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Outi Hyry-Honka ja Arja Meinilä

Esipuhe
Tämä on Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille –hankkeen julkaisu, joka kertoo
hankkeessa toteutetusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen käytännöistä, uudenlaisista oppimisympäristöistä sekä uusista mahdollisuuksista täydentää kuntien palvelutarjontaa liikkuvan palvelun avulla. Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeen (2011-2014) tavoitteena oli terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja
sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen. Hanke liittyi kiinteästi Terveys- ja hyvinvointibussi pyörillä – hankkeeseen (EAKR, 2011-2013), jossa suunniteltiin ja hankittiin tarkoitukseen sopiva auto; Mercedes Benz Sprinter 316 CDI (Loppuraportti 2013).
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeella (ONNI) haettiin uusia ratkaisuja haja-asutusalueen sosiaali- ja terveysalan palvelutoiminnan sekä ammattikorkeakoulun oppimisympäristöjen kehittämiseen Lapissa. Lähtökohtana oli, että terveys- ja
hyvinvointiauto ONNIn toiminnan avulla edistetään eri ikäisten ihmisten terveyttä ja
hyvinvointia sekä tuetaan erityisesti ikääntyvien henkilöiden kotona asumista ja turvallisuutta. (Projektisuunnitelma LAPELY/ 983/05.02.07/ 2010.) Kun palvelut viedään
lähelle tarvitsijoita, on mahdollista saavuttaa muutoin palvelujen ulkopuolelle jäävät
ihmiset ja ryhmät ja siten parantaa palvelujen saatavuutta sekä ehkäistä syrjäytymistä.
Länsi-Pohjan kunnilla oli mahdollisuus liikkuvan palvelun avulla kokeilla uudenlaisia
työtapoja ja täydentää omia sosiaali- ja terveysalan palvelujaan lähiöissä ja haja-asutusalueilla. Toimintamalli mahdollistaa yhteistyön sosiaali- ja terveysalan toimijoiden ja
kolmannen sektorin kanssa. (Opal Blue Oy 2009; Winblad 2009.) Hankkeeseen osallistuvissa kunnissa pilotoitiin palveluja, joita vietiin ONNI-autolla lähelle asiakasta:
teemapäiviä, tapahtumia ja matalan kynnyksen palveluja mm. kouluilla, kylätaloilla ja
kauppakeskuksissa sekä terveystarkastuksia ja hyvinvointikäyntejä työttömille, iäkkäille omaishoitajille ja ikääntyneille kuntalaisille.
ONNI-auto on ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille uudenlainen ja monialainen oppimisympäristö, jossa toteutuu kokonaisvaltainen näkökulma terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Auto tarjoaa opiskelijoille
autenttisen oppimisen paikan, jossa he voivat ohjattuina harjoitella asiakkaiden kohtaamista ja heidän tarpeisiinsa vastaamista aidoissa olosuhteissa. Samalla he tutustuvat myös siihen toiminta- ja elinympäristöön, jossa asiakkaat elävät. Tämä lisää opiskelijoiden ymmärrystä kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta terveyden ja hyvin-
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voinnin edistämisessä. Lisäksi opiskelijat saavat kokemuksia innovatiivisista palveluiden tuottamisen malleista.
Hankkeen toteuttajina ja toimijoina olivat Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu
(1.1.2014 alkaen Lapin ammattikorkeakoulu) ja kahdeksan Lapin kuntaa; Simo, Kemi,
Keminmaa, Tervola, Tornio, Ylitornio, Pello ja Muonio. Lapin ammattikorkeakoulu
hallinnoi hanketta. Hankkeen kohderyhminä olivat Länsi-Pohjan alueen kuntien eriikäinen väestö ja erityisesti iäkkäät henkilöt sekä ammattikorkeakoulun hoitotyön,
vanhustyön ja sosiaalialan opiskelijat ja opettajat. Hanketta rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu sekä mukana olevat kunnat
ja Kemi-Tornion alueen kehittämiskeskus (1.1.2014 alkaen Meri-Lapin kehittämiskeskus).
Lähteet

EAKR projektin loppuraportti, ohjelmakausi 2007-2013, 24.9.2013.
ESR projektisuunnitelma, ohjelmakausi 2007-2013 LAPELY/ 983/ 05.02.07/2010
Opal Blue Oy, 2009. TuLi-hankkeen loppuraportti. Terveyspysäkki pyörille 30.11.2009.
Winblad, Ilkk2009, Terveyspysäkki pyörille. Esiselvitys hankkeesta Kemi-Tornio
ammattikorkeakoululle. FinnTelemedicum, Oulun yliopisto.
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Arja Meinilä (toim.)

Anneli Paldanius

Hankeideasta liikkuvaksi
terveys- ja hyvinvointiautoksi
Yliopettaja Anneli Paldanius esitteli Terveys- ja hyvinvointiauton idean TEKES:n Tulihankkeessa vuonna 2008. Hankeidea hyväksyttiin ja tarvittavat esi- ja markkinointitutkimukset tehtiin vuonna 2009. Hankkeelle saatiin ESR-rahoitus vuonna 2010 ja
EAKR rahoitus 2011. Terveys- ja hyvinvointiauton vihkiäiset olivat helmikuussa 2013
ja auton nimeksi tuli nimikilpailun jälkeen ONNI-auto. Hanke päättyy 2014 kesäkuussa, jonka jälkeen toiminta jatkuu ammattikorkeakoulun ja kuntien välisenä yhteistyönä. ONNI-auton toiminta pohjautuu Kemi-Tornion ammattikorkeakoululla vuodesta
1996 toimineeseen Terveyspysäkki –toimintaan (nykyisin Hyvinvointipysäkki).

Terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottavalla ONNI-autolla haetaan uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan palvelutoimintaan ja sen kehittämiseen. Länsi-Pohjassa terveys- ja hyvinvointiautolla luodaan uusi malli moniammatillisten hyvinvointipalvelujen tuottamiselle ja uusien avoimien oppimisympäristöjen kehittämiselle. Mallissa
yhdistyvät sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoiden ja opettajien, sosiaali- ja terveysalan viranomaisten ja kolmannen sektorin osaaminen ja tietotaito. Tavoitteena on
myös yhteistyö yritysten ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Toimintamallilla
pyritään myös palvelujen saavutettavuuden parantamiseen.
Alueen asukkaat voivat käyttää palveluja ja opiskelijoille terveys- ja hyvinvointiauto tarjoaa harjoittelupaikan, jossa hankittua osaamista on mahdollisuus hyödyntää
laaja-alaisesti. Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalvelujen osaamisala laajentaa uudella oppimis- ja työympäristöllä opetus- ja ohjaustoimintaa sekä laajenevaa
tutkimustoimintaa. Toiminta-alueen kunnilla on mahdollisuus täydentää omia sosiaali- ja terveysalan palvelujaan.
Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI tasa-arvoistaa kuntalaisia sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa, sekä helpottaa ja ohjaa palvelujen piiriin hakeutumista varhaisemmassa vaiheessa, ikään, sukupuoleen, rotuun ym. katsomatta. Hankkeessa
tuettiin ja mahdollistettiin erityisesti toiminta-alueen vanhusväestön kotona asumista.
Hankkeessa vahvistettiin perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon rakenteita ja keskeistä oli terveyden edistäminen.
Länsi-Pohjan vanheneva väestö tulee tarvitsemaan yhä enemmän palveluja lähelle
pystyäkseen asumaan kotona mahdollisimman itsenäisesti ja pitkään. Asiakasryhminä seniorikansalaiset ja vanhusväestö ovat tärkeä kohderyhmä myös niillä alueilla,
joissa etäisyydet terveys- ja kuntoutumispalvelujen sekä ennaltaehkäisevän sosiaalipalvelun ja -ohjauksen piiriin ovat pitkät. Hankkeella tavoitettiin myös lapsiperheitä,
alle kouluikäisiä, ala- ja yläkoululaisia, toisen asteen koulutuksessa olevia sekä työikäisiä Länsi-Pohjan alueella.
Terveys- ja hyvinvointiauto on jo lähtökohdaltaan eettinen valinta terveyden- ja
hyvinvointipalvelujen saatavuuden edistämiseksi Asiakkaiden kohtaamisessa noudatetaan kaikissa vaiheissa hoitotyön ja tutkimuksen arvoja ja eettisiä periaatteita. Kaikissa toiminnoissa tavoitellaan hyvää asiakkaalle, opiskelijoille ja ohjaajille. Tavoitteena on yhteistyössä saavuttaa moniammatillisuuden avulla kokonaisvaltainen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävä kohtaaminen.
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Kuinka Mersusta tuli
ONNI-auto?
Terveys- ja hyvinvointiauto ONNIn hankinta- ja rakentamisprosessi oli vaativa ja
vaiherikas, mutta myös mielenkiintoinen tehtävä, jossa toteutui monialainen yhteistyö ja asiantuntijuus. Auton toimivan rakenteen ja teknisten ratkaisujen löytäminen
yhdessä autoalan asiantuntijoiden kanssa oli opettavaista ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opettajille.

VAIHERIKAS HANKINTAPROSESSI
Terveys- ja hyvinvointiauto ONNIn hankintaprosessi käynnistyi syksyllä 2011. Silloin
alkoi myös mielenkiintoinen oppimisprosessi ja vaativa vaihe ammattikorkeakoulun
opettajan uralla; uudenlaisen oppimisympäristön kehittäminen ja rakentaminen
liikkuvaan yksikköön, autoon. Tukena tehtävässä olivat auton toimittajan J5L Production Oy:n asiantuntijat sekä hankkeen monialainen työryhmä, johon kuului koulutuskuntayhtymä Lappian autoasiantuntijoita, Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun
opettajia, tukipalvelujen ja kehittämisyksikön henkilöitä ja myös toimialan johtoa.
Uusi tehtävä haastoi hoito- ja vanhustyön sekä sosiaalialan osaajat kiinnostumaan ja
perehtymään asioihin, jotka eivät aiemmin ole kuuluneet ammattikorkeakoulun
opettajan tehtäviin sosiaali- ja terveysalalla. Auton asiakastilan suunnittelussa oli
meillä ammattilaisilla tärkeä rooli, sillä auton tilojen on täytettävä yleiset terveydenja sosiaalialan toiminnalle asetetut vaatimukset. Lisäksi tilan on oltava toimiva ja
tarkoitukseensa muutenkin sopiva ja muunneltava tila, jossa huomioitiin myös esteettömyys. Myös perehtyminen auton teknisiin yksityiskohtiin ja toimintajärjestelmiin oli välttämätöntä hankkeen toimintojen myöhemmässä toteuttamisessa ja auton
kuljettamisessa erilaisissa olosuhteissa ja paikoissa.
Myös isojen hankintojen tarjouskilpailutus oli uutta. Tarjouskilpailutus toteutui
koulutuskuntayhtymä Lappian hankintakäytännön mukaisesti, jossa hankintakoordinaattorilla oli merkittävä rooli ja hänen asiatuntevalla tuellaan kaikki tarvittavat
toimet tehtiin oikein ja lainmukaisesti. Ennen tarjouskilpailutusta auton hankintatyöryhmä selvitti auton markkinoita, valmistajia, hankki tietoa muista liikkuvista
klinikoista ja niiden toimivuuteen liittyvistä seikoista. Päätös Mercedes Benz Sprinter
CDI -merkkisen auton hankkimiseksi tehtiin J5L Production Oy:n hyväksi joulukuussa 2011. Hankintapäätöksestä tehty valitus käynnisti puoli vuotta kestäneen vaMitä ONNI on?
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litusprosessin, joka päättyi tuloksettomana elokuussa. Valitusprosessin aikana projektihenkilöstöä työllistivät vaaditut selvitykset valituksen johdosta koulutuskuntayhtymän hallinnolle, rahoittajalle sekä markkinaoikeudelle.
Valitusprosessin edetessä terveys- ja hyvinvointiauton yksityiskohtaista suunnittelua jatkettiin tarjouskilpailun voittaneen J5L Production Oy:n kanssa helmikuusta
kesäkuuhun 2012 ja lopulta kesäkuussa allekirjoitettiin toimitussopimus. Suunnitelman mukaan koritöiden oli määrä olla valmiina loppusyksystä ja auto rekisteröitynä
ammattikorkeakoululla 31.12.2012 mennessä, jolloin myös investointihanke Terveys- ja
hyvinvointibussi pyörillä päättyisi. Auton toimitus viivästyi kuitenkin vielä ja ONNIauto luovutettiin ammattikorkeakoululle maaliskuussa 2013. Valitusprosessin ja toimituksen viivästymisen vuoksi hankkeen aikataulu ei pitänyt, minkä vuoksi investointihanketta jatkettiin 31.5.2013 asti ja toiminnan kehittämishanketta 30.6.2014 asti.
ONNI-autoa odotellessa selviteltiin autoon soveltuvien mittauslaitteiden teknisiä
ominaisuuksia ja tarjoajia sekä laitteiden sijoittelua autoon ja myös hankittiin tarvittavat laitteet. Rinnan auton hankintaprosessin kanssa hankkeen työryhmä suunnitteli opetuksen integroimista autoon ja yhteistyötä alueen kuntien kanssa. Hoitotyön,
vanhustyön ja sosiaalialan sekä ylemmän ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetöitä ja työharjoitteluja alettiin integroida ONNI-auton tulevaan toimintaan. Auton toimittaja J5L koulutti opettajia ja auton huollosta vastaavia henkilöitä ONNI-auton ja sen järjestelmien käyttöön. Ammattiopisto Lappian autoasiantuntija koulutti
henkilöstöä myös auton ajamisessa.

ONNI-AUTON VALMISTUMINEN
KORINRAKENTAJAN NÄKÖKULMASTA
ONNIn tarina alkoi, niin kuin kunnallisten hankintojen tarinat yleensä
alkavat, hankintalain mukaisesta tarjouspyynnöstä. Olimme aikaisemmin
rakentaneet Savonia AMK:lle vastaavantyyppisen hammaslääkinnän
käyttöön tarkoitetun klinikka-auton
joten tarjouspyyntö kiinnosti meitä
ja tartuimme siihen kiinni tehden
tarjouksen.
Tarjouksia tuli ammattikorkeakoululle kaksi kappaletta joista tilaaja
valitsi J5L-Production Oy:n tuotteen
parhaiten tarkoitukseen sopivana, tästä käynnistyi hopeatilalle jääneen tarjoajan valitusprosessi joka kesti noin
puoli vuotta ja päätyi tuloksettomana.
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Valitusprosessin ollessa päällä hankintoja ei luonnollisesti voinut tehdä, mutta
Hankintatyöryhmän edustajat
käytimme ajan hyödyksi auton suunnitlehtorit Sari Arolaakso-Ahola, Tuula Ahokumpu,
teluun, tapasimme toisiamme sekä KeMerja Hjulberg, Hannele Paloranta, yliopettaja
missä että Iisalmessa ja esimerkiksi KeAnneli Paldanius, IT asiantuntija Vesa Halttu,
missä rakensimme luokkahuoneen kaLappia Ky asiantuntija opettaja Hannu Ohenoja,
lusteista auton kokoisen kuvaannollisen
kehityspäällikkö Martti Ainonen, hankintasihteeri
Riitta Räisänen, projektisihteeri Laura Juopperi,
hoitotilan jossa mallinsimme autossa taprojektipäällikkö Arja Meinilä ja osittain
pahtuvaa työskentelyä. Kävimme myös
toimialajohtaja Leena Leväsvirta.
läpi autosta tekemäämme 3D-rakennekuvaa johon sijoitimme autoon tulevaa
Kehittämistyöryhmä
välineistöä ja testasimme sen toimintaa.
lehtorit Sari Arolaakso-Ahola, Merja Hjulberg,
Kesälomien jälkeen saimme markkiSari Leppälä, Rauni Räty, Satu Rainto, Raija
naoikeuden päätöksen ja pääsimme tiLuutonen, Birgit Mylläri, yliopettaja Anneli
laamaan M-B Sprinterin alustan, toimiPaldanius, projektisihteeri Laura Juopperi,
tus kesti normaalit noin kolme kuukautprojektipäällikkö Arja Meinilä
ta ja loppuvuodesta pääsimme ONNIn,
jota ei vielä siinä vaiheessa ollut nimetty,
rakennustöihin. Varsinainen auton rakentaminen sujui ilman suurempia ongelmia. Pidimme tilaajan kanssa yhteisiä ”työmaakokouksia” joissa täsmensimme koko ajan auton rakennetta ja muutimme sitä
tarvittaessa yhteisillä sopimuksilla. Klinikka-auto valmistui kevään korvalla maaliskuussa 2013, katsastettiin ja rekisteröitiin matkailuautoksi, ristittiin juhlallisesti ONNIksi ja luovutettiin asiakkaalle.
J5L-Production Oy järjesti luovutuksen yhteydessä myös koulutuksen asiakkaalle,
kevään mittaan täsmensimme vielä muutaman yksityiskohdan autossa ja syksyllä pidimme vielä päivän täydennyskoulutuksen. ONNI on nyt ollut vuoden tien päällä ja
toiminnassa ja ainakin meidän käsityksemme mukaan hoitanut leiviskänsä hyvin.

Mitä ONNI on?
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Pohjolan Sanomat
26.2.2012
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Pohjolan Sanomat
27.9.2012
Arja Meinilä
(toim.)

Arja Meinilä

Innosessiosta räätälöityä
alueellista kehittämistyötä
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille –hankkeessa kehittämisen lähtökohtana oli
räätälöidä monipuolisia ja monitoimijaisesti tuotettuja sosiaali- ja terveyspalveluja
kuntien ja erityisesti kylien eri-ikäisille asukkaille tarkoitukseen varustetusta autosta.
Kehittämistyötä ideoitiin marraskuussa 2011 Innosessio -työpajassa, joka toteutettiin yhteistyössä ja KOKO -hankkeen kanssa (Kemi-Tornion koheesio- ja kilpailukykyohjelma / Lapin korkeakoulukonsernin toiminnan vahvistaminen ja korkeakoulujen
innovaatio-ohjelman toimeenpano). Työpajan vastuullisena vetäjänä toimi Tapani
Frantsi Susinno Oy:stä yhdessä ammattikorkeakoulun kehittämisyksikön asiantuntijoiden kanssa. Työpajassa tuotettiin palvelujen tuottajien, käyttäjien tai heidän muiden

Mitä ONNI on?
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Monitoimijaista ideointia liikkuvien
palvelujen tuottamiseksi.

sidosryhmien näkemyksiä niistä palveluista, joita terveys- ja hyvinvointiautossa voitaisiin asiakkaille tuottaa. Ideoinnin keskiössä oli, miten auton avulla
palvelut voidaan viedä kustannustehokkaasti ja mahdollisimman lähelle tarvitsijoita. Toiseksi ideoita tarvittiin toimintamallin integroimiseksi opetukseen. Työpaja tuotti innovatiivisia toteutuksia ”villejä
kortteja” kiertävästä palvelusirkuksesta ja logistiikasta ydinpalvelujen tuottamiseen
lähellä asiakasta. Tuotoksista nousi vahvasti esille: neuvonta, palveluohjaus, palveluntarpeen arviointi ja toteutus, testaukset, matalan kynnyksen palvelut sekä teemapäivät.
Projektin toimenpiteiksi hankesuunnitelmassa on kirjattu 1) oppimisympäristön
ja koulutuksen kehittäminen ja 2) toiminta-alueen väestön terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseen liittyvien palvelujen kehittäminen ja tuottaminen yhdessä kuntien, yksityisten palvelun tuottajien ja järjestöjen kanssa. Kuntakäyntien pohjalta alettiin laatia yhteistyösopimuksia kuntien rahoitusosuuden toteutumisesta ja alustavia kuvauksia kuntien piloteista. Alustavia neuvotteluja yhteistyöstä käytiin myös alueen yrityksen kanssa, samoin järjestöjen kanssa.
Tärkeä alueellinen foorumi kehittämistyössä on ollut Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin terveyden edistämisen johtoryhmä ja yhteistyö perusterveydenhuollon yksikön
kanssa. Osallistuminen meneillään olevaan perusterveydenhuollon järjestämissuunnitelman laadintaan terveyden edistämisen osalta, oli merkittävä asia, sillä järjestämissuunnitelma sisältää suunnitelmia myös ONNI-auton toiminnaksi sairaanhoitopiirin alueella. Hanke verkostoitui valtakunnallisesti muiden liikkuvia palveluja kehittävien organisaatioiden kanssa (Saimaan ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiiri, Savonia ammattikorkeakoulu).
20

•

Arja Meinilä (toim.)

Vihkiäiset
ONNI-auton vihkiäiset vietettiin Onnin
päivänä 28.2.2013 Kemi-Tornion
ammattikorkeakoulun terveysalalla.
Vihkijänä toimi maalaislääkäri Tapani
Kiminkinen Saarijärveltä. Kutsuimme hänet
tähän tärkeään tehtävään, koska tiedämme
hänen ajattelevan asioista laaja-alaisesti ja
ihmisläheisesti. Hänellä oli mahdollisuus
tutustua etukäteen hankkeeseemme ja
hän oli hyvin kiinnostunut ONNI-autosta ja
liikkuvista terveys- ja hyvinvointipalveluista.

Kell ONNI on,
sitä älkäätte kätkekö!

Vihkiäistilaisuuteen saimme sosiaali- ja
terveysministeri Paula Risikolta
onnittelusähkeen, jossa hän toivottaa
mitä parhainta juhlapäivää sekä
menestystä ONNIlle ja sen käyttäjille.
(Liite 1). Lisäksi hän toteaa:

ONNI-auton
toiminta on juuri
sellaista, mitä
Suomessa tänä päivänä
tarvitaan lähipalvelujen
turvaamiseksi. Hyvinvointipalveluauto on innovatiivinen, uusi palvelun muoto. Se
tuo erilaisia palveluja, kuten
terveystarkastuksia, kotikäyntejä, neuvontaa ja
opastusta, lähelle kuntalaisia.

Mitä ONNI on?
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YHTEISEN KEHITTÄMISEN EDELLYTYKSET
ONNI–auto alkoi liikennöidä
ja toiminta käynnistyi maaliskuussa 2013 esittelytilaisuuksilla ja teemapäivillä kunnissa.
Teemapäivät suunniteltiin yhteistyössä kuntien terveyden
edistämisen työryhmien kanssa. Osa kuntapiloteista käynnistyi jo keväällä, mutta pääosin ne käynnistyivät syksyn
2013 ja kevään 2014 aikana.
Kunnilla oli asukasmäärään
suhteutettuna tietty määrä
ONNI-toimintapäiviä pilottien toteutusta varten.
Piloteissa toteutettava terveyspalvelu oli kunnan terveyskeskuksen johdon ja valvonnan alaista toimintaa. Sosiaalipalvelujen osalta toiminnassa noudatettiin lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemesta ja oikeuksista. Oppilastyö tapahtui sosiaalihuollon ammattihenkilön ohjauksessa ja valvonnassa. Opettajia ja opiskelijoita koskivat samat salassapitosäännökset kuin kunnan sosiaali- ja
terveysalan viranomaisiakin. Kunnan ja ammattikorkeakoulun yhteyshenkilöt vastasivat pilotin suunnittelusta ja he myös perehdyttivät opiskelijat eri toimintoihin ja
tarvittaviin lomakkeisiin. Kunnan yhteyshenkilöt huolehtivat tiedottamisesta kunnassa ja selvittivät pilotin kohderyhmän yhdessä eri ammattilaisten kanssa.
Osa pilottien toiminnasta toteutui osittain myös muussa tilassa kuin ONNI-autossa, jolloin kunnan yhteyshenkilöt varasivat tarkoitukseen sopivan lisätilan. Kunnan
terveysalan ammattilainen työskenteli autossa pilotin aikana ja oli siten vastuussa
toteutuksesta. Pilotin aikana opiskelijoiden ohjauksesta vastaava opettaja oli paikalla
ja vastasi opiskelijoiden ohjauksesta sekä auton laitteiden ja välineiden kunnosta.
ONNI-auton mukana kerrallaan oli yleensä 2-3 opiskelijaa.
Ammattikorkeakoulu toimitti asiakkaan suostumuksella häntä koskevat tiedot
kunnan sosiaali- ja terveysviranomaiselle, kunnan ilmoittamalla tavalla sekä salassapitosäännökset huomioiden. Terveyskeskuksen työntekijä huolehti luovutettujen
asiakastietojen tallentamisesta asiakastietojärjestelmiin. Terveyskeskuksen työntekijä käytti autossa kannettavassa tietokoneessaan Pegasos tietojärjestelmää. Autossa oli
käytettävissä myös internet yhteys. Pilottiin osallistuvilta henkilöiltä ja myös opiskelijoilta kerättiin palautteet, joiden pohjalta toimintaa tullaan kehittämään.
ONNI-auto on liikennöinyt Länsi-Pohjan alueella vilkkaasti. Opiskelijat ja opettajat ovat toimineet autossa keskimäärin 2–3 päivänä viikossa. Kesällä auto ei ole ollut
liikenteessä. Toukokuun 2014 alkuun mennessä mittariin kertyi yli 15 000 kilometriä.
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Yhdessä tekemällä –
osallistavia ja yhteisöllisiä
tapahtumia ja teemapäiviä
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Satu Rainto, Arja Meinilä & Soile Vakkala

Terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä peruskouluissa
Kouluyhteisön hyvinvointi on laaja alue, joka muodostuu koulun tiloista ja toiminnasta, sosiaalisista suhteista, itsensä toteuttamisesta ja terveydentilasta. Hyvinvointi
kouluyhteisössä on myös prosessi, johon voidaan vaikuttaa terveyden edistämisen
keinoin. Kun vahvistetaan kouluyhteisön edellytyksiä hallita hyvinvointiinsa liittyviä
tekijöitä, koulu voi ylläpitää ja parantaa hyvinvointiaan. (Liimatainen & Ryttyläinen
& Mäkitalo 2010.)
Kevään 2014 aikana ONNI-auton kanssa järjestettävät tapahtumat Simon, Ylitornion ja Pellon peruskouluissa olivat koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa ja terveystiedon opetusta täydentävää promotiivista ja preventiivistä terveyden edistämistä kouluyhteisöissä. Tapahtumien sisällöt nousivat ajankohtaisista koululaisten terveyden
edistämisen haasteista ja koulujen tarpeista. Tietoa kouluikäisten terveydestä ja hyvinvoinnista kerätään säännöllisesti myös kattavalla kouluterveyskyselyllä, joiden
tulokset olivat ONNI-hankkeessa koulupilottien lähtökohtana. Kouluterveyskysely
antaa tietoa mm. nuorten elinoloista, kouluoloista, terveydestä, ja terveystottumuksista. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä oppilaitoksissa ja kunnissa.
Simon yläkoululla terveyden edistämispäivän teemoiksi muodostuivat 1) ruutuaika, yöuni ja sosiaalinen media, 2) arkirytmi, 3) seksuaaliterveys, 4) ravitsemus, 5)
nuuska ja 6) tupakointi. Terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijat suunnittelivat ja
toteuttivat päivän teemat rastityöskentelynä. Rastien työmenetelminä käytettiin mm.
pelejä, dvd, kyselytestejä, rytmipyörää. Konkreettinen havainnollistaminen rasteilla
oli keskeistä. Yläkoululla teemapäivään osallistui noin 50 oppilasta ja 5 opettajaa ja
nuorisotyöntekijä sekä muuta henkilökuntaa. Terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijat kokivat toimimisen ONNI-projektissa Simon yläkoulun terveyden edistämisen
päivässä erittäin antoisana ja mielenkiintoisena. Opiskelijat kuvailivat saaneensa aikaan iloisia keskusteluhetkiä oppilaiden kanssa. Opiskelijat toivat esiin myös sen, että
he saivat päivässä kokemusta ohjauksesta ja saivat olla tekemisissä 7-luokkalaisten
nuorten kanssa, joka on tärkeää ammatillisen kehittymisen kannalta. Opiskelijat toivat esille, että rasteilla oli pääosin rento ja vapautunut ilmapiiri. Jonkin verran pohdittiin, että mikäli luokanopettaja ei olisi ollut rasteilla oppilaiden mukana, olisiko
enemmän tullut keskustelua ja kysymyksiä, koska osa aiheista oli aika arkoja (esim.
seksuaaliterveys).
Yhdessä tekemällä…
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Ylitornion 7-luokkalaiset saivat testata
hengitysilman häkäpitoisuutta.

Simon alakoululla noin 50 oppilasta
osallistui liikuntapainotteiseen terveyden edistämisen päivään. Toimintapäivä
toteutettiin rastityyppisenä toiminnallisena päivänä. Terveydenhoitaja- ja sosionomiopiskelijat suunnittelivat ja toteuttivat rastitoimintana, joiden sisältöalueina
olivat sosiaalinen media ja ruutuaika,
arkirytmi, ravitsemus ja päihteet. Rastit
sisälsivät tietokilpailuja, leikkimielisiä
liikunnallisia ryhmäleikkejä ja tietoiskuja.
Simossa kouluilla tapahtuvan toiminnan yhteyshenkilönä toimi vapaa-aikatoimenjohtaja, joka organisoi koulujen ja
hankkeen kanssa toiminnan. Simon yläkoulun erityisopettaja Paula Jakunaho
jakoi ryhmät, laati aikataulun ja huolehti
tilat. Hänen lisäkseen sivistystoimenjoh- Energiajuomarasti kertoo haitallisista
taja/rehtori Kyösti Rajanen ja kouluisäntä vaikutuksista.
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Suurimman suosion eri rasteista keräsi liikuntapelirasti,
mikä mahdollisti useiden eri liikuntalajien kokeilemisen
– virtuaalisesti.
Selvästikin taitolaji, sillä kasiluokkalainen sinkautti keihäänsä
uuteen ME-lukemaan eli 109,07 metriin.

Jouni Jaakkola auttoivat järjestelyissä. Opettajat ja oppilaat olivat hyvin mukana tapahtumassa. Kuusi ryhmää liikkui ohjaajien kanssa sujuvasti rastilta rastille. Aikataulu
piti ja lopuksi ruokailtiin.
Kevään aikana myös Ylitorniolla ja Pellossa toteutettiin toiminnalliset terveyden
edistämisen tapahtumat yläkoululla. Teemoina olivat samat ajankohtaiset teemat
kuin edellä esitellyissä tapahtumissa. Tapahtumat suunniteltiin yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Koulut osallistuivat aktiivisesti tapahtumiin, huolehtivat tilat
ja organisoivat ryhmät, jotka kiersivät rasteilla aikataulun mukaisesti. Kerätyn palautteen mukaan päivät onnistuivat hyvin. Ylitorniolla tapahtuma oli suunnattu
7-luokkalaisille (n. 50 oppilasta) ja teemapäivä integroitiin terveydenhoitajaopiskelijoiden terveyden edistämisen menetelmät–opintojaksoon sekä meneillään oleviin
käytännön harjoitteluihin. Pellossa puolestaan tapahtumaan osallistuivat 7- ja
8-luokkalaiset (n. 50 oppilasta) ja toteuttajina olivat sairaanhoitajaopiskelijat osana
Hyvinvointipysäkkiharjoitteluaan.
Lähde

Liimatainen, Leena & Ryttyläinen, Katri & Mäkitalo, Minna 2010. Teoksessa Pietilä
Anna- Maija (toim.) Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOY pro Oy.
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Meän Tornionlaakso 30.4.2014
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Birgit Mylläri

Arjen rytmejä
ammattiopistolla ja kylätalolla
Peruskoulun jälkeen nuori jatkaa opiskelua
toisen asteen oppilaitoksessa tai siirtyy työelämään. Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä painottuu yksilötasolla
opiskelijan oma vastuu terveydestään, elämäntavoistaan, kunnostaan ja mielenterveydestään. Yhteisötasolla toiminta kohdistuu
opiskelukulttuuriin, jossa tavoitteena on
vahvistaa yhteisöllisyyttä ja terveellisiä
opiskeluolosuhteita ja -ympäristöä. (Tervaskanto-Mäentausta 2008.)
Muoniossa Lappian ammattiopistolla
keskityttiin nuorten hyvinvoinnin edistämiseen ammattiopiston opiskelijoiden
kanssa. Lapin ammattikorkeakoulusta oli
mukana kaksi psykiatriseen hoitotyöhön
suuntautuvaa opiskelijaa, geronomiopiskelija sekä kaksi opettajaa, joista toinen oli
projektipäällikkö. Opetustapahtuman toteutuksessa hyödynnettiin valtakunnallisen kouluterveyskyselyn ajankohtaisia tuloksia. Nuoren elämänhallintaosiossa keskusteltiin nuorten kanssa päihteistä, itsetunnosta, arjen rytmistä sekä stressinhallinnasta. Nuoren elämän suurimpana haasteena on kasvaa täysipainoiseksi aikuiseksi.
Tähän tarvitaan mukaan nuorten vanhempia tai muita aikuisia ihmisiä, jotka nuoret
kokevat turvallisiksi. Elämän haasteet ovat hyvinkin arkisia asioita. Niitä voivat olla
esimerkiksi arjen sujuminen, hyvinvointi ja stressinhallinta, tunteiden tunnistaminen, itsetunto, sosiaaliset suhteet sekä elämän suunnittelu. Arjen rytmittäminen alkaa säännöllisillä nukkumaanmeno- ja heräämisajoilla. Nuoret tarvitsevat unta vähintään 9 tuntia. Usein nuorilla unet arkisin kuitenkin jäävät alle 7,5 tunnin. Univaje
vaikuttaa heikentävästi mielialaan ja voi aiheuttaa jopa masennusta. Oppimiskyky
heikentyy ja uneliaisuus lisääntyy. Univaje aiheuttaa hormonitoiminnan muutoksia,
josta seurauksena lihavuutta. Oppimiskyky heikkenee väsyneenä. Hyvä uni tukee
Yhdessä tekemällä…
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stressin hallintaa ja psyykkistä tasapainoa. Se myös vaikuttaa hormonitasapainoon sekä vahvistaa vastustuskykyä.
Riittävän nukkumisen seurauksena koulusuoritukset paranevat, painonhallinta
helpottuu ja iho voi paremmin.
Nuorten päihteiden käyttö on oma
laaja alansa, joka on tärkeä ottaa huomioon nuoren kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Päihteiden käytön ongelmat on tärkeää tunnistaa jo nuoruusiässä ja näin voidaan ennaltaehkäistä
ongelmia aikuisiällä. Nuorten päihdevalistuksella on suuri merkitys päihteiden
käytön ennaltaehkäisyssä. On myös tärkeää, että nuorille kerrotaan päihteistä
totuudenmukaisesti.
Ammattiopisto Lappian pihalla ONNI-auton edustalla käytiin yksilöllisesti
läpi Rytmipyörän kautta arjen-, ruoka-,
uni-, liikuntarytmiä sekä niiden epäonnistumisesta mahdollisesti seuraavaa
rytmihäiriötä. Katsoimme nuorten kanssa videon Sydämen asia. Video on Folkhälsanin ja Väestöliiton tuottama ja Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama.
Video johdattaa nuoria miettimään tunteiden tunnistamista ja seurusteluun liittyviä asioita. Videon tavoitteena on saada nuoret pohtimaan omaa seksuaalisuuttaan. Nuoren on tärkeä ymmärtää,
että seksuaalisuus on paljon muutakin
kuin suorittamista, yhdyntäkokemusten
hankkimista tai ulkopuolelta tulevien
paineiden toteuttamista. Omilla aivoillaan ajatteleva nuori osaa pitää huolta itsemääräämisoikeudestaan ja oppii suhtautumaan seksuaalisuuteensa positiivisesti ja vastuullisesti. Nuorille painotettiin, että heillä on mahdollisuus keskustella päivän aikana käsitellyistä asioista
myöhemmin terveydenhoitajan kanssa.
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”Oli hienoa se, että pääsimme
asiakkaiden `omalle maaperälle`, joka
mahdollisti pienemmän kynnyksen
asiakkaalle tulla tutkituttamaan
omaa terveydentilaa. Vuorovaikutus
asiakkaiden kanssa oli luontevaa
ja jännitys puuttui kokonaan
tutkimustilanteistakin. Asiakkaat
olivat helpommin lähestyttäviä.
Terveysneuvonnan sekä ohjauksen
rooli korostui Kerässiepissä. Oli mukava
olla toteuttamassa ja antamassa
oma panos hankkeeseen. Oli myös
ilo huomata, kuinka ihmiset ovat
innoissaan mahdollisuudesta tuoda
terveyspalvelut lähelle heitä.”
(sairaanhoitajaopiskelija)
Kerässiepin kylätalolla
oltiin kiinnostuneita
kehonkoostumismittauksesta,
kolesteroli-, hemoglobiini-,
verensokeriarvoista sekä verenpaineen
mittauksesta. Kiinnostuksen kohteena
olivat myös Rytmipyörän teemat sekä
käden puristusvoiman mittaaminen.

ONNIssa
harjoittelu on
itsenäistä ja
erittäin asiakaslähtöistä.
Hankittua osaamista oli
helppo hyödyntää ja
harjoittelussa työskentely
varmuus aina lisääntyy.”
- Sairaanhoitajaopiskelija

Lähde
Katriina Sieppi, sairaanhoitaja, viestittää
Kerässiepin asukkaiden terveiset:
”Kiitos teille kaikille vierailusta meidän
luona täällä Kerässiepissä, meidän
kyläläiset olivat todella tyytyväisiä,
että terveyspalvelut tulivat näin
lähelle heitä ja he saivat neuvontaa
terveysasioissa. Toivoisimme, että
ONNI vierailisi myös jatkossa
kylässämme ja toimintaa voisi
kehittää ehkä niin, että sen vierailut
olisivat säännöllisiä esim. kahden
kuukauden tai kolmen kuukauden
välein. Suosittelemme ONNIn palveluja
myös muiden kuntien syrjäkylille,
jossa välimatkat ovat pitkiä terveys- ja
palvelupisteisiin.”

Tervaskanto-Mäentausta, Tiina 2008.
Teoksessa Haarala, Päivi & Honkanen,
Hilkka & Mellin, Oili-Katriina & Tervaskanto-Mäentausta, Tiina. Terveydenhoitajan osaaminen. 1. painos.
Edita.Helsinki.

KOHTAAMINEN KERÄSSIEPISSÄ
ONNI-auton palveluja tarjottiin Muoniossa Kerässiepin kylätalolla. Kylätalo
on järkkymätön esimerkki kyläläisten
uurastamisesta hyvinvointinsa edistämisessä. Kerässiepissä asuu ainutlaatuinen
kansa, joka oli rakentanut Kylätalon EUhankkeen rahoituksen tukemana keräten omarahoitusosuuden.
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Arja Meinilä (toim.)
Pohjolan Sanomat 22.2.2013

Sari Arolaakso-Ahola & Arja Meinilä

ONNI tapahtumien syklissä
Valtakunnalliset tapahtumat kunnissa ovat yhteisötason terveyden, hyvinvoinnin ja
turvallisuuden edistämistä asuinalueilla, lähellä ihmistä ja hänen arkielämäänsä. Tapahtumissa toteutuu myös vuorovaikutus yksilötasolla, jolloin mahdollistuu ennaltaehkäisevä toiminta yksilön voimavarojen tunnistamisessa sekä sairauksien ja terveyden riskitekijöiden ehkäisemisessä. Tapahtumat ovat tärkeitä yhteistyön muotoja
järjestöjen, oppilaitosten ja kuntien kesken, joita tulee edelleen kehittää.
Valtakunnalliseen Kävele sydämesi puolesta -kampanjan kävelytapahtuma syyskuussa 2013 keräsi Pellossa runsaasti osanottajia. Tapahtuman järjesti kunnan terveyden edistämisen työryhmä yhdessä sydänyhdistyksen kanssa. ONNI-auto oli myös
paikalla. Tapahtuman osanottajat saivat tietoa ja ohjausta terveysliikunnan vaikutuksista sekä tietoa terveydentilastaan mm. lihaskunnon ja kehonkoostumusmittauksissa.
ONNI-auto osallistui Sydänviikon tapahtumiin keväällä 2013 Tervolassa kunnantalolla ja Torniossa Rajalla-kauppakeskuksessa. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä
paikallisten sydänyhdistysten ja kunnan terveys- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa. Oli ilahduttavaa, että tapahtumiin osallistui runsaasti eri-ikäisiä kuntalaisia ja he
olivat kiinnostuneita omasta terveydestään ja myös liikkuva palvelu kiinnosti. Hoitotyön ja vanhustyön opiskelijat toteuttivat tapahtumissa suosittuja sydänterveyden
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kannalta terveyden – ja toimintakyvyn mittauksia sekä neuvontaa ja ohjausta. Yhteistyötä eri järjestöjen kanssa on edelleen kehitettävä, jotta kaikki voimavarat saadaan
käyttöön väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.
ONNI oli mukana myös Seniorimessuilla. Seniorimessut on vuotuinen tapahtuma
vanhusten viikolla Kemissä, joka järjestetään yhteistyössä Kemin kaupungin, Lapin
ammattikorkeakoulun sekä ammattiopisto Lappian kanssa. Messukävijöitä oli vuonna
2013 jo reilusti yli tuhat. Hoitotyön opiskelijat mittasivat ONNI-autossa verenpainetta
ja antoivat terveyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa. Messukävijät olivat tyytyväisiä
palveluun ja pieni rauhallinen ympäristö oli miellyttävä messuhälinän lomassa.
Kemissä järjestetään vuosittain oppilaitosyhteistyönä myös Terveyden edistämisen
päivä 14.2. Päivän aikana hoitotyön opiskelijat toteuttivat kehonkoostumusmittauksia ja antoivat ohjausta ja neuvontaa terveellisiin elintapoihin liittyen. Mittauspiste oli
suosittu ja ONNI-auton ovelle kertyi jonoa tuulisesta säästä huolimatta.
Terveellisten ja turvallisten ympäristöjen aikaansaamisessa on myös huomioitava
ihminen yhteisössään. Torniossa on useita vuosia toteutettu helmikuussa valtakunnallista 112 hätänumero -päivää yhdessä eri toimijoiden kanssa. Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkki ja ONNI-auto ovat olleet myös mukana toteutuksissa.
Tapahtumien tavoitteena on kiinnittää huomio vahinkojen ja onnettomuuksien
ennaltaehkäisyyn ja arjen turvallisuuteen, johon jokainen voi osaltaan vaikuttaa.
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Arja Meinilä (toim.)

Palvelut lähellä asiakasta –
toimintamalleja ja
kokemuksia
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Arja Meinilä (toim.)

Arja Meinilä & Sari Niskala

Matalan kynnyksen
terveyspalvelua kylillä
Terveyden edistäminen, ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen ovat keskeisiä
keinoja väestön terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä. Uusi terveydenhuoltolaki
velvoittaa ensisijaisesti kuntia huolehtimaan väestönsä terveyden edistämisestä. Muonion pilotissa haluttiin kehittää terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen teemapäivien
toimintamalleja eri puolilla kuntaa. Teemapäivät toteutettiin ONNI-auton kanssa ja
yhteistyössä kunnan terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen kanssa. Teemoina olivat:
hengitysterveys, tyypin 2 diabeteksen varhainen tunnistaminen, ikääntyvien toimintakyky ja testaukset, influenssarokotukset. Teemoina olivat lisäksi myös ammattiopiston
opiskelijoiden elämänhallinta ja seksuaaliterveys sekä kylätalon matalan kynnyksen
palvelu, joista on kerrottu aiemmin tässä julkaisussa, sivuilla 29–31.
Hengitysterveyden teemapäivä toteutettiin yhdessä astmahoitajan ja astmayhdistyksen kanssa. Kansanterveyden näkökulmasta keuhkosairauksien kirjo on muuttunut. Astma ja allergiat ovat yleistyneet, tupakoinnin aiheuttamasta keuhkoahtaumataudista on tullut myös taloudellinen ongelma. Myös uniapneatauti on lisääntynyt
huolestuttavasti. Vaikka miesten keuhkosyöpä on vähentynyt, on naisten keuhkosyöpä jatkuvasti yleistynyt. (Bäckmand 2010.) Teemapäivässä keuhkosairauksien riskiä
pyrittiin tunnistamaan tekemällä keuhkojentoimintakokeita; PEF- ja spirometriamittauksia ja ohjaamaan keuhkosairauden riskissä olevia tarkempiin tutkimuksiin
perusterveydenhuoltoon. Myös terveysneuvonnan keinoin motivoitiin osallistujia
terveyskäyttäytymisen muutoksiin.
Yhtenä teemapäivänä Muoniossa keskityttiin tyypin 2 diabetesriskin tunnistamiseen diabeteshoitajan kanssa. Tyypin 2 (aikuistyypin) diabeetikoita on Suomessa tiedossa noin 250 000. Lisäksi noin 200 000 sairastaa diabetesta tietämättään. Tyypin 2
diabetesta edeltää usein ns. metabolinen oireyhtymä, jonka taustalla on sekä perimä
että elämäntavat: liikapaino ja liikunnan puute. Metaboliseen oireyhtymään kuuluu
sokeriaineenvaihdunnan häiriöiden lisäksi keskivartalolihavuus, poikkeavat veren
rasva-arvot ja kohonnut verenpaine sekä häiriöt veren hyytymisessä - eli lisääntynyt
vaara sairastua valtimotauteihin. Tyypin 2 diabetekselle on myös ominaista hidas
kehittyminen ja salakavala oireettomuus. (http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/diabeteksen_ehkaisy.) Teemapäivän aikana riskiarviointien ja verensokerimittausten
perusteella toteutettiin tarpeen mukainen elintapaneuvonta ja/tai ohjattiin tarvittaessa
jatkohoitoon.
Palvelut lähellä asiakasta…
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Ikääntyneille kuntalaisille kohdennettu
teemapäivä sisälsi fyysisen toimintakyvyn
testauksia yhdessä terveyskeskuksen fysioterapeuttien kanssa sekä toiminnallisia viriketuokioita palvelutalo Marjapaikan
asukkaille yhdessä ammattiopisto Lappian
lähihoitajaopiskelijoiden kanssa. Fyysinen
toimintakyky heikkenee ikääntyessä; lihasmassa ja luuston massa pienenevät sekä nivelten liikkuvuus vähenee. Riittävä fyysinen aktiivisuus puolestaan vaikuttaa myönteisesti myös laajemmin toimintakykyyn ja
vanhenemiseen. (Bäckmand & Vuori 2010.)
Muoniossa tarjottiin terveydenhoitajan
toimesta ja opiskelijoiden kanssa kausi-
influenssarokotuksia kuntalaisille yhtenä päivänä ONNI-autossa kunnan eteläosan
kylillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittaa maksuttoman influenssarokotuksen
antamista kaikille yli 65 -vuotiaille, raskaana oleville, 6-35 kuukauden ikäisille lapsille
ja sairautensa vuoksi riskiryhmään kuuluville henkilöille (http://www.thl.fi/fi_FI/web/
fi/aiheet/rokottaminen). Muoniossa rokotukset tarjottiin kussakin kylässä asukkaan
kotitalossa, jonne kylän muut asukkaat saapuivat ilmoitettuna aikana. Rokotustilaisuuksissa oli mukava ja lämmin tunnelma. Kahvikupin ääressä, mahdollisen rokotusreaktion seurannassa ja rokotusvuoroa odotellessa vaihdettiin samalla kuulumiset.
Simossa ONNI-auto suuntasi kunnan sivukylille. Kevään 2014 aikana järjestettiin
kolmena päivänä terveyden ja hyvinvoinnin tapahtumat ikääntyvien Hyve-toimintaryhmissä Maksniemessä, Alajokikylässä, ja Ylikärpän koululla. Toimintaryhmissä
toteuttajina olivat hoitotyön- ja vanhustyön opiskelijat. Hyve-toimintaryhmien ohjaaja, sairaanhoitaja Sari Niskala, toimi yhteyshenkilönä ja oli siten myös vastuussa toteutetuista matalan kynnyksen terveydentilan mittauksista. ONNI -kiertueen hyve-toimintaryhmiin osallistui n. 30 henkilöä. Ryhmäläisten palaute vierailusta oli pelkästään positiivista. Korkea ikä, pitkät välimatkat ja huonot liikenneyhteydet ovat monelle
arkipäivää ja siksi terveyspalveluiden tuleminen ”tykö” pidettiin hyvänä ideana.
Lähteet

Bäckmand, Heli (toim.) 2010. Hyvä hengitysterveys. Opas hengityssairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Opas 12, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010. Yliopistopaino
Helsinki 2010
Bäckmand, Heli & Vuori, Ilkka (toim.) 2010. Terve tuki- ja liikuntaelimistö. Opas tulesairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Opas 11, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2010,
Yliopistopaino Helsinki 20
Diabetestietoa. http://www.diabetes.fi/diabetestietoa/diabeteksen_ehkaisy. Viitattu
20.4.2014.
Rokottaminen. http://www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/rokottaminen. Viitattu 20.4.2014.
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Arja Meinilä (toim.)

Sari Leppälä, Carita Kauppila & Nadja Vakkuri

Perheiden hyvinvoinnin
tukeminen ja ONNI-auto,
palveluja lähelle asiakasta
Moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön näkökulmasta myös lapsiperheiden
tarpeita voidaan hyvin huomioida ONNI-auton toimintaa kehitettäessä. Kun yhdistetään luovuutta ja idearikkautta käytännönläheisyyteen, saadaan tulokseksi toimivia kokonaisuuksia.

TAUSTAA JA TULEVAISUUTTA
AVOIMESTA PÄIVÄKOTITOIMINNASTA KEMISSÄ
Kemin kaupunki järjesti avointa päiväkotitoimintaa, johon vanhemmat tulivat yhdessä lastensa kanssa, vielä 90-luvun loppupuolella. Sen jälkeen ei tämäntyyppistä
toimintaa ole kaupungilla ollut, seurakunnalla kylläkin perhekerho toimintaa. Syksyllä 2010 kävin Imatralla Avoin varhaiskasvatus- seminaari koulutuksen. Sieltä sain
idean lähteä kehittämään avoimen päiväkotitoiminnan tyyppistä toimintaa Kemiin.
Lähdin suunnittelemaan toimintaa opiskelijavetoisesti siten, että silloisessa KemiTornion ammattikorkeakoulussa sosionomi (AMK) koulutuksessa olevat, lastentarhanopettaja kelpoisuutta opiskelevat opiskelijat, ovat vastuussa toiminnan suunnittelusta, sisällöistä, toteutuksesta ja kehittämisestä, opettajan toimiessa ohjaajana. Tammikuussa 2011 Muksupiiri pyörähti käyntiin ja kevät meni toimintaan sisälle pääsemiseen. Kehittämistä jäi ensimmäisen kevään osalta paljon, mutta syksyllä 2011 kokonaisuus alkoi toteutua käytännössä jo paremmin. Muksupiirissä on käynyt vaihdellen 6–15 perhettä per toimintapäivä ja osallistujat ovat pääosin olleet kotona olevia
äitejä lastensa kanssa. Mukana on välillä ollut myös isiä ja isovanhempia. Lapset ovat
olleet iältään kahdesta viikosta viiteen vuoteen, eli haastetta on toiminnan pyörittämisessä riittänyt!
Näillä näkymin Kemin kaupunki aloittaa syksystä 2014 uudelleen avoimen päiväkotitoiminnan. Suunnittelu on vielä vaiheessaan, mutta toivomme, että opiskelijamme voivat myös jatkossa olla aktiivisina toimijoina kyseisessä toiminnassa ja kartoitamme, josko myös ONNI-auto olisi jollakin tavoin mukana. Myös Torniossa maaliskuussa 2014 avatussa Perheiden talossa, olisi monia mahdollisuuksia ONNI-auton
hyödyntämiseen erilaisten asiakasryhmien, myös lasten ja lapsiperheiden, kanssa.
Ideointipalavereita on jo käyty, ja tullaan vielä tämän kevään 2014 aikana käymään.
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HYVINVOINTIPYSÄKKI JA ONNI MUKSUPIIRISSÄ
Muksupiirissä on käynyt Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipysäkiltä terveysalan opiskelijoita, fysioterapeutteja ja sairaanhoitajia, pitämässä vanhemmille erilaisia
info- ja toiminnallisia tuokioita. Vanhemmat ovat antaneet toiminnasta hyvää palautetta ja toivovat samantyyppistä myös jatkossa. Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeen aikana suunnittelimme paria toiminnallista tapahtumaa Kemin kaupungin Hepolan kaupunginosaan, mutta asiakasperheitä ei ilmoittautunut yhtään, joten
käytäntöön asti emme ideaa vielä saaneet. Ajatuksena oli, että terveysalan opiskelijat
olisivat tehneet Terveys- ja hyvinvointiauto ONNIssa vanhemmille mittauksia ja infotuokioita. Sosionomiopiskelijat olisivat vastaavasti suunnitelleet ja toteuttaneet lapsille
toimintaa tällä välin. Tämän tyyppistä toimintaa voisi kuitenkin lähteä jatkossa kehittämään ja ONNI-auton kohderyhmänä voisivat olla niin avoimen päiväkodin perheet
kuin Kemin kaupungin perhepäivähoitajatkin lapsineen. Uskoisin, että yhteistyössä
eri tahojen kanssa, tämäntyyppinenkin toiminta saataisiin toteutettua.
Onnistuneen toiminta- ja infotilaisuuden äidit saivat kokea 24.3.2014, kun kaksi
terveydenhoitajaopiskelijaa kertoi Muksupiirissä ja demonstroivat rintojen omatoimista tarkkailua. Toivottavasti ONNI-auto saadaan jatkossa yhä enemmän palvelemaan
myös lapsiperheiden tarpeita!

RINTOJEN OMATARKKAILUN OHJAUSTA MUKSUPIIRISSÄ
Rintojen omatarkkailun tärkeyttä korostetaan liian vähän naisille. Rintojen omatarkkailun avulla nainen oppii tuntemaan omat rintansa terveinä ja näin ollen osaa havaita jo aikaisessa vaiheessa mahdolliset pahanlaatuiset muutokset rinnassa. Rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. Noin joka kahdeksas nainen sairastuu jossain elämänsä vaiheessa rintasyöpään.
Terveydenhoitajaopiskelijat Carita Kauppila ja Nadja Vakkuri suunnittelivat ja toteuttivat kehittämistehtävänään rintojen omatarkkailun ohjaustilanteen Muksupiirissä. Tavoitteena oli, että Muksupiiriin osallistuvat naiset oppivat ymmärtämään
rintojen omatarkkailun tärkeyden. Tehtävän tuotoksena syntynyt rintojen omatarkkailun ohjausmateriaali otetaan jatkossa opiskelijoiden käyttöön terveys- ja hyvinvointiauto ONNIssa. Muksupiirissä läpikäytyjä asioita olivat naisen terveyden edistäminen, rinnan rakenne, rintojen omatarkkailun tärkeys sekä rinnan muutokset.
Osallistujien mielestä ohjaustilanne onnistui pääosin kiitettävästi. He kokivat että
ohjaustilanne oli hyvä, mielenkiintoinen ja aihe on tärkeä. Lisäksi tietoa oli monipuolisesti sekä esitys oli selkeä ja tarpeeksi lyhyt, koska aikaa piti jäädä myös lasten kanssa
olemiseen.
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Päivi Rantakeisu, Margit Ylimaunu & Arja Meinilä

Työttömille terveystarkastus
Keskeinen tavoitteemme Suomessa on kaventaa terveyseroja eri väestöryhmien välillä.
On kiinnitettävä huomiota erityisesti terveyspalvelujen ulkopuolelle jäävien, kuten
työttömien terveydenhoitoon ja heidän työ- ja toimintakykynsä ylläpitämiseen sekä
arvioitava heidän palvelujen tarvetta. Pitkäaikaistyöttömät ovat yleensä matalasti
koulutettuja ja he kärsivät usein monista terveydellisistä ja sosiaalisista ongelmista.
Monet pitkäaikaissairaudet, kuten verenkierto- ja hengityselinsairaudet sekä tuki- ja
liikuntaelinsairaudet ovat heillä noin kaksi kertaa yleisempiä kuin korkea-asteen
koulutuksen saaneilla.

Palvelut lähellä asiakasta…

•

41

Ylitornion ja Tervolan kunnat päättivät pilotoida pitkäaikaistyöttömien terveystarkastuksia ONNI-auton avulla. Pilotit toteutuivat syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana.
Terveyskeskuksen yhteyshenkilöt selvittivät terveystarkastusten kohderyhmän yhdessä työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen kanssa sekä kutsuivat heidät terveystarkastukseen.
Terveystarkastukset toteutuivat ONNI-autossa työttömän asiakkaan kotipihalla
tai muussa sovitussa paikassa. Haastattelutilanteessa olivat läsnä terveyden- tai sairaanhoitajaopiskelija sekä useasti myös sosionomiopiskelija yhdessä asiakkaan kanssa.
Opiskelijoiden ohjauksesta vastasivat kunnan työterveydenhoitaja / terveydenhoitaja
ja opettaja, joka huolehti myös auton järjestelmien, laitteiden ja välineiden kunnosta.
Terveydenhoitaja huolehti asiakastietojen tallentamisesta asiakastietojärjestelmiin.
Ylitorniolla terveystarkastuksia tehtiin neljällä kylällä, joihin osallistui yhteensä 5
työtöntä. Suurin osa terveystarkastuksista tehtiin asiakkaiden kotipihalla. Kahdella
käynnillä järjestettiin myös matalan kynnyksen palvelua kylän asukkaille ja siihen
osallistui useampia asiakkaita. Kaikki asiakkaat olivat tyytyväisiä palveluun. Ideana
ONNI-auto on hyvä, mutta kustannusnäkökulmasta katsottuna toteutetussa pilottihankkeessa oli liian vähän asiakkaita/päivä. Jatkoa ajatellen olisi tärkeää, että asiakkaita saataisiin useampi päivässä, koska välimatkat ovat niin pitkiä. Asiakkaiden
saamiseksi terveystarkastuksiin pitää varmaan vielä miettiä sopivia keinoja. Kehitettävää voisi olla myös opiskelijoiden ja terveydenhoitajan yhteistyössä. Opiskelijat voisivat osallistua tehokkaammin terveystarkastukseen ja tällä tavoin vahvistaa ammattitaitoaan. Terveydenhoitajan näkökulmasta uusi ja mukava kokemus, tuo vaihtelua
työnkuvaan ja uutta näkökulmaa.

42

•

Arja Meinilä (toim.)

Sari Arolaakso-Ahola, Heidi Juuso, Anitta Hinkkainen, Pirkko Hilden & Anneli Paldanius

ONNI ikäihmisten ja omais
hoitajien hyvinvointia edistämässä
Tällä hetkellä Suomessa on yli 63 -vuotiaita jo reilu miljoona. Heistä suurin osa elää
arkeaan itsenäisesti. Selviytyminen kotona mahdollisimman pitkään on monen
ikääntyvän tavoite. Ikääntyneen kotona selviytymistä ja itsenäistä suoriutumista pyritään tukemaan kehittämällä uudenlaisia palveluita. Ikääntyville suunnattuja liikkuvia palveluita kokeiltiin useassa hankkeen pilotissa.
Sari Arolaakso-Ahola

ONNI-AUTOLLA IKÄIHMISTEN
HYVINVOINTIKÄYNNEILLÄ KEMISSÄ
Kemissä liikkuvien palveluiden kokeilu kohdistui 80 vuotta täyttäviin kemiläisiin, jotka eivät vielä ole sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Mukaan kokeiluun valikoitui
satunnaisotannalla 20 ikäihmistä kaupungin keskustan ulkopuolelta. Käyntiin sisältyi
terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä haastattelu sekä erilaisia terveyteen liittyviä mittauksia. Käynneillä jaettiin tietoa alueen palveluista sekä toteutettiin tarvittaessa ykIhana kun näin
silöllistä ohjausta ja neuvontaa.
huolehditaan
Kaupungin vastuuhenkilö oli mukana
ihmisistä
käyntien suunnittelussa ja käynnistämisessä sekä neuvoi ja ohjasi opiskelijoita
Ihana, että tämmöinen on
yhteistyössä ohjaavan opettajan kanssa.
Tarvittaessa vastuuhenkilö käynnisti tarHirveän tärkeää, että
kemman palvelutarpeen arvioinnin kotion päästy tämmöiseen
hoidon kautta.
Kokeilussa mukana olleista 80-vuotiaisIhana yllätys
ta suurin osa on hyvässä fyysisessä kunnossa ja he saavat tarvittaessa apua ja
Hienoa palvelua, kun
tukea kotona selviytymiseen omaisilta
tullaan ihan kotiovelle
tai ystäviltä. Muistiin liittyvä huoli tuli
esille lähes jokaisella kotikäynnillä. Huoli liittyi usein omaan jaksamiseen muistisairaan puolison omaishoitajana. TerPalvelut lähellä asiakasta…
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veyteen liittyvissä mittauksissa nousi esille korkeita verenpainearvoja lääkityksestä
huolimatta. Tällaisissa tapauksissa henkilö ohjattiin olemaan yhteydessä pikaisesti
terveyskeskukseen hoidontarpeen arviointia varten. Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää ohjausta ja neuvontaa annettiin muun muassa ravitsemukseen, kuljetuspalveluihin, kotijumppaan sekä muistiin liittyvissä asioissa.
Kotipihaan tuleva palvelu, ohjaus ja neuvonta koettiin todella hyödyllisiksi, koska
hyvinvointipalvelut ovat keskustassa ja niiden saatavuus ikäihmisille vaikeutunut.
Arja Meinilä

OMAISHOITAJILLE KOKONAISVALTAISTA
TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ JA PALVELUOHJAUSTA
Keminmaassa, Torniossa ja Pellossa kehitettiin ikääntyneiden (yli 65 -vuotiaiden)
omaishoitajien terveystarkastusmallia haja-asutusalueella liikkuvan palvelun avulla.
Näissä kolmessa kunnassa terveystarkastusten toteutukset poikkesivat hieman toisistaan. Kunnan yhteyshenkilö huolehti tiedottamisesta kunnassa ja selvitti terveystarkastuksen kohderyhmän, lähetti heille kutsun sekä sopi ajan terveystarkastukseen.
Kunnan yhteyshenkilönä toimi sairaanhoitaja/terveydenhoitaja tai palveluohjaaja,
joka oli myös mukana terveystarkastuksissa. Myös muita ammattilaisia oli mukana
terveystarkastuksissa esim. Pellon pilotissa. Osa terveydentilan mittauksista suoritettiin etukäteen, esim. Keminmaassa omaishoitajalla oli mahdollisuus käydä ennen
tarkastusta laboratoriokokeissa terveyskeskuksessa. Terveystarkastukset toteutettiin
terveys- ja hyvinvointiauto ONNIssa ja yhteinen päätöskeskustelu omaishoitajan
kotona. Keminmaassa ja Torniossa päivän aikana toteutui kaksi tai kolme terveystarkastusta.
Anneli Paldanius

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄT
KOTIKÄYNNIT KEMINMAASSA
Keminmaan kunnan kaikille omaishoitajille, joiden hoidettava omainen on 65 vuotta
tai sen yli. Hyvinvointia edistävä kotikäynti ja terveystarkastus tehtiin ONNI-autossa.
Sen tekivät Keminmaan kunnan terveydenhoitaja ja palveluohjaaja yhdessä opiskelijan/opiskelijoiden kanssa. Opettaja ja toinen opiskelija olivat omaishoidettavaan tukena kotikäynnin ajan.
Omaishoitajien terveystarkastukset oli jouduttu keskeyttämään Keminmaan kunnassa kymmenen vuotta sitten resurssien puutteen vuoksi. Nyt ONNI-auto teki mahdolliseksi mennä omaishoitajien kotiin ja kunnan työntekijät saivat avukseen opettajan ja vähintään kaksi opiskelijaa. Keminmaan kunta oli tehnyt päätöksen, että kaikki omaishoitajat, jotka hoitavat yli 65-vuotiasta omaista saavat hyvinvointia edistävän
kotikäynnin. Esiselvityksen perusteella heitä oli 43.
Neuvotteluja omaishoitajien hyvinvointia edistävistä kotikäynneistä käytiin kevään
2013 aikana kolme kertaa Keminmaan kunnan hyvinvointipalveluiden edustajien ja
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Geronomiopiskelija Reetta-Kaisa Parviainen jumppaa omaishoidettavan kanssa.

ammattikorkeakoulua edustavan yliopettaja Anneli Paldaniuksen kanssa. Hyvinvointia edistävään kotikäyntiin osallistuminen oli omaishoitajille vapaaehtoista. Omaishoitajille laitettiin Keminmaan kunnasta informaatiokirje tulevan syksyn kotikäynnistä ja
heille järjestettiin 28.5.2013 mahdollisuus tutustua ONNI-autoon. Tutustumiskäynnillä
kerrottiin myös tulevasta kotikäynnistä. Omaishoitajat tekevät arvokasta työtä ja tarvitaan tutkimusta heidän hyvinvointinsa edistämiseksi (Mikkola 2009; Zechner 2010).
Asiakkaiden kohtaamisessa noudatettiin kaikissa vaiheissa hoitotyön arvoja ja eettisiä periaatteita. Kaikissa toiminnoissa tavoiteltiin hyvää asiakkaalle, opiskelijoille ja
ohjaajille. Tavoitteena oli yhteistyössä saavuttaa moniammatillisuuden avulla kokonaisvaltainen omaishoitajien terveyttä ja hyvinvointia edistävä kotikäynti. Humanistis-altruistinen arvojärjestelmä antaa perustan hoitotyölle. Siihen kuuluu myös herkkyys itseä ja toisia kohtaan, auttaminen ja luottamus, myönteisten ja kielteisten tunteiden ilmaiseminen sekä luovuus ja ongelmia ratkaiseva huolenpito. Hoitotyöhön voi
liittyä opetusta ja tukemista. Potilaan inhimilliset tarpeet huomioidaan ja hänelle
mahdollistetaan henkinen tuki. (Watson 1993.)
Omaishoitajat tekevät arvokasta ja pyyteetöntä työtä. Työn perustana on huolenpito ja välittäminen hoidettavaa kohtaan. Mikkolan (2009) tutkimuksen mukaan
omaishoidon tuki ja hoivapalvelujen käyttäminen perustuu yhteiseen sopimukseen
puolisohoidossa. Palveluja järjestettäessä tulee huomioida yksilölliset tarpeet ja puolisoiden keskinäiselle suhteelle ja yhteiselle elämälle asettamat merkitykset ja tavoitteet.
Palvelut lähellä asiakasta…
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Uusi vanhuspalvelulaki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, eli ns vanhuspalvelulaki astui voimaan 1.7.2013.
(Laki 980/2012.) Laissa halutaan turvata iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti lainsäädännöllä. Lainsäädännön tavoitteena on mm. edistää ikääntyneiden hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointieroja, sekä turvata ikääntyneiden palvelutarpeen arviointiin pääsy ja määrältään ja laadultaan riittävät palvelut. Vanhuspalvelulaki-hankkeen nimestä käytetään myös muotoa Ikääntyneitä koskevan lainsäädännön vahvistaminen, ns. ikälaki.
Lähteet

Mikkola, Tuula 2009. Sinusta kiinni- Tutkimus puolisohoivan arjen toimijuuksista.
Acta Universitatis Helsinki.
Zechner, Minna 2010. Informaali hoiva sosiaalipoliittisessa kontekstissa. Acta Universitatis Tamperensis 1543.
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012, Suomen Eduskunta.
Watson, Jean 1993. En teori för omvårdnard, omvårdnard och humanvetenskap. Studentlitteratur
Anita Hinkkainen & Pirkko Hilden

LAAJA-ALAINEN TERVEYSTARKASTUS JA PALVELUOHJAUS
ONNI -autohanke on ollut hyvä. Se on mahdollistanut asiakkaille palveluja, joita heillä on ollut muuten vaikea saada, esim. omaishoitajien terveystarkastukset. Keminmaan kunta valitsi omaishoitajien terveystarkastukset toteutettavaksi ONNI-autolla.
Kunnan puolesta oli mukana palveluohjaaja ja vastaava sairaanhoitaja/terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijat haastattelivat ja tarkastivat
omaishoitajat ONNI-autossa palveluohjaajan ja terveydenhoitajan opastamana. Samanaikaisesti geronomiopiskelijat olivat hoidettavan kanssa kotona ja havainnoivat
kotitilannetta.
Omaishoitajat kokivat tarkastustilanteen ONNI-autossa erittäin hyvänä. Heidän
kertomansa mukaan tilanne oli rauhallinen ja he saivat puhua henkilökohtaisista
asioista hoidettavan kuulematta. Myös se koettiin hyvänä, että hoidettavan pystyi
jättämään kotiin opiskelijoiden turvin ja se, että ONNI-auto tuli kotiin eikä hoitajan
tarvinnut lähteä kotoaan.
Terveystarkastus ja palveluohjaus oli laaja-alaisempaa, kun päästiin näkemään asiakkaan kotiolot. Pystyttiin kiinnittämään huomiota turvallisuusriskeihin ja siihen miten arki kotona sujui. Asiakkaita saatiin ohjattua palvelujen piiriin ja ennaltaehkäisevästi tuli paljon hyödyllistä tietoa. Omaishoitajia pystyttiin ohjaamaan moniammatillisesti ja heitä voitiin ohjata huomioimaan turvallisia tapoja toimia hoidettavan kanssa.
Opiskelijoita oli riittävästi. Osa pystyi olemaan hoidettavan luona kotona ja osa
hoitajan tarkastuksessa ONNI-autossa. Opiskelijoiden valmistellut ohjaustilanteet/
kaavakkeet kotitarkastukseen ja hoidettavan luona työskentelyyn olivat hyviä.
46

•

Arja Meinilä (toim.)

Kehittämisajatuksena on, että opiskelijat voisivat laittaa hoitotarvikkeet ja
muut tarvittavat materiaalit valmiiksi ja
että opiskelijoiden tehtävät olisivat sovittuna etukäteen. ONNI-autossa tulisi olla
rauhallinen tarkastustilanne ja opiskelijakiintiö. Erittäin hyvänä koettiin se, että
aluksi oli yksi sama opiskelija mukana
jokaisessa tarkastuksessa. Hänellä oli
materiaalit valmiina ja kokemus aikaisemmista tarkastuksista. Hän pystyi organisoimaan ja ohjaamaan myös uusia
opiskelijoita terveystarkastuksiin.

ONNI-autossa tehdyissä omaishoitajan
terveystarkastuksessa kartoitetaan
kokonaisvaltaisesti omaishoitajan terveyttä,
omaishoidettavastakin huolehditaan tarkastuksen
ajan. Omaishoitaja on tottunut olemaan hoitajana –
ONNI-auto tulee omaishoitajan luo, palvelu on häntä
varten. Opiskelijoille ONNI-auto on antoisa paikka
tarkastukselle – intiimi, rauhallinen tila, vailla
muuta ”hälinää” ympärillä. Yhteistyö oppilaitoksen
ja kaupungin välillä on sujunut luontevasti.
– Terveydenhoitaja Heidi Juuso

Sari Arolaakso-Ahola, Heidi Juuso

OMAISHOITAJILLE TERVEYSTARKASTUKSET JA
IKÄÄNTYVIEN PALVELUOHJAUSTA TERVEYS- JA
HYVINVOINTIKIOSKISTA TORNIOSSA
Myös Torniossa toteutettiin omaishoitajien terveystarkastuksia. Terveystarkastukset
toteutuivat monialaisena opiskelijatyönä. Opiskelijoiden ohjauksesta vastasi opettaja,
joka ajoi autoa ja oli paikalla toiminnan ajan. Autossa oli aina myös mukana Tornion
kaupungin työtekijä, palveluneuvoja tai terveydenhoitaja. Terveystarkastuksen aikana opiskelijat huolehtivat tarvittaessa hoidettavasta hänen kotonaan tai muussa sovitussa paikassa.

Omaishoitajien terveyden- ja hyvinvoinnin rasteilla Juoksengin kylätalolla.
Palvelut lähellä asiakasta…
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Tornion pilotissa oli lisäksi tarkoitus
pilotoida ja kehittää haja-asutusalueella
matalan kynnyksen terveys- ja hyvinvointikioskimallia. Kokeilu käynnistyi jo
keväällä 2013, jolloin geronomiopiskelijat
Tiia Tolppanen ja Katri Kummu kehittivät opinnäytetyössään ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaa toimintamallia
hyödyntäen sähköisiä palveluita. Toiminta ei tavoittanut asiakkaita toivotulla
tavalla ja asiakkaat tulivat pääsääntöisesti Omaishoitajia tutustumassa ONNI-autoon.
hakemaan terveystarkastuksia ja erilaisia
terveyteen liittyviä mittauksia.

Arja Meinilä

OMAISHOITAJAT TERVEYDEN JA
HYVINVOINNIN RASTEILLA PELLON KYLÄTALOILLA
Pellon mallissa puolestaan omaishoitajat saapuivat lähimmälle kylätalolle tai keskustan palvelutalolle hoidettavansa kanssa. Kylätalot sijaitsivat Juoksengissa, Orajärvessä
ja palvelutalo Kyllinkeidas kunnan keskustassa. Kylätaloilla terveyden- ja toimintakyvyn mittaukset ja palvelutarpeen arvioinnit tehtiin eri pisteissä ja niitä suorittivat
fysioterapeutti Maija Havela, suuhygienisti Taina Kivilompolo ja terveydenhoitaja
Pirjo Mantere yhdessä vanhustyön ja hoitotyön opiskelijoiden kanssa. Päivän aikana
toteutui 6-8 terveystarkastusta ja samalla omaishoitajilla oli mahdollisuus tavata muita
ja myös hoidettavien kanssa seurustelu luonnistui hyvin. Kylätalot olivat viihtyisiä ja
siellä vallitsi lämmin ja iloinen ilmapiiri.
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Katri Kummu & Tiia Tolppanen

Toimintamalli ikääntyneiden
ohjaukseen ja neuvontaan
Opiskelimme Kemi-Tornion ammattikorkeakoulussa vanhustyön koulutusohjelmassa vuosina 2010–2013. Opinnäytetyönä kehitimme toimintamallin ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaan ONNI-autoon. Toimintamallissa hyödynnetään sähköisiä
palveluita ja malli otettiin käyttöön ONNI-autossa.
Toimintamallin tarkoituksena on selvittää ikäihmisen avuntarve ja tarjota tietoa
ikääntyville suunnatuista palveluista Länsi-Lapin syrjäkylillä. ONNI-autossa annetaan ohjausta ja neuvontaa kotona asuville ikäihmisille sekä heidän läheisilleen. Henkilökohtainen ohjaus ja neuvonta toteutetaan asiakas- ja voimavaralähtöisesti sekä
asiakkaan yksityisyyttä kunnioittaen. Tavoitteena on auttaa ja tukea ikäihmisiä ar-

Asiakkaaksi
tuleminen

PAAVO
A. Arjessa selviytyminen
1. Asuminen
2. Asiointi
3. Kodinhoito
4. Siirtyminen ja liikkuminen
5. Henkilökohtainen hygienia
6. Pukeutuminen ja riisuminen
B. Terveys
1. Sairaudet ja aistitoiminnot
2. Lääkehoito ja terveydentila
3. Elämäntavat ja liikunta

IKÄTUPA

Yhteenveto;
missä eniten
ohjauksen ja
neuvonnan
tarvetta?

Apua arkeen

A.

Terveys

B.

Vireyttä vuosiin

C.

Taloudellinen,
sosiaalinen
ja henkinen tuki

Asuminen

C. Sosiaalinen ja
henkinen
hyvinvointi
1. Sosiaalinen tuki ja
osallistuminen
2. Myöhäisiän masennusseula
3. Kuvaus elämäntilanteesta

Kuvio 2. Toimintamalli ikääntyneiden ohjaukseen ja neuvontaan
Palvelut lähellä asiakasta…
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jesta selviytymisessä ja löytää sopivia
Auto voisi
palveluita sekä toimintaa omasta kunmäärättynä päivänä
nasta. Ikäihmisen motivoiminen ja tukekäydä vaikka Hepola,
minen ovat tärkeä osa ohjausta ja neuvontaa. Tarve ohjaukseen ja neuvontaan
Ajos, Karihaara ynnä muilla
kartoitetaan ensin yhdessä ikäihmisen
alueilla, jossa porukka olisi
kanssa PAAVO -itsearviointimenetelmän
yhdessä paikalla.
avulla. Apuna käytetään myös IkäEhyt –
hankkeessa kehitettyä IkäTupa –interVoisiko autosta saada
netsivustoa. IkäTupa -sivuilta löytyvät
hyvinvointipalvelujen
alueet apua arkeen, asuminen, taloudellilisäksi muitakin palveluja,
nen-, sosiaalinen- ja henkinen tuki, terkuten pankki ja reseptien
veys ja vireyttä vuosiin. Näiltä osa-alueiluusiminen?
ta löytyvät kunnan ja yksityisten palveluntuottajien palvelut ja yhteystiedot.
Mikäli kunnassa ei ole käytössä IkäTupainternetsivustoa, etsitään tarvittavat yhteystiedot kyseisen kunnan internetsivuilta. Kuviossa 2 on kaavio toimintamallista,
josta ilmenee ohjaus ja neuvonta prosessina. Ohjaustilanteeseen on hyvä varata aikaa,
sillä se voi kestää maksimissaan kaksi tuntia ja sen on oltava kiireetön sekä asiakkaan
voimavarat on otettava huomioon. Toimintamalli on sovellettavissa muihinkin asiakasryhmiin ja palveluympäristöihin.

OPISKELIJANA MUKANA KEHITTÄMISTYÖSSÄ
Keväällä 2013 olimme työharjoittelussa Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa. Pääsimme mukaan ONNI-auton toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen hieman ennen auton käyttöönottoa. Osallistuminen ONNI-auton toimintaan oli helppoa ja nautimme kehitystyöstä. Auton toiminnan kehittämiseksi keräsimme asiakkailta ideoita, ehdotuksia ja toiveita avoimissa työpajoissa. Kysyimme,
millaista ohjausta ja neuvontaa sekä millaista palvelua ONNI-auton tulisi tarjota.
Autoa oli helppo lähteä markkinoimaan, koska uskomme vakaasti ONNIn tuomiin
mahdollisuuksiin.
Osana opinnäytetyöprosessia ja työharjoittelua testasimme kehittämäämme toimintamallia asiakkaiden kanssa. Testausten aikana saimme hyödyllistä tietoa toimintamallin käytettävyydestä sekä ONNI-auton toiminnan suunnittelusta. Kirjasimme ilmenneet kehityskohteet ylös, jotka myöhemmin korjattiin. Työskentely liikkuvassa terveys –ja hyvinvointiyksikössä oli antoisaa. Opinnäytetyönä kehittämämme toimintamalli on hyvä työkalu ikäihmisten ohjaukseen ja neuvontaan ONNIauton toiminnassa.
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ONNI oppimis- ja
työympäristönä
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Varpu Tukia

Geronomiopiskelijana
ONNI-autossa
Lapin ammattikorkeakoulun geronomiopiskelijana suoritin viimeisen lukukauden
syventävän harjoittelun Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa. Osallistuin eri kuntien pilottien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Harjoittelu toteutui moni
ammatillisena yhteistyönä hoitoalan opiskelijoiden ja kuntien edustajien kanssa.
Olin ONNI-auton mukana yhtäjaksoisesti seitsemän viikkoa osallistuen eri kunnissa omaishoitajien terveystarkastuksiin, senioripisteissä käynteihin, erilaisiin tapahtumiin sekä toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen.

AJETAAN ASIAKKAIDEN LUO
Omaishoitajien terveystarkastusten käytännön toteutusta ryhdyttiin suunnittelemaan hyvissä ajoin. Kun omaishoitajalle tehtiin terveystarkastus ONNI-autossa, oli
opiskelijoita sen aikaa omaishoidettavan seurana heidän kotonaan. Käynnin suunnittelussa oli otettava huomioon hoidettavan kunto ja varauduttava kaikenlaisiin tilanteisiin. Siksi ONNI-autoon hankittiin materiaalisalkku, joka sisälsi aineistoa mm.
kodin turvallisuudesta, ravitsemuksesta, liikunnasta ja suun terveydestä. Lisäksi varauduttiin viriketuokioiden ohjaukseen esim. musiikin tahtiin. Omaishoitajat pitivät
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hyvänä, että ONNI-auto tuli heille piOlipa mukava, kun
haan ja he saivat olla siellä rauhallisin
kävi vieraita!
mielin niin kauan kuin tarve vaati. Usein
– Omaishoidettava
heillä oli kova tarve purkaa tunteitaan
luottamuksellisessa ilmapiirissä. Oli
Olipa hyvä, että nämä
myös huomioitavaa, että asiakkaat olivat
asiat tulivat puheeksi!
omassa elinympäristössään paljon vapautuneempia ja avoimempia.
– Omaishoidettava kodin
Matalan kynnyksen palvelua toteutetturvallisuuslistaa täytettäessä
tiin mm. vierailemalla senioripisteiden
kokoontumisissa tai ajamalla ennalta sovittuun kohtaamispaikkaan, jonne asiakas sai tulla haluamiaan mittauksia tai
ohjausta varten. Joskus kuntakäynnillä oli ennalta sovittu teema, kuten diabetes. Silloin keskityttiin mittaamaan verensokeriarvoja, tekemään riskitesti ja antamaan neuvontaa. Joskus mukana oli kehon koostumusanalysaattori, josta saa monipuolista
tietoa terveydentilasta. Sekä hyvät että huonot tulokset motivoivat tehokkaasti.
Asiakkaat olivat tyytyväisiä ja toivoivat matalan kynnyksen palvelusta säännöllistä.
Syventävä harjoittelu ONNI-auton mukana oli palkitsevaa ja se tarjosi mahdollisuuden soveltaa yllättävän monia teoriaopintoja käytäntöön – alkaen auttamismenetelmistä palvelujen kehittämiseen saakka. Pilottien myötä pääsi vierailemaan eri
kunnissa Simosta Muonioon, ja sai tehdä moniammatillista yhteistyötä kuntien viranhaltijoiden ja opiskelijoiden kanssa. Kohtaamiset asiakkaiden kanssa kehittivät
vuorovaikutustaitoja ja heidän hyvä palautteensa vahvisti kokemusta, että palvelu
tuli tarpeeseen.

Opiskelu geronomiksi
geronomiopinnot yht. 210 op, josta harjoittelun osuus 60 op:
• orientoiva harjoittelu ja ammattianalyysi
• ikääntyneen hyvinvoinnin edistäminen eri toimintaympäristöissä
• ikääntyneen väestön palveluiden johtaminen, kehittäminen ja organisointi
• syventävä harjoittelu
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Maija Grekula

Sairaanhoitajaopiskelijan päivä
ONNI-auton matkassa
Hyvinvointipysäkkiharjoittelun toisella viikolla pääsin ONNI-auton mukana tekemään
terveystarkastuksia omaishoitajille Tornioon. Aamulla lähdimme koulun pihalta liikenteeseen jo ennen kahdeksaa. Aamupäivällä oli yksi terveystarkastus, jossa minä olin pitämässä seuraa hoidettavalle, kun hänen omaishoitajalle tehtiin autossa tarkastus. Hoidettavan kanssa oli mukava olla, kun keskusteltavaa riitti ja asiakas oli puhelias ihminen.
Omaishoitajan terveystarkastuksen ajan hoidettavan luona on hyvä olla jonkun
pitämässä seuraa ja järjestämässä hoidettavalle sillä välin viriketoimintaa hänen jaksamisen ja kiinnostuksen mukaan. Aluksi tuntui oudolta mennä tuntemattoman kotiin ja ryhtyä keskustelemaan oudon ihmisen kanssa. Onneksi omaishoidettava oli
puhelias ja tarinaa tuli paljon, kun alettiin jutella. Aika meni rattoisasti, mutta jälkeenpäin mietin, että jos asiakas ei jaksa keskustella, eikä hänellä ole kiinnostusta
jumppaan tai muuhun viriketoimintaan, saattaa aika käydä pitkäksi. Tällaisten tilanteiden varalle olisi hyvä, jos asiakkaista olisi ennakkoon tietoa, niin omaishoitajasta
ja hänen hoidettavasta läheisestä.
Iltapäivästä oli toinen omaishoitajan terveystarkastus, jossa minä sain olla mukana
toteuttamassa tarkastusta ja haastatella omaishoitajaa. Tilanne oli mukava ja antoisa,
kunhan tilanteeseen pääsi mukaan. Etukäteen en tiennyt tarkastuksesta mitään, enkä
ole aikaisemmin ollut seuraamassa yhtäkään tämän kaltaista terveystarkastusta, niin
aluksi olin melko hukassa asioiden kanssa, enkä tiennyt miten tilanteessa olisi pitänyt
lähteä liikkeelle, joten tunne oli kaoottinen. Mielestäni olisi ehkä ollut parempi minulle ja omaishoitajallekin, jos olisin enempi ollut kuuntelu ja katselu oppilaana minulle ensimmäisessä tarkastuksessa ja itse osallistunut käytännössä tarkastukseen
vasta seuraavalla kerralla, jolloin tilanteen kulku ja työskentelytavat autossa olisivat
olleet tutumpia minulle. Kaiken kaikkiaan tarkastus meni kuitenkin hyvin ja seuraavat kerrat olivat minulle jo huomattavasti helpompia toteuttaa.
Seuraavat omaishoitajien terveystarkastukset toteutimme Keminmaassa keskiviikkona. Oli mukavaa, kun sain olla autossa mukana kummassakin terveystarkastuksessa, jolloin pääsin jo hyvin käsitykseen terveystarkastusten kulusta. Asiakkaat
olivat hyvin mukavia ja kiitollisia, että heitä tultiin kotiin katsomaan ja heille annettiin paljon aikaa heidän omien asioiden läpikäymiseen, ja että heitä oikeasti kuunneltiin ja annettiin hyviä ohjeita. Itselleni tuli todella hyvä mieli, kun tuli tunne, että
todella sai olla avuksi ja omaishoitaja sai aikaa pelkästään itsellensä.
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Sairaanhoitajaopiskelija

Ohjaustaidot puntarissa –
oppia ikä kaikki
Yksi viikon harjoittelupäivistä kului myös ONNI-auton mukana Keminmaalla. Kävimme tekemässä kahdelle omaishoitajalle terveystarkastuksen, joista olin toisessa
mukana ja toisen toteutin itse. Päivä oli mielenkiintoinen, mutta myös haastava ja
opettavainen. Näin laajan tarkastuksen tekeminen oli itselle ensimmäinen kerta. Olin
kyllä aikaisemmin Oys:in lasten neurologisella osastolla toteuttanut itse haastattelun,
johon kuului yhtenä osana suhteellisen laajan migreenikartoitus lomakkeen täyttäminen. Aikaisemmin toteuttamastani haastattelusta olin oppinut, ettei pidä orjallisesti seurata vain kaavaketta, jotta tilanne sujuisi mahdollisimman luontevasti, mutta huomasin silti tällä kertaa hoitajalle tekemässäni haastattelussa sortuvani vielä
osittain samaan virheeseen. Myös terveysneuvontaan liittyvä opastaminen jäi hieman vajaaksi, mutta onneksi tukena ollut sairaanhoitaja paikkasi, kun itseltä loppui
tieto. Tietomäärän kasvattaminen on vielä yksi opeteltavista asioista. Myös erilaisista
aiheista, kuten seksuaalisuus/parisuhde tai vaikeasta elämäntilanteesta keskusteleminen ovat asioita jotka koen haastavaksi puhua. Mutta tämä on taito, jonka uskon kehittyvän ajan kuluessa. Kaiken kaikkiaan päivä oli erittäin opettavainen ja seuraavalla kerralla osaan jo paremmin. Itsekriittisyydestä huolimatta onnistuin tekemään
tarkastuksen onnistuneesti ja asiakas oli tyytyväinen. Hän pääsi puhumaan vaikeistakin asioista ja sai terveysneuvontaa.
Toisella harjoitteluviikolla pääsin käymään ONNI-auton mukana Torniossa tekemässä samanlaisia terveystarkastuksia, kuin edellisellä viikolla. Tällä kertaa
omaishoitajan kanssa ei sujunut sen paremmin, kuin edellisellä viikolla. Siitä jäi vähän huono mieli. Saimme tarkastuksen suoritettua ja asiakas oli tyytyväinen, mutta
oma toiminta tökki. Mittaukset menivät sähläämiseksi, kun tarvikkeet eivät löytyneet helposti. Olisi pitänyt tehdä paremmat valmistelut. En myöskään osannut keskustella asioista luontevasti. Toisaalta tähän saattoi myös vaikuttaa se, että tarkastuksessa oli mukana niin monta ihmistä, enkä saanut tehdä tarkastusta itse omalla tavallani. Terveystarkastusten jälkeen pidimme matalankynnyksen pistettä, jossa tuli
käymään yllättävän paljon ihmisiä. Teimme heille verenpaineen, verensokerin ja hemoglobiinin mittauksia. Tässä onnistuin hyvin, koska mittaukset sai tehdä omalla
tavalla ja rauhassa. Pysäkkijakson aikana pääsin myös ONNI-autosta tehtävän dvd:n
kuvauksiin. Kokemus oli hauska ja erilainen.
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Reetta-Kaisa Parviainen

ONNI on tekoja
Olen ollut yhdeksän viikkoa harjoittelussa Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa. Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI on harjoitteluympäristönä monipuolinen ja haastava. Vaihtuvat työtiimit tuovat haasteita vuorovaikutukseen, tiedonsiirtoon ja yhteistyöhön. Tiimit koostuvat opiskelijoista, kunnan työntekijöistä sekä
opettajista. Opiskelijoista osa tulee tekemään vain yhden päivän ONNI-autossa, eri
koulutusohjelmista, myös opettajat ja eri kuntien työntekijät ovat usein uusia tuttavuuksia. Moniammatillinen työskentely tulee todella tässä harjoittelussa esille, samoin kuin eri alalla opiskelevien opiskelijoiden osaaminen ja koulutus.
Asiakkaina on erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa ja jokainen heistä on
saatava kokea kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen. Ei riitä että täyttää lomaketta tai
tekee testit. On uskallettava ulos omalta mukavuusalueeltaan, siedettävä epävarmuutta ja toimittava kärsivällisesti. Ympäristö ja asiakkaat haastavat kasvamaan ammatillisesti, sillä siinä on itse mietittävä miten toimitaan tässä vaihtuvassa toimintaympäristössä ja vaihtuvien asiakkaiden sekä tilanteiden parissa. Toimintaympäristöt vaihtelevat paikkakunnittain ja erilaisten toimintatapojen lomassa. Esimerkiksi 80-vuotiaiden terveystarkastuksissa Kemin pilotissa mennään ikäihmisen kotiin, omaishoitajien terveystarkastukset Pellossa toteutettiin kylätaloilla.
Kokemus ONNI-auto harjoittelusta on todella ollut monipuolinen ja ajatuksia herättävä. Olen saanut tehdä juuri sitä minkä olen kokenut omaksi alakseni ja oppinut
uusia asioita itsestäni ja geronomin ammatista. Työ on ollut erittäin antoisaa. Upein
kokemus oli ehdottomasti se, kun kaiken jälkeen saa suuren halauksen ja kiitoksen,
johon voi hyvillä mielin vastata saaneensa paljon enemmän kuin on antanut. Uuden
oppiminen ikäihmisiltä, omaishoitajuudesta ja sitä elämän viisautta, jota ei voi korkeakoulussa opiskella.
Olen nauttinut ONNI-autossa reissaamisesta ja ikäihmisten tapaamisesta, sekä
erilaisista työkavereista ja ammattiosaajista. Suosittelen lämpimästi jokaisella opiskelijalle. Tässä harjoittelussa pääset todella harjoittamaan vuorovaikutustaitoja, ryhmätyöskentely taitojasi, kasvamaan ammatillisesti, näkemään laajemmin hyvinvointi- ja
terveyspalveluiden kenttää, keskustelemaan ammattilaisten kanssa, työskentelemään
moniammatillisessa työyhteisöissä ja tiimeissä, opettelemaan itsesi johtamista sekä
monia muita ammattiin valmistavia taitoja. Haasta itsesi. Onnistu ONNIssa.
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Sari Arolaakso-Ahola, Sari Leppälä, Rauni Räty,
Anneli Paldanius, Arja Meinilä & Satu Rainto

ONNI opettajan työympäristönä
Sari Arolaakso-Ahola

OPETTAJAN JA OPISKELIJAN KOHTAAMINEN
SIIRTYI UUDELLE TASOLLE
ONNI-auto on avoin oppimisympäristö parhaimmillaan. Opiskelijat suunnittelevat
ja toteuttavat monialaisessa yhteistyössä erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä
tapahtumia ja tarkastuksia. Opettaja näkee opiskelijat autenttisessa, aidossa asiakastilanteessa ja voi näin arvioida opiskelijan vuorovaikutus- ja kädentaitoja sekä tietopohjaa. Toimiminen uudenlaisessa oppimisympäristössä luo haasteita myös opettajalle. Opettaja toimii tilanteissa ohjaajana ja autokuskina sekä huolehtii auton toimintavalmiudesta yhdessä opiskelijoiden kanssa. Opettajan täytyy ottaa enemmän vastuuta kokonaistilanteesta ja opiskelijoiden turvallisuudesta. Tilanteet ovat intensiivisiä ja opettajan ja opiskelijan kohtaaminen toteutuu aivan eri tasolla kuin luokkatilanteessa. Usein opettaja joutuu menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle ja
vaarana on, että opettajakin oppii jotain uutta.
Sari Leppälä

MIELEKÄSTÄ OHJAUSTA KÄYTÄNNÖN TILANTEISSA
Sosiaalialan opettajan näkökulmasta ONNI-auton merkitys ja hyödyntäminen on
haasteellisempi oppimisympäristön näkökulmasta. Sosionomiopiskelijat eivät käytä
autossa olevia välineitä asiakkaiden kanssa, mutta ONNI-auton käyttöhän ei perustukaan pelkästään elektroniikkaan ja ”vempaimiin”. Sosiaalialan opettajien tuleekin
opiskelijoiden kanssa yhdessä kehittää edelleen ideoita, miten ONNI-autoa voitaisiin
laaja- alaisemmin käyttää hyödyksi. ONNI-autoon mahtuu kuitenkin jonkin verran
esim. leikkivälineitä, erilaista materiaalia ja lomakkeita, joita voidaan hyödyntää, jos
sosiaalialalta lähdetään itsenäisesti ja terveyden opiskelijoidenkin kanssa liikkeelle ja
järjestämään toimintaa ja tietoiskuja vaikkapa lapsille ja vanhemmille, vammaisasiakkaille tai muille alan asiakasryhmille. Myös sosiaalialan opettajien näkökulmasta on
mielekästä päästä käymään käytännön työssä, vaikkakin ohjaajan roolissa, koska
opiskelijoiden oppiminen on kuitenkin se ykkösasia.
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Rauni Räty

TOIMINNALLISIA AAMUPÄIVIÄ
MONIALAISESTI JA MAAKUNTAA KIERRELLEN
Osana ”Vammaistyön kehittäminen” – opintojaksoa sosionomiopiskelijaryhmän
kanssa järjestimme kevään 2013 aikana kaikkiaan kolme toiminta-aamupäivää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisyksikössä ja päivätoimintakeskuksessa
Keminmaassa ja Tervolassa. Opiskelijat suunnittelivat toiminta-aamupäiviin sellaista
ohjelmaa, jota ei ihan joka päivä kehitysvammaisten ihmisten kanssa toteuteta. Mukavan ja piristävän yhdessä olon ja virkistävän toiminnan lisäksi pyrittiin osaltaan
tukemaan kehitysvammaisten aikuisten ihmisten toimintakykyä innostamalla heitä
harrastuksiin, liikkumiseen, yhdessä tekemiseen sekä oman hyvinvoinnin asioihin.
Toimintamuotoina oli keskustelutuokioita ja erilaisia sisä- ja ulkopelejä.
Toiminta-aamupäivien toteuttaminen liittyi ONNI -hanketoimintaan ja sen ansiosta ajeltiin pitkin Keminmaan ja Tervolan pitäjiä ONNI-autolla. ONNI -terveys- ja
hyvinvointipysäkki pyörille hankkeen tarkoituksena on viedä sosiaali- ja terveyspalveluita myös sivukylille ja tarjota siten yhtäläisiä palveluja kaikkien saataville. Toiminta-aamupäivissä oli joka kerta mukana myös osaava terveydenhoitaja-/sairaanhoitajaopiskelijatiimi, joka mahdollisti terveyspalveluiden tarjonnan. ONNI-autoon
olikin välillä asiakkaita ihan jonoksi saakka mittauttamassa verenpainetta, verensokeria ja saamassa neuvontaa oman terveyden ylläpitoon.
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Toimintatuokioiden järjestäminen opiskelijapalautteen perusteella oli antoisaa antaen heille tulevaisuuteen kokemusta ja työvälineitä kehitysvammaisten ihmisten
kanssa toimimiseen. Jokainen pienikin kokemus asiakastyöstä auttaa opiskelijoita
eteenpäin omaan ammatillisuuteen kasvussa ja kehityksessä. Koko toiminta oli kaiken kaikkiaan todella onnistunut ja opettavainen. Oli kiva päästä kiertelemään maakuntaa, ja tutustua myös seutukunnan vammaispalveluihin. Lisäksi ONNI-auton
tutustuttaminen eri paikkakuntien ihmisille ja yksiköissä oli mielenkiintoista. Toivottavasti sitä käytetään paljon tulevaisuudessa sosiaali- aja terveysalan oppimistehtävien toteutuksessa. Sen ympärille on varmasti rajattomasti mahdollisuuksia järjestää palveluja ja tunnettavuutta.
Satu Rainto

ENSIMMÄINEN TYÖPÄIVÄ OPETTAJANA ONNIN KANSSA —
ONNIA ETSIMÄSSÄ
ONNI-hankkeessa toimivat opettajat ovat saaneet koulutuksen auton käyttöön liittyviin asioihin, mutta tosiasia on se, että koulutuksen tiedot ja taidot konkretisoituvat
vasta todellisessa tilanteessa, kun ONNIn kanssa lähdetään liikkeelle. Hyvin valmistautuneena ja hyvissä ajoin lähdimme kollegani kanssa varhain aamulla hakemaan
ONNIa vuokratallista. Oman auton navigaattori ohjasi meidän teollisuusalueen hallirakennusten maailmaan. Kurkimme kaikkiin mahdollisiin ikkunoihin ja etsimme
ONNIa, ONNIsta vain ei näkynyt jälkeäkään. Jatkoimme seuraavaan rakennukseen
ja huomasimme liikettä eräässä hallissa. Koputtelimme ikkunaan ja sieltä eräs mieshenkilö tuli avaamaan ovea ja ihmetellen kyseli, että mitä me etsimme. Kirkkain
silmin totesimme miehelle, että haemme ONNIa, missähän se ONNI oikein on? Miehen ilme oli hämmästynyt ja hetken kuluttua hän sai tokaistua, että ai, te varmaan
haette vuokratalleja? No, niitähän tietenkin olimme hakemassa, ja hänen ohjauksensa ja parin puhelun jälkeen löysimme ONNIn ja matka sai alkaa.
Anneli Paldanius

VAHVA USKO LIIKKUVIIN TERVEYS- JA
HYVINVOINTIPALVELUIHIN TULEVAISUUDESSA
Hankeidean äitinä minulle oli suuri onni, kun ONNI-auto vihittiin 28.2.2013. Vuonna
2008 alkanut ideasta projektiksi hanke oli toteutunut. ONNI-auton vihkiäispäivä oli
Onnin nimipäivänä ja Kalevalan päivänä. Vihkimisen suoritti maalaislääkäri Tapani
Kiminkinen.
Terveys- ja hyvinvointipalveluja tuottavalla autolla haetaan uusia ratkaisuja sosiaali- ja terveysalan palvelutoimintaan ja sen kehittämiseen. Toimintamallilla pyritään palvelujen saatavuuden parantamiseen. Tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen kokonaisratkaisuja sosiaali- ja terveyspalveluiden varmistamiseksi periferian
alueiden ihmisille.
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Keminmaassa tarjottiin omaishoitajille kokonaisvaltaista terveyden edistämistä ja
palveluohjausta ONNI-autossa. Samanaikaisesti hoidettavan luona kotona oli opiskelija ja opettaja. Omaishoitajat ja hoidettavat kokivat käynnit merkittävinä hyvinvointia edistävinä tapahtumina. Mukana olleena opettajana koin suurta nöyryyttä ja kunnioitusta ikäihmisiä ja heidän viisauttaan kohtaan. Omaishoitajat tekevät kotona
mittaamattoman arvokasta työtä, jota ei arvosteta yhteiskunnassamme tarpeeksi.
Opiskelijat, kunnan työntekijät ja me opettajat pääsimme autenttisiin oppimisympäristöihin kohtaamaan omaishoitajia, hoidettavia ja heidän perheitään. Näimme ihmiset hyvin erilaisissa tilanteissa. Avun tarve kotiin on usein suuri sekä itselle omaishoitajalle että hoidettavalle. Kotikäynnin jälkeen kävimme aina arviointikeskustelun,
jossa opiskelijat arvioivat ja saivat palautetta oppimiskokemuksestaan. Arvioimme
myös omaisen ja hoidettavan tilannetta ja avun tarvetta. Kunnan työtekijät veivät
tiedot eteenpäin avun saamiseksi ja kohdentamiseksi. Oppimis- ja ohjaustilanteissa
korostui moniammatillisuuden ja tiimityön merkitys.
ONNI-auton vihkiäisten jälkeen projektipäällikkö Arja Meinilän johdolla auto on
ollut vilkkaasti liikkeellä ja olemme vastanneet alueemme ihmisten monenlaisiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen haasteisiin. Kaikesta kokemusta voin uskoa, että
liikkuvat terveys- ja hyvinvointipalvelut tulevat olemaan tulevaisuudessa yhä merkittävämmässä osassa hyvinvointipalveluja. Ministeri Risikon (2013) mukaan perus- ja
lähipalveluja tullaan uudistamaan ennakkoluulottomasti. Lähipalvelut ovat tärkeitä
myös siksi, että ne luovat turvallisuuden tunnetta ja lisäävät yhteisöllisyyttä.
Lähde

Risikko Paula 2013. Tervehdysviesti ONNI-auton vihkiäispäivänä 28.2.2013.
Arja Meinilä

SOMPAILLEN ERI ROOLIEN OHJAUSPYÖRÄSSÄ
ONNI eli Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille – ja Terveys- ja hyvinvointibussi
pyörillä –hankkeet ovat reilun kahden viimeisen vuoden ajan olleet suuri osa työtäni.
Työ on vaatinut uudenlaista osaamista: projektiohjausta – ja hallinnan taitoja yhdistyneenä uudenlaiseen ja laajenevaan ammattikorkeakoulun opettajuuteen työelämäyhteistyön, asiakkaiden kohtaamiseen, opetus- ja ohjaustyön integroitumiseen ja
sekoittumiseen. Lisäksi työ on edellyttänyt suurelta osin myös osallisuutta projektin
operationaaliseen työhön; kenttätyöhön ja projektin ”työkalun”, ONNI-auton, käytön
ja huoltamisen kaikenlaiseen hallintaan.
Haasteellista oli, että työni projektissa alkoi vasta siinä vaiheessa, kun hanke oli jo
määritelty ja sitä alettiin organisoida projektisuunnitelman toteuttamiseksi. Oli muodostettava ensin käsitys, mitä halutaan ja miksi. Toki ajatus liikkuvista palveluista ja
avoimista oppimisympäristöistä oli tuttua, olenhan työskennellyt pitkään hyvinvointipysäkin vastuuopettajana, mikä on laajentanut käsitystäni oppimisesta ja opettajan
työstä. Hankkeen työskentelyvaiheessa, oli tehtävä jatkuvaa suunnittelutyötä, miten
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Ammattiopisto Lappian autoasiantuntija Hannu Ohenoja sekä Lapin ammattikorkeakoulun
lehtorit Arja Meinilä, Raija Luutonen, Anne Luoma ja virastomestari Reijo Moilanen.

alkuperäinen suunnitelma sovitetaan todellisiin tilanteisiin; mitkä olivat mukana
olevien kuntien tarpeet ja oltava selvillä mitä seuraavaksi tehdään.
Työskentelyvaiheessa esille nousi monia kysymyksiä ja ongelmia, jotka olivat jollain tavalla ennakoitavissa hankkeen aloituksen viivästyessä. Toteutuksen ja resurssien sovittaminen tiukentuneeseen aikatauluun vaati paljon aikaa ja energiaa. Vaikka
projektin onnistumiseen vaikuttavatkin useat tekijät, kuten projektin määrittelyn
onnistuneisuus, projektin rakenteen toimivuus, koordinointi omaperäisyys, tiukka
talous sekä projektihenkilöstön optimismi ja asenteet, ovat projektin loppuun saattaminen, tulosten saavuttaminen ja niissä lopulta onnistuminen projektipäällikölle
merkittävä osoitus omasta osaamisesta. Olen saanut kehittää ammattitaitoani, josta
varmasti on hyötyä minulle monella tapaa myös tulevaisuudessa.
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Rauni Räty

Liikkuvilla ja sähköisillä sosiaalipalveluilla monipuolistetaan
palvelutarjontaa
Liikkuvat ovat nykyään arkea jo monen kunnan palvelutarjonnassa. Palveluja viedään kotiin tai lähelle kotia monen toimijan yhteistoimesta. Liikkuvat palvelut jakautuvat karkeasti kolmeen erilaiseen muotoon eli 1) kyyditys- ja asiointipalveluihin,
joissa perusajatus on viedä asiakas palvelun luo 2) yhden palvelukokonaisuuden autopalveluihin, kuten kirjasto- ja kauppapalvelut ja 3) monipalveluautopalveluihin, josta
saa eri järjestäjätahojen tai toimijoiden palveluita. Asiakkaiden palvelujen saatavuus
ja saatavuuden varmistaminen niinä paljon puhuttuina lähipalveluina tuleekin olla
keskeinen lähtökohta. Samoin lähtökohtana ja tavoitteena on asiakaslähtöisten, uudenlaisten tai jopa ”uusvanhojen” toimintamallien ja peruspalvelujen kehittämistyö.
Liikkuvat palvelut kuten terveys- ja hyvinvointiauto ONNI on palveluyksikkö, jonka avulla erilaisia palveluja viedään maakuntaan sellaisille alueille, joista kuntalaisten
yleensäkin on vaikeaa kulkea kiinteisiin palvelupisteisiin ja –yksikköihin. Niihin varsin usein muun muassa Lapin alueella on pitkä matka eikä julkista liikennettä ole tai
palvelujen käyttäjällä on liikkumisen ja asioinnin vaikeuksia. Liikkuvia palveluja tarvitsevat myös monet sosiaali- ja terveyspalveluja käyttävät erityisryhmät. Tutuimpia
niistä ovat ikääntyneet ihmiset, eri tavoin vammaiset ihmiset ja erilaista tukea tarvitsevat lapset, nuoret ja aikuiset ihmiset.
Sosionomiopiskelijoiden Tanja Metsävainion, Mia Rannan ja Saana Senbomin
kanssa toteutimme loppusyksystä 2013 kartoituksen, jonka tavoitteena ja lähtökohtana oli saada esiselvityksen muodossa tietoa Lapin kuntien tarvitsemista liikkuvista
sosiaalipalveluista. Samassa yhteydessä selvitettiin tietoutta ONNI-auton olemassaolosta ja sen palveluista. Kartoitus toteutettiin sähköisenä kyselynä ja muodoltaan
sellaisena, että siihen oli vastaajien mahdollisimman helppoa ja nopea vastata. Kysely
lähetettiin sähköpostitse kaikkiin Lapin 21 kuntaan yhteensä 336 osoitteeseen sosiaalipalveluiden eri toimipisteiden vastaaville henkilöille, sivistystoimessa koulukuraattoreille, etsivälle nuorisotyölle sekä seurakuntien diakonia- ja nuorisotyöstä vastaaville. Vastauksia saatiin neljästätoista (14) kunnasta niiden 28 eri toimipisteestä.
Vastauksista nousi selvästi esille, että tukihenkilö- tai ystävätoimintaa sekä henkilökohtaista apua ja kotitalkkaripalveluja tarvitaan kunnissa. Tämä kertoo siitä, että
vanhuksille, vammaisille ja yksin asuville kuntalaisille tarvitaan konkreettisen tuen
lisäksi enemmän sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Vastauksista ilmeni
vahvasti myös todellinen tarve konkreettiselle lisäpalveluille ja toimintayksiköissä
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tarvitaan lisäkäsiä nykyisiin palveluihin. Esimerkkeinä ”kotihoito, kylvetys, siivous,
ulkoiluapu, asiointiapu, omaishoitajan levon ja loman turvaaminen”. Kysyttäessä
erikseen sitä, mitkä palvelumuodot voisivat olla kunnissa myös liikkuvina palveluina,
nousivat neljän kärkeen palveluohjaus, KELAn palvelut, henkilökohtainen ohjaus ja
neuvonta ja työvoimapalveluihin liittyvät asiat. Myös erilaiselle viriketoiminnalle
liikkuvina palveluina on tarvetta ja kiinnostusta. Ryhmäliikunta, erilaiset kerhot ja
ohjattu ulkoilutoiminta, tietoiskut, keskustelukahvilat ja erityisryhmille järjestettävä
toiminta kiinnostivat eniten vastaajakuntaa. Mahdollisuuksia kehittää ja monipuolistaa toimintaa on monia esimerkiksi KELAn, TE-toimiston tai sosiaalipalvelujen työntekijä tai työharjoittelija voisi hyvinkin lähteä ONNI-auton kyydissä esittelemään ja
toteuttamaan toimintaa ja ohjausta. Kunnissa on vastaajien mielestä hyvin tarjolla
toimitiloja, joita voisi käyttää tarpeen tullen kokoontumispaikkana.
ONNI-auton toimintaa voisikin tulevaisuudessa toteuttaa monenmoisina opetuksen integroinnin muotoina työyhteisöissä, kuntalaisten kokoontumispaikoissa tai
järjestötyön kentällä. Opiskelijoiden työharjoitteluna, erilaisina hankkeistettuina oppimistehtävinä ja opinnäytetöinä järjestetään jo nykyisin tapahtumia ja toimintoja eri
paikkakunnilla, niiden tulisi jatkossa olla pitkäjänteisemmin suunniteltuja eri opiskelijaryhmien opintoihin ja opintojaksoihin. Sähköisten ja mobiilipalvelujen kehittäminen on haaste. Sinällään jo internetin toimintaongelmat syrjäisillä katvealueilla
haittaavat toimintaa. Esimeriksi jumppatunti, keskustelutuokio, neuvonta- ja ohjaustilanne voidaan järjestää videoyhteyden avulla tai oppilaitoksemme SKY -simulaatioja kehittämisympäristöä ja sen välineistöä hyödyntäen. Tällöin toimintaa toteuttavan
tahon ei tarvitsisi liikkua paikan päälle lainkaan, mikäli kunnassa olisi vastuuhenkilö järjestämässä toimivat yhteydet. Liikkuvat palvelut ONNI-auton muodossa ja
muissakin muodoissaan ovat parhaimmillaan laajentamassa oppimis- ja työympäristönä opetus- ja ohjaustoimintaa sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Ja ilman
muuta toiminta-alueen kunnilla on liikkuvien ja sähköisten palvelujen myötä mahdollista täydentää ja monipuolistaa omia sosiaali- ja terveyspalvelujaan.
Nyt toteutetun esiselvityksen jälkeen on liikkuvien palvelujen toiminnasta hyvä
tehdä vaikkapa eri koulutusalojen yhteisenä toteutuksena toimintatutkimus, jossa
sekä arvioidaan, mihin kaikkiin palveluihin ja toimintoihin liikkuvia palveluja voisi
ideoida ja laajentaa ja tietysti selvittää sitä, mitkä ovat eri palveluyritysten mahdollisuudet osallistua toimintaan? (kaupat, posti, apteekki, vero- ja TE-virastot, parturikampaamot, pankkitoiminta jne). Samoin tulisi kysyä kuntalaisilta ja eri asiakasryhmiltä tarpeita ja toiveita liikkuvista palveluista sekä selvittää ONNI-auton reitistön
tarve sekä pysähdyspaikkojen mahdollisuus ja sopivuus esimerkiksi kylätaloilla, kouluilla, päiväkodeissa ja järjestöjen tiloissa.
Lähde

Metsävainio Tanja, Ranta Mia, Senbom Saana & Räty Rauni (toim.) 2014. Liikkuvien
sosiaalipalvelujen tarve Lapissa. Esiselvitys. Lapin AMK, Hyvinvointipalvelujen
osaamisala, Sosiaalialan koulutusohjelma. Kemi.
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Sanna Rasinkangas & Krista Vähä

Asiakkaiden kokemuksia ONNIn
palvelusta toiminnan alussa
Terveydenhoitajaopiskelijat Sanna Rasinkangas ja Krista Vähä selvittivät opinnäytetyössään (2013) kyselytutkimuksella asiakkaiden kokemuksia ONNI-auton palvelujen
saatavuudesta ja laadusta. Kvantitatiivinen asiakaskysely toteutettiin ONNI-auton
aloitettua liikennöinnin hankkeen kahdessa kohdekunnassa, Kemissä ja Torniossa
keväällä 2013. Kyselyt toteutettiin ennen varsinaisten pilottien aloitusta, aikana jolloin ONNI-autoa esiteltiin kuntalaisille eri tapahtumissa. Tutkimuksen otos oli 40
henkilöä. Tutkimuksessa käytetty kyselylomake jäi ONNI-autoon asiakaspalautelomakkeeksi.
Tutkimuksen mukaan asiakkaat olivat tyytyväisiä ONNI-auton palvelun saatavuuteen ja laatuun. Asiakkaiden mielestä ONNI-autossa toimi sekä ohjaus- että neuvontapalvelut ja mittaukset. Terveys- ja hyvinvointiauton toiminnan vahvuudeksi
nähtiin henkilökunnan lähellä olo. Kehittämisideaksi ehdotettiin enemmän näkyvyyttä sekä käyntejä yrityksiin.
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Luoteis-Lappi
26.9.2013

Meän Tornionlaakso
23.5.2013

Anna-Kaisa Länsman & Anna-Stina Sulila

Asiakkaiden kokemuksia
piloteista
Terveydenhoitajaopiskelijat Anna-Kaisa Länsman ja Anna-Stina Sulila selvittävät opinnäytetyössään asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta ONNI-autossa hankkeen pilottien toteutusvaiheessa syksyllä 2013 ja keväällä 2014. Tutkimusaineistona on
piloteissa kerätyt asiakaspalautteet (N=167). Tässä artikkelissa esitetään alustavia tuloksia, valmiit tulokset esitetään opinnäytetyössä vuoden 2014 loppuun mennessä.
Hankkeen piloteissa kerättiin asiakaspalaute kaikilta terveystarkastuksiin, hyvinvointikäynteihin ja erilaisiin teemapäiviin osallistuneilta ONNI–auton asiakkailta.
Asiakaspalautteet on kerätty kaikissa kahdeksassa kunnassa. Asiakkaista suurin osa
oli ikääntyneitä. Naisia heistä oli 67 %. Eniten asiakaspalautteita kerättiin Torniossa
ja Muoniossa. (Kuvio 3 ja 4.)

Kuvio 3. Asiakkaiden ikäjakauma (N=167)
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Kuvio 4. Asiakaspalautteet kunnittain (N=167)

Kiinnostus ja palvelun saannin helppous olivat yleisimpiä syitä hakeutua ONNIauton palvelun käyttäjäksi. Vastaajat ilmoittivat syyksi hakeutua myös selkeästi palvelun tarpeen ja myös helpon saatavuuden. (Kuvio 5.)

Kuvio 5. Syy hakeutua palvelun käyttäjäksi (N=167)
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Lähes jokainen (96%) oli sitä mieltä, että ONNI-auton palvelut olivat erittäin hyvin
tai hyvin saatavilla toteutetuissa piloteissa (kuvio 6).

Kuvio 6. Palvelujen saatavuus (N=167)

Lähes jokainen oli erittäin tyytyväinen tai tyytyväinen saamaansa ohjaukseen ja neuvontaan ONNI-autossa. Erittäin tyytyväisiä oltiin myös auton henkilökunnan asiakaskohtaamiseen ja vuorovaikutukseen. Opiskelijat suoriutuivat erinomaisesti tehtävistään ja vuorovaikutus toimi hyvin. Asiakkaat kokivat myös, että opiskelijoiden toiminta oli asiantuntevaa. (Kuviot 7,8,9,10.) Lähes kaikki (94%) tulisivat myös uudelleen
ONNI-autoon.

Kuvio 7. Asiakkaiden tyytyväisyys ohjaukseen ja neuvontaa

Kuvio 8. Henkilökunnan vuorovaikutuksen sujuminen asiakkaiden kanssa
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Kuvio 9. Opiskelijoiden ja asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen sujuminen

Kuvio 10. Opiskelijoiden asiantuntemus ONNI-auton palvelussa
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ONNI-auton asiakkailla oli pääsääntöisesti myönteisiä kokemuksia auton toimivuudesta ja saamastaan palvelusta:

”Mutkaton suhtautuminen vanhoihin”

”Kaikki neuvonta ja mittaukset”

”Palvelu on lähellä. Kyllinkeitaan palvelukodille oli helppo
tulla. Olen hyvilläni ja kiitollinen palvelusta. Ei olisi tullut
lähettyä. Näin lähellä palvelu on helppo lähteä”

”Lämmin auto”
”Lähellä ihmistä”

”Kätevä auto, mukava palvelu”
”lämmin suhtautuminen”

” Kaikki kävi joutuisaa”

”Pikamittaukset toimivat nopeasti,
asiakaspalvelu oli hyvä ja kohteliasta”

”Palvelu erinomainen ja
asiantunteva”

”Hyvä ja ystävällinen
henkilökunta”
” Kun auto tuli pihalle asti”

” Kaikki, kun se tulee kotiin”

”Kell onni on se onnen kätkeköön”

”Ei mitään negatiivista…Ihanaa…Tulis pian uudelleen.
” Nopeus ja saatavuus”
”Hyvä palvelu”
”Koko terveystarkastus”

”Vuorovaikutus”

”Kaikki mitä otin, toimi hyvin...
työntekijät ystävällisiä”

”Vuorovaikutus ja että hoitaja ja hoidettava erillään”
”Hyvä vaaka, olin laihtunut.
Selvenee moni asia mitä olin miettinyt
terveyden tilastani”

”Palvelumuotona
erittäin hyvä, kun
tullaan kodin
lähettyville”

”Koin, että pystyin avautumaan hyvin ja keskusteluyhteys oli sen mukainen”
”Sain haluamani palvelut erittäin hyvin”

”Asiantunteva opettaja ja terveydenhoitajan
kommentit ja ystävällisyys”

”Helppous, auto tulee asiakkaan lähelle ja
testien monipuolisuus”
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Auton toiminnan kehittämiseksi asiakkaat toivoivat erityisesti jatkuvuutta ja säännöllisyyttä. Myös lisää tutkimusmahdollisuuksia ja lisää tilaa toivottiin autoon.
”Esim: sydäfilmi, lisää tutkimus
mahdollisuuksia”

”Useammin vain saatavissa”

”Säännölliset käynnit auto oli hyvä”

”Minun mielestä aivan tarpeeksi
mitä autoon voi kehitellä”

” Toiminta jatkuisi”

”Tervetuloa uudestaan!”

”…että toimintaa laajennetaan kaikille”

”Ahtaus”

”Jatkossa ainakin kerran
vuodessa”

” Enemmän tällaisia tarkastuksia,
niille on tarvetta”

”Kuitenkin niin, että autoa käytetään paljon alueen ihmisten terveysasioiden hyväksi” ”

”Voisi laajentaa liikkuvaa palvelua
eri ammattialueilla”

” Isommat tilat”

”Saataisiin ONNI-auto kiertämään säännöllisesti syrjäkylissä,
tuotaisiin näin terveyspalvelut mahdollisimman lähelle kyläläistä”
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Jukka Heikka & Arja Meinilä

Opiskelijat arvioivat ONNIa
oppimisympäristönä
Hoitotyön-, vanhustyön ja sosiaalialan opiskelijoiden harjoitteluja ja teoriaopintoja
on integroitu ONNI-auton toimintaan ja kuntapilotteihin koko hankkeen ajan. Kukin opiskelija antoi myös palautetta jaksosta, jolloin hän työskenteli ONNI-autossa.
Osa opiskelijoista arvioi oppimistaan ja oppimisympäristöä oppimispäiväkirjassaan.
Osa näistä kokemuksista on esitetty aiemmin tässä julkaisussa. Suurin osa opiskelijoista antoi palautteen ja arvioinnin sähköisesti laadittuun webropol kyselyyn. Tässä
artikkelissa kuvataan syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana webropol-kyselyyn vastanneiden opiskelijoiden (N=31) palautteita ja arviointia. Tästä aineistosta tekee sairaanhoitajaopiskelija Jukka Heikka opinnäytetyönsä, joka valmistuu syksyn 2014 aikana.
Artikkelin kuvaukset ovat siis alustavia tuloksia Heikan opinnäytetyöstä. Laadittu
webropol kysely on toiminut opiskelijoiden palautekanavana myös ao. keräysajan jälkeen, joten saatua palautetta voidaan arvioida myöhemmin myövs pidemmältä ajalta,
jolloin hankkeen aikana.
Reilu puolet ONNI-autossa toimineista opiskelijoista arvioi ONNI-auton tilat hyviksi tai erittäin hyviksi. Kolmasosa arvioi ne kohtalaiseksi. (Kuvio 11.)

Kuvio 11. ONNI-auton tilojen toimivuus (N=31)
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Suurimman osan mielestä autossa olevat laitteet ja välineet toimivat hyvin tai erittäin
hyvin. Myös aikataulut ONNI-autossa toteutuivat hyvin. (Kuviot 12 ja 13.)

Kuvio 12. Laitteiden ja välineiden toimivuus ONNI-autossa (N=31)

Kuvio 13. Aikataulujen toteutuminen (N=31)

Opiskelijat arvioivat saamaansa perehdytystä ONNI-auton toimintaan. Vajaa puolet
vastaajista piti perehdytystä ONNI-auton toimintaan hyvänä tai erittäin hyvänä
(n=12), noin puolet (n=15) puolestaan oli sitä mieltä, että perehdytys oli kohtalaista tai
huonoa. Osa ei osannut sanoa kantaansa. (Kuvio 14.)
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Kuvio 14. Perehdytyksen onnistuminen ONNI -auton toimintaan (N=31)

Ilmapiiri ONNI-autossa koettiin pääosin erittäin hyvänä tai hyvänä (n=25), muutaman opiskelijan mielestä ilmapiiri oli kohtalainen tai huono (n=4), osa ei osannut
sanoa siitä mitään (n=2) (Kuvio 15).

Kuvio 15. Ilmapiiri ONNI-autossa (N=31)
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Opiskelijat arvioivat, että vuorovaikutus asiakkaan kanssa toteutui pääosin erittäin
hyvin tai hyvin (n=30). Myös vuorovaikutus opiskelijoiden kesken ONNI-autossa onnistui erittäin hyvin tai hyvin (n=26). Myös vuorovaikutus ohjaajien kanssa toimi
pääosin erittäin hyvin tai hyvin (n=23). Moniammatillinen työskentely toimi myös
yleensä erittäin hyvin tai hyvin (n= 18), muutama opiskelija piti sitä kohtalaisena tai
huonona (n=5), ja osa ei osannut sanoa siitä mitään (n=8).

OPISKELIJOIDEN TYÖTEHTÄVÄT ONNI-AUTOSSA
Hoitotyön opiskelijoiden työtehtävinä olit mittaukset mm. verenpaine, kapillaariverinäytteet; verensokeri, hemoglobiini, kolesteroli ja kokonaiskolesteroli sekä kehonkoostumus, verenpaine, paino ja pituus. Hoitotyön opiskelijat tekivät terveystarkastuksia, kuten työttömien terveystarkastuksia ja omaishoitajien terveystarkastuksia
yhdessä toisten alojen opiskelijoiden
kanssa. Tarkastukset suoritettiin kotikäynneillä asiakkaiden luona. Omaishoidettavan kotona tehtiin myös turvallisuus ja terveyskartoitusta. Mittauksia
suoritettiin pääasiassa matalankynnyksen paikoissa eri terveystapahtumissa.
Hoitotyön opiskelijat toimivat myös terveystapahtumien järjestelijöinä. Työtehtäviin kuului myös asiakkaan ohjaus ja
neuvonta, haastattelut, terveysneuvonta
ja muu asiakkaiden parissa oleminen.
Hoitotyön opiskelijat pistivät myös influenssarokotteita ja antoivat rokotustietoutta.
Sosiaalialan opiskelijoiden työtehtäviin kuuluivat mm. alkuhaastattelut terveydenhoitajaopiskelijoiden kanssa. Keskustelut asiakkaan kanssa hänen elämästään, elämäntilanteestaan ja miten hän
asuu. ONNI-auton toimintaan tutustuminen ja asiakastyöharjoittelu.
Vanhustyön opiskelijoiden työtehtäviin
kuului mukana olo piloteissa Keminmaassa, Torniossa ja Muoniossa. Omaishoidettavan luona vietettävän tuokion
suunnittelu ja tarvittavien julkaisujen ja
aineistojen hankinta. Vanhustyön opiskelija opasti myös Hyvinvointipysäkillä Ylitorniolaiset 7-luokkalaiset
harjoitelleiden sairaanhoitajaopiskelijoita ravitsemusrastilla.
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Sairaanhoitajaopiskelijat Olli-Pekka Rissanen ja Anna-Kaisa Länsman tekemässä
asiakastilastoja.

kuntakäynneillä ja oli henkisenä tukena olo myös opettajille. Vanhustyön opiskelija
teki mittauksia. verensokeri, hemoglobiini, verenpaine, kehonkoostumus ja terveysneuvontaa koskien ravitsemusta ja diabetesta. Työtehtäviin kuului lisäksi palveluohjaus
esim. Rajalla -kauppakeskuksessa ja ONNI-auton toiminnan esittely ikääntyneille ihmisille. Vanhustyön opiskelijat kehittivät myös ohjausta ja neuvontaa opinnäytetyöhönsä liittyen.

OPPIMISKOKEMUKSIA ONNI-AUTON HARJOITTELUSSA
Hoitotyön opiskelijat oppivat tekemään mittauksia. Vuorovaikutustaidot saivat harjoitusta. Turvallisuusasiat tulivat tärkeiksi kun ”kutsumattomia” asiakkaita aikoi tulla
sisälle lukitsemattomista etuovista. Asiakkaan neuvonta ja ohjaus tuli tutuksi, samoin
erilaisessa, mutta toimivaksi havaitussa työympäristössä toimiminen. Opiskelijat oppivat myös terveystarkastuksen sisällön ja miten se toteutetaan. Myös influenssarokotteiden pistäminen opittiin.
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Sosiaalialan opiskelijat oppivat vuorovaikutustaitoja ja asiakkaan kohtaamista. Ihminen on kokonaisuus ja siihen kuuluu niin fyysinen kuin psyykkinenkin puoli.
ONNI-autossa tarvitaan terveyden- ja sosiaalialan osaajia. Lyhytkin henkilökohtainen asiakaskeskustelu voi selkeyttää kokonaisuutta.
Vanhustyön opiskelijat oppivat soveltamaan teoriatietoa käytäntöön. Itseluottamus
ja rohkeus karttui eri tehtävissä. Opiskelijat pääsivät verkostoitumaan eri kuntien
viranhaltijoiden kanssa ja pääsivät näkemään eri työtapoja. Auton tekniikasta opittiin erilaisia asioita. Asiakastyötaidot kehittyivät, samoin rohkeutta ja esiintymisvalmiutta tuli lisää. Ammattitaito kehittyi ja ammattiin kasvaminen edistyi.

Irja Hyvönen

ONNI terveyden ja hyvinvoinnin
edistäjänä Lapin alueella
-mainos dvd
Ylemmän ammattikorkeakoulun kehittämistehtäväKatso
nä valmistui mainos dvd yhteistyössä terveys- ja kultONNI-auton esittelyvideo
tuurialan opiskelijoiden kanssa. Dvd:ssä esitellään
http://youtu.be/3uyseiATONA
terveys- ja hyvinvointiauto ONNIn toimintaa oppimis- ja työympäristönä, autossa tarjottavia palveluja
sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä Lapin
haja-asutusalueilla. Dvd on julkaistu Lapin ammattikorkeakoulun internet sivuilla ja youtubessa.
Mainoksen tavoitteena on tiedottaa ja markkinoida
ONNI-auton palveluja palvelusta kiinnostuneille
kunnille, järjestöille ja palvelun tarvitsijoille. Mainoksessa on myös terveys- ja sosiaali
ministeri Paula Risikon kannustava kommentti palvelun tarpeellisuudesta pitkien
välimatkojen kunnissa.
Mainoksessa näkyy mm. omaishoitajan monipuolinen terveystarkastus, jossa ONNIauto ajetaan asiakkaan kotipihalle. Opiskelijat huolehtivat terveystarkastuksen aikana
omaishoitajan hoidettavasta. Terveystarkastukset ja ohjaus ovat tärkeä osa terveyden
edistämisen toimintaa ONNI-autossa.
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Luoteis-Lappi
24.10.2013

Lounais-Lappi 6.2.2014

Merja Hjulberg, Arja Meinilä & Anneli Paldanius

Mikä toimi ja mitä tulee kehittää?
ONNI–auton palveluiden piiriin on projektin aikana päässyt monia eri asiakasryhmiä, mutta käyttäjille tehdyn kyselyn perusteella liikkuvat palvelut on tavoittanut
erityisesti ikääntyneet. Toiminnan kehittämisen näkökulmasta myös monet muut
asiakasryhmät voisivat olla liikkuvien palvelujen käyttäjiä. Näitä olisivat mm. liikuntarajoitteiset, erityisryhmät, työttömät, koululaiset ja lapsiperheet. Kyselyn tuloksena
tuli kiitosta ja toivetta toiminnan jatkumisesta, mutta myös kehittämisajatuksia.
Hankkeen päättymisen lähestyessä kerättiin palautetta Webropolkyselyn avulla
ONNI-hankkeeseen osallistuneilta, erityisesti kuntien, mutta myös Lapin ammattikorkeakoulun edustajilta. Kyselyyn annettiin vastausaikaa viikko (25.3. – 1.4.), mutta
kyselyä jatkettiin 24.4. asti vähäisen vastausmäärän vuoksi. Kyselyyn vastasi 23, jotka
olivat Kemin, Keminmaan, Muonion, Pellon, Simon, Tornion ja Ylitornion edustajia.
Kyselyyn vastaajat vastasit oman kokemuksen perusteella 12 eri väittämään hankkeen onnistumisesta vaihtoehtovastausten mukaan. Vaihtoehtovastaukset oli luokiteltu viiteen eri luokkaan: 1) eri mieltä, 2) jokseenkin eri mieltä, 3) toisaalta eri, toisaalta samaa mieltä, 4) jokseenkin samaa mieltä ja 5) samaa mieltä. Tähän kysymykseen
oli vastattu eniten ja vastaajia oli 23. Vastausten perusteella hanke on onnistunut hyvin, koska lähes kaikkien väittämien keskiarvo oli yli 4. Väittämät koskettivat mm.
terveyden ja toimintakyvyn laaja-alaista arviointia, yksilöllisiä ja ryhmien ohjauksia,
neuvontapalvelujen, palveluohjauksen sekä osallistavien ja yhteisöllisten toimintamallien kehittämistä. Väittämissä arvioitiin myös ONNI-autossa tehtyjen mittausten
vaikutusta asiakkaan terveyden edistämisessä. Lisäksi väittämissä arvioinnin kohteena oli sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten sekä opettajien osaamisen vahvistuminen. Vastausten perusteella parhaiten hanke on onnistunut edistämään opiskelijoiden ammatillista kasvua (ka 4,67) ja heikoimmin hanke on onnistunut ryhmänohjaus ja neuvontapalvelujen kehittämisessä (ka 3,59).
Kyselyyn vastanneet arvioivat eri tavoin oman pilotin toimintaa ja omaa tehtäväänsä siinä. Esille nousivat ONNI-auton kyläkäynnit sekä omaishoitajien että työttömien terveystarkastukset. Tarkastukset olivat sujuneet hyvin ja asiakkaat olivat
olleet tyytyväisiä palvelun tullessa kotiin asti. Pilotti oli madaltanut kynnystä tulla
terveystarkastukseen. Myönteisenä asiana koettiin myös, että asiakas otettiin huomioon kokonaisvaltaisesti. Toisaalta vastauksista nousi esille, ettei kylätaloilla onnistuttu palveluneuvonnan suhteen. Tähän saattoi vaikuttaa ikääntyvien tarkastuksiin
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menevä pitkä aika. Toisaalta työttömien tarkastusten onnistumista oli vaikea arvioida vain muutaman asiakastilanteen perusteella. Vastaajien roolit piloteissa oli; ohjaaja, terveydenhoitaja, opiskelijan ohjaaja, kaupungin vastuuhenkilö, yhdyshenkilö ja
pilotin esittelijä.
Vastaajien mielestä oli monia asioita, jotka he kokivat pilottien myötä edistäneen
asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia. Asiakkaiden kiinnostus lisääntyi oman terveyden edistämisen sekä toimintakyvyn ylläpitämisen suhteen, kuten ravinnon, painonhallinnan ja liikunnan kautta. Vastaajat kokivat terveystarkastukset kokonaisvaltaisiksi, mm. henkisen hyvinvoinnin ja elämätavan huomioimisen takia. Hyvinvoinnin
edistämisenä koettiin asiakkaiden sosiaalisen elämän kartoitus, heidän avustamisensa tukihakemusten täyttämisessä sekä erilaisen neuvonnan antamisena, kuten
omaishoitajien kohdalla vapaiden käytön ohjaus ja neuvonta. Edistävinä asioina koettiin myös lääkärin vastaanotolle pääseminen, perussairauksien hoidon jatkuvuus ja
lääkehoidon tarkastukset. Asiakkaita ohjattiin myös jatkohoitoon tai muun tuen piiriin, esim. terveyskeskukseen kontrolliin, jatkotutkimuksiin, lääkärin vastaanotolle,
fysioterapiaan, suun tutkimukseen ja sosiaalitoimistoon.
ONNI-autossa toimiminen koettiin eri tavoin, riippuen siitä, arvioitiinko sitä työvai oppimisympäristönä. Auto koettiin ahtaaksi ja vanhusten oli vaikea päästä sisälle,
mistä tuli ajatus odotustilan tarpeellisuudesta. Salassapitovelvollisuuden toteutuminen autossa koettiin haasteelliseksi. Tavarat eivät aina olleet autossa valmiina ja tietojärjestelmän kanssa oli ongelmia, joten näihin asioihin tulee jatkossa kiinnittää
huomiota. Oppimisympäristönä autossa on siis vielä kehitettävää. Opiskelijat ja opettajat vaihtuivat toiminnan aikana ja luontevan yhteistyön saamiseksi pitäisi olla
enemmän aikaa tutustua ennen asiakkaiden kohtaamista. Esille nousi myös myönteisiä asioita, kuten opiskelijoiden mukana olo aidoissa asiakastilanteissa. Opiskelijoiden ja muiden mukanaolevien motivaatio koettiin korkeaksi. ONNI-auto koettiin
monipuoliseksi, kiinnostavaksi ja hyvin varustelluksi uudenlaiseksi ympäristöksi,
jossa työskentely laajentaa sosiaali- ja terveydenhuollon kentän toimintaa ja tarpeita.
Vastaajien mukaan monialainen toiminta ONNI–hankkeessa on tuonut lisäarvoa
nykyisiin palveluihin ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Hanke on tuonut
mahdollisuuden viedä palveluja ihmisten lähelle ja saavuttaa erilaisia asiakasryhmiä
ennaltaehkäisyn mielessä. Asiakkaat (kuten esimerkiksi omaishoitajat) ovat olleet
tyytyväisiä kotiin saatavista palveluista. Asiakkaat ovat saaneet ensikäden tietoa, ohjausta ja neuvoja heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa. Hanke on tuonut uusia työtapoja
entisen työtapojen lisäksi. Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän monenlaista osaamista, kotiin ja kylille vietäviä palveluja. Toiminta on luonut verkostoja ja antanut mahdollisuuden ideointiin.
Vastaajat esittivät monenlaisia ajatuksia liikkuvien palvelujen kehittämiseksi. Vastauksista esille nousi erityisesti toive toiminnan jatkamisesta. Ennaltaehkäisevät palvelut nousivat vastauksista keskiöön. Ehdotuksia olivat mm. liikkuvat palvelut osana
kotisairaanhoitoa/kotisairaalatoimintaa, joukkorokotukset sekä fysioterapian ehkäisevät kotikäynnit toimintakyvyn tukemisessa ja apuvälinearvioinnissa sekä ikäihmisille kotiin vietäviä liikkuvia palveluja. Myös työttömien ja omaishoitajien terveystar88
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kastuksia ehdotettiin kotona ja syrjäseuduilla toteutettavaksi. Esille nousivat myös
erilaisten tempausten järjestäminen eri-ikäisille. Toiveena oli potilastietojärjestelmäyhteyden saaminen ONNI-autoon, mikä helpottaisi terveydenhoitajan työskentelyä sekä suora yhteys hoitavaan lääkäriin. Kustannusten selvittämistä toivottiin, esim.
laatimalla palvelutarjotin ja hinnoittelu, jonka perusteella kunnat voivat tilata haluamansa palvelun. Yhteistyön toivottiin jatkuvan oppilaitoksen kanssa. Tulevaisuuden
suhteen vastaajilla oli yhteinen huoli; kuntien taloudellinen tilanne ja miten kunnat
ovat halukkaita jatkossa rahoittamaan toimintaa.

Tietoa terveys- ja hyvinvointiauton palvelujen kehittämiseksi

•

89

Meän Tornionlaakso 20.2.2014

Tulevaisuuden näkymiä
työpajasta
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Arja Meinilä

ONNI tuo lisäarvoa
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille –hankkeen päätöstilaisuus pidettiin 13.5.2014
Lapin ammattikorkeakoulun Hyvinvointipalvelujen osaamisalalla Kemissä. Työpajaan osallistui reilu 30 kuntien työntekijää, ammattikorkeakoulun opettajaa, hoitotyön opiskelijoita ja myös hankkeeseen osallistuneita asiakkaita. Reilun vuoden ajan
ONNI-auto on vienyt terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluja lähelle eri-ikäisiä
Länsi-Pohjan asukkaita.
Työpajassa pohdittiin: Onko ONNIn toiminta tuonut lisäarvoa hyvinvointipalveluihin kunnissa ja oppimisympäristöissä? Miten turvataan ONNI-auton toiminnan
jatkuvuus ja millä reunaehdoilla?
Työpajan osallistujat toivat näkemyksiään ONNI-auton toiminnalle hankkeen jälkeen. Työpajassa pohdittiin, miten ONNI voisi täydentää kuntien palveluja. Osallistujat totesivat, että ONNI on hyvä lisä palveluihin ja myös resursseihin. Tämä nähtiin
hyvänä erityisesti kuntien reuna-alueille vietävissä palveluissa. Tarvetta on erityisesti
viedä liikkuvia palveluja ikäihmisille ja vammaisryhmille sekä paljon palveluita käyttäville. Teemapäivät, tarkastukset, ehkäisevät käynnit ja seurantapalvelut, suunterveydenhuollon palvelut sekä koko perheen ja erityisesti pienten lasten vanhempien
terveydentilan tarkistukset ja hyvinvoinnin kartoitukset, samoin moniammatillinen
yhteistyö perhevalmennuksessa ja lastensuojelussa voitaisiin järjestää ONNIn avulla
lähellä asiakasta. Myös matalan kynnyksen palvelun järjestäminen, kuten laboratorio
näytteiden otot ja rokotuskampanjat, hoitajan vastaanotot, palveluneuvonta ja ONNI
omahoitopisteenä, olivat osallistujien mielestä toimintoja, joissa ONNI-auto voisi
täydentää kunnan tarjoamia palveluja haja-asutusalueilla. Myös videoneuvottelulaitteiston käyttö liikkuvan yksikön palvelussa nähtiin hyödyllisenä.

MITEN ETEENPÄIN ONNIN KANSSA?
Työpaja tuotti ratkaisuvaihtoehtoja ONNI-auton toiminnan turvaamiseksi jatkossa.
Koska ONNI-auto jää Lapin ammattikorkeakoulun haltuun hankkeen jälkeen, nähtiin välttämättömänä, että ammattikorkeakoulu myös koordinoi ONNI-auton toimintaa jatkossakin ja kunnista nimetään yhdyshenkilöt. ONNI-auton toiminta on
ennaltaehkäisevää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja sairauksien ehkäisyä,
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Lehtori Rauni Räty kokosi työpajassa näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi.

jolla voidaan saada vaikuttavuutta pitkällä tähtäimellä. Kun apu tuodaan lähelle asiakasta, toteutuu myös asiakkaan näkökulma hyvin.
Liikkuvan palvelun kustannustehokkuutta tarkasteltaessa esiin nousi seuraavia
asioita. Kunnat tarvitsevat konkreettiset kustannuslaskelmat ja liikkuva palvelu on
toteutettava mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. Auton ajaminen ja palvelun toteuttaminen on hoidettava saman henkilön toimesta ja
integroitava toimintaan erilaisia palveluja. Tällöin mahdollistuvat monialaiset palvelut samanaikaisesti. Menemällä ihmisten luo ja huomioimalla myös ”naapuritalojen”
tarve voidaan tavoittaa asiakasryhmiä, jotka eivät ole tarvitsemiensa palvelujen piirissä. Materiaalikuluista ja laitteiden käytöstä todettiin, että tarvittaessa terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja ottaa mukaan tarvittavat materiaalit ja laitteet autoon ja
huolehtii niiden riittävyydestä ja myös laitteiden huollosta. Myös ammattikorkeakoulu huolehtii materiaaleista ja laitteistaan omalta osaltaan. Osallistujat esittivät, että
ONNI-auto olisi kesäaikoina kuntien käytössä.
Koska tavoitteena on auton toiminnan ”jalkauttaminen” kuntiin, tarvitaan siihen
kaikkien osapuolten sitoutumista ja sopimuksia. Osallistujat totesivat, että erityisesti
tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyötä palvelujen tarjoamisessa syrjäkylille. Liikkuvan palvelun kehittämiseksi ja toimintojen jalkauttamiseksi esitettiin jatkohanketta ja myös muiden rahoitusmuotojen selvittämistä. Osallistujat esittivät myös
opiskelijoiden harjoittelun ohjauspalkkioitten hyödyntämistä kulujen kattamiseksi.
94
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UUDENLAINEN JA INNOVATIIVINEN
OPPIMIS- JA TYÖYMPÄRISTÖ MUOTOUTUMASSA
Työpajaan osallistuvat pohtivat ONNI-autoa oppimisympäristönä, joka todettiin
vaihtelevaksi ja monipuoliseksi. Esiin nousi tärkeitä näkökulmia ja kehittämisen kohtia. Ensinnäkin esille tuli ammattikorkeakoulun ja kunnan roolit ja tehtävät opiskelijoiden oppimisen ohjaajina. Oheisessa taulukossa 1 on koottuna työnjako ammattikorkeakoulun ja kunnan kesken.
Taulukko 1. Työnjako ammattikorkeakoulun ja kunnan kesken ONNI-autossa
Ammattikorkeakoulu

Yhteinen tehtävä

Koordinaattori

Sitoutuminen

Opiskelijoiden ja työelämän
edustajan perehdytys ja
opiskelijan ohjaus alussa

Etukäteissuunnittelu
ja autossa toimijoiden
tutustuminen

Perehdytys ONNI -autoon ja
sen laitteisiin

Ohjaava opettaja osittain
mukana myös auton
toiminnassa

Myös opintojaksojen
käytäntöön vienti mahdollista

Selkeät roolit sovitaan, kuka
ohjaa milloinkin

Hyvinvointipysäkin
harjoittelussa opiskelijoiden
perehdytys

Tavoitteena luotettava
palvelu myös asiakkaan
näkökulmasta

Kunta / työelämä

Palveluohjaaja,
terveydenhoitaja ohjaajana
Käytännön työntekijä ohjaa
harjoittelun

Työpajaan osallistuvilla oli itsellään kokemuksia ONNIsta työympäristönä. Osallistujat esittivät näkemyksiään ja kehittämistä vaativia asioita auton toimintakyvyn varmistamiseksi ja toiminnan sisällön kehittämiseksi.
ONNI-auto koettiin uudenlaiseksi, monipuoliseksi ja rauhalliseksi työympäristöksi, jossa puhelin ei soi jatkuvasti. Myös opiskelijan kannalta auto on hyvä työympäristö, kun siellä tehtiin samoja asioita kuin hyvinvointipysäkillä. Pienessä ja kivassa
ympäristössä pystyi keskittymään. Toisaalta tila koettiin ahtaaksi, jossa oli tärkeää
huolehtia järjestyksestä ja lämmityksestä. Auton käyttäjien tulee huolehtia siisteydestä ja kunnosta. Alussa työskentely autossa tuntui oudolta, mutta toisaalta työskentely
toi vaihtelua ja mahdollisti erilaisen kontaktin asiakkaisiin ja heidän elämäänsä. Työ
ei sisällä pelkästään toimenpiteitä, vaan siinä harjaannutaan sosiaalisiin ja vuorovaikutustilanteisiin. Autossa voidaan työskennellä ”yhden oven” periaatteella ja matalalla kynnyksellä sekä moniammatillisesti ja tarvelähtöisesti. Auton palvelut koettiin
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Lehtori Sari Leppälän johdolla pohdittiin miten ONNI-auton toiminta turvataan jatkossa.

olevan helposti saavutettavissa. Asiakkaat ovat kiitelleet ja esimerkiksi omaishoitajat
ovat kokeneet auton hyvänä ympäristönä. Autossa on internetyhteys ja mahdollisuus
käyttää työntekijän koneessa asiakastietojärjestelmää. Ohjelmistojen toimivuus hajaasutusalueella oli yleensä hyvä, mutta myös internetyhteyden pätkimistä tapahtui.
Osallistujat toivat esille useita kehittämisenkohtia, joihin olisi kiinnitettävä huomiota hankkeen jälkeen. Toiminta tulee olla kustannustehokasta. Esitettiin, että ONNI–
auto olisi kuntien ylläpitämä ja toimisi vuoroperiaatteella, siten että auto kiertäisi kunnissa esimerkiksi 1-2 viikkoa/kunta. Autonkuljettajana toimisi kunnan työntekijä
oman työnsä ohella tai kuljettaja palkattaisiin palkkatuella. Myös IT-palvelut ja auton
tekninen huolto on huomioitava. Auton varustusta on myös täydennettävä.
Auton toiminnan ja palvelun kannalta on keskeistä, että kunnassa on yhdyshenkilö ja että ammattikorkeakoulu vastaa perehdytyksestä. Toiminta on osallistujien mukaan resurssoitava kohdennetusti ja toimintaa kehitettävä esimerkiksi liikkuva seniorineuvola tai lastenneuvola. Myös sosiaaliturva-, Kela- ja TE-toimistopalveluja voitaisiin liittää osaksi liikkuvaa palvelua. Lisäksi on huomioitava täydennyskoulutusmahdollisuudet.
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Lopuksi
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hanke ajoittuu aikaan, jolloin on aktiivisesti
alettu puhua lähipalvelujen säilyttämisestä ja niiden merkityksestä kuntien asukkaille.
Kuntien tulee järjestää nämä asukkaiden peruspalvelut joko viemällä ne konkreettisesti lähelle ihmistä esim. liikkuvan palvelun avulla tai käyttämällä sähköisiä palveluja. Suomessa onkin liikkuvia palveluja jo useilla alueilla käytössä. On klinikka-autoja, paketti- ja kuorma-autoja, kontteja, busseja ja jopa lentäviä palveluja. Tänä päivänä liikkuvia palveluja suunnitellaan otettavan käyttöön yhä useammassa kunnassa
tai sosiaali- ja terveyspiirissä. Vaikka meneillään oleva lakiuudistus sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä siirtää sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun ERVA yhteistoiminta-alueille, tullaan lähipalvelut säilyttämään lähellä ihmistä
ja kunnat ovat jatkossakin mukana palvelujen tuottamisessa. (Valtioneuvoston tiedote
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114/2014, 23.3.2014.) ONNI –terveys- ja hyvinvointiauton tulevaisuus Lapin maakunnassa ja tulevilla yhteistoiminta-alueilla on vielä avoin. Hanke on osoittanut toiminnallaan liikkuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeellisuuden palvelujen täydentäjänä haja-asutusalueilla. ONNI-auto on herättänyt kiinnostusta myös muualla Suomessa, onhan auto ammattikorkeakoulun opiskelijoiden oppimisympäristö, ei pelkästään uudenlainen työympäristö ammattilaisille ja se tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös tulevaisuudessa.
Miltähän liikkuvien palvelujen tulevaisuus näyttää? Nykyhetkestä on lyhyt aika
tulevaisuuteen, vuoteen 2050, jolloin 75% asukkaista asuu kaupungeissa lähellä palveluita ja vain pieni osa haja-asutusalueilla. Näin visioi tulevaisuustutkija Ilkka Halava
vuoden TERVE SOS 2014 - tapahtumassa Lappeenrannassa. Hänen mukaansa tulevaisuudessa haja-asutusalueiden palvelun tarvitsijat käyttävät robottiautoja siirtyäkseen kotoa palvelujen piiriin kuntakeskuksiin. Eikö siis kohta tarvitakaan ihmistä
auton kuljettamisessa? Tämähän olisi toisaalta ratkaisu meidän tämän päivän pohdintoihin, kuka kuljettaa terveys- ja hyvinvointiautoa; opettaja, kunnan työntekijä,
opiskelija vaiko autonkuljettaja. Toivottavasti kuitenkaan robotit ja virtuaalimaailma
eivät korvaa kokonaan ihmistä sosiaali- ja terveysalalla.
Hanke päättyy mutta ONNI-auto jää ammattikorkeakoulun oppimisympäristöksi,
jota tullaan kehittämään edelleen ammattikorkeakoulun sisällä ja yhteistyössä työelämän kanssa. Hankepäällikkönä kiitän saamastani tuesta hanketyöryhmää, ohjausryhmää, rahoittajaa, työyhteisöä, kuntien ammattilaisia ja järjestöjen toimijoita
sekä kaikkia pilotteihin osallistuvia ihmisiä ja asiantuntijoita, jotka ovat osaltaan
vaikuttaneet lopputulokseen. Kiitos kuuluu myös opiskelijoille, joita ilman hanketta
ei olisi voitu toteuttaa.

Kemissä 9.6.2014
Arja Meinilä
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sairaanhoitaja, (YAMK)-opiskelija,
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Lapin ammattikorkeakoulu

Vähä Krista
terveydenhoitaja(AMK)-opiskelija,
Lapin ammattikorkeakoulu

Räty Rauni
KM, lehtori,
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LIITE 1
ONNI-auton vihkiäiset 28.2.2013

Arvoisat kuulijat, hyvä vihkiäisväki,

Minun on ilo tuoda lämmin tervehdykseni täältä hallituksen puoliväliarvioinnista
ONNI-hyvinvointipalveluauton vihkiäistilaisuuteen! Säätytalolla paraikaa keskustellaan juuri siitä, miten voimme turvata laadukkaiden palvelujen saatavuus kaikkialla
Suomessa. Tässä työssä Kemi-Tornion seutukunnassa ja Tornionlaakson kunnissa
työnsä aloittavalla ONNI-autolla on oma tärkeä tehtävänsä.
Tällä hetkellä väestön terveyserot ovat liian suuret. Palvelujen laatu ja saatavuus
vaihtelevat kunnittain. Siksi perus- ja lähipalveluja on uudistettava ennakkoluulottomasti. Lähipalvelut ovat tärkeitä myös siksi, että ne luovat turvallisuuden tunnetta ja
lisäävät yhteisöllisyyttä.
Lähipalvelulla tarkoitetaan mm. kotiin vietäviä palveluita, sähköisiä palveluja tai
eri toimijoiden yhteispalveluja. Palveluja voidaan tarjota kiinteässä palvelupisteessä
tai liikutella pyörillä. Tällaisten uusien kotiin vietävien tai liikkuvien lähipalvelujen
kehittäminen vaatii innovatiivisuutta ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä.
ONNI-auton toiminta on juuri sellaista, mitä Suomessa tänä päivänä tarvitaan
lähipalvelujen turvaamiseksi. Hyvinvointipalveluauto on innovatiivinen, uusi palvelun muoto. Se tuo erilaisia palveluja, kuten terveystarkastuksia, kotikäyntejä, neuvontaa ja opastusta, lähelle kuntalaisia.
On hienoa, että ONNI-auton toiminnassa on koulutuksellinen näkökulma vahvasti
mukana. Auto toimii oppimisympäristönä hoitotyön, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijoille. Koulutuksen aikana saa arvokasta kokemusta käytännön työstä, jota voi hyödyntää laajasti. Laadukas osaaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa on kaiken a ja o.
ONNI-hanketta hallinnoi Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakoulujen tärkeänä tehtävänä on tuottaa uusia innovaatioita ja toimia aluekehityksen
moottorina. Tästä ONNI-auto on loistava esimerkki.
Näillä sanoilla toivotan teille mitä parhainta juhlapäivää sekä
menestystä ONNIlle ja sen käyttäjille!
Helsingissä 28.2.2013
sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko
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Kuntien perus- ja lähipalveluja uudistamalla parannetaan palvelujen saatavuutta ja mahdollisuuksia kaventaa väestön terveyseroja. Lähipalvelut luovat
turvallisuuden tunnetta ja lisäävät yhteisöllisyyttä erityisesti haja-asutusalueilla.
Terveys- ja hyvinvointipysäkki pyörille -hankkeessa (2011–2014) lähipalvelua
toteutettiin kunnissa terveys- ja hyvinvointiauto ONNIn avulla. ONNI on yksi
Lapin ammattikorkeakoulun hyvinvointipalveluiden osaamisalan oppimisympäristöistä, jossa opiskelijat voivat kehittää osaamistaan ja työelämävalmiuksiaan aidoissa tilanteissa ja yhteistyössä ammattilaisten ja asiakkaiden
kanssa. Hankkeen jälkeen ONNI-auto on osa Lapin ammattikorkeakoulun palvelutoimintaa, jota kehitetään edelleen yhdessä työelämän kanssa.

Mitä ONNI on?
Terveys- ja hyvinvointiauto ONNI – uudenlainen oppimis- ja työympäristö

Tässä hankkeessa hoitotyön-, sosiaalialan ja vanhustyön opiskelijat toimivat
opettajiensa kanssa yhdessä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja järjestöjen kanssa monialaisissa eri-ikäisille suunnatuissa palvelukokeiluissa ja
monipuolisissa terveyttä ja hyvinvointia edistävässä toiminnoissa. Julkaisuun
on koottu näiden eri toimijoiden kokemuksia ja esimerkkejä toimintamalleista,
oppimisesta ja ohjaamisesta, samoin kuin kokemuksia terveys- ja hyvinvointiauton hankinnasta ja rakentamisestakin. Julkaisu sisältää myös selvityksen,
arviointikyselyn, opinnäytetöiden ja toimeksiantojen sekä päätöstyöpajan
tuottamaa materiaalia ja tietoa liikkuvan palvelun kehittämisen pohjaksi.
Kirjoittajat ovat hankkeeseen osallistuneita opettajia ja opiskelijoita, kuntien
ammattilaisia ja auton toimittaja.
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