren palvelukeskus Punahilkantie 16, 00820 Helsinki
Kontulan palvelukeskus Kontukuja 5, 00940 Helsinki
Myllypuron palvelukeskus Myllymatkantie 4, 00920 Helsinki
Etelän palvelualue
Töölön palvelukeskus Töölönkatu 33, 00260 Helsinki
Kinaporin palvelukeskus Kinaporinkatu 7-9, 00500 Helsinki
Koskelan palvelukeskus, suunnitteilla
alkuvuodesta 2015

Käpyläntie 11, 00600 Helsinki

Erilliset:
Kampin palvelukeskus Salomonkatu 21 B, 00100 Helsinki
Wirkkula (kesäisin) Pihlajasaari
Meilahden virkistyskeskus Heikinniementie 2, 00250 Helsinki

3.1. Palvelualueiden palvelukeskustoiminta

3.1.1. Etelän palvelualue

Etelän palvelualue koostuu eteläisestä ja keskisestä suurpiiristä, joiden perus-
piirejä ovat Vironniemen, Ullanlinnan, Kampinmalmin ja Lauttasaaren sekä Kal-
lion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan ja Vanhankaupungin peruspiirit. Alueella si-
jaitsee Kampin, Kinaporin ja Töölön palvelukeskukset. Kesäisin toimintaa on
myös Wirkkulassa, Pihlajasaaressa, Wirkkula kuuluu hallinnollisesti Kampin pal-
velukeskukseen. Alueella asui 28 325 yli 65-vuotiasta vuonna 2013, ennusteena
vuodelle 2022 on 34 722 yli 65-vuotiasta asukasta. Alueelle rakennetaan uusia
asuinalueita Kalasatamaan, Jätkäsaareen ja Pasilaan.

Kampin palvelukeskus

Kampin palvelukeskus toimii kaupungin keskustassa, asiakkaita on 800-1300
päivässä. Asiakkaat tulevat palvelukeskukseen ympäri kaupunkia. Kesällä toi-
mintaa järjestetään myös Pihlajasaaressa Wirkkulassa. Palvelukeskuksessa on
vähän henkilökuntaa, laajaa toimintaa järjestetään yhdessä vapaaehtoisten,
järjestöjen, kaupungin muiden virastojen ym. yhteistyötahojen kanssa. Palvelu-
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keskuksessa toimii yli 200 vapaaehtoista, jotka hoitavat mm. narikkaa, sosiaalis-
ta kahvilaa, kirjastoa, avustavat ruokailijoita, järjestävät retkiä, vetävät harras-
tusryhmiä, järjestävät tansseja, opettavat mm. bridgeä ja biljardia.

Palvelukeskus pyrkii järjestämään monipuolista toimintaa. Henkilökunnan työ-
panoksesta osa menee tuettujen ryhmien vetämiseen. Liikuntatoiminnassa
henkilökunta ohjaa mm. tasapainoryhmiä sekä vetää kuntosalilla eritasoisia
kuntopiirejä. Kuntosalilaitteiden käyttöön on mahdollista saada ohjausta. Va-
paaehtoiset vetävät useita erilaisia liikuntaryhmiä. Kädentaitojen ohjausta te-
kevät työntekijät.

Palvelukeskuksessa on saatavissa palveluohjausta ja neuvontaa. Tietokoneen ja
puhelimen käytön ohjausta on saatavilla säännöllisesti. Palvelukeskuksessa on
matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, kuten sosiaalinen kahvila, Palmian kah-
vila, neulekahvila. Viikoittain on ohjelmallista toimintaa: useat yhteislaulut, lu-
ennot, kulttuuritilaisuudet. Palvelukeskuksessa on säännöllisesti erilaisia tee-
matapahtumia sekä vuoden kulun mukaisia juhlatilaisuuksia.

Kampin palvelukeskus järjestää yhdessä etelän sosiaali- ja lähityön kanssa
Kruununhaan asukkaille kerran viikossa iltapäivätoimintaa Krunan Mestassa.
Suunnitteilla on toimintaa Punavuoreen ja Lauttasaareen.

Kinaporin palvelukeskus

Kinaporin kulttuuri- ja taidepainotteinen palvelukeskus sijaitsee hyvien liiken-
neyhteyksien varrella Sörnäisissä ja tuottaa monipuolisia palveluita alueen
ikäihmisille. Palvelukeskus toimii monipuolisen palvelukeskuksen yhteydessä.

Asiakkailla on päivittäin mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja kädentaitoja, naut-
tia monipuolisesta ohjelmatarjonnasta, ruokailla ja kahvitella talossa. Palvelu-
keskus tarjoaa sosiaaliohjausta ja -neuvontaa sekä erilaisia pien- ja vertaistuki-
ryhmiä enemmän tukea tarvitseville asiakkaille. Toimintaa ideoi ja järjestää yh-
dessä henkilökunnan kanssa noin 150 vapaaehtoista. Lisäksi tiloissamme ko-
koontuu päivittäin helsinkiläisiä eläkeläisjärjestöjä ja yhdistyksiä. Palvelukes-
kuksessa käy asiakkaita päivässä noin 600-700.

Töölön palvelukeskus

Töölön palvelukeskus tarjoaa asiakkaille erilaisia ryhmiä, mahdollisuuden saada
ohjausta tai toimia omatoimisesti käden taidoissa, ohjelmallista toimintaa ja
tapahtumia, sosiaali- ja terveysneuvontaa, ATK- opastusta, opintopiirejä, ate-
ria- ja kahviopalveluja sekä sauna- ja pyykkitupapalveluja. Asiakkaita palvelu-
keskuksessa käy noin 250 henkilöä/päivä.

Arkipäivisin on tarjolla palveluneuvontaa. Palvelukeskus mahdollistaa kokoon-
tumistilojen muodossa eri järjestöjen toimintaa sekä tarjoaa vapaaehtoistoi-
minnalle edellytykset. Suurimmat kävijämäärät ovat liikuntaryhmissä, kun-
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tosalitoiminnassa, tansseissa ja muissa tapahtumissa. Viikoittain järjestetään
vaihtuvaa ohjelmallista toimintaa. Vapaaehtoiset ohjaavat erilaisia ryhmiä,
henkilökunnan työpanos kohdennetaan tavoitteellisten ja tukea tarvitsevien
asiakkaiden ryhmiin. Eri järjestöt ja omatoimiset vertaistukiryhmät järjestävät
kaikille avointa toimintaa

Koskelan palvelukeskus aukeaa 9.2.2015.

3.1.2. Idän palvelualue

Idän palvelualue koostuu itäisestä ja kaakkoisesta suurpiiristä, joihin kuuluvat
Vartiokylän-, Myllypuron, Mellunkylän-, Vuosaaren – ja Östersundomin perus-
peruspiirit sekä Kulosaaren-, Herttoniemen- että Laajasalon peruspiirit. Yli 65-
vuotiaita asukkaita Idän palvelualueella oli 26 509 vuonna 2013, Vuonna 2022
yli 65-vuotiaita asukkaita ennustetaan olevan 33 037. Idän palvelualueella toi-
mii kolme palvelukeskusta. Palvelukeskukset toimivat monipuolisten palvelu-
keskusten yhteydessä. Tämän lisäksi alueelta löytyy ns. kivijalkatoimintaa, jossa
palvelukeskuksen työntekijä on jalkautunut palvelukeskuksen ulkopuolelle oh-
jaamaan palvelukeskusasiakkaille tarkoitettua toimintaa.

Idän alueella on tarvetta palvelukeskustoiminnan lisäämiseen. Suunnitteilla on
palvelukeskustoiminnan aloittaminen Vuosaaressa.  Rudolfin palvelutalossa
Laajasalossa aloitettiin syksyllä 2014 pienimuotoisesti kokeilla palvelukeskus-
toiminnan kehittämistä yhteistyössä Laajasalon kotihoidon sekä yhteisen työn-
tekijän voimin. Tarkoituksena on löytää uusia työmuotoja kotona asumisen tu-
kemiseen sekä kehittää palvelukeskustoimintaa vastaamaan siihen entistä pa-
remmin.

Kontulan palvelukeskus

Kontulan palvelukeskus on perustettu vuonna 1975, nykyisissä tiloissa palvelu-
keskus on toiminut vuodesta 2009. Palvelukeskuksen toiminta on liikuntapai-
notteista, tarjolla on liikuntaa kaikenkuntoisille, myös vesiliikuntaa on tarjolla.
Tuettuja ryhmiä on mm. maahanmuuttajille, yksinäisille, mielenterveyskuntou-
tujille, muistisairaille, fyysisesti monisairaille sekä päihteiden käyttäjille.

Roihuvuoren palvelukeskus

Roihuvuoren palvelukeskus on aloittanut toimintansa vuonna 2009. Tilat ovat
pienet ja toimintaa onkin pyritty laajentamaan kaakkoisen alueen yhteistyö-
kumppaneiden tiloihin. Palvelukeskuksen työntekijät jalkautuvat Laajasalon kir-
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kolle (tuolijumppa), Laajasalossa sijaitsevaan Rudolfin palvelutaloon (aivo-
jumppa) sekä Roihuvuoren nuorisotalon liikuntasaliin (tuolijumppa) kerran vii-
kossa. Roihuvuoren palvelukeskus tekee tiivistä yhteistyötä alueen verkostoissa
mm. monen polven kasvutilahankkeessa.

Tärkeimmät toimintamuodot ovat liikunta, ravintolapalvelut sekä erilaiset ver-
taistuelliset ryhmät: päihde- ja mielenterveys sekä kotona asuvien muistisairai-
den ryhmätoiminta. Fysioterapeutti kohdentaa työpanoksensa ennaltaehkäise-
vään neuvontaan ja ohjaukseen, ryhmien ohjaukseen sekä antaa kuntosalioh-
jausta.

Roihuvuoren palvelukeskuksen toiminnan tuottavat pääasiallisesti talon oma
henkilökunta.

Myllypuron palvelukeskus

Myllypuron palvelukeskus on aloittanut toimintansa vuonna 2013. Myllypuron
palvelukeskuksessa on isot liikuntatilat ja liikunnallisia ryhmiä on paljon. Mylly-
purossa toimii ryhmiä omaishoitajille sekä maahanmuuttajille.

Palvelukeskuksessa työskentelee kaksi sosiaaliohjaajaa, kaksi fysioterapeuttia,
muistihoitaja ja vastaava ohjaaja.

3.1.3. Lännen palvelualue

Läntinen palvelualue koostuu Reijolan, Munkkiniemen, Haagan, Pitäjänmäen ja
Kaarelan peruspiireistä. Alueella sijaitsee Munkkiniemen palvelukeskus, Poh-
jois-Haagan palvelukeskus ja Riistavuoren palvelukeskus. Munkkiniemen palve-
lukeskuksen alaisuudessa toimii myös Meilahden virkistyskeskus. Alueella asui
vuonna 2013 noin 17 000 yli 65-vuotiasta. Vuoteen 2023 nousua ennakoidaan
olevan 23 % ja nousu painottuu Kaarelan ja Pitäjänmäen alueille. Kaikissa yksi-
köissä toiminnassa painotetaan liikuntaa, ohjausta ja neuvontaa sekä vertaistu-
kiryhmiä. Tiloissa järjestetään ryhmätoimintaa sekä juhlia ja muita tilaisuuksia.

Munkkiniemen palvelukeskus ja Meilahden virkistyskeskus

Munkkiniemen palvelukeskus on tiloiltaan pieni, mutta vireä järjestötoiminnan
mahdollistaja ja alueen ikääntyneiden tapaamispaikka. Asiakkaat osallistuvat
aktiivisesti toiminnan toteuttamiseen. Oma toiminta painottuu erityisryhmien
tukemiseen ja ikääntyneille suunnattuun liikuntaan. Munkkiniemen palvelukes-
kus järjestää myös läntisen alueen ikääntyneille maahanmuuttajille ryhmätoi-
mintaa. Tiloista löytyy juhlasali, kerhotila, pieni kerhotila, atk-huone, kuntosali
sekä ravintola.

Meilahden virkistyskeskus on idyllinen huvila Seurasaaren kupeessa. Se toimii
vireiden senioreiden kohtaamispaikkana ja asiakkaat ovat aktiivisesti mukana
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toiminnan toteuttamisessa. Meilahdessa on myös ikääntyneille suunnattua
palstatoimintaa.

Pohjois-Haagan palvelukeskus

Pohjois-Haagan palvelukeskus toimii Pohjois-Haagan aseman läheisyydessä.
Palvelukeskuksen muodostaa Hopeatien palvelutalo ja Mariankoti yhdessä.
Toimintaa järjestetään molemmissa toimipisteissä.  Molemmissa taloissa on
avointa toimintaa mm. kuntosali, jossa on ohjattua toimintaa sekä vapaavuoro-
ja itsenäiseen harjoitteluun. Tiloista löytyy juhlasali, ravintola, kahvila, tietoko-
ne ja ryhmätilat.  Avoimien ryhmien ja tapahtumien lisäksi omalla toiminnalla
on tarkoitus tukea alueella asuvien muistisairaiden ihmisten kotona asumista
sekä omaishoitajien jaksamista.

Riistavuoren palvelukeskus

Riistavuoren palvelukeskus toimii monipuolisen palvelukeskuksen tiloissa Etelä-
Haagassa. Riistavuoresta löytyy puutyöverstas ja kudontatilat omatoimiseen
harrastamiseen, useita ryhmätiloja ja juhlasali jossa järjestetään konsertteja,
tapahtumia ja liikuntaa.

Riistavuoressa avoimien ryhmien lisäksi on erikoistuttu arviointi- ja kuntou-
tusasiakkaille suunnattuun tuettuun ryhmätoimintaan. Myös mielenterveys ja
päihdekuntoutujille on omat ryhmänsä. Kaikissa yksiköissä huomioidaan liikun-
taryhmien sisällöissä myös apuvälineiden käyttäjät.

3.1.4. Pohjoinen palvelualue

Pohjoisen palvelualueen muodostavat pohjoinen ja koillinen suurpiiri, jotka
koostuvat Maunulan-, Länsi-Pakilan-, Tuomarinkylän-, Oulunkylän-, Itä-Pakilan-,
sekä Latokartanon-, Pukinmäen-, Malmin-, Suutarilan- ja Jakomäen peruspii-
reistä. Yli 65-vuotiaita asukkaita pohjoisella palvelualueella oli 21 035 vuonna
2013, vuodelle 2022 ennustetaan 26 247 yli 65-vuotiasta asukasta.  Pohjoisella
palvelualueella sijaitsee kaksi palvelukeskusta.

Syystien palvelukeskus

Syystien monipuolinen palvelukeskus sijaitsee Malmilla. Monipuolisen palvelu-
keskuksen toiminnan tavoitteena on ehkäistä helsinkiläisten eläkeläisten ja
työttömien syrjäytymistä ja tukea toimintakykyä sekä kotona pärjäämistä. Pal-
velukeskuksen oma henkilökunta kohdentaa palvelua niille asiakkaille, joiden
toimintakyky on jo alentunut tai vaarassa alentua. Kohdennettuina ryhminä
toimivat mm. ystäväpiiri ja Pilke-ryhmät, omahoitovalmennusryhmä omahoita-
jille ja – hoidettaville, päihdekuntoutujien kuntosali- ja liikuntaryhmät. Sosiaa-
liohjaajan palveluneuvonta, fysioterapeutin ohjaus, kohdennetut keskustelu-
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ryhmät ja toiminnalliset ryhmät kuuluvat myös palvelukeskuksen toimintaan
samoin kuin omatoiminen kuntosaliharjoittelu ja vapaaehtoisten toteuttama
atk-opastus.

Harrasteita ja senioriliikuntaa Syystiellä toteuttavat vapaaehtoiset sekä eri toi-
mijat ja järjestöt. Mm. Työväenopisto järjestää Syystiellä senioriliikuntaa, lii-
kuntavirasto tarjoaa kuntosaliohjausta ja järjestöt eri sisältöisiä senioriliikunta-
ryhmiä sekä peli-, musiikki- ja kädentaitoryhmiä. Maahanmuuttajataustaisille
asiakkaille on tarjolla keskusteluryhmä sekä suomenkielen opetusta luku- ja kir-
joitustaidottomille. Syystien monipuolisessa palvelukeskuksessa toteutuu myös
säännöllisiä sesonkiin sopivia tapahtumia ja tempauksia, myyjäisiä, juhlia sekä
infotilaisuuksia yhteistyössä useiden eri yhteistyötahojen kanssa.

Kustaankartanon palvelukeskus

Kustaankartanon palvelukeskuksen tavoitteena on asiakkaiden kotona asumi-
sen tukeminen. Oman henkilökunnan työpanos on suunnattu henkilöille, joilla
on ongelmia toimintakyvyssä tai he kuuluvat toimintakyvyn alenemisen kannal-
ta riskiryhmään. Palvelukeskuksessa on saatavilla sosiaali- ja terveysneuvontaa,
liikuntaryhmiä toimintakyvyiltään alentuneille henkilöille, tuettuja ryhmiä mm.
ystäväpiiri, Pilke ja Torstaipiiri sekä mahdollisuus osallistua ohjattuun tai oma-
toimiseen kerho/harrastustoimintaan. Lisäksi Kustaankartanon palvelukeskuk-
sessa voi osallistua erilaisille luennoille, tapahtumiin ja juhliin sekä sosiaaliseen
kahvilatoimintaan. Myös vapaaehtoistoimintaan voi palvelukeskuksen kautta
osallistua.

3.2. Toimintamuodot

Palvelukeskustoiminnan toimintamuodot ovat seuraavat:

Ruokailu ja kahvila
Ateriat
Kahviopalvelut
Puhtaus
Sauna
Kylvetys
Pyykki ja vaatehuolto
Liikunta
Kuntosali
Liikuntaryhmät
Tanssit
Ohjelmallinen toiminta
Retket, teatteri, ym. käynnit
Vertais- ja tukiryhmät
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Sosiaali- ja terveysneuvonta
Käyttäjäneuvostotoiminta
Harrastustoiminta
Opintopiirit
Kirjasto
Uskonnollinen toiminta
Kerhotoiminta

Palvelukeskusten toimintamuodot on määritelty Palvelukeskusten kirjaamisoh-
jeissa, ohjeet on päivitetty viimeksi 16.1.2014. Toimintamuodot ohjaavat palve-
lukeskustoimintaa ja ovat tilastoinnin pohjana.

Toimintamuotojen sisällä on erilaisia painoarvoja tuottavia toimintoja. Isom-
man painoarvon saavat toiminnot, jotka ovat palvelukeskuksen henkilökunnan
toteuttamia ja suunnattu pääosin erityistä tukea tarvitseville asiakkaille. Tällais-
ta toimintaa on mm. palveluohjaus, tuetut ryhmät mm. senioripysäkki, ystävä-
piiri, Pilke-ryhmä, omahoitovalmennus ja liikunnassa ammattilaisen antama
kuntosaliohjaus. Pienemmän painoarvon saavat isot yleisötilaisuudet ja harras-
tustoiminta, mm. tanssit, luennot, konsertit.

Ateria- ja kahvilapalvelut ovat Palmian tuottamia, vuoden 2014 alusta lukien
palvelukeskuksissa tarjottava lounas tuli ALV:n piiriin, ruokailun hinta nousi. Ti-
lastojen vertailu on vuosien 2011-2013 ajalta vaikeaa, koska suurimmat palve-
lukeskukset, Kampin palvelukeskus ja Kinaporin palvelukeskus, toimivat kor-
vaavissa tiloissa peruskorjauksen vuoksi. Peruskorjauksen aikana Kampin palve-
lukeskuksessa ei ollut asiakasruokailumahdollisuutta, Kinaporin palvelukeskuk-
sessa oli asiakasruokailua pienessä mittakaavassa.  Vuonna 2014 elokuun lop-
puun mennessä palvelukeskusaterioita tilastoitiin yhteensä 168 263, keskimää-
räinen ateriamäärä kuukaudessa on n 24 000, ennuste vuoden loppuun men-
nessä on n 264 263 ateriaa. Vuonna 2013 aterioita tilastoitiin yhteensä
225 176.

Osassa palvelukeskuksista on asiakassauna, Kinaporin palvelukeskuksessa myös
uima-allas, osassa on asiakaspesula. Iltapäivätansseja järjestetään Töölön ja
Kontulan palvelukeskuksissa sekä Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksissa.
Tanssien osalta on olemassa päätös, että orkestereille voidaan kerätä vapaaeh-
toinen kolehti. Pienemmät palvelukeskukset maksavat kuitenkin orkestereille
esiintymispalkkion. Tanssien järjestämiseen osallistuvat sekä työntekijät että
vapaaehtoiset. Tansseissa on noin 3000 käyntiä/kuukausi.

Ohjelmallista toimintaa järjestetään erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Tilaisuuksiin pyritään saamaan vapaaehtoisia esiintyjiä, jonkun verran käyte-
tään myös maksullisia esiintyjiä. Tilaisuuksissa esiintyvät palvelukeskusten
omat harrastusryhmät, jotka tekevät myös kiertueita muihin palvelukeskuksiin
ja palvelutaloihin. Esiintyjiä on saatu myös erilaisten oppilaitosten kautta mm.
Metropolia ammattikorkeakoulun kanssa tehdään yhteistyötä. Kulttuuriasiain-
keskus järjestää myös jonkun verran esiintyjiä palvelukeskusten tilaisuuksiin.
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Retkiä palvelukeskuksissa järjestävät pääosin vapaaehtoiset. Kokopäiväretkiä
järjestetään kotimaassa, pidempiä matkoja esim. kylpylöihin järjestetään myös
Viroon. Erittäin suosittuja ovat olleet joulumatkat kylpylöihin. Teattereihin,
konsertteihin ja museo- ja taidenäyttelyihin järjestetään retkiä sekä pääkau-
punkiseudulla että myös muihin kaupunkeihin. Kampin Lähimmäistoiminta ja
Kinaporin vapaaehtoiset järjestävät vuosittain retkiä sekä vapaaehtoisille että
asiakkaille kustantaen osan kuluista. Ohjelmalliseen toimintaan lukeutuvat
myös luentotilaisuudet, joita järjestetään runsaasti eri palvelukeskuksissa.

Vertaistukiryhmät ovat erittäin tärkeää toimintaa palvelukeskuksissa. Toimin-
taa järjestävät järjestöt, vapaaehtoiset ja henkilökunta. Toiminnan tavoitteena
on tukea samankaltaisessa tilanteessa olevia mm. yksinäisiä, kaltoinkohdeltuja,
mielenterveyskuntoutujia tai päihdeongelmaisia henkilöitä.

Harrastustoimintaan luetaan opintopiirit, uskonnolliset ryhmät ja erilaiset ker-
hot. Opintopiireillä on opintosuunnitelma ja niillä on tavoitteet, kerhotoimin-
nassa pelataan pelejä, harjoitetaan kädentaitoja, askarrellaan jne. Harrastus-
ryhmiä vetävät pääosin vapaaehtoiset, osassa palvelukeskuksista kädentaitojen
ohjaajat ohjaavat ompelua, kudontaa, savitöitä jne. Kirjastotoimintaa on osassa
palvelukeskuksista joko kaupunginkirjaston tai vapaaehtoisten järjestämänä.

Palvelukeskukset tarjoavat helsinkiläisille eläkeläisille ja työttömille olohuo-
neen, jossa voi olla aktiivinen tai kokea osallisuutta olemalla muiden kanssa
samassa tilassa.

Palvelukeskuksen toimintamuodot ohjaavat palvelukeskustoimintaa ja ovat ti-
lastoinnin pohjana. Kts. liite 1.

3.3. Palvelujen tuottaminen

Palvelukeskustoiminnassa on ollut vuodesta 2006 tavoitteena, että muiden kuin
oman viraston tuottamaa toimintaa olisi yli 40 %. Kokonaisluvussa tavoitteeseen
on päästy, mutta palvelukeskusten luvuissa on isot erot, kts. taulukko 2. Sairaala-,
kuntoutus- ja hoivapalveluiden osasto päätti kokouksessaan 8.10.14, että vuoden
2015 alusta tavoitteeksi asetetaan, että muiden kuin oman viraston tuottamaa
toimintaa palvelukeskuksissa on 75 %.

Vuodesta 2012 lähtien tilastointi on tehty Palmu-ohjelman kautta. Ohjelmaan tal-
lennetaan palvelun tuottaja. Palvelun tuottajaksi valitaan tilastointiohjeen mu-
kaan se taho, jolla on päävastuu tilaisuuden järjestämisestä ja tilan käytöstä. Pal-
velukeskuksissa on paljon toimintaa, jossa päävastuu on henkilökunnalla, mutta
tilaisuus tuotetaan yhteistyökumppaneiden kanssa.

Palvelukeskusten tilastointiohje on päivitetty 2014. Ohjelman päivityksestä on
vastannut pieni työryhmä, työryhmä on myös organisoinut tilastointikoulutusta
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palvelukeskusten työntekijöille. Kouluttajina ovat toimineet Palmu-ohjelman pää-
käyttäjät.

Taulukko 1. Palvelukeskustoiminnan pääasiallinen tuottaja
Sosiaalivirasto/
sosiaali- ja terveysvirasto

Muu kaupungin
toiminta

Järjestöt,
seurakunnat ym.

Asiakkaat,
vapaaehtoiset

2006 40% 30% 3% 27%
2013 35,44% 44,03% 4,51% 16,02%
2014 32,44% 45,47% 4,83% 17,27%

Taulukko 2. Palvelukeskustoiminnan pääasiallinen tuottaja SOTE palvelukeskuksittain
Palvelukeskus Kampin Munkkiniemen Kustaankarta-

non
Syystien Kinapo-

rin
2014 21,06% 18,19% 28,67% 31,09% 34,59%
Palvelukeskus Kontulan Roihuvuoren Myllypuron Riistavuo-

ren
Meilah-
den

2014 42,2% 48,37% 39,85% 31,09% 75,96%

Haasteet
· Palmu-ohjelmassa esiintyvät ongelmat, ohjelman päivittämistä ei ole tehty

käyttöönoton jälkeen
· Palmu-ohjelmasta saatavien raporttien tarpeet huomioitava ohjelman jat-

kokehittelyssä
· Henkilökunnan jatkuva kouluttaminen Palmu-ohjelman käytössä
· Tilasto-ohjeen tulkinta vaihtelee palvelukeskuksittain

3.4. Palvelukeskusten toiminnan laajuus

Tavoitteena on ollut, että 10%:lla yli 65-vuotiaista helsinkiläisistä olisi palvelu-
keskuskortti. Helsingissä oli 65 vuotta täyttäneitä asukkaita 98 828 vuona 2014,
joista 11,5 % oli palvelukeskusasiakkaina (11 421 voimassa olevaa palvelukes-
kuskorttia). Samaan aikaan palvelukeskuskortti oli 1 722:lla alle 65-vuotiaalla
asiakkaalla. Yli 75-vuotiaista palvelukeskusasiakkaina 2014 oli 8,5 % (5 250 voi-
massa olevaa palvelukeskuskorttia). Palvelukeskuksissa käy mm. järjestöjen jär-
jestämissä vertaisryhmätapaamisissa runsaasti asiakkaita, joilla ei ole palvelu-
keskuskorttia, joten toimintaan osallistuvien asiakkaiden määrä on isompi kuin
palvelukeskuskorttitilastoista voi päätellä.

Taulukko 3. Palvelukeskusasiakkaat, uudet ja leimatut palvelukeskuskortit
2010-2013
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Palvelukeskusten oma ryhmätoiminta on kokenut murroksen viimeisten vuosi-
en aikana. Erilaiset kotona asumista tukevat avopalvelut ovat kehittyneet am-
mattimaiseksi erilaisten riskiryhmien tukemiseksi.

Tuetuilla ryhmillä palvelukeskuksissa tarkoitetaan tavoitteellista ryhmätoimin-
taa, joka on suunnattu asiakkaille, jotka tarvitsevat erityistä tukea kotona sel-
viytymiseen. Näitä ryhmiä palvelukeskuksessa ovat erilaiset palvelukeskusten
omat ryhmät asiakkaille, jotka kokevat yksinäisyyttä tai joilla on muistisairauk-
sia tai toimintakyvyn vajeita, sekä mm. omahoitovalmennukset. Kts. liite 2.

Vertais- ja tukiryhmissä kävijät SOTE:n omana toimintana on lisääntynyt vuo-
desta 2012 vuoteen 2014 52 %. Myös muuna kuin omana toimintana järjestetyt
vertais- ja tukiryhmät ovat lisääntyneet. Kokonaisuudessaan toiminnan lisäys
on 36 %.

Alla oleva kuva havainnollistaa palvelukeskuksissa toteutettavaa ryhmätoimin-
taa tuettujen ryhmien näkökulmasta:

Kuva 2. Palvelukeskuksen kotona asumista tukevat tuetut ryhmät riskiryhmille

Helsingin kaupunki Palvelukeskusasiakkaat, uudet ja leimatut palvelukeskuskortit 2010-2013
Sosiaali- ja terveysvirasto

Yhteensä
Kampin
palvelu-
keskus

Kinaporin
palvelu-
keskus

Töölön
palvelu-
keskus

Kontulan
palvelu-
keskus

Mylly-
puron
palvelu-
keskus

Roihu-
vuoren
palvelu-
keskus

Munkki-
niemen
palvelu-
keskus

Meilah-
den
virkistys-
keskus

Riistavuo-
ren
palvelu-
keskus

Kustaan-
kartanon
palvelu-
keskus

Syystien
palvelu-
keskus

Malmin
virkistys-
keskus

Asiakkaat yhteensä vuoden alusta

2010 14 011 5341 1814 1784 1731 0 158 1071 228 816 754 0 312

2011 12 744 5012 1067 1473 1835 0 303 1080 260 731 752 0 231

2012 16 394 5201 2264 1399 2033 0 532 1175 178 1056 1185 1370 0

2013 14351 3651 2232 1102 1920 616 571 1013 188 723 968 1367 0

Joista yli 65-vuotiaita

2010 11 352 4389 1490 1498 1460 0 139 820 177 592 609 0 229

2011 10509 4199 854 1195 1462 0 259 925 231 553 637 0 195

2012 14460 4655 1950 1272 1746 0 407 1074 146 931 1058 1172 0

2013 11910 3127 1827 980 1749 476 466 884 141 622 838 972 0
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Ak-jaksolta
kotiutuneet

Asiakkaat joilla
on

toimintakyvyn
vajeita:

Ei
mahdollisuutta

harrastaa
muualla

Ongelmia
päihteiden
käytössä,
elämän

hallinnan
puutteet

Omaishoito-
perheet

jos vaikeaa
lähteä

palveluihin,
päivä-

toimintaa
kevyempi

vaihtoehto

Muistisairaat
lievästi tai

keskivaikeasti,
jotka eivät voi

käyttää
päivätoimintaa

yksinäiset
vanhukset

Mielenterve-
yskuntoutujat

Muut erityiset
riskiryhmät:

Leskeytyneet,
juuri

eläköityneet,
Maahan-

muuttajat…

Palvelukeskuksen kotona asumista tukevat tuetut ryhmät riskiryhmille:
Tavoitteellisesta toiminnasta hyötyvät asiakkaat, jotka eivät ole palveluiden piirissä ja/tai tarvitsevat

kotona selviytymiseen  lisätukea (myös kotihoidon tukipalveluasiakkaat)

KotihoitoSosiaali-
työ

Arviointi- ja
kuntoutumis-

yksikkö

Edellytykset:kuljetus tai mahdollisuus tulla itsenäisesti

Palvelukeskuksen ryhmät:
Erityistä tukea tarvitsevan asiakasryhmän muodostama tavoitteellinen ryhmä, josta vastaa

pareittain työskentelevä monialainen tiimi

Ohjaa
ryhmiin

Kaupungin
sairaalat A-klinikka Asiakas itse

tai omainen
Terveys-

keskukset

Srk-
diakonia-

työ

Paken monialainen tiimi

SKH/Lapa/K.S

Palvelukeskusten kuntosalit ovat osoittautuneet suosituksi tavaksi ylläpitää omaa
toimintakykyä. Omatoimisia kuntosalikäyntejä oli 92 448 vuonna 2014, ohjatussa
toiminnassa oli 7 630 osallistumiskertaa.

Haasteena ovat Palmu-ohjelmassa esiintyvät ongelmat, ohjelman päivitys ei to-
teudu, ohjelman virheitä ei korjata eikä kehittämistoimintaa toteuteta. Ohjelmas-
ta saatavien raporttien kehittäminen olisi tärkeää toiminnan palvelukeskustoi-
minnan kehittämisen kannalta. Ohjelmasta vastuussa on sosiaali- ja terveysviras-
ton tietohallinto. Tilastoinnissa tarvitaan jatkuvaa koulutusta henkilökunnalle, jot-
ta tilastojen luotettavuus paranee. Tilastointiohjetta päivitetään tarpeen mukaan.

Tavoitteet:

Tilastoinnin luotettavuuden paraneminen.
Palmu-ohjelman kuntoon saattaminen ja edelleen kehittäminen yhdessä SOTE:n

tietohallinnon kanssa.

3.5.  Henkilöstön osaaminen ja käyttö

Viimeaikaiset toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ovat haastaneet pal-
velukeskusten henkilöstön, niin johtamisen, osaamisen kuin tavoitteiden asette-
lun näkökulmasta.
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Johtamisen näkökulmasta henkilöstön osaamisessa tulee vahvistaa kykyä hah-
mottaa oma työ osana viraston laajempaa toimintakokonaisuutta. Ennaltaehkäisy
tulee nähdä laaja-alaisena kokonaisuutena, johon kuuluu oman toiminnan ohella
aktiivisten verkostojen luominen päällekkäisyyksien välttämiseksi ja mahdolli-
simman tarkoituksenmukaisen toiminnan toteuttaminen asiakkaille.

Vanhuspalveluiden osaamistarveraportissa (2013) todetaan alan yhteisen osaa-
misen koostuvan:

§ asiakaskeskeisen toimintatavan ja laatu-ajattelun osaamisesta
§ poikkitieteellisyydestä ja moniammatillisuudesta
§ innovaatio-osaamisesta (oman työn kehittämisen taidot)
§ eettisestä osaamisesta ja vastuullisesta toiminnasta
§ ihmisten holistisesta tuntemisesta
§ monikulttuurisuusosaamisesta
§ suositusten, määräysten ja lainsäädännön tuntemisesta.

Kuva 3. Henkilöstön osaaminen palvelukeskuksessa.

Henkilöstön osaaminen palvelukeskuksessa

Yleiset
valmiudet

• Muutoksensietokyky
• Kyky olla oppija ja erikoisasiantuntija samaan aikaan
• Kyky ottaa vastuuta kokonaistoiminnan kehittämisestä ja oman osaamisen

vahvistamisesta
• Kyky jakaa tietoa ymmärrettävästi
• Valmius sopeuttaa rooleja työyhteisön sisällä asiakkaan tarpeisiin
• Innovaatio-osaamisesta (oman työn kehittämisen taidot)
• Asiakaskeskeisen toimintatavan ja laatuajattelun osaaminen

Kaikille yhteinen
osaaminen

• Ihmisten toimintojen holistinen tuntemus
• Monikulttuurisuusosaaminen
• Suositusten, määräysten ja lainsäädännön tunteminen.
• Monialaisuus (palvelukoordinaatio)
• Eettinen osaaminen ja vastuullinen toiminta
• Palvelujärjestelmäosaaminen
• Kyky verkostoitua

Ammattispesifi
osaaminen

• Tietoon, taitoon  teoriaan ja näyttöön perustuvat menetelmät:
• Terveysliikunnan toteuttaminen, terveyskäyttäytymisen tukeminen
• Monipuoliset ryhmänohjausmenetelmät psykososiaalisen tuen antamiseksi

Henkilöstön osaamisen tulee kyetä joustavasti vastaamaan muuttuviin tarpei-
siin. Vakanssirakennetta tulisi monipuolistaa lisäämällä sosiaali- ja terveysalan
työntekijöitä vakanssimuutoksin. Osa vakansseista tulee myös jatkossa olla oh-
jaaja-nimikkeellä, jotta palvelukeskus pystyisi joustavasti vastaamaan rekry-
toinnissa ja toiminnan suuntaamisessa ajankohtaisiin alueellisiin tarpeisiin. Pal-
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velukeskustoimintaan liittyvät odotukset (mm. Pilkeryhmät, omahoitovalmen-
nukset, palveluneuvonta ja ystäväpiiri- toiminta) edellyttävät henkilöstöltä
ammatillista peruskoulutusta, jota palvelukeskuksen nykyinen vakanssirakenne
ei välttämättä tue. Oman toiminnan painopisteen keskittyminen entistä
enemmän asiakkaisiin, joiden parissa tarvitaan gerontologista osaamista vai-
kuttaa koulutusvaatimuksiin. AMK-tasoiset ohjaajat ja sosiaali- ja terveysalan
ammattilaiset pystyvät vastaamaan uusiin odotuksiin.

Henkilöstön muistisairausosaamista tulee vahvistaa. Muistisairauden erilaisten
ilmenemismuotojen tunnistaminen rakentuu toisaalta teoreettiseen osaami-
seen, mutta myös kykyyn havainnoida asiakkaita erilaissa tilanteissa. Geronto-
loginen osaaminen edellyttää monipuolista ymmärrystä ikääntyneen fyysiseen
toimintakykyyn liittyvistä muutoksista, psykososiaaliseen toimintakykyyn liitty-
vistä muutoksista ja elämänkriiseistä ja sosiaalisen vanhenemisen vaikutuksista.

Asiakkaiden elämäntilanteiden monimutkaistuessa ja muuttuessa entistä hete-
rogeenisemmäksi kyky hallita monipuolisia auttamismenetelmiä ja vuorovaiku-
tustaidot korostuvat. Näitä menetelmiä ovat erilaiset ryhmänohjausvalmiudet,
kyky hyödyntää sosiokulttuurisia menetelmiä ja kyky mukauttaa toimintaa asi-
akkaiden kognitiivisten, fyysisen toimintakyvyn tai aistitoimintojen heikentymi-
sen mukaan.

Virasto on järjestänyt keskitetysti monipuolisesti koulutusta. Tämän lisäksi työ-
ryhmä ehdottaa myös palvelukeskustoiminnan Hyvät käytännöt -päivää järjes-
tettäväksi vuosittain verkostoitumisen ja yhteisen osaamisen vahvistamiseksi.
Järjestämisvastuu sovittaisiin palvelualueittain.

Tavoitteet:
Palvelukeskusten vakanssirakenne pidetään monipuolisena ja selvitetään, voidaanko
palvelukeskuksille laatia suositukset vakanssirakenteeksi ja mitoitukseksi.

Sosiaali- tai terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneita työntekijöitä lisä-
tään vakanssimuutoksin. Kaikilta työntekijöiltä vaaditaan ammattikorkeakoulututkinto.

Muisti- ja gerontologista osaamista vahvistetaan ohjaamalla henkilökuntaa koulutuk-
siin.

Vahvistetaan työntekijöiden osaamista tuettujen ryhmien ohjaamisessa ohjaamalla
henkilökuntaa koulutuksiin.

Toteutetaan vuosittain palvelukeskusten Hyvät käytännöt -iltapäivä.

3.6. Prosessit ja rakenteet

Ennaltaehkäisevän toiminnan vaikuttavuutta on vaikeaa mitata, silloin kun se
perustuu muiden palvelujen kysynnän vähenemiseen tai palvelujen piiriin jou-
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tumisen myöhentämiseen. Palvelukeskustoiminnassa kaikille yhteisiä prosesse-
ja ei ole kuvattu eikä määritelty uudessa sosiaali- ja terveysvirastossa.

Palvelukeskustoiminnan keskeisten prosessien nykytilanne uudessa organisaa-
tiossa tulisi selvittää ja yhteiset prosessikuvaukset tulisi päivittää. Olennaista
asiakkaan näkökulmasta on, että palvelu ei katkea tai siinä ei ole asiakkaan ko-
koisia aukkoja. Päivitettäviä prosesseja on mm. vapaaehtoiseksi tulemisen pro-
sessi.

Oheisen kuvan tarkoitus on kuvata asiakkaan kulkua palveluissa käänteisen lii-
kennevalon kautta:

Asiakas
hakeutuu

palvelukes-
kukseen

Asiakkaan
toiminta-

kyky
heikkenee

Arjen
selviytymis

essä
ongelmia

Palvelukeskuksen asiakasprosessi

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä toiminta
toiminta

•Ruokailu, liikuntaryhmät,
•Työväenopiston luennot ja kielikurssit

• Kädentaidot, palvelukeskuksen
ohjelmat/tapahtumat , palveluneuvonta

Vapaaehtoistoiminta
ATK

Toimintakykyä ylläpitävät palvelut
Kevyemmät liikuntaryhmät, matalan kynnyksen

Toiminnalliset ryhmät,
vertaisryhmät, keskustelu ja tutustumisryhmät,

kivijalkaryhmät

Palvelukeskuksen henkilökunta,
sosiaali- ja lähityö, kotihoito,
omainen tai ystävä huomaa

Kotona asumista tukevat,
korjaavat ja ylläpitävät palvelut

Runsaasti tukea tarvitseville asiakkaille, jotka
eivät voi tai käytä muita palveluja.

SKH/Lapa/K.S

Tulee itse, tk:n tai sairaalan
lääkäri lähettää, ja lähityö tai

ystävä suossosiaali- ittelee

 Vihreän valon asiakkaat ovat virkeitä senioreja jotka käyttävät oman tarpeensa
ja halunsa mukaan erilaisia palvelukeskuspalveluja joita palvelukeskus tuottaa
yhteistyökumppaneiden kanssa. Heille palvelukeskus luo puitteet toimimiselle,
vapaaehtoistyön, opiskelun tai erilaisen omaehtoisen harrastustoiminnan puit-
teissa.

Liikennemerkin oranssi väri kuvaa asiakkaita, joiden toimintakyky on jo heiken-
tynyt. Heille palvelukeskuksen henkilökunta pyrkii tarjoamaan kotona asumista
tukevia monipuolisia ennaltaehkäiseviä palveluja. Punaisen liikennevalon asiak-
kaiden toimintakyky on merkittävästi alentunut ja toiminta on ennaltaehkäisyn
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sijasta enemmän korjaavaa ja ylläpitävää. Asiakkaat voivat olla henkilöitä, jotka
eivät kykene käyttämään muita avopalveluja.

Olennaista asiakkaan kannalta on, että eri toimijat tunnistavat prosessin vai-
heet ja ovat tietoisia tarjolla olevista vaihtoehdoista, jotta asiakkaita voi ohjata
ns. oranssille alueelle, kun asiakas hyötyy paremmin palvelukeskuksen oman
henkilökunnan tarjoamasta tuetummasta toiminnasta. Punaisella sektorilla lii-
kuttaessa toimitaan jo vahvasti muiden viranomaistoimijoiden kanssa samalla
rajapinnalla. Asiakkaat asuvat yhä kotona, mutta tarvitsevat kotona asumisen
tukemiseen runsaasti monipuolisia palveluja.

Palveluneuvontaa kehitetään palvelukeskuksissa. Pirstaloituneen tiedon hah-
mottaminen ja palveluiden löytäminen saattaa olla ikäihmiselle vaikeaa. Yleen-
sä ensikontaktin aikana vasta selviää, asiakkaan todellinen tarve. Palvelukes-
kusten palveluneuvontaa kuvaa seuraava kuva:

Voimaannuttava tuki

Palveluneuvonta palvelukeskuksessa

Asiakkaan ohjausta ja
neuvontaa yksittäisiin tai
vähäisiin palvelutarpeisiin

KEINOT: etsitään tietoa
netistä, ohjataan

harrastusryhmiin tai muihin
organisaatioihin, vastataan
yksittäisiin kysymyksiin mm

mistä saan kotihoitoa?

Palveluneuvonta

Asiakkaan kokonaisvaltaista
psykososiaalista tukea

palvelukeskuksen keinoin:

KEINOT: voimaanuttava tuki,
myös läheiset. Ei ainoastaan

palveluiden kartoitusta .
Ryhmätoiminta, yksilötyö,

omaisen ohjaus

Asiakastapaamisen aikana saattaa ilmetä alkutilannetta suurempi palveluntarve

Tarvittaessa ohjataan: kotihoito, sosiaali- ja lähityö

Asiakkaan palveluntarpeen
laajempi selvittäminen, myös

verkostojen avulla
KEINOT: asiakkaaseen

tutustuminen, asiakkaan
kokeman palveluntarpeen

selvittäminen, asiakkaan ohjaus
palveluihin. Tarvittaessa yhteys

verkostoon (mm. toiset
palvelukeskukset), muut virastot

(mm liikuntavirasto),
viranomaiset, järjestöt yms.

Työntekijän ammattitaitoa on
myös ylläpitää toimivia

verkostoja muihin toimijoihin

Palveluohjaus Sosiaaliohjaus

SKH/Lapa/K.S

Prosessi pyrkii kuvaamaan palveluneuvonnan osa-alueita palvelukeskustoimin-
nassa. Asiakkaiden moninaiset tiedon ja tuen tarpeet selviävät useimmiten ta-
paamisen aikana. Osalla asiakkaista tarve on selkeä tiedollinen tarve, johon
palveluneuvonnalla pystytään vastamaan nopeasti ja selkeästi. Nämä tiedon-
tarpeet on kuvattu vihreässä laatikossa. Oranssin laatikon asiakkaalla saattaa
yksittäisen kysymyksen sijasta olla epämääräisempi tiedontarve tai keskustelun
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perusteella työntekijälle selviää asiakkaan tilanne.  Kyse voi olla vaikkapa epä-
määräisestä huolesta joka liittyy muistiin, ruokailuun tai fyysisen toimintakyvyn
heikkenemiseen. Punaisen laatikon asiakas saattaa olla asiakas puoliso tai
omainen, joka on jo varsin väsynyt ja uupunut tilanteensa, eikä tiedä miten
edetä. Asiakkaalle pyritään tarjoamaan jaksamista ja toimintakykyä tukevaa
psykososiaalista tukea ja huolen ilmetessä henkilökunta ohjaa asiakkaan otta-
maan yhteyttä sosiaali- ja lähityöhön tai kotihoitoon. Olennaista palveluneu-
vonnan näkökulmasta on myös työntekijän kyky arvioida milloin asiakkaan ti-
lanne edellyttää laajempaa palvelutarpeen arviointia kotihoidon tai sosiaali- ja
lähityön toimesta.

Tavoitteet:

Kuvataan palvelukeskustoiminnan keskeiset prosessit

3.7. Talous

Toiminnan kustannukset ja menorakenne

KOKO virasto  Palvelukeskus
0642

Palvelukeskus  TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TB 2014

Myyntituotot -92 643,32 -132 650,06 -122 413,00 -80 000,00
Maksutuotot -26 259,82 -25 193,30 -22 064,00 -23 000,00
Vuokratuotot -47 451,45 -24 753,04 -30 513,00 -34 000,00
Muut toimintatuotot -1 632,54 0,00 -34 708,00 -80 000,00
Tulot yhteensä -167 987,13 -182 596,40 -209 698,00 -217 000,00

Palkat ja palkkiot 2 547 125,91 2 429 316,93 2 483 226,57 2 455 000,00
Henkilösivukulut 883 021,68 835 075,28 875 738,87 816 288,00
Muiden palveluiden ostot 285 481,40 373 152,59 369 455,25 301 000,00
Ostot tilikauden aikana 207 330,93 174 078,36 211 902,59 156 000,00
Vuokrat 2 220 994,81 2 313 695,29 26 682,36 23 000,00

Sisäiset vuokrat 2 813 000,00 2 825 000,00
Muut toimintakulut 424,03 766,47 3 437,93 1 000,00
TOT vuokrien kanssa 6 144 378,76 6 126 084,92 6 783 443,57 6 577 288,00
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TOT ilman vuokra 3 923 383,95 3 812 389,63 3 943 761,21 3 729 288,00

Vuosi 2013 ei sisällä muita sisäisiä velotuksia kun vuokrat.

Palvelukeskustoiminnan menojen kehitys viimeisen kymmenen vuoden aikana on
ollut nousujohteinen, samaan aikaan palvelukeskusten lukumäärä on noussut
kuudesta 11:sta. Vuonna 2004 palvelukeskusten menot olivat 4 633 000 euroa ja
ilman vuokria 3 349 000 euroa, vuoden 2014 tulosbudjetti on 6 577 288, 00 eu-
roa, ilman vuokria 3 729 288,00 euroa. Ilman vuokria kustannusnousu on ollut
380 288 euroa siitä huolimatta, että toimintaa on lisätty uusiin palvelukeskuksiin.
Toiminnassa on edellisen kehittämissuunnitelman mukaisesti lisätty muiden kuin
oman henkilökunnan järjestämää toimintaa, tavoitteena oli 60 % muiden kuin
oman henkilökunnan järjestämää toimintaa. Tällä hetkellä luku on 65 %, tässä oh-
jelmassa tavoitteeksi asetetaan 75 %. Henkilöstömenot ovat vuonna 2014 50 %
toimintakuluista. Tilakustannus on noussut huomattavasti, vuodesta 2004 kus-
tannus on noussut 1 284 000:ta 2 826 000 euroon. Tilakustannukset ovat jo 43 %
toiminnan kuluista. Kustannuksia on lisännyt uudisrakentaminen ja peruskorjauk-
set, rakentamisen ja peruskorjauksen yhteydessä vuokria on nostettu huomatta-
vasti.

Palvelukeskuskäynnin hinta oli vuonna 2013 9,16 euroa, painotettu käynnin hinta
oli 6,03.

Palvelukeskuksissa menojen kohdentaminen oikein on koettu haasteelliseksi.
Tämä johtuu etenkin siitä, että palvelukeskukset, päivätoiminta ja palveluasumi-
nen käyttävät osittain samoja työntekijöitä, tiloja, palveluja ja tarvikkeita. Toi-
minnalliset syyt, jotka voivat osittain selittää menojen vaihtelua, ovat pieniä.

Palvelukeskustoimintaan suunniteltiin tuottavuusmatriisia edellisen organisaation
aikana, suunnittelu tämän pohjalta aloitettiin uudelleen etelän palvelualueella.
Tuottavuusmatriisissa painotetaan henkilökunnan ohjaamaa toimintaa palvelu-
keskustoiminnan tavoitteiden mukaiseen suuntaan, esim. henkilökunnan ohjaa-
mat tuetut ryhmät saavat isomman painokertoimen kuin isot yleisötilaisuudet.
Laadulliseen mittariin on valittu sosiaali- ja terveysviraston asiakastyytyväisyys-
kyselystä kysymykset onko palvelu vastannut asiakkaan tarpeita, onko asiakas
voinut osallistua palvelujen suunnitteluun ja arviointiin sekä on saatu palvelu pa-
rantanut asiakkaan elämänlaatua.

Palvelukeskuksiin ehdotettu tuottavuusmatriisi 2015

Mittarit - palvelukeskukset palvelukeskukset
Painotettu käyntihinta (ryhmittely neljään luokkaan
työajan käytön perusteella) 45%
Henkilöstötyöpanos/käynti 10%
Tuottaja (käyntikertojen %-osuudet pääasiallisen
tuottajan mukaan ryhmiteltynä) 15%
Sairauspoissaolo % 60 päivää 10%
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Asiakkuusmittari (leimatut ja uudet palvelukeskus-
kortit/ 65 v väestö) 10%
Asiakaskysely; käytetään asiakastyytyväisyyskyselyä 10%

100%
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4. PALVELUKESKUKSEN KOTONA ASUMISTA TUKEVAT PALVELUT

4.1. Sosiaali- ja terveysneuvonta

Kehittämisohjelmassa vuosille 2007–2010 asetettiin tavoitteeksi terveys- ja palve-
luneuvonnassa yksinäisyyden torjuminen sekä sellaisten toimintamuotojen lisää-
minen, joilla voidaan tavoittaa muistihäiriöistä kärsivät mahdollisimman varhain.
Palvelukeskukset ovat olleet mukana kulttuuri- ja liikuntakaveritoiminnassa, Kam-
pin palvelukeskuksessa kehitetään palvelukeskuskaveritoimintaa, palvelukeskuk-
sissa on lukuisia tuettuja ryhmiä, näillä toimilla pyritään yksinäisyyden ehkäisyyn.
Henkilökunta on hankkinut tietoa muistisairauksista, palvelukeskusten toiminnan
suunnittelussa on huomioitu muistisairaat asiakkaat monin eri tavoin.  Tavoitteeksi
asetettiin myös sosiaaliohjaajien saaminen palvelukeskuksiin. Sosiaaliohjaajilta ja
muilta palvelukeskusten työntekijöiltä asiakkailla ja heidän omaisillaan on mahdol-
lisuus saada henkilökohtaista matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa sekä tu-
kea hankalissa tilanteissa. Palvelukeskuksissa annettavan liikuntaneuvonnan ohes-
sa annetaan myös terveysneuvontaa.

Palvelukeskuksissa järjestetään terveyteen ja mm. sosiaalietuuksiin liittyviä luento-
ja. Luennot toteutetaan yhteistyössä erilaisten järjestöjen, oppilaitosten ja kau-
pungin muiden organisaatioiden kanssa. Yhteistyökumppaneiden kanssa järjeste-
tään teemapäiviä ja messutapahtumia esim. aistipäivä.  HEKO- käynnit on korvattu
palvelukeskuksissa järjestettävillä tilaisuuksilla, joissa 75 vuotta täyttäneille helsin-
kiläisille esitellään laajasti palveluja. Idän alueella järjestetään kerran vuodessa
Eläköön eläkkeelle tapahtuma, johon tavoitellaan juuri eläkkeelle jääneitä tai jää-
viä. Alueittain on laadittu Ikääntyneiden palveluopas, josta saa tietoa sekä kau-
pungin että yhteistyökumppaneiden järjestämästä toiminnasta. Oppaasta löytyy
myös tietoa palvelukeskuksista.

Yhteistyötä yrittäjien kanssa on tiivistetty järjestämällä yrittäjätapaamisia, tarkoi-
tus on jatkaa yhteistyötä yrittäjien kanssa. Palvelukeskusjohtajien kokouksessa on
päätetty, että kerran vuodessa järjestetään jossakin palvelukeskuksessa yrittäjä-
messut, joiden aikana yrittäjät saavat tilaisuuden esitellä omaa toimintaansa. En-
simmäiset messut pidettiin Kinaporissa, tapahtumassa oli runsaasti sekä yrittäjiä,
että asiakkaita. Seuraavat yrittäjämessut järjestetään keväällä 2015 Kampin palve-
lukeskuksessa. Kontulan monipuolisessa palvelukeskuksessa yrittäjämessut pide-
tään vuosittain.

Oppilaitosten kanssa tehdään yhteistyötä erilaisten tapahtumien järjestämisessä,
opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat tietoiskuja, tekevät erilaisia mittauksia se-
kä antavat henkilökohtaista neuvontaa asiakkaille.

Kampin palvelukeskuksessa on vapaaehtoisten sairaanhoitajien vastaanotto muu-
taman kerran viikossa, vastaanotolla mitataan verenpaine, annetaan terveyteen
liittyvää ohjausta ja neuvontaa ongelmatilanteissa. Osa palvelukeskuksista tekee
yhteistyötä Helsingin sydänpiirin kanssa, vastaanotolla on mahdollisuus saada ve-
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rinäytteitä edulliseen hintaan ja sydänterveyteen liittyvää neuvontaa. Palvelukes-
kuksiin on jalkautumassa myös suun terveydenhoito, Kontulan tuetuissa ryhmissä
aloitetaan suuhygienistin vierailut ja halukkaille suun terveystarkastukset. Liikkuva
suunhoitoyksikkö Liisu aloittaa myös vierailut palvelukeskuksissa. Toimintaa on
tarkoitus laajentaa kaikkiin palvelukeskuksiin

Alzheimer-yhdistyksen muistineuvola toimii Kampin palvelukeskuksen ja yhtenä
päivänä viikossa Syystien palvelukeskuksen tiloissa. Yhdistys tekee yhteistyötä
myös muiden palvelukeskusten kanssa järjestämällä luentoja ja pitämällä Muisti-
kahvilaa.

Vapaaehtoistoiminnassa on haasteena vapaaehtoisten ikääntyminen ja iän muka-
naan tuomat toiminnan rajoitteet mm. muistiongelmat, mahdollisuutta tuettuun
vapaaehtoistyöhön tulisi kehittää.

Tavoitteet:
Sosiaalineuvonnan kehittäminen palvelukeskuksissa korvaamaan osittain keskite-
tyn sosiaalineuvonnan loppumista.

Sosiaaliohjaajien työn kehittäminen yhteistyössä sosiaali- ja lähityön kanssa.

Muistisairauden alkuvaiheessa olevien omaisten tukemista ja tiedon saantia lisä-
tään palvelukeskuksissa.

Liikkuvan palveluneuvonnan ja kivijalkaryhmien lisääminen kaikilla palvelualueilla.

Tuetun vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

4.2. Asiakasosallisuus

Palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto yhteistyölinkkinä työntekijöiden, va-
paaehtoisten ja asiakkaiden välillä. Asiakasneuvosto valitaan vaaleilla kahden
vuoden välein. Asiakasneuvosto kehittää ja suunnittelee palvelukeskuksen toi-
mintaa yhteistyössä henkilökunnan, toimikuntien, tiimien ja kerhojen kanssa.
Asiakasneuvosto hyväksyy vapaaehtoisten toiminta- ja käyttösuunnitelman ja te-
kee päätöksiä vapaaehtoisten rahojen käytöstä. Palvelukeskuksen johtaja tai vas-
taava ohjaaja toimii kokouksissa puheenjohtajana. Sihteeri valitaan henkilökun-
nan keskuudesta.

Yhteistoimintaryhmä kokoaa asiakasneuvostojen edustajat yhteen muutaman
kerran vuodessa. Tapaamisessa on mukana myös henkilökuntaa. Yhteistoiminta-
ryhmän tehtävänä on pitää yllä keskustelua palvelukeskusten yhteisistä toiminta-
tavoista. Yhteistoimintaryhmä voi antaa lausuntoja ja kannanottoja ikäihmisten
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palveluita koskevissa kysymyksissä ja järjestää asiakastilaisuuksia ajankohtaisista
asioista.

Kaksi kertaa vuodessa järjestetään palvelukeskusten johtajien/vastaavien ohjaaji-
en, yhteistoimintaryhmän ja asiakasneuvostojen edustajien yhteinen kokous, jos-
sa keskustellaan ajankohtaisista asioista ja tehdään yhteisiä päätöksiä. Niissä pal-
velukeskuksissa, joissa on enemmän vapaaehtoisia, toimii vapaaehtoisten tiimejä,
tiimeissä suunnitellaan toimintaa tiimin toiminta-alueen näkökulmasta esim. ret-
kitiimi. Tiimin vetäjänä toimii palvelukeskuksen työntekijä. Asiakkailla on mahdol-
lisuus esittää aloitteita ja antaa palautetta suoraan henkilökunnalle, asiakasneu-
voston jäsenille, aloitelaatikon tai viraston sähköisen palautejärjestelmän kautta.
KÄPI (Käyttäjälähtöiset palveluinnovaatiot) projektissa kehitettiin asiakasosalli-
suutta tukevia menetelmiä palvelukeskuksissa ja näitä tulisi hyödyntää kaikilla
palvelualueilla. Asiakasneuvoston lisäksi palvelukeskuksissa voi hyödyntää osallis-
tavan yhteissuunnittelun menetelmää, asiakasraateja ja ideakahviloita.

Asiakasosallisuutta kehitetään Kampin palvelukeskuksen palvelumuotoilu-
hankkeen avulla. Hankkeessa kokeiltuja työmenetelmiä ja hankkeen tuloksia on
tarkoitus levittää muihinkin palvelukeskuksiin. Hanke käynnistyi keväällä 2014.

Palautteen antamismahdollisuuksia kehitetään. Asiakaspalautteista, asiakkaiden
esittämistä ideoista ym. tiedottamista lisätään. Säännöllisten avoimien keskuste-
lutilaisuuksien järjestämistä asiakkaiden kanssa tulee kehittää kaikissa palvelu-
keskuksissa.

Haasteena on saada palautetta ja ideoita myös ns. hiljaisilta asiakkailta.

Tavoitteet:
Asiakasosallisuutta kehitetään monimuotoisten toimintatapojen kautta.

Kaikissa palvelukeskuksissa toimii asiakasneuvosto.

4.3.  Muistisairaiden tukeminen ja aivoterveyden ylläpito

Väestön ikääntyessä yhä useampi ikääntyvä sairastuu muistisairauteen.  Palvelu-
keskusten tulee tarjota muistisairaille monipuolista osallisuutta edistävää ja toi-
mintakykyä tukevaa toimintaa.

Kansallisen muistiohjelman mukaan kuntien tulee järjestää kuntalaisille mahdolli-
suuksia osallistua kolmannen sektorin kanssa aivojen terveyttä tukevaan toimin-
taan. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ns. haavoittuvien asiakasryhmien, kuten
mielenterveyskuntoutujien, yksinäisten ja syrjäytymisvaarassa olevien asiakkai-
den tarpeisiin. Myös yleistä asenneilmapiiriä on muutettava, jotta muistisairaat
voivat olla yhteiskunnan täysvertaisia jäseniä.
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Yhteistyössä muiden virastojen ja järjestöjen kanssa palvelukeskukset tarjoavat
mm. liikuntaryhmiä ja erilaisia opintopiirejä kolmannen iän senioreille. Mielenter-
veyskuntoutujille ja yksinäisille on mahdollisuus tarjota räätälöityjä palveluja. Ko-
tona asuville kognitiivisesti toimintakykyisille liikuntarajoitteisille ikääntyneille tu-
lee tarjota monipuolisia ennaltaehkäiseviä ja esteettömiä vaihtoehtoja osallistu-
miseen

Muistisairaille ja heidän perheilleen on olennaista koko perheen tukeminen. Ta-
voitteena tulee olla mahdollisuus päästä erilaisiin vertaisryhmiin, kohdennettui-
hin liikuntaryhmiin ja ensitietoryhmiin. Tärkeä tavoite on muistikoordinaattorei-
den ja muistineuvolan ja muistipoliklinikan yhteistyön vahvistaminen. Hyvästä yh-
teistyöstä esimerkkinä kaikilla palvelualueilla toteutettavat omahoitovalmennuk-
set yhteistyössä muistipoliklinikan kanssa.

Palvelukeskusten on kaikessa toiminnassa pyrittävä vähentämään muistisairauk-
siin ja muistisairaisiin asiakkaisiin liittyviä ennakkoluuloja. Henkilökunnan tehtä-
vänä on mahdollistaa salliva ja hyväksyvä ilmapiiri palvelukeskuksen kaikessa
toiminnassa. Kansallisen muistiohjelman mukaan palveluketjut katkeavat herkästi
ja suurimmat laatupuutteet osuvat eri palveluiden rajapinnoille ja siirtymiin ns.
harmaalle alueelle.

Oheiseen kuvaan on kerätty palvelukeskustoiminnan gerontologisen osaamisen
näkökulmasta yleisesti:

Liikuntaryhmien toteuttaminen gerontologisesta näkökulmasta

Sosiaalista toimintakykyä tukevien ryhmänohjausmenetelmien hallinta

Ikääntyneen fysiologinen vanheneminen

Aistitoimintojen heikentyminen, auttamismenetelmät (erit. kuulo ja näkö)

Tieto ikääntyneiden toimintakykyä tukevasta ja ikääntyneiden sosiaalitur-
vaa/terveyspalveluja koskevasta lainsäädännöstä ja palveluista

Tieto psykososiaaliseen toimintakykyyn liittyvistä muutoksista, elämänkriiseistä ja
sosiaalisen vanhenemisen vaikutuksista

Muistisairaudet

GERONTOLOGINEN
OSAAMINEN

PALVELUKESKUK-
SESSA
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Tavoitteet:
Omahoitovalmennus toteutuu kaikilla palvelualueilla vuosittain.

Palvelukeskusten henkilökunnan osaamista vahvistetaan muistisairauksien var-
haisessa tunnistamisessa ja muistisairaiden asiakkaan kohtaamisessa.

Henkilökuntaa kannustetaan osallistumaan muistiammattilaisten verkostojen
toimintaan.

4.4. Monikulttuurisuus ja tasa-arvo

Ikääntynyt Helsinki on tasa-arvoinen ja monikulttuurinen. Tämän tulee näkyä
myös palvelukeskustoiminnassa. Helsingin kaupungin tasa-arvosuunnitelman
toimeenpanon ohjeistuksessa mm. todetaan, että palveluissa tulee huomioida
naisten ja miesten väliset erot, mutta tulee välttää sukupuoleen liittyviä stereoty-
pioita. Palvelukeskusten asiakkaista enemmistö on naisia, palvelukeskukset eivät
ole pystyneet tavoittamaan ikääntyneitä miehiä tavoitteiden mukaisesti.

Monikulttuurisen ryhmätoiminnan tulee tukea tasapainoista ikääntymistä Helsin-
gissä ja tukea samalla tukea ikääntyneiden maahanmuuttajien kotoutumista.
Maahanmuuttajille suunnatussa toiminnassa huomioidaan samat painotukset
kuin muussakin palvelukeskustoiminnassa. Maahanmuuttajatyö on suurelta osin
ryhmätoiminnan järjestämistä sekä henkilökohtaista sosiaaliohjausta. Ryhmät
ovat joko tietystä kansanosasta koottuja kuten somalialaisten naisten liikunta-
ryhmä tai tietyn toiminnan ympärille rakennettuja, kuten monikulttuurinen lii-
kuntaryhmä. Tulkkipalveluja ei juuri käytetä. Tarvittava tulkkipalvelu on löytynyt
henkilökunnasta tai riittävästi suomea osaavista ryhmäläisistä, jotka ovat voineet
toimia tulkkeina.

Monikulttuurista toimintaa on useissa palvelukeskuksissa. Esim. Kontulan palve-
lukeskuksessa iäkkäille maahanmuuttajille on järjestetty ryhmätoimintaa vuodes-
ta 2008 lähtien. Keväällä 2015 käynnissä on iäkkäiden persiankielisten naisten
ryhmä, iäkkäiden inkerinsuomalaisten ja venäjänkielisten ryhmä, naisten moni-
kulttuurinen liikuntaryhmä ja iäkkäiden somalinaisten ryhmä. Maahanmuuttaja-
taustaisia asiakkaita toimii myös vapaaehtoisina ja osa osallistuu palvelukeskus-
ten avoimeen toimintaan.

Henkilökohtainen sosiaaliohjaus on osoittautunut tarpeelliseksi työmuodoksi.
Usein maahanmuuttajat eivät käytä, eivätkä saa niitä palveluja joihin he ovat oi-
keutettuja, koska hei eivät ole osanneet niitä hakea.

Palvelukeskusten maahanmuuttajatyön tavoitteena on integroida ikääntyneet
maahanmuuttajat kaikille tarkoitettujen palvelujen piiriin.  Verkostoituminen
kolmannen sektorin kanssa ja yli hallintokuntien kanssa tehtävä yhteistyö tukee
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maahanmuuttajatyötä palvelukeskuksissa. Perinteiset kirjalliset ilmoitukset eivät
toimi kovin hyvin, vaan tieto ryhmistä kulkee parhaiten suusanallisesti.

Monikulttuurinen ennaltaehkäisevä työ linkittyy läheisesti Perhe- ja sosiaalipalve-
luiden osaston kanssa tehtävään yhteistyöhön. Osaston kanssa tulee käynnistää
yhteistyö ja sopia yhteistyökäytännöistä vuoden 2015 aikana.

Tavoitteet:
Kehitetään palvelukeskuksista monikulttuurisia yhteisöjä.

Integroidaan maahanmuuttajia räätälöidyn ryhmätoiminnan kautta muuhun pal-
velukeskustoimintaan.

Tehdään palvelukeskustoimintaa tunnetuksi mm. järjestöjen kautta. Tarjotaan
aktiivisesti tiloja ryhmätoimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

Miespuolisten työntekijöiden rekrytoinnilla pyritään lisäämään miesten osallis-
tumista palvelukeskustoimintaan.

4.5. Omaishoitoperheet

Palvelukeskuksissa on jo pitkään järjestetty erilaista omaishoitoperheitä tukevaa
toimintaa yhteistyössä omaishoidon toimintakeskusten kanssa. Suuren osan pal-
velukeskuksista sijaitessa monipuolisten palvelukeskusten yhteydessä on ollut
myös hyvin luonnollista tavoittaa uupuneita omaishoitajia heidän tuodessaan
omaistaan esim. lyhytaikaishoidon jaksolle tai päivätoimintaan. Eri palvelukeskus-
ten tarjonta omaishoitoperheille vaihtelee kuitenkin paljon riippuen tiloista sekä
omaishoidon toimintakeskuksen sijainnista ja sen olemassa olevista palveluista.

Muutamissa palvelukeskuksissa järjestetään omahoitovalmennusta, jonka tarkoi-
tuksena on tavoittaa uusia omaishoitoperheitä ja antaa heille ohjausta ja koulu-
tusta erilaisiin omaishoidollisiin tilanteisiin. Omahoitovalmennuksen ohjaajat ovat
ystäväpiiriohjaajia, joilla on jatkokoulutus omahoitovalmennukseen. Omahoito-
valmennuksessa omaishoitajien ja hoidettavien ryhmät kokoontuvat samaan ai-
kaan eri ryhmiin. Samalla heillä on mahdollista tutustua palvelukeskuksen erilai-
siin toimintamuotoihin ja tulla tutuksi talon henkilökunnan kanssa. Tavoitteena
on, että omahoitovalmennusta järjestetään kaikilla palvelualueilla. Osassa palve-
lukeskuksista on järjestetty myös muuta ryhmätoimintaa omaishoitajille sekä
hoidettaville samanaikaisesti ja erilaisia vertaistuellisia ryhmiä omaistaan hoita-
valle tai leskeksi jääneille.

Sairaala-, kuntoutus - ja hoivapalvelut osaston johtoryhmä linjasi kokouksessaan
8.10.14 tavoitteeksi, että omaishoidontoimintakeskukset sijaitsevat jatkossa mo-
nipuolisissa palvelukeskuksissa ja omaishoidon toimintakeskustoimintaa suunni-
tellaan yhteistyössä muiden palvelujen kanssa osana monipuolisen palvelukes-
kuksen toimintamallia.
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Hyvä yhteistyömalli mahdollistaa oikeanlaisten tukimuotojen löytymisen ja palve-
luiden tunnetuksi tekemisen. Eri tahojen työntekijät pystyvät ohjaamaan omais-
hoitajia palvelukeskuksen muihin toimintoihin, kun yhteys eri toimijoiden välillä
toimii.

Tavoitteet:
Omahoitovalmennuksen toteutuminen kaikilla palvelualueilla vuosittain.

Omaishoidon toimintakeskusten integrointi monipuolisten palvelukeskusten toi-
mintaan.

4.6. Fyysisen toimintakyvyn tukeminen

Liikunta on tutkitusti hyväksi todettu tapa pitää yllä ja parantaa fyysistä toiminta-
kykyä. Palvelukeskusten liikuntatoiminnan yhtenä tavoitteena on tukea kotona
selviytymistä ja mahdollisesti siirtää muiden palveluiden kuten koti-, ja laitos-
hoidon tarvetta myöhemmäksi. Palvelukeskuksissa pyritään motivoimaan asiak-
kaita liikkumaan ja löytämään itselleen sopivan tavan liikkumiseen. Tarjolla run-
saasti erilaisia ja eritasoisia liikuntaryhmiä, joita tuottaa palvelukeskusten oma
henkilökunta kuten fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat. Ammattilaiset vastaavat
asiantuntemusta vaativan, toimintakyvyltään alentuneen asiakaskunnan liikunta-
ryhmien ohjaamisesta mm. tuolijumpat, tasapainoryhmät, kuntopiirit. Palvelu-
keskusten kuntosalit ovat osoittautuneet suosituksi tavaksi ylläpitää omaa toi-
mintakykyä. Omatoimisia kuntosalikäyntejä oli 92 448 vuonna 2014, ohjatussa
toiminnassa oli 7 630 osallistumiskertaa.  Ryhmäliikuntaa palvelukeskuksissa jär-
jestävät myös mm. liikuntavirasto, työväenopisto ja vapaaehtoiset.

Mikaela von Bonsdorff on väitöskirjassaan ”Fyysinen aktiivisuus toiminnanvajau-
den ja sosiaali-, ja terveyspalveluiden käytön ennustajana ikääntyvillä henkilöillä”
todennut terveellisten elintapojen, kuten vanhana tai keski-ikäisenä aloitetun lii-
kunnan, pidentävän elinikää sekä siirtävän kroonisten sairauksien puhkeamista
myöhempiin ikävuosiin. Hänen mukaansa vanhanakin aloitetulla fyysisellä aktiivi-
suudella on yhteys toiminnanvajavuuksien ilmenemiseen ja sairaala- ja laitos-
hoidon käyttämiseen vanhuudessa. Tutkimustulokset viittaavat siihen, että fyysi-
sen aktiivisuuden lisääntyminen mahdollisesti siirtäisi toiminnanvajavuuksien il-
maantumista sekä sairaala-, laitos-, ja kotihoidon tarvetta myöhempiin ikävuosiin.
Hänen mukaansa myös liikuntaneuvonnan on todettu lisäävän fyysistä aktiivi-
suutta ja vähentävän iäkkäiden henkilöiden suorituskyvyn rajoituksia.

Vuonna 2011 laaditun Kansallisen ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman te-
kijöiden mukaan ”liikunta on edullinen terveyden edistämisen keino, jota ei ole
määrätietoisesti otettu käyttöön ikäihmisten terveys- ja toimintakykyerojen ka-
ventamiseksi.”
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Palvelukeskustoiminnan kohderyhmänä ovat terveytensä kannalta liian vähän
liikkuvat ikäihmiset. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja osaamista ikäihmisten
liikunnasta sekä muokata asennetta ikäihmisten liikuntaa kohtaan.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksen mukaisesti
ikäihmisille suunnatun terveysliikunnan tulee olla toimintakykyä, itsenäisyyttä ja
osallistumista tukevaa, fyysisesti ja psyykkisesti turvallista sekä liikuntafysiologisia
periaatteita noudattavaa laadukasta ja ammattitaitoisesti toteutettua toimintaa.
Lisäksi sen tulee olla käyttäjälähtöistä, helposti saavutettavaa, yksilöllistä ja toi-
mintakykyerot huomioonottavaa sekä joustavaa, antaen mahdollisuuden ryhmäs-
tä toiseen siirtymiselle. Sopivaa liikuntatarjontaa on kaikille halukkaille ja toiminta
on eettistä.

                    Liikuntaa tuottavia tahoja Helsingissä

Helsingissä liikuntaa ikäihmisille tarjoavia tahoja on useita. Helsingin Liikuntaviras-
to tuottaa 250 tuntia ohjattua senioriliikuntaa ja 65 tuntia ohjattua erityisliikuntaa
viikossa. Ikääntyneille suunnattuja palveluja täydentävät lisäksi lähiöliikunnan
palvelut sekä järjestöjen kanssa toteutettavat erityisliikunnan yhteistyökurssit.
Henkilöt, joilla on rintama-, sotilas- tai rintamapalvelustunnus sekä sotainvalidit
pääsevät maksutta ohjattuihin liikuntaryhmiin sekä Helsingin kaupungin kun-
tosaleihin ja uimahalleihin. Lisäksi Helsingissä liikuntaa tuottaa muun muassa
Työväenopisto, liikuntaseurat sekä yksityiset palveluntarjoajat.

Tavoitteet:
Palvelukeskusten oman toimintana järjestettävien liikuntaryhmien ohjaajien tulisi
olla fysioterapeutteja.
Terveysneuvontaa ja moniammatillisesti toteutettavien ryhmien ohjausta lisätään
erityisryhmille.
Yhteistyötä tiivistetään kotihoidon, terveysasemien sekä omaishoidon toiminta-
keskusten kanssa.
Parempikuntoisia asiakkaita ohjataan muiden liikuntapalveluja tuottavien toimin-
nan pariin, mm. liikuntavirasto, työväenopisto, liikuntaseurat.
Liikuntaneuvontaa järjestetään sekä yksilö-, että ryhmätoimintana.
Palvelukeskuksissa esitellään muiden tuottamaan liikuntatoimintaa ja autetaan
asiakkaita ilmoittautumaan mm. liikuntaviraston ja työväenopiston ryhmiin.
Palvelukeskusten tilojen käytöstä sovitaan muiden palveluntuottajien kanssa vi-
raston ohjeiden mukaisesti kuitenkin niin että klo 10-14 välillä tilat varataan pää-
asiallisesti omaan toimintaan.

4.7. Yksinäisyyden ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy
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Helsingissä 55 % yli 75-vuotiaista asuu yksin. Yksin oleminen on lisääntynyt vii-
meisen kymmenen vuoden aikana. Yksinolon lisääntyminen on nähtävissä sekä
miehillä että naisilla kaikissa isäryhmissä, eniten aikaa yksin viettivät 65 vuotta
täyttäneet naiset. Ihmisillä, jotka tuntevat itsensä jatkuvasti yksinäisiksi, on 14 %
suurempi riski kuolla kuin niillä, jotka eivät koe itseään yksinäisiksi. (Suomen vi-
rallinen tilasto (SVT): Ajankäyttötutkimus, verkkojulkaisu. ISSN=1799-5639, Hel-
sinki; Loneliness as a Spesific Risk Factor for Repressive Symptoms: Cross-
Sectional and Longitudinal Analyses, Cacioppo, Hughes Psychology and Aging
2006, VOL.21, No.1, 140-151)

Palvelukeskustoiminnan kehittämisohjelmassa vuosille 2007–2010 on tavoitteek-
si asetettu palvelukeskustoiminnan kehittyminen ikäihmisten hyvinvointikeskuk-
sen toimintamallin suuntaan. Yksinäisyyden torjumisen näkökulma otettiin entis-
tä vahvemmin mukaan toiminnan suunnittelussa. Henkilökuntaa on koulutettu
tuettujen ryhmien vetämiseen aktiivisesti. Henkilökuntaa on koulutettu mm. yh-
teistyössä Sininauhaliiton, Vanhustyön keskusliiton, Ikäinstituutin ja HelsinkiMis-
sion kanssa. Järjestöt ovat kehittäneet uusia ryhmätoimintamuotoja, joita on
otettu käyttöön palvelukeskuksissa.  Ryhmiin on etsitty asiakkaita yhteistyössä
mm. terveysasemien, kotihoidon, seurakuntien, sosiaali- ja lähityön kanssa. Ta-
voitteena on ollut löytää ikäihmisiä, jotka eivät ole ohjautuneet aiemmin palvelu-
keskustoiminnan piiriin. Tavoitteena on ollut, että koulutetun ammattihenkilös-
tön työpanoksesta pääosa menisi eniten tukea tarvitsevien asiakkaiden hyväksi.
Tavoite on toteutunut melko hyvin. Liite 2.

Sosiaalisessa kanssakäymisessä ikäihmiset kokevat yhteisöllisyyttä, jota kuvataan
vapaan tuntuisena yhdessä olona. Luottamus ilmenee toisista huolehtimisena.
Sukupuoli-identiteetin ylläpito koetaan tärkeänä. Yksin olemista ja yksinäisyyttä
kuvataan ajatusten yksipuolisen kiertämisenä. Yhdessä olo tuo levollisen olotilan,
rauhallisen tunteen ja hyvän mielen.

Yksinäisyyden torjumisen lisäksi syrjäytymisen ehkäisyssä tärkeä osana on ollut
puhelin- ja IT-neuvonta. Palvelukeskuksissa järjestetään säännöllisesti neuvontaa
ja ohjausta sekä yksilö- ja ryhmäohjauksena että luentojen muodossa. Neuvon-
taa toteuttavat henkilökunta, palkkatukihenkilöt, vapaaehtoiset sekä järjestöt.
Vanhustyön keskusliiton kanssa yhteistyössä palvelukeskuksissa järjestetään
vuosittain SeniorSurf-päivä Vanhustenviikon aikana, tapahtumassa esitellään uu-
sia laitteita, annetaan käyttöopastusta ja kerrotaan palveluista. Palvelukeskuksia
edustaa yksi työntekijä Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-työryhmässä, toinen
edustaja on jäsenenä Tietotekniikkaa kaikille -hankkeen ohjausryhmässä. Toimin-
taa pyritään kehittämään muuttuvien vaatimusten mukaan.

Haasteena on asiakkaiden rekrytoinnissa heidän löytämisensä, motivointi osallis-
tumiseen, kuljetuksen järjestäminen huonompikuntoisille asiakkaille jne. Haas-
teena on myös toiminnan tunnetuksi tekeminen muille toimijoille, jotta he osai-
sivat ohjata asiakkaita palvelukeskustoimintaan. Haasteena on myös henkilökun-
nan motivointi ryhmänohjauskoulutukseen ja ryhmien toteuttamiseen.
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Tavoitteet:
Etsivän työn toteuttaminen yhteistyökumppaneiden kanssa yksinäisyyttä kokevi-
en palvelujen ulkopuolella olevien ikäihmisten tavoittamiseksi.
Tuettujen ryhmien vakiinnuttaminen säännölliseksi toiminnaksi.
Oman henkilökunnan toiminnan keskittäminen enemmän tukea vaativien asiak-
kaiden palveluihin.
Uusien tuettujen ryhmien kehittäminen asiakkaiden tarpeista lähtien, mm. koti-
hoidon asiakkaiden ryhmät.
Digitaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen.
Palvelukeskustoiminnan tunnetuksi tekeminen.
Liikkuva palveluneuvonta.
Kivijalkaryhmät.

4.8. Ruotsinkielisten palvelut

Ruotsinkielisestä sosiaali- ja lähityöstä vastaa Etelän palvelualueen sosiaali- ja lä-
hityön yksikön ruotsinkielinen tiimi. Ruotsinkielinen tiimi poikkeaa muista sosiaa-
li- ja lähityön tiimeistä, sillä se palvelee koko kaupunkia, kun muut yksiköt palve-
levat omaa palvelualuettaan. Ruotsinkielisellä tiimillä on tavoitteena tuottaa ta-
savertaisesti palveluja kaupunkilaisille ja kehittää palvelujen saavutettavuutta
kaupunkilaisille heidän omalla kielellään Helsingin kaupungin strategian mukaan.
Pyrkimys on luoda yhteistyömalleja, joita voitaisiin soveltuen jakaa muille alueille.
SenioRöst-hankkeen avulla ruotsinkielinen sosiaali- ja lähityön yksikkö on kehittä-
nyt verkostomallia, jonka taustalla on huoli ruotsinkielisten palveluiden ja toimin-
nan riittävyydestä, vanhusten yksinäisyydestä ja ruotsinkielisen väestön kasvusta.
Toiminta-ajatus lähti aluksi yksikön huolesta lähinnä idän palvelualueella. Tarkoi-
tuksena on luoda yhteistyöverkostoja poikkihallinnollisesti ja kehittää yhteistyötä
kolmannen sektorin kanssa. Konseptin kehittäminen on aloitettu idässä talvella
2013, syksyllä 2014 jatketaan pohjoisessa ja sen jälkeen toiminta-ajatus viedään
länteen. Mukana toiminnassa on useita yhteistyökumppaneita. Verkostomallia on
tarkoitus levittää eri puolille kaupunkia.

Palvelukeskuksissa ruotsinkielistä toimintaa on ollut satunnaisesti, Munkkiniemen
palvelukeskus on ainoa palvelukeskus, jossa toimintaa on ollut säännöllisesti.
Ruotsinkielisiä ikäihmisiä asuu Helsingissä noin 8500 henkilöä, eniten ruotsinkieli-
siä asukkaita on etelän palvelualueella, toiseksi eniten idän palvelualueella, seu-
raavaksi eniten lännen palvelualueella ja vähiten pohjoisella palvelualueella. Vä-
estöennusteiden mukaan ruotsinkielisten ikäihmisten määrä pysyy suunnilleen
saman suuruisena lähivuosina.

Etelän palvelualueella on päätetty, että ruotsinkielisiä palveluita keskitetään Kive-
län monipuoliseen palvelukeskukseen, Koskelan monipuoliseen palvelukeskuk-
seen ja Kampin palvelukeskukseen. Kaikissa yksiköissä on ruotsinkielistä henkilö-
kuntaa. Idän palvelualueella ruotsinkielistä toimintaa järjestää Myllypuron moni-
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puolinen palvelukeskus. Lännessä toiminta jatkuu Munkkiniemen palvelukeskuk-
sessa.

SenioRöst-tapahtumien osallistujilta on kysytty, mitä palveluja he tarvitsisivat.
Ikäihmiset toivoivat esitelmiä, kulttuuria, liikuntaa ja tietokoneohjausta. Edellä
mainitut palvelut ovat tyypillisiä palvelukeskuspalveluita. Tavoitteena on kehittää
palveluita palvelukeskuksissa yhteistyössä sosiaali- ja lähityön, muiden kaupungin
organisaatioiden sekä järjestöjen kanssa.

Ruotsinkielisen palvelukeskustoiminnan kehittäminen erikseen sovituissa palve-
lukeskuksissa suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä ruotsinkielisen tiimin ja heidän
yhteistyöverkostojensa kanssa.

Haasteena toiminnan järjestämisessä on henkilökunnan rekrytointi, kielikoulutus
sekä positiivisen asenteen vahvistaminen kaksikielisyyttä kohtaan, asiakkaiden,
vapaaehtoisten ja yhteistyökumppaneiden löytäminen. Tiedottamiseen tarvitaan
ajan tasalla olevia esitteitä, nettisivujen kehittämistä sekä tiedottamisen kohde-
ryhmien määrittelyä.

Tavoitteet:
Ruotsinkielinen palvelukeskustoiminta vakiintuu palvelualueilla osana muuta pal-
velukeskustoimintaa.

4.9. Vapaaehtoistoiminta

Palvelukeskuksissa toimintaa järjestävät työntekijöiden lisäksi mm. vapaaehtoi-
set. Monipuolisissa palvelukeskuksissa vapaaehtoisia on tällä hetkellä noin 760,
valtaosa palvelukeskuksissa toimivista vapaaehtoisista on ikäihmisiä. Vuodesta
2007 tavoitteena on ollut, että palvelukeskusten toiminnasta yli 40 % on vapaa-
ehtoisten, kaupungin eri virastojen, järjestöjen tai seurakunnan tuottamaa toi-
mintaa. Tavoitetta ei ole saavutettu kaikissa palvelukeskuksissa. Työntekijät oh-
jaavat ja koordinoivat vapaaehtoistoimintaa pääosin muun työn ohessa. Sosiaali-
ja terveysvirastossa toimii lisäksi vapaaehtoistoiminnan koordinaattoreita, jotka
koordinoivat toimintaa virastotasolla. 2015 alusta vapaaehtoistoiminnan koor-
dinaattoreiden työpanos kohdennetaan siten, että kullakin osastolla on nimikko-
koordinaattori. Sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut osaston vapaaehtoistoimin-
nan koordinaattori sijoitetaan Kampin palvelukeskukseen. Koordinaattorit ja va-
paaehtoistoiminnan ohjaajat ovat kokoontuneet säännöllisesti. Palvelukeskuksis-
sa, joissa on enemmän vapaaehtoisia, toimii vapaaehtoistoiminnan tiimejä. Va-
paaehtoistyöntekijät on vakuutettu Helsingin kaupungin toimesta, vakuutus on
voimassa vapaaehtoisen tehdessä vapaaehtoistyötä, myös matka-aika kuuluu va-
kuutuksen piiriin. Aiemmin vakuutuksessa ollut 80 vuoden yläikäraja on poistettu.

Monipuolisissa palvelukeskuksissa palvelukeskusten työntekijät koordinoivat va-
paaehtoistoimintaa myös päivätoiminnassa, ryhmäkodeissa ja palveluasumisen
puolella sekä omaishoidon toimintakeskuksissa. Vapaaehtoisten toiminta kirjau-
tuu palvelun tuottajana tilastoihin.
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Yhteistoimintaryhmä ja asiakasneuvostot ovat mukana kehittämässä vapaaeh-
toistyötä. Asiakasneuvostot toimivat toiminta- ja talousohjeen mukaisesti ja vas-
taavat vapaaehtoisten varojen käytöstä.

Vapaaehtoiset vetävät harrastusryhmiä, avustavat asiakkaita, ovat mukana isojen
tilaisuuksien järjestelyissä, ylläpitävät kirjastoa, sosiaalista kahvilaa, ohjaavat tie-
tokoneen ja puhelimen käyttöä, opettavat mm. bridgeä ja biljardia, tekevät käsi-
työ- ja askartelutuotteita vapaaehtoistoiminnan ja asiakkaiden hyväksi jne. Va-
paaehtoisilla on tärkeä rooli uusien asiakkaiden ja vapaaehtoisten vastaanottami-
sessa, he toimivat vertaisohjaajina ja perehdyttäjinä.

Päivätoiminnassa, ryhmäkodeissa ja palveluasumisessa vapaaehtoiset toimivat
mm. juttu- tai ulkoilukaverina, avustavat asiakkaita ja järjestävät viriketoimintaa.

2010 Pekka Wetterstrand teki Aalto yliopistossa diplomityön Vapaaehtoistoimin-
taan kohdistuvien työjärjestelmien kehittäminen julkisessa palvelukokonaisuu-
dessa. Tutkimuksen tavoitteena oli selkeyttää vapaaehtoistoiminnan ohjausta se-
kä yhtenäistää toimintamenetelmiä Kampin palvelukeskuksessa. Tutkija haastat-
teli vapaaehtoisia ja työntekijöitä Kampin palvelukeskuksessa. Tutkimus osoitti,
että vapaaehtoistoiminnan organisoinnin ja ohjauksen kannalta keskeisiä huomi-
oitavia tekijöitä olivat 1) perustehtävän ja työtehtävien selkeys, 2) tiimitoiminta,
3) koulutus ja 4) tiedottaminen. Perustehtävän ja työtehtävien selkeys heijastui
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kykyyn suhteuttaa omat tehtävät koko organi-
saation perustehtävään ja tavoitteisiin. Johtopäätöksinä esitettiin, että tiimien
avulla vapaaehtoistoiminnasta voidaan luoda selkeä ja hallittava kokonaisuus.
Palvelukeskuksissa ohjaus muodostuu vapaaehtoisten tärkeimmäksi tiedon ja tu-
en lähteeksi vapaaehtoisten ja työntekijöiden välisellä rajapinnalla. Koulutuksen
ja tiedottamisen avulla vapaaehtoiset saavat merkityksellistä tietoa ja ovat ajan
tasalla palvelukeskuksen toiminnasta.

Tutkimuksen johtopäätöksessä esiin nostetut tiimityön kehittäminen, vapaaeh-
toisten ohjaaminen sekä kouluttaminen ja tiedottaminen tulee huomioida vapaa-
ehtoistyötä kehitettäessä. Palvelumuotoilun avulla voidaan lisätä vapaaehtoisten
osallisuutta toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Haasteena vapaaehtoistoiminnassa on vapaaehtoistoiminnan ohjaukseen ja
koordinointiin varatut resurssit. Haasteena on myös se, että vapaaehtoistyössä
on tapahtumassa sukupolven vaihdos ja uudet vapaaehtoiset haluavat toimia
keikkaluonteisesti, yhä vähemmän on halukkuutta sitoutua säännölliseen toimin-
taan

Tavoitteet:
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Aktiiviset vapaaehtoiset toimivat useiden eri organisaatioiden piirissä, yhteistyötä
vapaaehtoistoiminnan ohjaamisessa tehdään kaupungin sisällä, yhteistyötä lisä-
tään kaupungin ulkopuolisten toimijoiden kanssa.

Yritysten saaminen vapaaehtoistoimintaan – palvelukeskusten tunnetuksi teke-
misen kautta.

Resurssit ja oma budjetti vapaaehtoisten virkistäytymiseen, koulutukseen, kiittä-
miseen ja palkitsemiseen mahdollistaisi yhdenmukaisen toiminnan.

Tilastoinnin kehittäminen. Palvelukeskusten henkilökunnan muihin yksiköihin
antama työpanos vapaaehtoistoiminnan koordinoimisessa ja ohjaamisessa ei näy
tilastoissa, eivätkä vapaaehtoistoiminnan eri muodot tule riittävästi esiin

4.10. Verkostoyhteistyö ja järjestönyhteistyö

Keskeisten prosessien, verkostojen ja yhteistyökumppaneiden tunnistaminen tuo
tehokkuutta ja toimintaan ajassa, jossa avopalveluilta edellytetään entistä
enemmän tavoitteellisuutta ja linkittymistä organisaation kokonaistoimintaan.
Ikääntyneiden määrä lisääntyy ja palvelukeskusten tulee kyetä vastaamaan yhä
suurempien asiakasmäärien tarpeisiin nykyisellä henkilöstöllä kuitenkin varmista-
en monipuolinen ja asiakaslähtöinen tarjonta.

Helsingin palvelukeskuksissa toimii vireä järjestöverkosto. Se on merkittävä voi-
mavara palvelukeskuksille ja sen asiakkaille.  Järjestöt järjestävät monipuolista
toimintaa omille jäsenilleen ja muille palvelukeskusten asiakkaille. Järjestötoi-
minnan vahvuutena on usein erityisosaaminen. Palvelukeskusten tehtävä on tu-
kea niiden järjestöjen toimintaa jotka täydentävät toiminnallaan palvelukeskus-
ten toimintaa. Järjestötoiminnalle tulisi luoda selkeät yhtenäiset käytännöt kaik-
kiin palvelukeskuksiin erilaisen järjestötoiminnan monimuotoisen jatkumisen tu-
kemiseksi ja tasavertaisten mahdollisuuksien luomiseksi.

Verkostoyhteistyö ja kattavat verkostot yli viranomaistoimijoiden mahdollistavat
asiakkaan joustavan ja oikea-aikaisen palveluohjauksen.  Palvelukeskustoiminnan
kehittyminen verkostomaiseksi seinistä irrottautuvaksi palveluksi edellyttää entis-
tä aktiivisempaa verkostoitumista kaupungin eri organisaatioihin, jotta mahdolli-
set päällekkäisyydet vältetään ja toimintaa toteutetaan siellä missä erilaiset pal-
velut parhaiten saavuttavat ikääntyneet asiakkaat.

Verkosto-osaaminen ei ole yksittäisten työntekijöiden osaamista, vaan organisaa-
tion yleistä kykyä hahmottaa ja hallita omia verkostojaan ja luoda uusia. Oheinen
kaavio kuvaa karkeasti palvelukeskustoiminnassa hyödynnettäviä verkostoja.
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Verkostot vaihtelevat palvelukeskuksen oman kehityskaaren ja oman alueen toi-
mijoiden mukaan.

Tuntemalla verkostot ja työskentelemällä monialaisesti ja yli hallintorajojen hen-
kilöstö myös oppii tunnistamaan tilanteita kun oma osaaminen tai organisaation
tarjoamat palvelut eivät riitä vaan tarvitsee monipuolisempaa tukea.

Järjestöt:
Eläkeläisjärjestöt

Sosiaali- ja terveysalan
järjestöt

Kulttuuritoimintaan
keskittyvät järjestöt

Vertaistukeen,
neuvontaan ja

ohjaukseen keskittyvät
järjestöt

Palvelualueiden
Palvelukeskustoiminta

Päivätoiminnan
koordinaattori

Terveyskeskus

omaishoidon
toimintakeskus

Muistikoord
inaattori

Sosiaali- ja
lähityö

sosiaali-
työntekijät

sosiaali-
ohjaajat

Kotihoidon
terveyden-

hoitajat

Kunto:
Terapeutit

Kaupungin
sairaalat

Omat
Alueen

palvelutalot
- kivijalkaryhmät

Kaupungin
liikelaitokset

Kotihoito

Kotihoidon
tiimit

Muut virastot:
Kiinteistövirasto
Työväenopisto

Kaupungin kirjasto
Kulke

Nuorisoasiainkeskus
Varhaiskasvatusvirasto

(päiväkodit)
Liikuntavirasto

Opetusvirasto, peruskoulut ja
ammatilliset oppilaitokset

Vapaaehtoistyön
koordinaattori

SRK

Vanhusneuvosto

Yksityiset
senioritalot

palvelu-
neuvonta

Ammattikorkea-
koulut

VERKOSTOT
Palvelukeskustoiminnan
näkökulmasta

Muu
sivistystyö:

Opistot tai koulut

SKH/Lapa/ Kirsi Santama

Kivijalkaryhmät

A-klinikka

Yhteistyö palvelualueella

Kivijalkaryhmät ja liikkuva palveluneuvonta ovat esimerkkejä toiminnasta, jossa
palvelukeskukset ovat jalkautuneet asukkaiden lähelle.  Kivijalkaryhmillä tarkoite-
taan palvelualueella palvelukeskuksen tilojen ulkopuolella tapahtuvaa palvelu-
keskustoimintaa. Osa ryhmistä kokoontuu harvemmin kuten kerran kuukaudessa,
osassa ryhmistä palvelukeskuksen työntekijät käyvät muutaman kerran lukukau-
dessa ja osa kokoontuu ennalta sovitun kertamäärän puitteissa. Osa on alueella
säännöllisesti toimivia toistaiseksi pysyviä ryhmiä. Osa Kivijalkaryhmistä toteute-
taan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Liikkuvan palveluneuvonnan konsepti yhdistää oman toiminnan, asiakaslähtöi-
syyden sekä verkostotyön yhteen. Liikkuvassa palveluneuvonnassa palvelukeskus-
ten henkilökunta jalkautuu erilaisiin asiakas- ja asukastapahtumiin, kirjastoihin ja
kauppakeskuksiin jakamaan tietoa ikääntyneille suunnatuista palveluista. Palvelua
pyritään tarjoamaan mahdollisimman lähellä asiakasta hyödyntäen virnaomais-
verkostoja ja luoden uusia verkostoja kolmannen sektorin, alueen yritysten ja
kaupunginosayhdistysten kanssa.
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5. VIESTINTÄ

Palvelukeskustoiminnalle vuonna 2007 laaditun tiedotussuunnitelman tavoitteena oli
esitellä näkökohtia palvelukeskustoiminnan tiedottamisen ja markkinoinnin näkyvyyden
lisäämiseksi niin, että palvelukeskustoiminta olisi asiakkaiden tarpeiden mukaista tänään
ja tulevaisuudessa. Tehtävään nimettyyn työryhmään kuului edustajia Kinaporin, Munk-
kiniemen ja Kampin palvelukeskuksista sekä Sosiaaliviraston viestinnästä. Tiedotussuun-
nitelmassa perehdyttiin kohderyhmään, tiedotuksen keinoihin sekä tarvittaviin resurs-
seihin.

Tiedotustoiminnan kohderyhmien voidaan vuonna 2014 todeta olevan jokseenkin sa-
mankaltainen kuin vuonna 2007:

· Asiakkaat, jotka tuntevat palvelukeskustoimintaa entuudestaan ja osallistuvat siihen
aktiivisesti (esim. palvelukeskusten vapaaehtoiset ja asiakasneuvostojen jäsenet)

· Tulevaisuuden asiakkaat, joiden kiinnostuksen kohteet ja tiedon tarpeet ovat erilaiset
kuin nykyisellä asiakaskunnalla

· Asiakkaat, jotka tulevat palvelukeskuksiin, mutta eivät varsinaisesti tunne talon toi-
mintaa tai osallistu siihen oman viitekehyksensä ulkopuolella. Apu, tuki ja yhteyden-
pito korostetuvat (esim. kotihoidon kanssa tehtävä asiakasyhteistyö ja muistiryhmät).

· Syrjäytymisuhan alla olevat ikäihmiset (esim. ryhmät yksinäisille ja lievästi masentu-
neille)

· Päivätoimintayksiköiden asiakkaat ja heidän omaisensa
· Omaishoidon toimintakeskusten asiakkaat

Muita tärkeitä kohderyhmiä ovat erinäiset yhteistyökumppanit, kuten kaupungin eri
hallintokunnat yhdistykset ja järjestöt, seurakunnat, kirjastot, Suomenkielinen työvä-
enopisto ja eri oppilaitokset.

Palvelukeskuksissa jaetaan paperista tapahtumakalenteria kuukausittain, paperisena
tietoa on saatavissa myös muun muassa arkea tukevista palveluista ja ryhmätoimin-
noista. Tiedot löytyvät myös palvelukeskusten internet-sivuilta, joilta ne saa tulostet-
tua. Tapahtumakalenterit ovat nykyisellään kunkin toimipisteen asiakkaiden tarpeita
parhaiten vastaavia ja siten vaihtelevin tiedoin varustettuja. Palvelukeskusten tapah-
tumakalentereiden sisältöjä tulisi jossain määrin yhdenmukaistaa, jolloin tapahtuma-
kalenterit sisältäisivät pääasiassa ohjelmalliset, viikoittain vaihtuvat tapahtumat. Tie-
dot olisi vaivatonta poimia tapahtumat internet-sivuille sekä suunnitteilla olevaan vi-
rastojen yhteiseen tapahtumakalenteriin. Virastojen yhteisen tapahtumakalenterin
toivotaan toteutuvan Kaupunginkanslian toimesta vuoden 2015 aikana.

Palvelukeskusten tiedotuksen apuna toimivat tapahtumakalentereiden ja muiden ja-
ettavien tiedotteiden lisäksi myös ilmoitustaulut, joiden ulkonäköön, sisältöön ja lu-
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ettavuuteen tulisi aktiivisesti kiinnittää huomiota. Kampissa ja Kinaporissa on käytös-
sä info-TV:t. Pilotin myötä info-TV:t otetaan käyttöön myös Idän alueella Roihuvuo-
ressa, Kontulassa ja Myllypurossa. Tiedotusvälineinä toimivat myös yksiköiden omat
lehdet sekä sosiaalisen median kanavat, kuten Facebook ja blogit.

Palvelukeskustoiminnan tunnettavuutta ja vetovoimaisuutta tulisi aktiivisesti lisätä.
Palvelukeskusten tunnettavuuden lisääminen vaatii muun muassa entistä luovempia
keinoja jalkautua asiakkaiden pariin. Tulevaisuudessa palvelukeskustoiminnan näky-
vyyttä olisi mahdollista lisätä esimerkiksi opiskelijatyönä toteutettavan, palvelukes-
kusten yhteisen esittelyvideon avulla, jollainen on kirjattu jo vuoden 2007 suunnitel-
maan. Kampin palvelukeskuksesta on tehty tällainen video, se löytyy You Tubesta. Tv-
ja radionäkyvyyttä olisi mahdollista lisätä epäkaupallisin keinoin, molempia osapuolia
hyödyttäen.

Tavoitteet:
Palvelukeskuksille tulisi saada oma, graafikon suunnittelema visuaalinen ilme esimer-
kiksi lehti-ilmoituksissa käytettäväksi.
 Maksullisiin ilmoituksiin ja mainoksiin tulisi budjetoida jonkin verran varoja, sillä
toimiva tiedotus vaatii toistoa.
Palvelukeskuksille tarvitaan yhteinen roll upp käytettäväksi isommissa tapahtumissa.
Palvelukeskukset eläkeläisille ja työttömille -esite tulisi päivittää karsituin tiedoin.
Erilaisten alueellisten tiedotus- ja kuulemistilaisuuksien järjestämistä asiakkaille tulisi
jatkaa ja kehittää.
Asiakaskyselyitä voitaisiin kehittää informatiivisiksi, jolloin niillä ei pelkästään kerätä
tietoa, vaan myös tarjotaan sitä.
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Liite 1
HELSINGIN KAUPUNKI
Sosiaali- ja terveysvirasto

Vanhusten palvelukeskusten toimintamuotojen käyttökerrat tuottajan mukaan
2010,2011,2012,2013,2014 (ei sisällä kaupallisen toiminnan suoritteita )

2010 2011 2012 2013 2014

Ruokailu ja kahvila 524 643 438 148 363 926 390 853 434 269
Ateriat yhteensä 327 527 243 538 206 384 225 176 256 364
Kahviopalvelut 197 116 194 610 157 542 165 677 177 905
Puhtaus 6 950 1 857 1 506 1 140 641
Sauna 5 447 867 1 104 766 350
Pyykki ja vaatehuolto 1 503 990 402 374 291
Liikunta 169 630 180 619 164 414 193 557 241 697
Kuntosali 36 231 46 837 54 482 66 569 103 071
Kuntosaliohjaus 0 0 0 0 7 630

Liikuntaryhmät 78 134 78 063 74 812 88 670 92 448
Tanssit 55 265 55 719 35 120 38 318 38 548
Ohjelmallinen toiminta ja
retket 64 058 57 542 50 814 55 653 72 238
Ohjelmallinen toiminta 59 127 53 788 48 601 53 936 70 777
Retket, teatteri ym. käyn-
nit 4 931 3 754 2 213 1 717 1 461
ATK-opastus 2 192 2 538 3 342 3 315 3 058
Vertaistukiryhmät 29 952 29 409 24 528 34 692 50 804

Asiakasneuvosto 1 359 1 471 2 004 2 530 2 660
Sosiaali- ja terveysneu-
vonta 14 410 12 383 8 640 10 834 14 492
Harrastustoiminta 115 407 108 977 98 294 101 599 105 035
Opintopiirit 27 552 24 282 24 712 27 743 31 019
Kirjasto 13 559 13 682 11 201 12 122 12 825
Uskonnollinen toiminta 5 380 4 794 2 402 1 455 1 798
Kerhotoiminta 68 916 66 219 59 979 60 279 59 032
Yhteensä 928 601 832 944 717 468 798 583 942 609

Henkilökunta ja muu ei
tilastoitava 0 0 0 11 194 1 719
Tiedot on poimittu PALMU järjestelmästä kuukauden 8.päivän tilanteen mu-
kaan

Kinaporin palvelukeskuksen ja Kampin palvelukeskuksen peruskorjaukset vaikuttavat 2011-2013
lukuihin, 2014 alkaen tilastoidaan erikseen kuntosalikäynnit ja ammattilaisen antama kuntosaliohjaus.
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Liite 2

Tuettuja ryhmiä palvelukeskuksissa

Senioripysäkki-ryhmä kokoontuu kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Ryhmän kesto voi olla eri-
lainen - vaihdellen 15 viikosta aina 1-2 vuoden pituiseen ryhmään.

Ryhmiä ohjaavat HelsinkiMission kouluttamat Senioripysäkki-ryhmän ohjaajat.
Senioripysäkillä kaikki asiakkaat tavataan aluksi kahden kesken. Elämäntilanne kartoitetaan
ja mietitään yhdessä voisiko ryhmästä olla hyötyä. Jokaisella tapaamisella on teema, joka ei
kuitenkaan estä ryhmää keskustelemasta teeman ulkopuolisista asioista ja niihin liittyvistä
tunteista. Senioripysäkki-ryhmässä olennaista on se, että jokainen voi jakaa omia kokemuk-
siaan, tunteitaan ja ajatuksiaan - saaden uutta näkökulmaa omiin kokemuksiinsa ryhmän
vuorovaikutuksessa. Kaikki mieleen nouseva on yhtä arvokasta ja se antaa tilaa uudenlaiselle
ymmärrykselle itsestä ja muista. Senioripysäkki-ryhmässä tutustutaan toisiin vuorovaikutuk-
sen avulla. Yhtenä tavoitteena on myös uusien ihmissuhteiden luominen. Ryhmäprosessi
jatkuu vielä ryhmän päättymisen jälkeenkin ja ryhmän kannatteleva vaikutus kestää pitkään.

Ystäväpiiri-toiminta on Vanhustyön keskusliiton kehittämää iäkkäille ihmisille suunnattua
tavoitteellista ryhmätoimintaa yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. Toimintaa on toteutet-
tu vuodesta 2006 lähtien. Ystäväpiiri-ryhmiin on osallistunut jo useita tuhansia iäkkäitä ihmi-
siä, ja koulutettuja ohjaajia on n.600 ympäri Suomea. Ystäväpiiri-mallia hyödynnetään aktii-
visesti mm. järjestöjen ja yhdistysten toiminnassa sekä kuntien vanhuspalveluissa. Toimintaa
toteutetaan Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Ystäväpiiriryhmiä ohjaavat Ystäväpiiri-
ohjaajan koulutuksen saaneet ohjaajat.

Pilke-ryhmät ovat vertaistuellisia pienryhmiä, pilkeporukoita, joihin päihteitä käyttäviä ja
elämäntapansa syrjäyttämiä yli 60-vuotiaita etsitään, kutsutaan ja saatellaan. Etsivä työ ta-
pahtuu verkostoissa, yhteydenpidossa sosiaalitoimen, terveystoimen, kotihoidon ja seura-
kuntien diakoniatyön kanssa. Ryhmiä ohjaavat Pilke-ryhmän ohjaajan koulutuksen saaneet
työntekijät.

Omahoitovalmennus kehitetty osaksi muistisairaan ja hänen puolisonsa kuntoutusta. Val-
mennuksen kehittämisessä ovat olleet mukana Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, HUS,
Oulunkylän kuntoutussairaala ja Vanhustyön keskusliitto. Valmennus on kehitetty Ystäväpii-
rin ohjauksen pohjalta, ystäväpiiriohjaajan koulutuksen saaneet työntekijät saavat jatkokou-
lutuksen omahoitovalmennusryhmien vetämiseen. Samaan aikaan on ryhmä omaishoitajille
ja hoidettaville, jotka ovat saaneet muistisairausdiagnoosin hiljattain. Valmennus on psy-
kososiaalista ryhmäkuntoutusta, jossa ryhmäläiset määräävät ohjelman ja keskustelujen si-
sällön omien tarpeidensa mukaan. Kokoontumisiin osallistuu myös joukko asiantuntijoita,
mm. geriatri ja muistikoordinaattori.

Hyvän mielen silta. Ikäinstituutissa Vanhuuden Mieli -projektissa on luotu vertaisryhmätoi-
minnan kehys, jossa hyödynnetään elämänkulkuviitekehystä ja logoterapeuttista ajatteluta-
paa. Logoterapeuttisella orientaatiolla toimivassa vertaisryhmässä huomio ei ensisijaisesti
kohdistu samankaltaisiin vaikeisiin elämäntilanteisiin ja niiden jakamiseen, vaan vertaisryh-
mään osallistujien mielen hyvinvointia vahvistaviin ajattelu- ja asennoitumistapoihin. Ohjaa-
jat ovat saaneet koulutuksen ryhmien vetämiseen Ikäinstituutissa.
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