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Hankkeen perustiedot

Täydentäen toimivaa - TÄYTYY

Hankkeen kesto 1.11.2016 – 30.11.2018

Mukana kärkihankkeessa: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja 
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa – (I&O)

Teemana asumisen ja palveluiden yhdistäminen

Toimijat ja rahoituksen saajat: Aalto-yliopisto Sotera-instituutti, Etelä-
Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Lapinjärven kunta, Porvoon 
kaupunki ja Savitaipaleen vanhain tuki ry.

Kolme konkreettista kehityskohdetta: Lapinjärvi, Porvoo ja 
Savitaipale. 

Myönnetty rahoitus: hyväksytyt kokonaiskustannukset 857 800 €, 
josta valtionavustus 658 080 €.
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Kehittämiskohteet

Lapinjärven ja Savitaipaleen kuntakeskustoja sekä Porvoon 
keskustan läheisyydessä sijaitsevaa Johannesbergin aluetta 
kehitettiin ikä- ja muistiystävällisiksi asuin- ja palvelualueiksi. 
Asumisratkaisujen ohella eri tavoin tuotetut monipuoliset palvelut 
olivat kehitystyön keskiössä. Aalto-yliopisto teki osaprojekteille 
perustutkimusta ja tuotti hankkeelle teoreettisen viitekehyksen.

Asumisen ja palveluiden yhdistämisen uudella tavalla on tarkoitus 
tukea ikääntyneiden kotona asumista mahdollisimman pitkään. 
Esteetön ikä- ja muistiystävällinen asuinalue palvelee muidenkin 
kaikenikäisten ja –kuntoisten asukkaiden tarpeita. 
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Hankkeen osallistujat 1/2

Organisaatio koostui osahankkeiden asiantuntijoista, jotka 
muodostivat johtoryhmän. Hankkeen johtovastuu oli Porvoon 
toimitilajohdolla. Ohjausryhmä täydentyi johtoryhmän ohella STM:n, 
YM:n ja ARA:n asiantuntijoilla sekä kaupungin/kuntien johdolla.

Hankkeessa on kuultu muun muassa STM:n, THL:n, YM:n, ARA:n ja 
Ikäinstituutin asiantuntijoita sekä osallistuttu lukuisiin seminaareihin 
ja tutustuttu ikä- ja muistiystävällisiin kohteisiin Suomessa ja 
ulkomailla. 

Porvoo: toimitilajohto sekä kaupungin kaavoituksen, sosiaali- ja 
terveystoimen, hallinnon ja talouden sekä viestinnän asiantuntijat. 
Kaupungin puitesopimuskumppani Rakennuttajatoimisto 
Valvontakonsultit Oy alihankkijoineen.
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Hankkeen osallistujat 2/2

Lapinjärvi: Lapinjärven kunta, kuntalaiset, Työterveyslaitos, 
Muistiliitto ry, eri järjestöjä ja yrityksiä

Savitaipale: Eksote, Savitaipaleen vanhaintuki ry., Savitaipaleen 
kunta ja seurakunta, eri järjestöjä

Aalto-yliopisto: Aalto-yliopiston rakennussuunnittelun, 
asuntosuunnittelun sekä palveluarkkitehtuurin professorit, Sotera-
instituutin asiantuntijat sekä tutkija. Arkkitehtuurin alan opiskelija teki 
diplomityönsä osahankkeessa. 
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Hankkeen maku-sote-yhteys

Hankkeessa tehdyt ratkaisuehdotukset ja suositukset on tehty 
huomioiden mahdollisuuksien mukaan maakunta- ja soteuudistus.

Osaprojekteissa on tehty tiivistä yhteistyötä mm maakuntien omien 
kärkihankkeen muutosagenttien sekä sosiaali- ja terveystoimen 
asiantuntijoiden ja kuntapäättäjien kanssa.
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Hankkeen kehittämis- ja työmenetelmät 1/2

Porvoo: Kehitystyön lähtökohtina olivat perusselvitykset mm ikä- ja 
muistiystävällisistä asuinalueista ja parhaat esimerkit toimivista 
palvelualueista. Arkkitehtisuunnittelu tuotti aluesuunnitelman ja 
modulaarisen tilakirjaston. Asukkaita, päättäjiä, rakentamisen ja 
palveluiden asiantuntijoita ja muita sidosryhmiä kuultiin ja 
osallistettiin ja saatiin näin arvokasta palautetta suunnitelmista. 
Tavoitteena on konkreettinen kilpailutusvalmius alueen 
rakennuttamiseksi vuonna 2019. Ohessa kuvattuna Porvooprosessi:

1. Ikääntyminen &
Hyvinvointi

2. Ikäystävälliset
asuinympäristöt

3. Parhaita
käytäntöjä

7. Ideakilpailu
6. Kaavoitus &
osallistaminen

5. Konsepti &
tilakirjasto

4. Esiselvitykset &
alueanalyysi

8. Konseptien
arviointi ja kehitys

9. Viestintä 10. Kilpailutus
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Hankkeen kehittämis- ja työmenetelmät 2/2

Lapinjärvi: Kehittämistyön perustana oli kunnan tavoite kehittyä 
ihmislähtöiseksi kunnaksi ja tehdä kunnan kirkonkylästä 
muistiystävällinen taajama.

Savitaipale: Kehittämistyön perustana oli nykytilan ja 
tulevien palvelutarpeiden kartoitus, jolta pohjalta tuotettiin idea- ja 
konseptitasolla aluesuunnitelma ja palveluiden uudet toimintamallit.

Kehittämisessä osallistettiin laajasti kunnan eri 
toimijoita asumisen kyselyn ja työpajojen kautta. Yrittäjille 
järjestettiin koulutusta muistihäiriöisen asiakkaan kohtaamiseen.

Aalto-yliopisto: Aalto-yliopiston kehitystyön lähtökohtana olivat 
palvelutarve- ja kykyarviot pohjautuen paikalliseen 
väestörakenteeseen ja palvelurakenteeseen. Arviot tehtiin 
yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tilojen analysoinnissa 
käytettiin Aalto-yliopistossa kehitettyä pisteytysmenetelmää. 
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Osallistamisen tavat 1/2

Osallistamisella saatiin tietoa sekä viestitettiin ja sitoutettiin eri 
sidosryhmiä. Asiakkaita olivat mm kaikenikäiset ja erityisesti 
ikääntyneet kuntalaiset, eri järjestöjen ja organisaatioiden edustajat 
(mm eläkeläiset, vanhusneuvosto, seurakunta, vapaaehtoistyö), 
poliittiset päättäjät, virkamiehet sekä rakentamisen ja eri palveluiden 
tuottamisen asiantuntijat ja yrittäjät.

Porvoo: Eri teemoista järjestettiin työpajoja, keskustelu- ja 
kuulemistilaisuuksia, pidettiin esitelmiä ja seminaari. Tehtiin kysely-
ja haastattelututkimuksia ja asiantuntijoita osallistui 
työryhmätyöskentelyyn. 

Lapinjärvi: Kyselyt, unelmatyöpajat, Unelmatiimi, kokoukset, avoimet 
esittelytilaisuudet, Ihmislähtöinen kunta –seminaari, Lapp´s App
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Osallistamisen tavat 2/2

Savitaipale: Asumisen kysely, aluesuunnittelun 
ja palvelumuotoilun työpajat, asumisen seminaari, projektiryhmän ko
koukset

Aalto-yliopisto: Palvelukykyarvio, sekä tilojen teknisen kunnon ja 
toimivuuden analyysit tehtiin yhteistyössä paikallisten palveluiden 
tuottajien ja heidän edustajiensa kanssa.
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Keskeiset tulokset

Porvoo: Taustatutkimukset (mm demografiakehitys, ikääntyminen ja 
hyvinvointitekijät, ikä- ja muistiystävälliset asuin- ja palvelualueet, 
parhaita käytäntöjä, alueanalyysi), eri sidosryhmien osallistaminen, 
kaavoitusprosessi, aluesuunnitelma, modulaarinen tilakirjasto, 
palvelualusta, asumisen ja palveluiden konsepti, konkreettinen 
kilpailutus- ja rakennuttamisvalmius.

Lapinjärvi: Muistiystävällisen taajaman yleissuunnitelma, 
Lapinjärvitalojen aluesuunnitelma, Työterveyslaitoksen raportti 
Lapinjärvitalosta muistiystävällisessä taajamassa työympäristönä

Savitaipale: hankkeen tuloksena oli 1) ikä- ja muistiystävällinen, 
perhehoidon mahdollistavan alueen konsepti- ja ideasuunnitelma, 
jossa eri palveluja ja rakennuksia yhdistämällä luodaan 
verkostomainen palvelukortteli palvelupolkuineen 2) palveluiden 
järjestämisen uusia toimintamalleja.

Aalto-yliopisto: Tuloksena on verkostomaisen palvelurakenteen 
malli. Malli käsittää paikalliset toimijat (operoivat resurssit) sekä tilat 
(operoitavat resurssit). Malli mahdollistaa joustavan ja mukautuvan 
palvelukeskeisen ratkaisun resurssien koordinoinnin avulla.
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Tulosten merkitys ja hyöty

Porvoo: Johannesbergin alueelle on suunniteltu kaikenikäisille  
esteetön ikä- ja muistiystävällinen asuin- ja palvelualue, yhdistäen 
asumisen ja palvelut uudenlaisella konseptilla. Poliittisin päätöksin 
alueen rakentaminen, palvelut ja operointi voidaan kilpailuttaa. 
Alueen operaattoreina voivat olla julkisen, yksityisen tai kolmannen 
sektorin toimijat. Asukkaat saavat uuden asuinalueen mahdollistaen 
monipuoliset asumismuodot, palvelut ja yhteisöllisyyden. Konseptia 
voidaan soveltaa muidenkin kuntien kehityshankkeissa.

Lapinjärvi: Muistiystävällisen taajaman yleissuunnitelma toimii 
pohjana taajaman jatkosuunnittelun ja rakentamisen pohjana. 
Muistiystävällisen yhteisön koulutus jatkuu hankkeessa saadun 
verkoston kanssa.

Savitaipale: Uusien alue- ja palvelumallien käyttöönotto kunnissa 
mahdollistaa ikääntyvien ihmisten kotona asumisen mahdollisimman 
pitkään. Käyttöönotto vaatii kuntien päätöksiä.

Aalto-yliopisto: Palvelukeskeisen mallin ja arviointityökalun avulla 
TÄYTYY-hankkeen tulokset on sovellettavissa muihin suomalaisiin 
kuntiin ja myös kansainvälisesti.
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Tärkeimmät opit 

Kokonaisuus ratkaisee – Tarkoituksenmukainen asuminen ja 
kaikkien olennaisten ihmisen tarvitsemien palveluiden hyvä 
saatavuus.

Hankkeessa ja sen jälkeen laaja, poikkihallinnollinen yhteistyö 
elintärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Monimuotoisessa hankkeessa erilaiset osaprojektit oppivat 
toisiltaan, mikä mahdollistaa uudenlaisen ajattelun ja voi 
parhaimmillaan johtaa innovaatioihin.

Hankehallinnointiin on varattava riittävät resurssit.



28.11.201814 Matti Lehtovaara (toim.)

Hankkeen jälkeen

Porvoo: Porvookorttelin rakentaminen ja palvelut on tarkoitus 
kilpailuttaa vuonna 2019. Tavoitteena on saada asemakaava 
hyväksyttyä vuonna 2020. Rakentaminen voisi käynnistyä 
aikaisintaan vuosina 2020-21. 

Lapinjärvi: Muistiystävällisen taajaman jatkosuunnittelu ja 
rakentaminen sekä muistiystävällisen taiteen kehittäminen tulevan 5 
vuoden aikana.

Savitaipale: Suunnittelu ja toteutus on yhteydessä sote-ratkaisuihin 
ja kunnan päätöksiin liittyen soterakennusten myyntiin

Aalto-yliopisto: Aalto-yliopisto on aloittanut uuden Elinvoimainen 
taajama –konsortiohankkeen pienten, väeltään vähenevien kuntien 
kanssa (2018-2020). Aalto-yliopisto järjestää seuraavan 
kansainvälisen Universal Design seminaarin kesällä 2020.


