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Mikä GeroMetro?

• Metropolialueen kuntien (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava ja 

Kirkkonummi) yhteinen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämis-, 

koulutus- ja tutkimusverkosto

• GeroMetro edistää rajat ylittävää monialaista yhteistyötä, yhtenäistää 

kuntien välisiä käytäntöjä, vahvistaa vanhustyön osaamista ja toimii 

asiantuntijana verkostoissa

• Kehittäminen tapahtuu kehittäjäryhmissä yhdessä ikäihmisten kanssa -

oivalluksia työstetään ja jaetaan verkostossa.

”Yhdessä jakaen ikäihmisen hyväksi!”
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GeroMetron kehittämisen tukirakenne
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Kevät 
- Kehittämisteemojen 
ja –tehtävien valinta, 

alkukartoitukset

- Kehittäminen 
käynnistyy

Syksy
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kevät ja syksy 
2020

- Kehittämisteemojen 
ja –tehtävien valinta, 

alkuhaastattelut

kevät 2022
- Aktiivinen 

kehittäminen

- Tulosten koonti ja 
arviointi, 

loppuhaastattelut

kevät 2021
- Alkuhaastattelut, 

kehittäminen 
käynnistyy

- Kehittämisen 
pohjustaminen: 

tiedon kerääminen, 
tutustuminen 

malleihin

syksy 2021
- Aktiivinen

kehittäminen ja
jakaminen

Kickoff 11.3. klo 13-16

21.4. Etäluento: Ennakoiva 
saattohoito-valmennus, 
saattohoidon 
vapaaehtoisuus

Päätösseminaari

10.11. Saattohoidon seminaari, 
kuoleman surun kohtaaminen

Kirjoittajatyöpaja

6.10. Työpaja, 
sosiaaliset 
tilanteet, mm. 
etsivä työ

24.11. Saattohoidon työpaja, 
kohtaaminen ja monikulttuurisuus

Sosiaaliset tilanteet 
työpaja 10.12.2020

27.4. Etäluento: etsivä työ 
kunnissa, HDL, Valli

12.5. Etäluento: Espoon 
saattohoidon konsepti, 
toivon merkitys 
saattohoidossa, 
saattohoitopassi

3.11. Työpaja kuntoutus, mm. 
kuntouttava päivätoiminta, 
omaishoitajan kotikuntoutus, 
Terveyskylä

1.6. Etäluento 
mielenterveyden 
kysymykset, 
PILKE-toiminta

16.3. Työpaja etsivä työ, asiakkaiden 
löytäminen ja avuntarpeen 
tunnistaminen

29.3.Saattohoidon työpaja, Espoon 
Arvokas elämän loppuvaihe –hanke, 
THL:n saattohoidon suositukset.

20.4. Saattohoidon työpaja, 
lääkkeetön kivunhoito

28.4. Työpaja etsivä työ



Kysely saattohoidosta, N = 439
▪ Kevät-kesä 2021, mukana Helsinki, Espoo, Kerava, Kauniainen, Kirkkonummi, Lohja ja Vantaa. 

▪ Saattohoitokokemukset, koulutus ja kehittämisen tarpeet. STM:n palliatiivisen hoidon suositus. 

▪ Mukana sairaaloiden ja pitkäaikaishoivan yksiköitä. 

▪ Kuntiin toimitettiin omat raportit. Koko aineiston yhteinen raportti.

▪ Yli 50%:lla vastaajista oli yli 10 vuotta kokemusta kuolemaa lähestyvien potilaiden hoidosta. 

▪ Esille nousivat 

▪ kohtaamisen kysymykset -> oppilaitosyhteistyönä Saattohoitoseminaari 10.11.

▪ saattohoidon kokonaisuus ja kivunhoito

▪ toive työyhteisölliseen osaamisen jakamiseen, hiljaisen tiedon siirtyminen  

▪ saattohoidon aloituksen oikea-aikaisuus

▪ palliatiivisen ja saattohoitosuunnitelman tärkeys  
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Vastaajien taidot kohdata saattohoitopotilas

• Noin 55 % oli lähihoitajia, 
perushoitajia ja 
hoitoapulaisia,

• 30 % sairaanhoitajia tai 
terveydenhoitajia ja

• Loput 15 % lääkäreitä, 
fysioterapeutteja, 
toimintaterapeutteja, 
geronomeja, sosionomeja, 
sosiaaliohjaajia ja 
palveluohjaajia.
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Muuta ajankohtaista
• Vahvistetaan yhteistyötä muiden Uudenmaan sosiaalialan 

osaamiskeskusten kanssa

▪Yhteistyö tulevien hyvinvointialueiden kanssa

▪GeroMetron tulosten tarjoaminen tulevaisuuden 
sotekeskusvalmistelulle mm. Terveyskylän Kuntoutumistalon materiaalit

• Osallistuminen tutkimus- ja kehittämisverkostoihin ja 
oppilaitosyhteistyön tiivistäminen mm. opinnäytetyöt ja  

käytäntötutkimus



Hyvinvointialueet

GeroMetro nyt:

• Helsinki 

• Länsi-Uusimaa: Espoo, 
Kirkkonummi, Kauniainen

• Vantaa-Kerava

Muut:

• Keski-Uusimaa

• Itä-Uusimaa



GEROMETRO

Seuraa ja osallistu

• Nettisivut Socca/GeroMetro

• GeroMetron kyydissä -Blogi

• Uutiskirjeet

• Tapahtumat

Tiina Autio
erikoissuunnittelija
040 334 7287
tiina.autio@hus.fi

Ota yhteyttä:

Margit Granberg 
erikoissuunnittelija
050 462 0761
margit.granberg@hus.fi

https://www.socca.fi/kehittamishankkeet_ja_verkostot/ikaihmisten_palvelujen_kehittamisverkosto_gerometro
https://www.socca.fi/kehittamishankkeet_ja_verkostot/ikaihmisten_palvelujen_kehittamisverkosto_gerometro/gerometron_kyydissa_-blogi
https://www.socca.fi/kehittamishankkeet_ja_verkostot/ikaihmisten_palvelujen_kehittamisverkosto_gerometro/uutiset
https://www.socca.fi/kehittamishankkeet_ja_verkostot/ikaihmisten_palvelujen_kehittamisverkosto_gerometro/tapahtumat

