
ASKELEITA SOTEEN
kehittämistoimintaa Lempäälän Ehtookodossa



Ehtookodon kyläkampus

• Lempäälän Ehtookoto on yhteisöllinen kyläkampus, joka tarjoaa 
moniportaista asumista ja hyvinvointipalveluja ikääntyneille, 
vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. 

• Ehtookodon yhteisökyläkampus katuineen, puistoineen, 
puutarhoineen, ravintoloineen ja hyvinvointitiloineen on 
suomalaiskylä pienoiskoossa. Osa kylästä on aidattu 
muistisairaille.

• Asukkaita 83; asukkaiden ikäjakauma on 18-102 –vuotta

• Uusi 45-asuntoa käsittävä kylätalo Ehtoonhelmi valmistuu v.2020

• 42 työntekijää

• Meneillään 53. toimintavuosi 

• Asukkaat elävät kodeissaan oman näköistään elämää ja 
osallistuvat kyläkampuksen yhteiseen toimintaan tahtonsa ja 
voimiensa mukaan.



Kehittämistyön taustaa…

Elämä ongelmäjätettä vai hyötykäyttöön?

Mikä muuttuu kun ihminen vanhenee?

Todellinen ikä versus henkinen ikä

Tutkimusten mukaan 
suomalaisten vanhus-
käsitys on stereotypi-
soitunut kielteiseksi ja 
Suomessa esiintyy ikään 
perustuvaa syrjintää (75 
% yli 70 –vuotiaista tätä 
mieltä).



VANHUSTENHUOLTOON TARVITAAN:
• Rajua ravistelua ja asennemuutosta

• Palvelutalot kuivaamoista toiminnan taloiksi

• Vanhusten elämään lisää merkityksellisyyttä ja arjen normaalia toimintaa, ei varastointia

• Päätäntävalta omassa elämässään vanhuksille – ei palvelujentuottajille

• Hoitajat eivät saa elää asukkaiden puolesta 

• Vapaus elää omannäköistä elämää
• Pois huutolaisuudesta!

à Vanhuspalvelulain ja laatusuosituksen mukaan vanhustenhoidossa tulee pyrkiä 
kohti arvostavaa ja myönteisesti tasavertaisuutta painottavaa vanhuskäsitystä. 
Ikäihmisiä tulee kuunnella ja kohdata aktiivisina ja tasavertaisina sekä  
kohdella kaikin puolin inhimillisesti. 
àEhtookodon kehittämistyön motiivina on ollut asukkaiden oman tahdon ja 
osallisuuden lisääminen sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. 



TALOUDEN RAAMIT     
UUSIKSI

Toimialan murros
Sopimukset kunnan
kanssa loppuvat
Tuotetaanko oikeita
palveluja kustannus-
tehokkaasti?
RAAMIT?

MARKKINOINTI
Näkyvyys, brändäys
Miten asiakkaat 
löytävät ja valitsevat 
meidät?
Yhteistyö mainostoimiston 
kanssa 5 pv, Ely-keskuksen
tuki 

2 3 41

SOTE TULEE 1.1.2021?!àMitä tarvitaan, jotta pärjätään kilpailussa?

STRATEGIAN
PÄIVITTÄMINEN
Soten vaikutus 
strategisiin 
valintoihin?
Palveluntuottajan 
kriteerit?

TOIMINTAMALLIN 
KIRKASTAMINEN
Mikä tekee meistä 
uniikin?
Vahvuuksien 
kirkastaminen

Lisäksi: Soteen valmistautumiskoulutuskokonaisuus 
täsmäkoulutuksena koko henkilökunnalle ajalla 11/2018-
11/2019, kustannusarvio 44 000 € (Ely-keskuksen tuki 70 %)



Mikä tekee meitä uniikin?                                         
Miksi asiakkaat valitsisivat meidät? 



Vapaus olla
minä

Rohkeasti 
ja turvallisesti

Minun 
näköiseni 
asumispalvelut

Yhteisöllinen, 
iätön 

meininki

Luova toiminta, myös ulkopuolisia mukana piristämässä

Luonnon lähellä, eläväistä ohjelmaa
Monimuotoisuutta kaikille, ikä ei ole este

Porrastetut ja räätälöidyt palvelut koko ajaksi

Paikallinen ja suomalainen

Turvallisuus

Miksi 
valita 

meidät?

Oma tahto –kansallisen palvelumallin syntypaikka

YDINLUPAUS:  VAPAUS OLLA MINÄ JA  OMAN TAHDON MUKAINEN ELÄMÄ

Kokenut henkilökunta osallistuu arkeen

Oma tupa, oma lupa. Ja perunamaa

Saa olla vaikka hullun onnellinen

MIKÄ TEKEE MEISTÄ UNIIKIN?



Asiakaslupaus: 
Vapaus olla minä ja oman tahdon mukainen 
elämä 

OMA TAHTO-TOIMINTAMALLI - kehitetty yhdessä  asukkaiden kanssa

• Halutaan vahvistaa asukkaan oikeutta elää omannäköistä ja oman 
tahdon mukaista elämää sekä asukkaan mahdollisuutta itse 
suunnitella, arvioida ja kehittää Ehtookodossa tarvitsemaansa hoivaa ja 
palveluja. 

• Asiakasnäkökulma otettiin lähtökohdaksi kaikessa toiminnassa ja 
asiakastyössä;  toimintakäsikirjassa, hoito- ja palvelusuunnitelmissa, 
omavalvontasuunnitelmassa, prosesseissa, ohjeistuksissa, kirjaamisessa, 
(Oma Tahto-kirjaus)-sekä palautekäytännöissä. 

• Koko Ehtookodon IMS- toimintajärjestelmä luotiin asiakasnäkökulmasta.

.



OMA TAHTO- TOIMINTA 
EHTOOKODON 

ASUKKAIDEN ARJESSA:

• Oman elämän, arjen  ja hoidon suunnittelussa

• Ehtookodon toiminnan suunnittelussa

• Asukkaat aktiivisesti kehittämistyössä mukana

• Mukana arvioinnissa ja palautetoiminnassa

• Uusia työntekijöitä rekrytoitaessa asukkaat aina mukana

• Vaikuttaminen asiakastoimikunnan kautta                               
Asiakastoimikunnan puheenjohtajana toimii asiakas

• Asukkaita mukana myös johtokunnassa ja hallituksissa

• Asukkaiden oman tahdon toteutumista mitataan 
säännöllisesti Ehtookodon patentoimalla Oma tahto-mittarilla 
ulkopuolisen toimesta. 



.

§Oma tahto-mittarin avulla selvitetään, onko asukkaan oma tahto toteutunut 
palveluja suunniteltaessa ja toteutettaessa.

§Oma Tahto –mittari on viisiportainen asteikko, jossa asiakas arvioi sitä, miten 
henkilökunta on huomioinut asiakkaan oman tahdon erilaisissa palvelu- ja 
päätöksentekotilanteissa. Lisäksi haastattelukysymykset. 

§Kyselyn toteuttaa Ehtookodon ulkopuolinen toimija esim. opinnäytetyönä

Oma Tahto- mittarin jatkokehittäminen Vanhus -ja lähimmäispalvelujen liitto 
VALLIn ja Pirkanmaan alueen palvelutalojen kanssa käynnistynyt.

Kehitystyön tavoitteena on oman tahdon mukaisen elämän -
laatusertifikaatti asukaslähtöiseen toimintaan ja hoivaan sitoutuneille 
palvelutaloille.

Soten tavoite toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseksi toteutuu à laatu julkiseksi 
ja vertailukelpoisiksi

OMA TAHTO- mittari



”Yhteisökylä”
-> Yhteisö-

kyläkampus-
toimintamalli, 

kulttuuri, 
luova toiminta 

on lääke

”Hyvinvointi-
keskus”

-> 
Tapahtuma-

keskus? 
Verkostot, 
yhteistyö-

kumppanit, 
koulut, 

järjestöt, 
yhteisöt

Päiväkoti?

Yksilöllisyys, 
välittäminen, 
yhdessäolo

-> Osallistutaan, 
yhdessä

tekemässä, ei 
passiivista 
palvelun 

odottamista, tee-
se-itse, valitse

itse. Oman 
itsensä 

löytäminen 
vanhanakin

Paikallinen
-> 

Maakunnallinen,
kansallinen

Vanhukset ja 
kuntoutujat
-> asiakkaat: 
Vanhukset ja 

omaiset, 
mielen-
terveys-

kuntoutujat, 
tilojen 

vuokraajat, 
yritys-

koulutukset

?

MARKKINOINTI, BRÄNDÄYS, UUDISTUMINEN
Mistä Ehtookodon brändimielikuva muodostuu nyt ja mihin suuntaan sitä haluttaisiin kehittää -> 3 
vuotta?

Toiminnallinen, kokeileva ja aktiivinen yhteisökyläkampusmalli, jossa kulttuuri ja luova toiminta keskeisiä elementtejä. 
Ikuisen oppimisen  ja asukkaan oman tahdon mukaisen elämän mahdollistava kampus. 
Uusi slogan VAPAUS OLLA MINÄ



KULTTUURI KUULUU KAIKILLE!
Strategisena valintana kulttuuri ja taide on 
otettu käyttöön hoivatyössä.
§ Taiteen edistämiskeskus on valinnut Ehtookodon 
valtakunnalliseen 100 minuuttia taidetta kampan-
jaan, jonka tavoitteena, että asukkaat ovat vähin-
tään 100 minuuttia viikossa taiteen ja kulttuurin 
äärellä eri tavoin.  Kampanjaan on valittu 
valtakunnallisesti 10 tahoa, ja tavoitteena 
innostaa muita sote-toimijoita kulttuurin 
mukaan ottamiseen toimintaan.

Miten edetään:

Kehitetään yhdessä asukkaiden ja henkilökunnan 
kanssa Oman näköistä ja oman tahdon mukaista 
elämää yhteisökyläkampuksessa, jossa 
toiminnallisuus ja osallisuus mahdollistuvat ja 
sukupolvien välistä vuorovaikutusta edistetään. 

Benchmarkkaus-käynti tehtiin syyskuussa 
Hollantiin Hogeweykin muistisairaiden kylään, joka 
vahvisti ideologian edelleen kehittämistä,  
kirjaamista ja jalkauttamista.

Tavoitteena on tehdä kirja VAPAUS OLLA MINÄ-
toimintamallista v.2019 aikana.

Uusi nimi käyttöön 1/2019



Luova toiminta ei ole vain pehmeää lääketiedettä.Se on vaikutuksiltaan yhtä 
todellista kuin muukin lääketiede Aivotutkija Markku T. Hyyppä

KIITOS!


