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1. Hankkeen taustaa  
 

Tarve asiakasvastaava-toiminnalle  

 
Monisairaiden tai paljon palveluita tarvitsevien potilaiden hoito perusterveydenhuollossa on usein 
pirstaloitunutta; yhteistyö eri toimijatahojen välillä ei aina toimi, hoitosuunnitelmien laatimisessa ja 
toteuttamisessa sekä kokonaisuuden hallinnassa on haasteita. Pitkäaikaissairauksien hoidossa on tarve 
siirtyä hajautetusta sairauskeskeisestä hoidosta kokonaisvaltaiseen, asiakaslähtöiseen ja 
suunnitelmalliseen hoitoon.  Asiakkaiden hyvinvoinnin ja palvelujärjestelmälle aiheutuvien kustannusten 
kannalta on merkityksellistä, hoidetaanko pitkäaikaisesti sairaat ihmiset ennakoiden terveyskeskuksen 
avohoidossa tarvittaessa erikoissairaanhoitoa konsultoiden vai vastataanko heidän palvelutarpeeseensa 
vasta ongelmien ilmaannuttua. Tämä tarkoittaa käytännössä sairaala- ja päivystyspalvelujen käyttöä.  
 
Yksi mahdollisuus kokonaisvaltaisen ja asiakaslähtöisen hoidon toteuttamiseksi on monisairaiden ja/tai 
paljon palveluja käyttävien asiakkaiden hoitoa koordinoivan asiakasvastaavan (Case Managerin) 
nimeäminen asiakkaille. Asiakasvastaavat vastaavat asiakkaan hoidon toteutuksesta, hoitosuunnitelman 
laatimisesta, hoidon seurannasta ja kokonaisuuden koordinoinnista yhdessä asiakkaan ja 
moniammatillisen verkoston kanssa. 
 
Toiminnan keskeisiä asiakkaita tukevat todennäköisesti olemaan iäkkäät henkilöt, joiden määrä tulee 
seuraavina vuosikymmeninä kasvamaan. Viimeaikaisen selvityksen (Finne-Soveri 2012) mukaan esim. 
Helsingissä ikäihmisten määrän kasvaessa joudutaan kotihoitoa keskittämään entistä enemmän 
raskashoitoisten henkilöiden hoitoon. Tällöin kevyempihoitoisia ikäihmisiä joudutaan siirtämään 
terveyskeskusten vastuulle. Terveyskeskusten hyvien hoitokontaktien luomisessa saattaa hyvin 
järjestetty Asiakasvastaava-toiminta olla merkittäväksi avuksi. 
 
 

 

Asiakasvastaava-toiminnan malli Suomessa  (Muurinen ja Mäntyranta 2011) 

 
Alun perin amerikkalainen kolmetasoinen malli case ja care management- sekä self-management -
toiminnoista (Bodenheimer ym. 2002) on esikuvana kehitettävälle suomalaiselle mallille (Kuvio 1). Mallia 
on sovellettu myös Englannissa. Siinä pitkäaikaisia sairauksia sairastavat henkilöt on jaettu kolmeen 
tasoryhmään heidän sairautensa hoidon vaativuuden mukaan.  
 
Sairaanhoitaja- case managerit vastaavat tason 3 monisairaista tai/ja paljon terveydenhuollon palveluita 
tarvitsevien asiakkaiden hoidon toteutuksesta, seurannasta ja koordinoinnista.  
 
Tasolla 2 tiettyihin sairauksiin erikoistuneet hoitajat tai muun terveydenhuollon ammattipätevyyden 
omaavat (farmaseutti, ravitsemusterapeutti) care managerit tai disease managerit huolehtivat toiseksi 
vaativammasta asiakasryhmästä. Näillä asiakkailla on ongelmia sairauksiensa hoitotasapainossa ja/tai 
vakavan sairastumisen kokonaisriski, esim. aivohalvauksen riski. Care managerit työskentelevät 
asiakasryhmän kanssa intensiivisesti 6-15 kk, jonka jälkeen, jos sairaus on paremmin hallinnassa, 
asiakkaat palaavat tasolle 1 eli omahoidon piiriin. Care managerien tehtävänä on järjestää 
opetustilaisuuksia, seminaareja ja vertaisryhmätapaamisia, joissa care managerien apuna voi toimia 
”asiantuntija-asiakkaita” (expert patients).  
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Suurin osa pitkäaikaisia sairauksia sairastavista asiakkaista (n. 70–80% Englannissa), tasolla 1, selviytyy 
omahoidon avulla ja edellisiä ryhmiä väljemmällä ammatti-henkilöiden tuella ja seurannalla. 
 
 
 
 
Kuvio 1. Pitkäaikaissairaiden palvelukokonaisuus Kaiser Permanente Triangle (Bodenheimer ym. 2002, 
muokannut Honkanen)  
 

  
 
 
 
 
 
Monisairaan ja/tai paljon palveluja tarvitsevan asiakkaan vastaanottotoiminnan perusta on tiimi, jossa 
työskentelee vähintään lääkäri ja asiakasvastaava (Kuvio 2.). Tiimissä voi työskennellä myös 
erikoistuneita sairaanhoitajia tai terveydenhoitajia (esim. diabetes-, astma-, depressio- tai  
muistihoitaja), muita työpareja ja muita ammattilaisia (esim. ravitsemusterapeutti, lähihoitaja). 
 
Monisairaalla ja/tai paljon palveluja tarvitsevalla asiakkaalla on terveyskeskuksen avosairaanhoidon 
vastaanotolla yksi nimetty työntekijä, joka voi olla asiakasvastaava tai lääkäri.  
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Kuvio 2. Lääkäri, asiakasvastaava ja moniammatillinen tiimi monisairaiden ja/tai paljon palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden tukena 
 
  

 
 
 
Parhaimmat edellytyksen asiakasvastaavan tehtävän hoitoon on henkilöillä, joilla on vähintään 
sairaanhoitajan tutkinto (sairaanhoitaja/terveydenhoitaja/kätilö), joko opistoaste tai AMK. Lisäksi 
vähintään sairaanhoitajan tutkinnon suorittaneella henkilöllä on oltava monipuolinen työkokemus, jonka 
kesto on vähintään 5 v, ja joka on hankittu pääosin perusterveydenhuollossa.  
 
Peruskoulutuksen ja työkokemuksen lisäksi asiakasvastaavaksi aikovan, vähintään sairaanhoitajan 
tutkinnon suorittaneen henkilön edellytetään suorittavan asiakasvastaavan täydennyskoulutus, jonka 
laajuus on 30 op. 
 
Suomen asiakasvastaava-toiminnan tyyppisellä Case manager -toiminnalla on kansainvälisen kirjal-
lisuuden mukaan mahdollista vaikuttaa asiakkaiden sairauksien hoitotasapainoon. Joissakin tutki-
muksissa on todettu vähemmän sairaalajaksoja ja/tai päivystyskäyntejä ja vähemmän kuluja. Esim. 
diabeetikoilla on ollut parempi verensokeritasapaino ja depressio-oireista kärsivillä oireet ovat vä-
hentyneet ja elämänlaatu muuttunut paremmaksi. (Dorr ym. 2006, Fan ym. 2009, Gary ym. 2009.)  
Suomessa (Oulunkaari) toteutetusta asiakasvastaava-toiminnan kaltaisesta toiminnasta saadut alustavat 
kokemukset ovat myönteisiä. Toiminta kohdistettiin monikäyttäjiin, joilla erilaisia vastaanottokäyntejä oli 
yli 8/v. Käyntejä terveyskeskuslääkärillä on saatu tilastojen mukaan hillittyä niin, että ne ovat 
vähentyneet 2–3 käyntiä vuodessa. Päällekkäiset käynnit sekä terveyskeskuksen sisällä että 
terveyskeskuksen ja yliopistosairaalan välillä ovat vähentyneet. Painopistettä on saatu siirtymään 
perusterveydenhuoltoon. 
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Asiakasvastaava-toiminnan tavoitteet (Seija Muurinen 2.1.2012): 

 
Palvelujärjestelmä 
 
 tuottaa terveyshyötyä väestölle  
 parantaa monisairaiden ja/tai paljon palveluja tarvitsevien henkilöiden hoidon hallintaa 

terveyskeskuksessa, minkä avulla on mahdollista 
– vähentää päivystyspalveluiden käyttöä, 
– vähentää ja lyhentää sairaalajaksoja perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa, 
– vähentää erikoissairaanhoidon käyttöä, 

 välttää liian varhaisia pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon sijoituksia, 
 parantaa hoidon jatkuvuutta ja laatua. 

 
 
Asiakkaat 
 
 vahvistaa palvelujen asiakaskeskeisyyttä,  
 löytää mahdollisimman varhain ne henkilöt, joilla on monia sairauksia ja/tai runsas 

palvelujen tarve, 
 vaikuttaa elämäntapavalintoihin, 
 pitää sairauksien hoitotasapaino hyvänä, 
 vahvistaa omahoitoa ja oman elämän hallintaa, 
 lisätä elinvuosia ja toimintakykyisiä vuosia, 
 lisätä elämänlaatua, 
 varmistaa palveluketjun toimivuus. 

 
Henkilöstö 
 
 lisätä terveyskeskuksen houkuttelevuutta työpaikkana 
 toteuttaa tarkoituksenmukainen työnjako terveyskeskuksessa 
 vahvistaa moniammatillista tiimityötä ja työparityöskentelyä 
 systematisoida vastaanottotoiminta ja hyödyntää hoitosuosituksia sähköisten työvälineiden 

avulla 
 vähentää toiminnallista reaktiivisuutta 
 lisätä työn hallittavuutta 

 
 
 
 
Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on laatinut Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäiset 
perusteet (28.2.2011). Koulutusta ei ole sen mukaisesti vielä Suomessa järjestetty. 
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2. Hankkeen tavoitteet  
 

 

Hankkeen tavoitteena on yhteistoiminnallisesti tutkia ja kehittää Asiakasvastaava-toimintamallia, 
asiakkaille terveyshyötyä edistäviä hyviä käytänteitä ja levittää niitä. 

 
 

1. Hankkeessa selkeytetään Asiakasvastaava-toimintamallia monisairaiden ja paljon palveluja 
tarvitsevien asiakkaiden hoidossa (perusterveydenhuollossa).  

 
Tuloksena Asiakasvastaavan toimenkuva sekä rooli verkostojen ja organisaatioiden välittäjänä 
selkiytyy. Asiakasvastaavina toimivat kykenevät mahdollisimman hyvin vastaamaan monisairaiden 
asiakkaiden omahoidon tukemisesta ja palvelujen yhteensovittamisesta. Monisairas asiakas siirtyy 
pirstaleisesta järjestelmästä koordinoituun ja tuettuun hoitopolkuun, jossa asiakas on 
keskipisteenä ja joka muodostaa joustavan ja saumattoman kokonaisuuden. Asiakastyytyväisyys 
lisääntyy. 
 

 
2. Terveyskeskuksessa tehtävällä suunnitelmallisella ja huolellisella sairauksien ennaltaehkäisyllä, 

hoidolla sekä kuntoutuksella on mahdollista pyrkiä pitämään ihmisten toimintakyky hyvänä. Näin 
voidaan mahdollisesti myöhentää iäkkäiden ihmisten pitkäaikaiseen ympärivuorokautiseen 
hoitoon siirtymistä. Asiakasvastaava voi työssään ehkäistä monin tavoin monisairaiden potilaiden 
syrjäytymistä ja siten tukea myös heidän työllistymistään, jos sairauden aiheuttama työeste 
kyetään voittamaan.  

 
Asiakasvastaavien toiminnan tuloksena asiakkaat saavat laajaa terveyshyötyä. 
Syrjäytymisvaarassa olevia asiakkaita tavoitetaan sekä tuetaan ja aktivoidaan omahoitoon.  
 

 
 

3. Toiminnan kehittämisellä haetaan ratkaisua henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja työn 
organisointiin. sekä etsitään keinoja voittaa moniammatillisen yhteistyön haasteita mm. 
työnjaossa. Näillä on merkitystä  vastaanottotoiminnan systematisoitumiseen ja 
kustannustehokkuuteen sekä  terveyskeskuksen houkuttelevuuteen työpaikkana. 

 
Tuloksena henkilöstön osaaminen, työnjako ja -hallinta sekä asiakasajattelu kehittyvät. 
Syntyy paikallisia asiakasvastaava- toimintatapoja ja hyviä käytänteitä esim. hoitopolkuun, 
hyvinvoinnin tukemiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen. 
 

 
 

4. Asiakasvastaavat, asiakkaat, omaiset ja koko moniammatillinen verkosto jakavat kokemuksia ja 
kehittävät mallia yhteistoiminnallisesti. Tuloksia voidaan hyödyntää kaikissa koulutukseen 
osallistuvien  asiakasvastaavien organisaatioissa. Hankkeen tuloksia hyödynnetään myös muissa 
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sosiaali- ja terveysalan koulutusta järjestävissä ammattikorkeakouluissa, potilas- ja 
omaisjärjestöissä sekä alan ammattijärjestöissä. 

 
Asiakasvastaava-toimintamalli kehittyy. Opitaan menetelmiä asiakas- ja omaisyhteistyöstä ja 
saadaan kokemuksia asiakkaiden mukaan ottamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden 
kehittämiseen.  
 
Hankkeen rinnalla kulkevan Asiakasvastaava-koulutuksen toteutustapa kehittyy.   Kokemuksia 
hyödynnetään tulevissa koulutuksissa. 
 

 
 

 

3. Hankkeen kohderyhmät 
 

 
1) Asiakasvastaava -täydennyskoulutuksen opiskelijat 
Asiakasvastaava on sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön tai ensihoitajan (AMK) tutkinnon 
suorittanut ammattihenkilö, jolla on koulutuksen ja työkokemuksen tuottama osaaminen ja vähintään 
viiden vuoden työkokemus, josta suurin osa on perusterveydenhuollosta.  
 
Hankkeen rinnalla toteutetaan Asiakasvastaava-täydennyskoulutus 30 op Metropolian Terveys- ja 
hoitoalalla maksullisena koulutuksena lukuvuonna 2013 - 2014. Koulutus on suunniteltu STM:n 
työryhmän laatimien Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäisten perusteiden (STM työryhmän raportti, 
28.2.2011.) pohjalta. Täydennyskoulutuksen opiskelijavalinnat tehdään valintakriteerien mukaisesti 
touko-kesäkuussa 2013. (Koulutuksen suunnitteluun tai toteutukseen ei käytetä ESR-hankerahoitusta.)  
 
Täydennyskoulutuksen opiskelijat osallistuvat tutkimustyöhön informantteina ja kehittäjinä osana 
opintojaan. 
 
 
2) Pitkäaikaissairaat, monisairaat ja/tai paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat ja heidän 
omaisensa hankkeen asiakasvastaavien kautta.  
Pitkäaikaissairaista henkilöistä 2-5 % on paljon terveydenhuollon palveluja käyttäviä monisairaita, jotka 
hyötyvät eniten tällaisen ammattilaisen tuesta. Toiminnan keskiössä tulevat todennäköisesti olemaan 
iäkkäät henkilöt. 
 
 
3) Asiakasvastaavien toimintaympäristöt /organisaatiot /moniammatilliset verkostot, jotka osallistuvat 
asiakkaan hoitoon.  
 
Hankkeeseen kutsutaan mukaan ne toimintaympäristöt (terveyskeskukset), joissa asiakasvastaava-
toimintamallia otetaan käyttöön. Toimintamallin käyttöönotosta hankitaan syvällisempää tietoa esim. 
case-analyysin ja haastattelujen avulla. 
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4. Keskeiset toimenpiteet 

 
Kehittämisen ydin on yhdessä, yhteistoiminnallisesti kaikkien osapuolien kanssa, osallistavasti ja 
kokeellisesti rakennettava näkemys/näkökulmat asiakasvastaavan toimenkuvasta, roolista ja 
toimintamallista.  
 
Hanke toteutetaan rinnakkain Asiakasvastaava -täydennyskoulutuksen kanssa.  
Asiakasvastaava -täydennyskoulutuksen kaikki opiskelijat osallistuvat tutkimus- ja kehittämistyöhön, joka 
integroidaan kiinteäksi osaksi koulutusta. Opiskelijat pitävät koulutuksen aikana oppimispäiväkirjaa sekä 
tekevät omaan organisaatioonsa liittyviä kehittämistehtäviä. Nämä tuottavat samalla aineistoa 
hankkeelle. Asiakasvastaava -opiskelijat verkostoituvat koulutuksessa keskenään ja oppivatmyös  
toistensa organisaatioista.  
 
Selvitetään eri toimijatahojen - erityisesti asiakkaiden - käsitykset, odotukset ja toiveet asiakasvastaavien 
työlle ja toiminnalle. Määritellään nykyiset toimintatavat ja kehittämistarpeet sekä ongelmat ja 
kehittämisen haasteet. Kartoitetaan olemassa olevia hoito- ja palveluketjuja, niistä saatuja kokemuksia, 
palautteita, asiakkaiden toiveita ja parannusehdotuksia. Kehittämistyön taustalla ovat  STM:n 
työryhmämuistiot sekä aiemmat julkaisut. 
 
 

 

5. Tutkimussuunnitelma 

 

Tutkimuksen limittyminen hankkeeseen ja koulutukseen esitellään taulukkomuotoisena erillisessä 
liitteessä.  Varsinainen tutkimussuunnitelma tarkentuu myöhemmin (tutkija Teija Korhonen). 

 
 
 

6. Toimintasuunnitelma ja toteutusaikataulu 

 
Kevät 2013 
 

 Alkukartoituksen laatiminen Asiakasvastaava-toiminnan ja terveyshyötymallin 
nykytilasta ja haasteista Suomessa sekä ulkomailla. Kehittämistyön tueksi kartoitetaan 
jo olemassa oleva tieto. Kirjallisuuskatsaus. (Tutkija + hanketiimi). 

 
 Asiakkaiden ja omaisten toiveiden ja odotusten kartoittaminen asiakasvastaava-

toiminnalle yleisellä tasolla sekä hankkeelle (hanketiimi). 
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 Hankkeen ohjausryhmän nimeäminen, hankkeen työntekijöiden rekrytointi ja 
nimeäminen (kehityspäällikkö/TKI-vastaava).  

 

 Tutkimussuunnitelman tarkentaminen (tutkija).  
 

 Arviointisuunnitelman laatiminen.  
 

 Tiedotus- ja viestintäsuunnitelman laatiminen (proj.päällikkö). 
 

 Hankkeen tiedotusmateriaalin laatiminen (esite ja posteri), www-sivujen avaaminen, 
mahdollinen muu materiaali. Tarvittavien kilpailutusten tekeminen.  (TKI-suunnittelija ja 
projektipäällikkö) 

 
 Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen opiskelijahaku ja -valinnat (koulutuspalvelut). 

(Huom hakuaikaa jatkettu 16.8.2013 saakka) 
 

 Tiedottaminen tuleville kuntayhteistyökumppaneille (ja sitouttaminen hankkeeseen). 
 
 
 
 
 
Syksy 2013  
 
 

 Hankkeen wiki-sivujen avaaminen. Wikin käyttäminen sosiaalisen median sovelluksena avoimessa 
toimintaympäristössä ja projektin viestintäkanavana ja päätiedonlähteenä (proj.päällikkö). 
 

 Alkukartoitus Asiakasvastaava-toiminnan nykytilasta ja haasteista sekä terveyshyötymallin 
käytöstä hankkeeseen osallistuvissa organisaatiossa. Toteutus opiskelijoiden ennakkotehtävänä. 
 

 Asiakasvastaava-täydennyskoulutuksen käynnistyminen (19.9.2013) ja toteutus suunnitelman 
mukaisesti.  (Muut syyslukukauden lähiopiskelupäivät : 17.10, 7.11. ja 12.12.2013.) 

 

 Tutkimuskohteiden nimeäminen: organisaatiot ja asiakastapaukset sekä niihin liittyvien 
tutkimuslupien haku (tutkija, proj.päällikkö). 
 

 Asiakasvastaava- toimintaan liittyvien paikallisten tarpeiden ja toiveiden kartoitus: Haastattelut 
ja/tai kyselyt asiakasvastaaville, asiakkaille, omaisille, moniammatillisille verkostoille, 
organisaatioiden johdolle.  

 
 Vertailu (benchmarkkaus) eri organisaatioiden toimintatapojen kesken (osaamistavoitteet, 

terveyshyötymalli, monisairaan hoitomalli jne.).  
 

 Alkukartoituksen perusteella ja organisaation tavoitteiden pohjalta laaditaan kehittämis- ja 
toimintasuunnitelma asiakasvastaavan toimintatavan organisoimiseksi ko. organisaatiossa. 
Loogisen mallin laatiminen. Juurruttamisen suunnittelu. Toteutus työpajatyyppisesti. 



  Sivu 11 / 14 
 

   

 
 

 Asiakasvastaava-toiminnan käynnistäminen ja testaaminen nimetyissä organisaatioissa: 
- asiakaspalautteiden keruu,  
- oppimispäiväkirjojen laatiminen, 
- valittujen asiakastapauksien kuvaaminen ja dokumentointi, 
- työpajojen järjestäminen,  
- sosiaalisten vaikutusten arviointi.  

 

 Opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen Metropolian opiskelijoille (ylempi AMK-tutkinto). 
 

 Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin suunnittelu ja implementointi kiinteäksi osaksi hankkeen 
toimintaa. Arvioinnin toteuttajan kilpailuttaminen (hanketiimi, projektipäällikkö, ohjausryhmä).  
 

 Hankkeen väliarviointi 
 
 
 
 
Kevät 2014 
 

 Tiedonkeruu ja kehittämistyö jatkuu 
 

 Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin toteutus 
 

 Asiakasvastaava -täydennyskoulutus päättyy  
 

 Loppuhaastattelut ja/tai kyselyt asiakasvastaaville, heidän asiakkailleen ja omaisille, 
moniammatilliselle verkostolle, organisaatioiden johdolle. 

 

 Seminaarit, kokemusten jakaminen. 
 

 
Syksy 2014 
 

 Hankkeen eri osa-alueiden arviointien loppuunsaattaminen, yhteenveto ja raportointi 
 

 Uusien hyvien ja toimivien käytänteiden tunnistaminen ja kirjaaminen  
 

 Toimintasuositusten laatiminen asiakasvastaavan työlle 
 

 Hankkeen tulosten julkaisu ja levittäminen:  
kokemusten jakaminen,  
seminaari-osallistumiset ja -esittelyt,  
julkaisu/artikkeli,  
Innokylä,  
posteri. 
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7. Hankkeen arviointi  
 

Hankkeen arviointiin käytetään itsearviointityökaluna EFQM –mallia, joka on Euroopan laajuinen ja EU:n 
laajasti käyttämä. Malli on kokonaisvaltainen ja ottaa kattavasti huomioon hankkeen eri osa-alueet.  
 
Asiakasvastaava-malliin käyttöönottoa arvioidaan ” loogisen mallin” avulla, joka laaditaan yhteisesti 
työpajatyöskentelynä syksyllä 2013. 
 
Sosiaalisten vaikutusten arviointi teetetään ostopalveluna hankkeen loppupuolella. Arvioinnin suunnittelu 
ja kilpailutus tehdään syksyllä 2013. 
 
Hankkeen arviointisuunnitelma limittyy tutkimuksen arviointiin. Arviointisuunnitelman kokonaisuus 
valmistuu syksyllä 2013. 
 
 
 
 
 
 

8. Tiedottaminen ja raportointi 

 
Hankkeesta tiedotetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmaa tarkennetaan kerran vuodessa. 
(liitteenä).  
 
Hankeraportointi toteutetaan rahoittajan ohjeiden mukaan: 
seurantatiedot aina puolivuosittain elokuun ja helmikuun loppuun mennessä 
väliraportti hankkeen etenemisestä vähintään 1 x /vuosi seurantatietojen yhteydessä 
määrämuotoinen loppuraportti heti projektin päätyttyä. 
 
Määrämuotoisen raportoinnin lisäksi hankkeen työstä ja tuloksista laaditaan julkaisu ja artikkeleita alan 
julkaisuihin. (Tutkija tarkentaa.) 
 
Lisäksi hankkeesta tarjotaan opinnäytetyön aiheita ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opiskelijoille.  
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9. Hankkeen organisointi 

 
 
Hankkeen ohjausryhmä 

Hankkeenohjausryhmän puheenjohtajana toimii terveyspalvelupäällikkö Pertti Sopanen (Vantaan 
sosiaali- ja terveyspalvelut).  Varapuheenjohtaja valitaan ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa 
27.5.2013. 
 
 
Hankkeen ohjausryhmän jäseniä ovat (varajäsenet suluissa): 
Metropolia Ammattikorkeakoulu (Terveys- ja hoitoala) - Taru Ruotsalainen () 
Sairaanhoitajaliitto - Seija Muurinen () 
Suomen Potilasliitto - Paavo Koistinen (Inger Östergård) 
Suomen Omaishoidon verkosto - Juha Viitanen (Tuija Kotiranta)  
Uudenmaan ELY-keskus - Riitta Salasto (ei nimettyä varajäsentä) 
 
Ohjausryhmän asiantuntijajäsen on STM:n Marjukka Vallimies-Patomäki. 
 
Ohjausryhmäjäseniksi pyydetään mukaan myös kuntaedustajia sekä asiakasvastaava-
täydennyskoulutuksen opiskelijoita. Nämä tarkentuvat kesän ja syksyn 2013 aikana. Ohjausryhmän 
virallisesti asettaa Metropolia Amaattikorkeakoulun rehtori. 
  
 
Ohjausryhmän työskentelystä 
 
Hankekumppanit ovat tehneet yhteistyötä ja hankkeen suunnittelusta ja rahoitushaun vaiheista lähtien. 
Aiesopimukset yhteistyöstä Metropolia Amk on solminut Suomen Potilasliiton sekä Suomen 
sairaanhoitajaliiton kanssa.  
 
Ohjausryhmän ensimmäisessä kokouksessa määritellään hankkeen ohjaussuunnitelma. 
 
 
 
Hanketiimi 

Hankkeessa työskentelee päätoimisesti 1.3.2013 alkaen projektipäällikkönä Katriina Lehtovaara.  
Osa-aikaisesti hankkeessa työskentelevät 
tutkija Teija Korhonen (Terveys- ja hoitoala, yhteiset toiminnot) 6,3 % työajasta,  
tutkija-lehtori Marjatta Luukkanen (Hoitotyön/sairaanhoidon koulutusohjelma) 15,6 % työajasta sekä  
tutkija-lehtori Asta Lassila (Terveydenhoitotyön koulutusohjelma) 9,4,% työajasta. 
 
Työntekijöiden toimenkuvat on kuvattu erillisessä  liitteessä.  
 
 
Tutkimusavustajia (esim. Metropolia amk:n opiskelijoita) palkataan aineiston keruussa ja analysoinnissa 
avustamiseen hankkeen myöhemmissä vaiheissa tarpeen mukaan.  
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Hankkeen yhteyshenkilöt 
 
Projektipäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara@metropolia.fi 
 
puh. 020 783 5676, 040 6615676, 
 
Lehtori Marjatta Luukkanen, marjatta.luukkanen@metropolia.fi, puh. 020 783 5667. 
Metropolia ammattikorkeakoulu Oy, Terveys- ja hoitoala, Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki 
 
 
 

10. Talous 

 
Hankkeen budjetti (liitteenä) vuosille 2013-2014 on yhteensä 206 156 €, josta Euroopan Sosiaalirahaston 
osuus on  164 925 € ja omarahoitusosuus 41 231 €.  
 
Hankkeen taloushallinto ja kirjanpito järjestetään Uudenmaan ELY-keskuksen ohjeistuksen mukaisesti. 
 
 

11. Keskeiset lähteet 

 
Asiakasvastaava-koulutuksen yhtenäiset perusteet (STM työryhmän raportti, 28.2.2011.)  
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-15515.pdf 
  
Muurinen, Seija & Mäntyranta, Taina: Asiakasvastaava-toiminta pitkäaikaissairauksien 
terveyshyötymallissa  (STM) 
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=41254&name=DLFE-15516.pdf  
 
Muurinen, Seija: Perusteluja asiakasvastaava-toiminnan käynnistämiseksi 2.1.2012 
 
STM 2009. Toimiva terveyskeskus toimenpideohjelma. Sosiaali- ja terveysministeriö.  
http://www.stm.fi/vireilla/kehittamisohjelmat_ja_hankkeet/toimivaterveyskeskus   
 
Finne-Soveri, Harriet. Vanhenemiseen varautuva kaupunki. Esimerkkinä Helsinki. 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Raportti 31/2012. 313 sivua. Helsinki 2012. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80409/b4046c29-61fe-497c-a226-
f517bd40f2bb.pdf?sequence=1 
 
 

 

12. Liitteet  

Liite 1 ASVA-taulukko (Tutkimussuunnitelma taulukkomuodossa /Teija Korhonen) 
Liite 2 Hankkeen työntekijöiden toimenkuvat  
Liite 3 Viestintäsuunnitelma 
Liite 4 Budjetti  
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