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Tutustumiskohteet 

Opintomatkan järjestäjä FCG 

• Cordaan säätiön palvelutalo 

• Vapaaehtoistyö ja naapurustomalli 

• De Hogeweykin dementiakylä 

• Kotihoito Buurtzorgin mallin mukaan 

• Humanitas Deventerin palvelutalo 

• Luentoja perhelääkärijärjestelmästä, 

vakuutusrahoituksesta, kansalaisen valinnanvapaudesta, 

päihteistä, päihdehuollosta, eutanasiasta, Suomen 

soteuudistuksesta ja hallituksen kärkihankkeista 
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Asenne, jolla ikäihmisten palveluita 

tuotetaan 
1) ikäihminen saa elää mahdollisimman normaalia elämää 

ja jatkaa omaa elämän tyyliään 

2) ikäihminen on osa yhteiskuntaa ja yhteisöään; tosi 

paljon nähdään vaivaa sen miettimiseen kuinka 

ikääntynyt pääsee kauppaan tai miten hän voi jatkaa 

harrastuksiaan 

3) kiireetön pysähtyminen on tärkeämpää kuin tukka 

putkella hosuminen 

4) ammattilaiset ja vapaaehtoiset voivat muodostaa 

sujuvan jatkumon 

5) ikäihmisten palvelutalo on aina myös osa alueensa 

palvelukokonaisuutta, ovet ovat avoinna kenen tahansa 

tulla.  
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Cordaan säätiön palvelutalo 
• Organisaatio, jolla on kotihoitoa 

palvelutaloja eri puolilla Hollantia 
• Tutustuimme Amsterdamissa olevaan 

yksikköön, jossa oli 63 palveluasuntoa 
ja 27 vuokra-asuntoa 

• Korostaa toiminta-ajatuksenaan, että 
yksilölliset tarpeet ovat huolenpidon 
lähtökohtana 

• Näkemys, että kukaan ei ole 100%:sti 
avuntarpeessa, vaan lähes jokainen 
kykenee ja haluaa tehdä jotain 
hyväkseen 

• Cordaan ei kaappaa asiakkaansa 
elämää, vaan ainoastaan auttaa 
asioissa, joissa asiakas apua tarvitsee 

• Säätiöllä on kaikkiaan 10 työntekijää 
koordinoimassa vapaaehtoistyötä, 
vapaaehtoisia säätiön palveluksessa 
kaikkiaan 2000 

• Hoitovuorokauden hinta 150€, josta 
vakuutus kattaa 92% 

• Hoitosuhde perhelääkäriin jatkuu 
palvelutaloon muuttamisen 
jälkeenkin 
 
 



Palvelutalo on kohtaamispaikka 



Internet piste, jota saa käyttää 



Oleskelutilat ovat kodikkaita 



Huoneet ovat melko pieniä 



Palvelutalon asunnot ovat asuntoja 



Tallelokero löytyy asunnosta 



Kuningtar 



Palvelutalon ravintola on kaikille avoin 



De Hogeweykin dementiakylä 
• Perustettu vv. 2008-2009 

kritiikkinä muistisairaiden 
sairaalamaiselle hoidolle 

• 152 asukasta, 23 ryhmäkotia 
• Asukkaat vaikeasti muistisairaita 
• Kussakin kodissa on 6-7 

makuuhuonetta, yhteinen keittiö, 
yhteinen olohuone ja kaksi 
kylpyhuonetta 

• Lisäksi kylässä on oma kauppa, 
pubi, ravintola, teatteri sekä 
lukuisia kokoontumis- ja 
kerhotiloja 

• Kylä sijaitsee Weespin 
kaupungissa, noin 15 000 
neliömetrin tontilla  

• Hoito maksaa noin 5000€ 
kuukaudessa, vakuutuskorvaa 
lähes kaiken, maksukykyyn 
perustuva omavastuu 



Perustaja 

• Kylän on perustanut Yvonne van 
Amerongen 

• Hänen määrittelemä toiminta-
ajatus on, että muistisairaan tulee 
saada elää normaalia, tavallista 
elämää 

• Siksi jokaisessa ryhmäkodissa 
laitetaan yhdessä ruokaa, pestään 
pyykit, tiskataan, siivotaan 

• Asukkailla on mahdollisuus 
osallistua myös hyvin moniin 
kerhoihin 

• Henkilökuntaa on kaikkiaan 
parisataa, saman verran on myös 
vapaaehtoisia 

• Koko henkilökunta ja 
vapaaehtoiset saavat 
erityisperehdytyksen ja jatkuvaa 
täydennyskoulutusta 
muistisairauksiin 



Elämäntyylit 
• Toiminta-ajatukseen kuuluu 

myös, että jokainen saa elää 
oman elämäntyylinsä mukaisesti 

• Ryhmäkodit ovat jaettu 
seitsemän elämäntyylin mukaan: 
kulttuuri, indonesialainen, 
kristillinen, kaupunkilainen, 
perinteinen, kotoisa ja yläluokka 

• Elämäntyylin valintaan käytetään 
runsaasti aikaa jotta kukin pääsisi 
asumaan mahdollisimman 
samanhenkisten ihmisten kanssa 

• Elämäntyyli määritellään 
omaisille tehtävän kyselyn 
perusteella 

• Kotien sisustus ja piha-alue 
noudattavat elämäntyyliä, tyyli 
määrittelee myös ruokailut, 
asukkaiden puuhat sekä 
työntekijöiden roolin.  



Ravintola on ravintola 

• Toiminta-ajatukseen liittyy 
myös, että tilan ja 
ympäristön tulee olla 
ymmärrettävä eli ravintola 
on sisustettu ravintolaksi ja 
henkilökunta on pukeutunut 
tarjoilijan asuun 

• Tärkeänä pidetään myös, 
että asukkaat saavat liikkua 
vapaasti kylässään, kylän 
talot muodostavat kehän, 
josta ulos pääsy vain 
palvelupisteen kautta 



Ympäristön tulee innostaa ulkoilemaan 



Omasta kaupasta voi hakea kaikkea 
tarpeellista 



Viinit ja vaipat ne yhteen sopii 



Kerhohuone 



Pubi 



Istutuksilla viihtyisyyttä 



Yllätykset nurkan takana inspiroivat 



Ulkoillessa voi myös levätä 



Kujat ovat mielenkiintoisia 



Musiikinharrastajille oma sali 



Sisustus kertoo, mistä on kyse 



Puistopolku 



Hollantilaisuuden symboli 



Teatterissa juhlahetkiä 



Humanitas Deventerin palvelutalo 

• Palvelutalo, jossa 150 asuntoa 
ikäihmisille 

• Kuudessa asunnossa asuu 
opiskelijoita 

• Opiskelijat eivät maksa 
vuokraa, vaan tekevät 
vapaaehtoistyötä talossa 30 
tuntia kuukaudessa, noin 
puolet ajasta auttavat 
vuorollaan iltapalan tarjoilussa 
ja puolet ajasta seurustelevat 
asukkaiden kanssa tai auttavat 
heitä palvelutalon 
ulkopuolisessa asioinneissa 

• ”Miksi palkata lisää hoitajia, 
kun voi olla hyviä naapureita?” 



Sähköpomot mahdollistavat palvelutalon ulkopuolisen 
liikkumisen, mutta vaativat latauspisteensä 



Jalkapalloseuran logo innoittaa 
kuntosalissa 



Samoin signeeratut pelipaidat 



Muistiyksikössä asuntojen ovet 
tunnistaa kukasta 



Muistiyksikössä on kiinnitetty huomioita 
hälyäänten eliminointiin sisustus-ja 

rakennusratkaisuin 





Pullotapetti 



Pubi on hollantilaisten olohuone ja 
pubitunnelmaa luodaan myös palvelutaloon 



Asukkaat saivat lainaksi jalkapalloseuran 
pelipaidat ja poseerasivat ne päällä 



Buurtzorgin kotihoito 

• Jos De Blokin vuonna 2007 
perustama kotihoitoyritys, 
jonka tarina tunnetaan 
ympärimaailmaa 

• Vuonna 2007 yritys aloitti 
yhdellä neljän työntekijän 
tiimillä 

• Nyt henkilökuntaa on 9500 
hoitajaa 800 
itseohjautuvassa tiimissä; 
max 12 hoitajaa / tiimi 

• Asiakkaita noin 7000 eri 
puolilla Hollantia 



Valmentaja ja sairaanhoitaja kertoivat työstään 
Buurtzorgin kotihoitotiimissä 

• Yrityksessä ei ole yhtään 
esimiestä, kaikki 
päätöksenteko on tiimeillä 
itsellään koskien asiakastyötä, 
henkilöstön rekrytointia ja 
taloutta 

• Tiimi vastaa asiakkaan 
hoidosta 24/7 

• 15 valmentajaa tarjoaa tukea 
ongelma tilanteissa 

• 45 henkilön toimisto vastaa 
palkanmaksusta ja 
asiakaslaskutuksesta 

• Saavuttanut sekä 
asiakastyytyväisyyttä että 
henkilöstön työtyytyväisyys 
mittauksissa keskiarvoja 
parempia arvioita 
 
 



Kiireetön pysähtyminen kahvikupin äärellä 

• Henkilöstö ei istu palavereissa 
(max 4h/kk) 

• Yksi tuote: etsiä ratkaisuja 
asiakkaan tilanteeseen 
ensisijaisesti lähiverkostoa ja 
yhteisöä aktivoimalla 

• Vältetään erikoistumista; 
asiakkailla erilaisia kotihoitoa 
vaativia sairauksia 

• Tukena oma tietojärjestelmä, 
jossa eripuolilla maata 
työskentelevät hoitajat saavat 
tukea toisiltaan 



Hollantilainen sipulimalli 
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Ihminen 

Julkinen palvelujärjestelmä 

Yhteisö/ naapurusto 

Läheiset 



Vita Welzijn et advies / Vapaaehtoistyö ja 
naapurustomalli 

• Organisaatio, joka keskittynyt 
vapaaehtoisten rekrytointiin, 
koulutukseen ja 
vapaaehtoistyön organisointiin 

• Yhteistyö alueen 
sosiaalityöntekijän kanssa 

• Vapaaehtoistyön muotoja mm. 
seurustelu-, ulkoilu- ja 
asiointiapu; tietokoneen 
käyttöopetus ja laitteiden 
vuokraus; turvapuhelin 
hälytysten tarkastaminen; 
ruuanvalmistusta yhteisessä 
toimipisteessä, joka 
kauppakeskuksen kyljessä 

• Vapaaehtoiset eivät saa 
palkkaa, mutta he ovat 
vakuutettuja ja heidän kulunsa 
korvataan 



Vapaaehtoiset kertoivat työstään 

• ”Haluamme, että 
ikäihmiset asuvat 
madollisimman pitkään 
kotona, siksi on tärkeää, 
että he oppivat 
käyttämään iPadia” 

• Miksi teet näin vaativaa 
vapaaehtoistyötä: 
”Miksi en tekisi, 
minullahan on aikaa ja 
olen hyvässä kunnossa” 



Perhelääkärit 
• Ovat yksityisiä ammatinharjoittajia 
• Sopimukset vakuutusyhtiöiden kanssa, 

joilta rahoitus, potilas ei maksa 
• Listautuneita potilaita noin 2300 / 

perhelääkäri; potilas itse valitsee kenelle 
listautuu 

• Toimivat usein ryhmävastaanotoilla, 
joissa myös muuta henkilöstöä kuten 
sosiaalityöntekijöitä, sairaanhoitajia, 
fysioterapeutteja, kätilöitä => toimiva 
työnjako (noin 25% käynneistä tekee 
hoitaja) 

• Tekevät paljon kotikäyntejä noin 20 /kk; 
potilaita otetaan vastaan noin 30 / päivä 

• Yleislääkäritasoinen vastaanottotoiminta 
klo 8-18; ei ympärivuorokautista 
päivystystä 

• Vain noin 6% perhelääkärin potilaista 
lähetteellä erikoislääkärille tai 
sairaalaan; vakuutusjärjestelmässä 
kannusteet, jotta perhelääkäri hoitaa 
mahdollisimman pitkälle 

• Perhelääkärihoitosuhde jatkuu vaikka 
potilas siirtyy palveluasumiseen 
 



Erikoissairaanhoito 

• Sairaaloista noin 90% on 
yksityisiä, ei-voittoa 
tavoittelevia; loput julkisia 
yliopistosairaaloita 

• Sopimukset vakuutusyhtiöiden 
kanssa palvelujen sisällöstä ja 
hinnoista 

• Sairaansijoja noin 2,9 ss/1000 
asukasta (Suomessa 
3,7ss/1000) 

• Myös sairaalan ulkopuolelle 
tarjotaan palveluita 
erityisryhmille kuten 
kroonisesti sairaille 



Kunnalliset terveyspalvelut 

• Sairaanhoidon hoitaa vakuutus, 
kuntien tehtävänä on pitää väestö 
terveenä 

• Kunnallisiin terveyspalveluihin kuuluu 
lastenneuvolat, 
kouluterveydenhuolto, 
terveydenedistäminen, rokotukset, 
seulonnat, tartuntatautien valvonta, 
sukupuolitautien ehkäisy ja hoito, 
lasten kasvatusta koskevan tiedon 
tarjonta, tatuointi paikkojen 
tarkastus, tuholaisten torjunta, 
ympäristöterveys 

• Ambulanssit 
• Oikeuslääkärit 
• Sosiaali- ja terveyspalvelut 

erityisryhmille kuten prostituoidut, 
narkomaanit, maahanmuuttajat 

• Terveyspolitiikka; seuranta ja 
raportointi 



Terveyspalvelujen rahoitus 

• Vakuutusjärjestelmä uudistettu 2000 
luvulla 

• Jokaisen otettava yksityinen vakuutus 
sairauskulujen varalta; asiakas 
valitsee vakuutusyhtiön, 
vakuutusyhtiö ei voi valita asiakasta; 
jos ei ole vakuutusta saa sakot 

• Vakuutusmaksu on 1050€/v; valtio 
kustantaa alle 18 vuotiaille ja tukee 
alle 32.000€ vuodessa ansaitsevia 

• Työnantaja maksaa työntekijöidensä 
vakuutuksen palkkoihin 
suhteutettuna 

• Peruspaketti kattaa terveyspalveluja, 
jotka tehokkaita, vaikuttavia ja joiden 
rahoittaminen kollektiivisesti tarpeen 

• Porkkanana kansalaisille=> jos ei 
käytä terveyspalveluita, saa 255€/v 
palautusta 



Pitkäaikaishoidon kustannusten 
kattaminen 

• Poikkeuksellisten kustannusten 
rahoitusjärjestelmä (Exceptional 
Medical Expenses Act)=> 
henkilökohtainen hoito, ohjaus, 
sairaanhoito, pitkäaikainen ja 
lyhytaikainen hoiva 

• Verrattavissa 
vakuutusyhtiöpooliin 

• Sosiaalitukilaki (Social Support 
Act) => kotipalvelut, 
kodinmuutostyöt, apuvälineet, 
kuljetuspalvelut, ateriapalvelut, 
tilapäishoito) 

• Hoidon tarpeen arviointi => 
henkilökohtainen budjetointi 
(virtuaalirahaa) => mahdollisuus 
valita palvelujen tuottaja 



Kansalaisen asema ja oikeudet 

• Kansalainen päättää on prioriteetti 
nro1 

• Tavoitteena on kysynnän ohjaama 
terveyspalvelujärjestelmä, jossa 
potilas tekee tietoisia valintoja 

• Potilaan oikeuksia koskeva laki ja 
valitusoikeuksia koskeva laki vuodelta 
1995; osallistumista ja 
laatujärjestelmiä koskeva laki 
vuodelta 1996 

• Potilaalla velvollisuus antaa tietoja ja 
sitoutua hoitoon (ei paapomista eli 
jos ei sitoudu, hoitoa ei jatketa 

• Second opinion mahdollinen 
vakavien sairauksien osalta 

• Sairaaloissa valituslautakunta ja 
käyttäneuvostot 

• Potilas- / kansalaisjärjestöillä vahva 
rooli 



Huumepolitiikka 

• Kannabistuotteita voi laillisesti 
ostaa Coffee Shopeista, tuote on 
kuitenkin poltettava paikanpäällä 
(tupakkalain mukaan ko paikoissa 
ei kuitenkaan saa polttaa 
tupakkaa) 

• Hollannissa ei uskota 
porttiteoriaan, koska huumeiden 
käytöstä pyritään pitämään 
rikollisuus erillään 

• Jos pahasti esim 
heroiinikoukussa, voi saada 
heroiinin valtion kustantamana 

• Vieroitushoitoon pääsee helposti, 
mutta jos ei sitoudu, niin hoidosta 
joutuu pois 



Prostituutio 

• Amsterdamissa De 
Wallen alue 

• Seksityöläiset voivat 
vuokrata toimitilan 
kaupungilta, mutta se 
edellyttää 
rekisteröitymistä, 
sitoutumista verojen 
maksamiseen ja 
säännöllisiin 
terveystarkastuksiin 



Eutanasia 
• Ollut Hollannissa laillista vuodesta 

2002 lähtien 
• Lääkäri raportoi kunnan 

oikeuslääkärille 
• Alueelliset eutanasia-komiteat 

arvioivat, onko lakisääteisiä 
vaatimuksia noudatettu: 

- Potilas haluaa eutanasian vapaaehtoisesti 
ja harkitusti 

- Potilaan kärsimys on sietämätön eikä 
paranemismahdollisuuksia ole 

- Potilas on informoitu hänen tilanteestaan 
ja ennusteestaan 

- Tilanteesta on keskusteltu potilaan kanssa 
ja päädytty ettei muita vaihtoehtoja ole 

- Vähintään yksi muu lääkäri on tavannut 
potilaan ja kirjoittanut lausunnon 

- Eutanasia ja avustettu itsemurha on 
tehtävä asianmukaisesti 

• Noin 2300 eutanasiaa vuodessa; 
avustettuja itsemurhia noin 100 

• Palliatiivinen sedaatio on lisääntynyt 



KIITOS! 
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Tuija Koivisto 

Hanketyöntekijä, vanhuspalveluiden prosessi 

Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke  

 

p. 014 2660 570 

gsm 050 4623 950 

tuija.koivisto@jkl.fi   

Matarankatu 4, 40100 Jyväskylä 

www.jyvaskyla.fi/sote2020 

 


