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JOHDANTO  
 
Virkeä mieli–projekti on RAY:n rahoittama ikäihmisten mielenterveysprojekti. Hanketta 
hallinnoi Töysän Vanhustenyhdistys ry. Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä, joka 
vastaa hankkeen toteutuksesta. Kolmivuotinen projekti on alkanut kesäkuussa 2005. 
 
Hankkeessa tavoitellaan ikäihmisten mielenterveyden promootiota ja mielenterveyson-
gelmien preventiota. Hanke perustuu oletukseen, jonka mukaan vahva yhteisöllisyys vah-
vistaa kansalaisten sosiaalista pääomaa. Yhteisöllisyys on siis keino vähentää yksinäisyy-
den tunnetta ja edistää hyvinvointia. Virkeä mieli-projektin konkreettisena tavoitteena on 
pureutua ikäihmisten mielenterveysongelmiin yhteistoiminnassa eri viranomaistahojen ja 
vapaaehtoisten kanssa.  
 
Osallistujat ohjautuvat projektiin sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, omaisten sekä 
vapaaehtoistyöntekijöiden kauttaa. Projektityöntekijä toimii linkkinä osallistujien ja 
viranomaisverkoston välillä. Työtamuotoina ovat yksilötyö, työparityöskentely, ryhmätyö 
sekä vapaaehtoistyö.  
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HANKKEEN PERUSTELUT 
 
Hankkeen väliraportissa projekti on perusteltu sekä kansallisesta että paikallisesta näkö-
kulmasta käsin seuraavasti (Viertola 2005): 
 
Ensinnäkin kotona asuminen on ikäihmisille ja eläkeläisille tärkeää. Valtaosa ikäihmisistä 
haluaa asua kotonaan niin pitkään kuin se vain on mahdollista. Kotona asuminen mahdol-
listaa sen, että jokainen voi olla oma itsensä ja toteuttaa itseään tutussa elinympäristössä. 
Ikäihmisten hoito- ja palvelujärjestelmän keskeinen tavoite on tukea kotona asumista. Kai-
killa ikäihmisillä ei ole omaisia tai läheisiä, jotka auttaisivat päivittäisissä askareissa tai 
edistäisivät ikääntyneen hyvinvointia esimerkiksi antamalla aikaa ja keskustelukump-
panuutta. Tämän vuoksi Virkeä mieli-projekti ja sen vapaaehtoistoiminta voi tarjota tukea 
ja edistää ikäihmisten elämänlaatua. 
 
Toiseksi ikäihmisten mielenterveysongelmiin ja heidän omaistensa tukemiseen on kiinni-
tetty vain vähän huomiota, vaikka ikäihmisten mielenterveysongelmat ovat varsin yleisiä. 
Eri tutkimusten mukaan 16–30 % yli 65-vuotiaista kärsii jostakin mielenterveyden häiriös-
tä. Ikääntyvien ihmisten kohdalla psyykkiset ongelmat jäävät usein havaitsematta, mikä 
saattaa johtaa entistä vahvempaan eristäytymiseen tai liian aikaiseen laitoshoitoon. Virkeä 
mieli-projekti pyrkii edistämään ikäihmisten mielenterveyttä ja ehkäisemaan 
mielenterveyden ongelmia. 
 
Kolmanneksi voidaan yleisesti todeta, että ihmiset haluavat kokea mielihyvää tekemisis-
tään ja onnistumisistaan. Sitä voidaan pitää keskeisenä hyvinvoinnin osatekijänä. Ikäänty-
neillä mahdollisuudet mielekkääseen tekemiseen määrittyvät erityisesti suhteessa heidän 
toimintakykyynsä ja elinympäristöönsä. Arkipäivän tulisi sisältää mahdollisuuksia toi-
mintaan, ei pelkästään olemiseen. Sisällöllinen arkipäivä toimintoineen voi osaltaan lievit-
tä masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta.  Aktiivisuus ja osallistuminen ovat avaintekijöitä 
vanhusten mielenterveysterveyteen ja hyvinvointiin. Onnellisen vanhuuden eräs tärkeä 
edellytys on se, että ihminen voi jakaa asioita jonkun toisen kanssa. Virkeä mieli-projekti 
pyrkii tukemaan ikäihmisten aktiivisuutta ja mielekästä tekemistä. 
 
Edellä kuvatut yleiset perustelut voidaan sijoittaa myös paikalliseen sosiaali- ja 
terveydenhuollon kenttään. Siinä sekä Töysän vanhustenyhdistys ry:llä että Virkeä mieli- 
projektilla on selkeä oma paikkansa (Viertola 2005).  
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Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuolto ja kolmannen sektorin palvelutoiminta niveltyvät 
joustavasti toisiinsa. Töysän vanhustenyhdistyksellä ja Vierkeä mieli –projektilla on tässä 
palvelukokonaisuudessa oma paikkansa.  
 
 
 

HANKKEEN TOIMINTAMUODOT 
 
Virkeä mieli – projektin kohderyhmänä ovat ikäihmiset sekä nuoret eläkeläiset (lähinnä 
mielenterveyskuntoutujat.) Ikäihmisistä erityisenä kohderyhmänä ovat yksin asuvat, 
niukoissa sosiaalisissa kontakteissa elävät ihmiset. Hankkeen toiminta on jaettu seuraaviin 
toimintamuotoihin (Viertola 2005): 
 
Yksilötyön tavoitteena on ennaltaehkäistä ikäihmisten mielenterveysongelmia sekä hel-
pottaa jo sairastuneiden eläkeläisten elämäntilannetta. Hanke tarjoaa osallistujille mahdol-
lisuuden keskusteluun ja vuorovaikutukseen kotikäyntien ja toimistotapaamisten avulla. 
Hanke ohjaa osallistujia hakemaan apua omaan elämäntilanteeseensa sekä tukee heidän 
itsenäistä elämää ja kotona asumista.  Työmuotoina käytetään kuntouttavaa työotetta ja 
palveluohjausta. Hankkeen tavoitteena on myös kertoa osallistujille heille tarjolla olevista 
sosiaali- ja terveyspalveluista sekä motivoida heitä uusiin sosiaalisiin suhteisiin ja kodin 
ulkopuoliseen elämään. 
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Työparityöskentelyn avulla pyritään pureutumaan vaikeasti autettavien ja haasteellisten 
asiakkaiden elämäntilanteiseen. Työpari voi olla esimerkiksi kotihoidosta, sosiaalitoimis-
tosta, psykiatrian poliklinikalta tai muista projekteista. Työparityöskentely tarkoittaa lä-
hinnä asiakastyön suunnittelua ja yhteisiä kotikäyntejä. 
 
Ryhmätoiminnan tavoitteena on tukea ikäihmisten yhteisöllisyyttä. Ryhmien toiminnassa 
pyritään säännöllisyyteen ja sitä kautta lisääntyvään itseohjautuvuuteen. Hankkeessa on 
toteutunut ainakin mielenterveyskuntoutujien ryhmä, toimintaryhmä Turina-tuvalla, van-
hustentalon kerho sekä Suutalan, Mutkankylän, Hakojärven ja Tuurin eläkeläisten jump-
pa- ja toimintaryhmät.   
 
Vapaaehtoistyön tavoitteena on tukea vapaaehtoistyöntekijöiden jaksamista omassa työs-
sään muun muassa vapaaehtoisten kokoontumisilla. Lisäksi vapaaehtoistyön tavoitteena 
on myös motivoida toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia jatkamaan ryhmienvetäjinä 
esimerkiksi Elviirassa ja Leino-kodilla.  
 
 
 
ARVIOINNIN LÄHTÖKOHDAT 
 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIA vastaa Töysän van-
hustenyhdistyksen Virkeä mieli-projektin arvioinnista. Tavoitteena on arvioida Virkeä 
mieli- projektin toimintamallia osana Töysän kunnan hyvinvointipalvelujen kokonaisuut-
ta.  Arviointi muodostuu osakokonaisuuksista, joista vastaavat YTL Anne Saarijärvi ja YTT 
Timo Toikko.  
 
Arvioinnissa on olemassa erilaisia koulukuntia. Ensimmäisenä on kehittynyt testaaminen 
ja mittaaminen. Sen avulla toimintoja on pyritty vertaamaan keskenään. Mittaamisen ja 
testaamisen avulla on voitu esittää arvioita toiminnan laadusta. Toisena arvioinnin koulu-
kuntana kehittyi niin sanottu tavoitearviointi. Siinä kiinnitettiin olennainen huomio esi-
merkiksi projektin tavoitteisiin ja seurattiin kuinka hyvin se pystyy vastaamaan niihin. 
Kolmantena arvioinnissa on pyritty ennen kaikkea johtopäätösten esittämiseen. Johtopää-
tökset ovat osin perustuneet tavoitteiden saavuttamisen arviointiin, mutta myös itse toi-
minnan laadun ja muodon arviointiin. Neljäntenä arvioinnin koulukuntana voidaan mai-
nita niin sanottu konstruktiivinen arviointi, jossa arviointiprosessi muodostuu yhteistyös-
sä projektin keskeisten toimijoiden kanssa. Se on subjektiivista, mutta myös prosessin ke-
hityskaaren mukaan muotoutuvaa (niin sanotusti responsiivista arviointia).  
 
Arvioinnilla pyritään vaikuttamaan projektin toimintamallin kehittämiseen. Tässä mieles-
sä kysymys on eräänlaisesta kehittävästä arvioinnista. Tässä arvioinnissa pyritään konsul-
tatiiviseen otteeseen. Arviointi ei siten ole ulkopuolisen tarkkailijan esittämä tilanteen, 
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saavutusten ja puutteiden kartoitus. Ulkopuolinen tarkkailija pyrkii nostamaan esille joi-
takin keskeisiksi näkemiään teemoja, joiden avulla hanketta voidaan edelleen selkeyttää ja 
sitä kautta saada myös parempia tuloksia. Arviointia ei siis toteuteta yksinomaan hanke-
hakemuksen suunnassa, vaan hanke nähdään itseään korjaavana prosessina. Arvioinnin 
tarkoitus on tarjota aineksia yhteiselle keskustelulle ja sitä kautta myös ohjata kehittämis-
prosessia.  
 
Virkeä mieli-projektin arviointi jakautuu tavallaan kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa 
kiinnitettiin huomiota projektin asetteluun ja lähtökohtiin. Arvioinnin tarkoitus oli esittää 
joitakin johtopäätöksiä projektin jatkokehittämiseen. Tärkein kehittämisehdotus kohdistui 
projektin fokuksen täsmentämiseen. Toisessa vaiheessa keskityttiin projektin keskeisim-
pään työmuotoon ja sen jatkokehittämiseen. Tässä vaiheessa rakennettiin päätoiminnasta 
QPR-mallinnus. Kolmannessa vaiheessa arviointi koottiin yhdistämällä ensimmäinen ja 
toinen vaihe. Arviointi palautettiin myös projektia hallinnoivan yhdistyksen hallituksen 
keskusteluun, joka liitettiin osaksi projektiarviointia. 
 
Arviointi on muodostunut seuraavista toiminnoista: 

• Projektityöntekijän haastattelut  
• Puhelinkysely projektin yhteistyötahoille  
• Vapaaehtoistyöntekijöiden fokusryhmä 
• QPR-mallinnus 
• Ohjausryhmän fokusryhmäkeskustelu arvioinnin tuloksista 

 
Arviointi perustuu keskusteluihin, joita on käyty vuonna 2006 seuraavasti 14.6, 16.8. 
14.9,12.10, ja 25.10. sekä vuonna 2007 seuraavasti 31.1, 20.3, 3.5, 18.5, 28.5, 9.8, 9.10, ja 28.11. 
Keskustelut pitävät sisällään sekä fokusryhmä- että projektityöntekijän tapaamiset, mutta 
myös kaksi hankkeen ohjausryhmän (yhdistyksen hallituksen) kokousta. Lisäksi arviointia 
varten on tehty keskeisten yhteistyötahojen puhelinhaastatteluja, joiden päiväyksiä ei ole 
kirjattu. Lisäksi arviointimateriaalina on käytetty projektin raportteja ja suunnitelmia.  
 
Arviointi on kehittämisen keskeisin työkalu. Sen teho perustuu kehittämisen sykleihin. On 
olennaista, että kehittäminen jaksotetaan riittävän tiheisiin sykleihin, joissa arviointi itse 
asiassa tapahtuu. Kokoavan arvioinnin jälkeen toteutetaan uusi sykli, joka alkaa peruste-
luista ja päätyy arviointiin. Kehittäminen on tällöin itseään korjaavaa ja täydentävää. Ar-
vioinnissa on kysymys kehittämisen liittyvästä dialogista. Yhtäältä dialogiin pyritään pro-
jektityöntekijöiden kanssa, mutta myös ohjausryhmän, keskeisten sidosryhmien sekä pal-
veluiden käyttäjien kanssa.  
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VÄLIARVIOINTI 
 
 
Projektin idea 
 
Sosiaalipolitiikan keskeinen tavoite on taata kansalaisten hyvinvointi. Sosiaaliturvajärjes-
telmän tehtävä on vakuuttaa kansalaiset tiettyjen riskien varalta, mutta myös turvata riit-
tävä hoiva ja huolenpito sosiaalisissa ongelmissa.  Sosiaalisiin ongelmiin vastaamiseksi 
tarvitaan monimuotoista hoiva ja huolenpitojärjestelmää.  
 
Töysässä hoiva- ja huolenpitojärjestelmä muodostuu kunnallisista sosiaali- ja terveyden-
huollon palveluista, mutta myös järjestöjen tuottamista palveluista (ks. Viertola 2005). Täs-
sä tilanteessa on olennaista, että kunnallisten ja järjestöjen tuottamien peruspalveluiden 
sekä projektien toimintaideat ovat selkeät. Töysän vanhustenyhdistyksen Virkeä mieli –
projektin teoreettinen idea lepää sosiaalisen koheesion käsitteen varassa. Toisaalta voita-
neen sanoa, että projektilla on myös tietty ”etsivän” työn perusväre. Näin aseteltuna 
hankkeella on selkeä oma profiili, joka erottaa sen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspal-
veluista.   
 
Sosiaalihuollon kannalta katsoen hankkeen molemmat ideat (yhteisöllisen koheesion ko-
rostaminen ja ihmisten yksilöllinen kohtaaminen) tukevat peruspalveluita, mutta selkeästi 
omasta näkökulmastaan käsin, virallisen järjestelmän ulkopuolelta. Kysymys on tietenkin 
tietyssä määrin myös julkisen ja yksityisen vastuun määrittelystä, mutta ainakin tässä pai-
kallisessa ja ajallisessa tilanteessa projektin idea on hyvin perusteltu.  
 
 
Projektin funktio 
 
Virkeä mieli –projekti muodostuu monella kentällä liikkuvasta projektista. Projektityönte-
kijä osallistuu päivätoimintaryhmien ja harrasteryhmien toimintaan, mutta hän tekee 
myös yksilötyötä sekä itsenäisin kotikäynnein että työparityöskentelynä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon työntekijöiden kanssa.  
 
Väliarvioinnissa todettiin, että sinällään projekti itsessään istuu Töysän kunnan toimintaan 
erittäin hyvin, sillä on selkeä tilaus. RAY on korostaa näkemystä, jonka mukaan projektien 
pitäisi kohdentua tukemaan sellaista hyvinvointia ja sosiaalista pääoma, minkä tuottami-
nen ei ole yksiselitteisesti julkisen vastuun alaista. Tämä tarkoittanee tässä yhteydessä sitä, 
että projektin tuolisi kohdistua erityisesti kansalaisyhteiskunnan kenttiin. Virkeä mieli- 
hankkeen kohderyhmänä ovatkin ne ikäihmiset, jotka jäävät normaalin sosiaalisen kans-
sakäymisen ulkopuolelle. Projektityöntekijän yksilötyö ja parityöskentely kohdistuvat 
kansalaisyhteiskunnan yksityisyyden kentälle, ja ryhmätyö ja vapaaehtoistyö puolestaan 
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kohdistuvat kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kentälle. Tässä mielessä projektin funk-
tio on selkeä ja looginen suhteessa projektin ideaan. 
 
 
Projektin kohde 
 
Projektin funktiona on kansalaisyhteiskunnan tukeminen, jonka konkreettisiksi parannus-
kohteiksi on valittu ikäihmisten sosiaalisten toiminnan edistäminen ja sosiaalisesta toi-
minnasta syrjäytymisen ehkäiseminen. Molemmat projektin kohteet ovat hyvin perustel-
tuja. Sosiaali- ja terveydenhuolto kantaa vastuun laitoshoidosta ja avohoidosta. 
 
Projektin yksilötyö kohdistuu kansalaisyhteiskunnan yksilöiden tukemisen kenttään. 
Omaehtoista tekemistä ja itsensä toteuttamista ilmentävä kansalaisyhteiskunnan kenttä on 
keskeinen sosiaalisen pääoman ja hyvinvoinnin tuottaja, mutta samalla se mahdollistaa 
vahvan eristäytymisen ja syrjäytymisen. Virkeä mieli- projekti voi onnistuessaan ehkäistä 
ikäihmisten mielenterveysongelmia juuri kansalaisyhteiskunnan kentällä. Projektityönte-
kijä on tehnyt yksilötyötä niin kotikäynteinä, mutta tavannut osallistujia myös toimistolla. 
Lisäksi on kokeiltu parityötä, jossa projektityöntekijä on tehnyt kotikäyntejä sosiaalihuol-
lon työntekijöiden kanssa. Toiminta tällä kentällä näyttäytyy eräänlaisena ”etsivänä tai 
kannustavana työnä”. 
 
Projektin ryhmätyö kohdistuu kansalaisyhteiskunnan osallistumisen kenttään. Osallistu-
minen voidaan nähdä keskeisenä hyvinvoinnin edistäjänä. Ryhmätyön keinoin voidaan 
tukea eristäytyvien ihmisten sosiaalista integraatiota. Projektin vapaaehtoistyö on ollut 
keino tuottaa sosiaalista toimintaa muun muassa vanhustenhuollon yksiköihin. Vapaaeh-
toiset ovat tuottaneet ryhmätoimintaa, mutta myös tavanneet yksinäisiä vanhuksia.  
 
Vaikka projektin idea ja funktio ovatkin selkeitä, voidaan niistä johdettua tehtäväkenttää 
pitää yhden projektityöntekijän kannalta lähes mahdottomana. Projektityöntekijä joutuu 
vastaamaan moneen erilaiseen haasteeseen. Yhtäältä tilanne on tuttu kaikille pienten kun-
tien sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille. Työkenttä ulottuu rakenteellisesta työstä 
yksilökohtaiseen työhön.  
 
 
Väliarvioinnin kehittämisehdotukset 
 
(i) Yhden valitun työtavan tuotteistaminen. Työtavat priorisoidaan. Niistä yksi tai kaksi tär-
keintä pyritään tuotteistamaan. Tuotteistuksessa voidaan käyttää apuna QPR-
mallinnusohjelmaa. Mallinnus auttaa asemoimaan projektia tässä väliraportissa muotoil-
luille tasoille. Toisaalta mallinnus auttaa tuottamaan projektin lopputuloksen selkeässä 
muodossa. Mallinnusta ei voida toteuttaa kovin moneen työtapaan tai osatehtävään. Esi-
merkiksi mallinnus voitaisiin kohdentaa kotihoidon ja projektin rajapintaan (yksilötyö). 
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(ii) Kehittämisyklien tiivistäminen. Kehittämistyö edellyttää tiivistä hankkeen vaiheistusta. 
Tavoitteet voidaan saavuttaa sitä todennäköisemmin mitä tiiviimpi arviointikehä toteute-
taan. Seuraava arvioinnin osasuoritus voisi keskittyä edellä esitettyyn mallinnukseen, 
esimerkiksi keväällä 2007. Mallinnuksen jälkeen voitaisiin vielä syksyllä toteuttaa hank-
keen kokonaisarviointi, jossa yhdistetään väliarviointi ja mallinnus. Kokonaisarviointi esi-
tellään ensiksi luonnoksena ohjausryhmälle ja sen jälkeen se vielä muotoillaan varsinai-
seksi arviointiraportiksi. 
 
(iii) Konsultatiivisen työnohjauksen järjestäminen. Projektityöntekijät toimivat usein varsin 
yksin. Eri järjestöjen projektityöntekijöiden keskinäiset tapaamiset voisivat tukea kunkin 
oman hankkeen suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Projektityöntekijät voisivat esimer-
kiksi esitellä toisilleen omaa hankettaan, jolloin toiset voisivat auttaa ideoimaan ja kehitte-
lemään hanketta edelleen. 
 
 
 
PROSESSIN MALLINNUS 
 
Prosessimallinnuksissa yhdistetään kaksi asiaa: toimintaprosessi ja toimijatasot. Toiminta-
prosessi kuvaa eri vaiheet lineaarisessa järjestyksessä. Toimijatasossa kuvataan toimijat, 
jotka liittyvät prosessiin ja erityisesti sen tiettyihin vaiheisiin. Prosessimallinnuksia käyte-
tään yleensä jonkin työprosessin selkeyttämiseksi ja vakiinnuttamiseksi. Prosessi kuvataan 
kaaviona, jonka avulla siitä voidaan keskustella, ja siten myös täydentää ja edelleen kehit-
tää.  
 
Mallinnuksen avulla on kuvattu työprosesseja, kuten esimerkiksi lastensuojelun tai van-
hustenhuollon työprosesseja. Mallinnuksella on kuvattu myös laajempia palveluketjuja, 
kuten esimerkiksi päihdehuollon palveluketjuja, joissa useiden erilaisten toimijoiden teh-
tävät on tehty näkyviksi. Mallinnus näyttää jokaiselle toimijalle, mikä on oman työtehtä-
vän osuus suhteessa muiden toimijoiden tehtäviin. Mallinnuksen avulla kukin toimija voi 
selvittää myös mistä ydintoiminnoista oma työsuoritus muodostuu. Prosessin mallinnus 
liittää toisiinsa erilaisia osia ja muodostaa niistä loogisen kokonaisuuden.  
 
Mallinnukset ovat kehittyneet ennen kaikkea monimutkaisten palvelutuotannon hallin-
taan. Niillä tavoitellaan monimutkaisten palveluprosessien yhdenmukaistamista. Mallin-
nus edustaa suunnitteluorientoitunutta kehittämisen näkökulmaa. Se tuottaa staattisen ja 
yhdenmukaisen kuvan työprosessista, joka suuntaa toteutettavaa työtä. Samalla sen avulla 
pyritään kontrolloimaan ja standardoimaan työprosessia. Toisaalta mallinnukset tarjoavat 
mahdollisuuden myös reflektiiviseen käyttöön. Niiden avulla työntekijät ja palveluiden 
käyttäjät voivat yhdessä kehittää palvelua. Kysymys on siitä, tavoitellaanko mallinnustyö-
kalulla prosessin sääntelyä vai prosessin jatkuvaa kehittämistä.  
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Virkä mieli-projektin mallinnus kohdennettiin yksilötyön jäsentämiseen. Seuraavassa ku-
viossa on nähtävillä asiakasprosessin kokonaisuus (kuvio 1). Prosessin lähtökohtana on 
huoli yksinäisestä asiakkaasta. Huoli voi nousta asiakkaan tai hänen omaistensa toimesta, 
mutta myös sosiaalitoimen tai kotihoidon kautta. Toisessa vaiheessa keskitytään auttamis-
työn järjestämiseen. Projektityöntekijä on tässä vaiheessa keskiössä, hän pyrkii toimimaan 
yhdessä kotihoidon, sosiaalitoimen, mielenterveyspalveluiden tai Toimelan kanssa. Ky-
symys on eräänlaisesta palveluohjauksellista mallista, jossa projektityöntekijä ottaa osal-
taan vastuuta palveluiden järjestämisestä. Kolmantena vaiheena on varsinainen auttamis-
toiminta, joka rakentuu edellisen vaiheen pohjalta. Neljäntenä vaiheena prosessi palautuu 
lähtöasetelmaan, jossa huolen osatekijät ovat poistuneet tai olennaisesti vähentyneet. 
 

Virkeä mieli

Mielenterveystoimisto/
psykiatrian poliklinikka

Sosiaalitoimi

Asiakas (ikäihmiset,
mielentervey-
sasiakkaat)

Omaiset

Toimela ry

Kotihoito, kotipalve-
lu ja kotisairaanhoito

1)Huoli
yksinäisestä
asiakkaasta

2) Auttamistyön
järjestäminen

3)Asiakkaan
auttaminen

4)Huoli päättyy

VIRKEÄ MIELI - PROJEKTI:

on Töysän vanhustenyhdistyksen
alaisuudessa 1.6.2005 käynnistynyt

kolmivuotinen hanke, jonka rahoittajana
toimii raha-automaattiyhdistys

projektin tavoitteena on pureutua ikääntyvien
yksinäisyyteen ja muihin mielenterveyttä

heikentäviin tekijöihin ennaltaehkäisten sekä
yhteistoiminnassa eri viranomaistahojen kanssa

projektin toiminnassa
myönteinen elämänasenne

sekä yhteisöllisyys
nähdään voimavarana

tavoitteena on vahvistaa
ikäihmisten sosiaalisia
verkostoja ja ehkäistä

syrjäytymistä kotikäyntien ja
yhteistoiminnan avulla

Mallinnuksen laatija: Virkeä mieli projektin projektityöntekijä Tarja Kumpunen

Mallinnuksen toteutti: SONet BOTNIAn kehittämissuunnittelija Anne Saarijärvi

 
Kuvio 1. Yksilöasiakkuuden kokonaisprosessi. 
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Prosessia kuvaava toinen kuvio (kuvio 2) täydentää edellistä kokonaisprosessin kuvaa. 
Siina kuvataan huolen heräämisvaihe edellistä tarkemmin. Ajatuksena on, että huoli yksi-
näisyydestä ja kotona selviämisestä johtaa yhteydenottoon. Asiakas itse ja omaiset, mutta 
myös sosiaalitoimen, kotihoidon, mielenterveyspalveluiden ja Toimelan työntekijät otta-
vat yhteyttä projektityöntekijään asiakkaan luvalla.  Vasta tämän jälkeen projektityöntekijä 
on yhteydessä asiakkaaseen ja asiakasprosessi käynnistyy. 
 

Sosiaalitoimi

Kotihoito, kotipalve-
lu ja kotisairaanhoito

Asiakas (ikäihmiset,
mielentervey-
sasiakkaat)

Mielenterveystoimisto/
psykiatrian poliklinikka

Omaiset

Toimela ry

Virkeä mieli

HUOLEN
HERÄÄMINEN

Huoli
yksinäisyydestä

ja kotona
pärjäämisestä

sekä
puutteelisista
sosiaalisista
kontakteista Yhteydenotto

asiakkaan luvalla
projektityöntekijään 

Yhteydenotto
asiakkaaseen ja

kotikäynnistä
sopiminen

HUOLI YKSINÄISESTÄ
ASIAKKAASTA

 
 
Kuvio 2. Huolen herääminen. 
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Kuviossa 3 keskitytään auttamistyön järjestämiseen. Prosessi käynnisty kotikäynnillä, jol-
loin asiakkaan tilanne kartoitetaan. Kotikäynti tehdään tarvittaessa työparin kanssa. Pro-
jektityöntekijän kannalta prosessissa on kaksi vaihtoehtoa. Ensinnäkin on mahdollista, että 
asiakkaan auttaminen edellyttää intensiivistä hoitoa kodin ulkopuolella. Tällöin prosessi 
suunnataan esimerkiksi vanhainkodin intervallijaksoihin tai ryhmätoimintaan osallistumi-
seen. Toiseksi on mahdollista, että asiakas pärjää kotona, jos hänelle pystytään tarjoamaan 
sinne tukea. Projektityöntekijän tehtävä on tällöin tehdä kotikäyntejä, osallistua kotihoi-
don tiimikokouksiin, sekä yleisesti seurata ja koordinoida prosessin etenemistä. 

Toimela ry

Kotihoito, kotipalve-
lu ja kotisairaanhoito

Asiakas (ikäihmiset,
mielentervey-
sasiakkaat)

Sosiaalitoimi

Virkeä mieli

Mielenterveystoimisto/
psykiatrian poliklinikka

Omaiset

Omaishoitajuuden
elämänkaari- ja

palveluohjaus -projekti

AUTTAMISTYÖN JÄRJESTÄMINEN

Asiakkaan
tilanteen

kartoittaminen
kotikäynnillä

Osallistuu
kotihoidon

tiimikokoukseen
kuukausittain
(tarvittaessa

puhelinkontaktit)

Tarkentaa ja
seuraa

työskentelyn
painopisteitä

(kotikäynneistä
sopiminen ja
asiakkaan
tilanteen
seuranta)

Asiakas pärjää 
kotona  TAI 

vaatii intensiivi-
sempää hoitoa 

kodin ulkopuolella

Tarvittaessa
työparina

kotikäynneillä

Esimerkiksi
suositellut

intervallijaksot
vanhainkodilla tai

psykiatrisella
osastolla tai

ryhmätoimintaan
ohjaaminen

Antaa
ylläpitohoitoa
kotikäyntien

avulla

PROJEKTITYÖNTEKIJÄ

 
Kuvio 3. Auttamistyön järjestäminen. 
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Kuviossa 4 esitetään Virkeä mieli-projektin työmuodot, joita voidaan käyttää järjestettäes-
sä apua yksinäiselle asiakkaalle. Tässä tapauksessa keskiössä ovat tukea antavat keskuste-
lut asiakkaan kanssa kotikäynnillä tai toimistolla. Keskustelua voidaan toteuttaa mysö 
työparityöskentelyn avulla. Toisaalta projektissa on panostettu myös erilaisiin ryhmätoi-
mintoihin, mutta asiakkaita voidaan ohjata myös muihin ryhmiin (Toimela, liikuntaryh-
mät jne). Kolmantena työkaluna projektilla on ollut käytettävissä vapaaehtoistoiminta. 
Vapaaehtoiset voivat tarvittaessa käydä tapaamassa yksinäisiä vanhuksia. 
 

Asiakas (ikäihmiset,
mielentervey-
sasiakkaat)

Virkeä mieli

Tukea antavat
keskustelut

asiakkaan kanssa
kotikäynnillä tai

toimistolla

Ryhmätoiminnan
vetäminen ja /tai
ohjaaminen mm

muihin
vertaistukiryhmiin
tai vanhainkodin

palvelupäiviin

ASIAKKAAN AUTTAMINEN

Työparityöskentely
mielenterveyspoliklinikan

omaishoitoprojektin ja
Ähtärin Toimela ry:n

kanssa

Virkeä mieli - hankkeen työskentelymuodot:

I YKSILÖ-JA PARITYÖ II RYHMÄTOIMINTA III VAPAAEHTOISTYÖN-
TEKIJÄTOIMINNAN

 KOORDINOINTI

 
 
 

Kuvio 4. Työskentelymuodot.  
 
Viidennessä kuviossa (kuvio 5) keskitytään huolen päättymiseen. Projektin kannalta pe-
rustana on tilanne, jossa kotona asumista saadaan tuettua käytettävissä olevilla tukitoimil-
la. Näin asiakas kokee elämän turvalliseksi ja on tyytyväinen, toisaalta myös omaisten 
huoli läheisestä helpottuu. Vaihtoehtoisesti voidaan joutua toteamaan, että projektin ja 
kotihoidon tarjoama tuki eri aina riitä, jolloin siirtyminen laitoshoitoon tai pienkotiin on 
paras vaihtoehto.  
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Virkeä mieli

Asiakas
(ikäihmiset,
mielentervey-
sasiakkaat)

Kotihoito,
kotipalve-

lu ja
kotisairaanhoito

A. Kotona asumista saadaan
tuettua projektin toiminnalla:

Siirtyminen laitoshoitoon,
pienkotiin tms. /exitus

Elää
asiakkaan

rinnalla

1)Kokee elämän turvalliseksi ja 
on tyytyväinen ja

 2) Omaisten huoli läheisestä
helpottuu

HUOLI
PÄÄTTYY

B. Projektin ja
kotihoidon

tarjoama tuki ei
riitä

 
 
Kuvio 5. Huolen päättyminen. 
 
Mallinnus kohdistettiin vain yksilötyön prosessiin. Yksilötyötä voidaan kuitenkin pitää 
koko projektin eräänlaisena kulmakivenä. 
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KOKONAISARVIOINTI 
 
Projektin tavoitteena on ollut eläkeläisten yksinäisyyden lievittäminen ja mielenterveyden 
tukeminen. Projektin voidaan katsoa saavuttaneet ainakin seuraavat kolme (i-iii) keskeistä 
tulosta. 
 
(i) Ensinnäkin yksilötyö on muodostanut eräänlaisen perustan projektin toiminnalle. Sen 
avulla yksinäisten vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien yksinäisyyttä on pyritty lievit-
tämään. Yksilötyön prosessi on mallinnettu. Jäsennetty työprosessi heijastelee usein myös 
hyvin kehittynyttä työtapaa. Vähintäänkin mallinnusprosessi tarjoaa tekijöilleen mahdolli-
suuden reflektiiviseen oppimiseen. Onnistuessaan mallinnusta voidaan käyttää jatkossa-
kin eri yhteistyötahojen tehtävien ja roolien selkeyttämiseen.  
 
(ii) Toiseksi projektissa on keskitytty yksilötyön ja ryhmätyön yhdistämiseen. Se muodos-
taa kansallisestikin kiinnostavan ratkaisun, jonka avulla projektin kohde on ikään kuin 
auennut yksilötyöstä kohti ryhmätyötä.  
 

YKSILÖTYÖ

RYHMÄT

Toiminta-
torstai

Jumppa-
ryhmät

Mt-kuntoutu-
jien ryhmä

 
Kuvio 6: Yksilötyön suhde ryhmätyöhön. 
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Projektityöntekijä on keskittynyt työssään sekä yksilö- että ryhmätyöhön. Projektityönteki-
jä on voinut ehdottaa asiakkaalle osallistumista esimerkiksi Turina-tuvan toimintaryh-
mään. Ryhmässä projektityöntekijä on voinut olla ottamassa asiakasta vastaan. Tällainen  
 
projektityöntekijän kaksinainen rooli on helpottanut asiakkaan liittymistä ryhmään. Yksi-
lötyön asiakkaiden kannalta kysymys on olennaisesta nivelvaiheesta, joka usein edellyttää 
saattavia toimenpiteitä. On kuitenkin todettava, että yksilötyössä on voitu keskittyä vain 
yksilökohtaisiin asioihin, eikä siihen ole välttämättä pyrittykään niveltämään ryhmätoi-
mintaa. Yksilötyössä on edetty asiakaslähtöisesti.  Yksilötyön ja ryhmätyön onnistunut 
niveltämistä voidaan kuitenkin pitää toisena olennaisena Virkeä Mieli-projektin tuloksena.  
 
(iii) Kolmas projektin olennainen tulos liittyy kolmannen sektori ja kunnallisen sosiaali- ja 
terveydenhuollon toiminnan niveltämiseen. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää muun mu-
assa sitä, että projektityöntekijä on osallistunut säännöllisesti kotihoidon tiimipalavereihin, 
joissa on voitu sopia työnjaosta tai esimerkiksi yhteisestä kotikäynnistä. Parityöskentely 
on voinut näissä tapauksissa tarkoittaa myös itse asiassa eräänlaista vuorotyöskentelyä, 
jonka avulla yksinäisen vanhuksen luona on käyty vuoroviikoin kotihoidosta ja projektis-
ta. Projektityöntekijä on tällöin käyttänyt aikaa ennen kaikkea keskusteluun ja kuuntele-
miseen, siis arjen käytännöissä tukemiseen. 
 
Näiden kolmen selkeän positiivisen tuloksen lisäksi voidaan nostaa esille myös projektiin 
liittyneitä haasteita. Yksilötyöhön liittyvät kysymykset yksinäisten vanhusten ja mielen-
terveyskuntoutujien suuresta määrästä. Apua ei riitä kaikille tarvitseville, eikä ainakaan 
sellaisella tiheydellä kuin se olisi tarpeen. Tässä mielessä ryhmätyö voisi olla eräs avain 
tilanteen helpottamiseen. Ryhmätyön ongelmana on kuitenkin sen heterogeenisuus. Ryh-
mätoiminnan moninaisuus hajottaa projektityöntekijän toimintaa. Se olisikin hyvä kohdis-
taa lähelle mielenterveyskysymyksiä. Toisaalta projektin ryhmätoiminnan heterogeeni-
suus on ollut joustavaa ja innovatiivistakin. Esimerkkinä voinee olla Turina-tuvalla ko-
koontunut vanhojen valokuvien tunnistamispiiri, jonka alkuperä oli muualla, mutta jonka 
aloitukseen myös projekti kuitenkin osallistui. Avoimuus erilaisille kansalaistoimintaa 
tukeville ryhmille on siis sekä rikkaus että haaste. 
 
Kolmannen ja julkisen sektorin kosketuspintojen selkeyttäminen on projektin eräs ansio, 
mutta samalla tähän alueeseen liittyy myös haasteita. Projektityöntekijällä ei ole virallista 
asemaa, joten joissakin tilanteissa hän joutuu ikään kuin ajamaan asiakkaan asiaa. Voidaan 
kuvitella, että joissakin tilanteissa asianajotehtävä saattaa hankaloittaa kolmannen ja julki-
sen sektorin keskinäistä kumppanuutta. Tähän kysymykseen voitaisiin keskittyä mahdol-
lisissa jatkoprojekteissa. Kysymys on kiinnostava myös kansallisesti, jos jatkossa kolmas 
sektori yhä enemmän ottaa vastuuta arjen hyvinvoinnin turvaamisesta.  
 
Projektin eräänä tavoitteena oli vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen ja tehostaminen. Pro-
jektin aikana vapaaehtoistoiminta on ollut vireää. Vapaaehtoiset ovat toimineet varsin 
oma-aloitteisesti. Vapaaehtoiset ovat organisoituneet itsenäisesti ja ottaneet vastuuta toi-
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minnan sisällöstä. Keskeisiä paikkoja ovat muun muassa Elviira ja dementiakoti. Vapaaeh-
toistyötä yritettiin tehostaa SPR:n ystävä – ja tukihenkilötoiminnan peruskurssin avulla, 
mutta kurssille ei ollut riittävästi hakijoita. Pitkällä tähtäimellä vapaaehtoistyöhön joudut-
taneen kiinnittämään enemmän huomiota, sillä jossakin vaiheessa nykyinen toiminta saa-
vuttaa eräänlaisen saturaatiopisteen. Sen jälkeen toiminta kaipaa uutta piristysruisketta. 
Projektin aikana tällaista tilannetta ei kuitenkaan vielä ole ollut nähtävissä. 
 
Projektin väliarvioinnin avulla hanketta pyrittiin fokusoimaan vain tiettyihin rajattuihin 
teemoihin. Tässä loppuarvioinnissa voidaan todeta, että hanke on pystynyt suuntaamaan 
omaa toimintaansa relevantille toimintalohkolle. Samalla sen toiminta on jäsentynyt. Toi-
minnan kehittäminen edellyttää pitkää prosessia. Olisikin toivottavaa, että tätä projektia 
hallinnoiva taho voisi jatkaa projektitoimintaa jonka avulla voitaisiin edelleen kehittää 
tässä projektissa avattuja teemoja. Projekti on suurista haasteista huolimatta toteutettu 
mallikkaasti ja realistisesti. 
 
Projektin väliarvioinnissa kiinnitettiin huomiota myös projektityöntekijöiden työnohjauk-
seen. Työnohjaus on hoitunut projektien keskinäisen vertaistuen avulla. Projekteilla on 
ainakin tässä mielessä hyvät toimitilat, jotka mahdollistavat keskinäisen vuorovaikutuk-
sen. Virallinen työnohjauskin olisi ollut tarjolla, mutta sitä ei toteutettu. Työnohjaus ei 
edellytä virallista työnohjaajaa. Olennaisinta on, että projektityöntekijällä on käytettävis-
sään henkilöitä joiden kanssa hän voi vapaasti reflektoida omaa toimintaansa.  
 
Lopuksi voidaan nostaa vielä esille projektin tulosten levittäminen ja tiedottaminen. Pro-
jektissa on saavutettu selkeitä tuloksia, joista kannattaa tiedottaa eteenpäin. Esimerkiksi 
yksilötyön prosessin mallinnus on sellaisenaan jo asettavissa julkiseen keskusteluun. Li-
säksi yksilö- ja ryhmätyön yhdistäminen tarjoaa varmasti uusia virikkeitä myös muille 
kehittäjille. Virkeä mieli-projektia voidaan pitää varsin onnistuneena hankkeena. 
 
 
    
 
 


