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Työkiireidemme keskellä emme ehkä aina ole selvillä siitä, että hyvät käytännöt voivat muuttaa 

elämää myönteisellä ja pysyvällä tavalla. Laadimme suunnitelmia ja teemme muutoksia 

kokeiltuamme erilaisia ohjelmia, joilla ei aina saada odotetun tai toivotun kaltaisia tuloksia. Mitkä 

syy- ja seuraussuhteet ovat suoritustemme perustana? Meidän on kysyttävä, miksi jotakin 

tapahtuu tai jää tapahtumatta ja mistä johtuu halu tai pakko tehdä jotakin uutta ja erilaista. Siksi ei 

ole niinkään kysymys siitä, mitä teemme, vaan siitä, miksi toimimme tietyllä tavalla.  

Tässä on muutamia pohdittavia näkökulmia: 

 Miksi haluat aloittaa uuden palvelun tai muodostaa uuden ryhmän? 

 Miksi se tehdään tämän ihmisryhmän kanssa? 

 Miksi käytetään tätä tilaa eikä jotakin muuta? 

 Miksi toimimme samoilla, tuloksettomilla tavoilla tai miksi muutamme tuloksellisia 
toimintatapoja? 

 Miksi jokin sujuu hyvin tietyssä yhteydessä mutta ei suju toisessa yhteydessä? 

 Miksi ihmiset ovat sitoutuneita tai eivät ole? 

 Miksi yhteistoiminta on muita parempi toimintatapa? 
 

Tiedämme, mitä on ohjelmassa ja miten tapahtuma on toteutettu, mutta miksi minä olen täällä?  

Siksi, että jotakin on tarpeen muuttaa tai että etsimme jotakin uutta ja merkitsevää niiden ihmisten 

kannalta, joiden kanssa työskentelemme? Kuten olemme saaneet havaita, hyvinvointipalvelujen 

tietyt ehdot ovat tukeneet riippuvuuden ja passiivisten suhteiden kehittymistä, eikä ihmisten elämä 



 

ole muuttunut paljon. Miksi? Näin voi käydä, kun asiakkaalle tehdään palvelun tarjoamiseen ja 

saantiin ylhäältä päin ohjattu yksisuuntainen toimintamalli, joka perustuu ihmisten luokitteluun ja 

ryhmittelyyn tarpeiden tai välillisten ja välittömien riskien mukaan. Usein ihmisiltä ei ole edes 

kysytty, mitä he haluavat tai mihin he pystyvät ja millä tavoin he voivat parantaa olosuhteitaan ja 

myötävaikuttaa kehitysprosessiin. Ehkä ei ole ajateltu, että voi olla helpompaa hyödyntää entistä 

enemmän ihmisillä jo olevaa osaamista kuin lopettaa nykyisiä toimintatapoja ja purkaa laajojen 

palvelujen kumulatiivisia vaikutuksia. 

Suunnittelemme tuotteita ”palvelun käyttäjälle”, ja kun palvelu ei toimi odotetulla tavalla, moitteet 

kohdistuvat palveluntuottajaan. Laadukkaan ja toimivan palvelun antaminen on tällöin edellyttänyt 

palvelun käyttäjältä erilaisten ehtojen täyttämistä. Tällaisia ehtoja voivat olla muun muassa niille 

asiantuntijoille asetetut tavoitteet, joiden tehtävänä on arvioida ihmisten tarpeita ja mahdollistaa 

niiden täyttyminen. Tämän toimintatavan lähtökohtana on ollut oletus, jonka mukaan palvelun 

käyttäjällä ei ole mitään annettavaa eikä tämä pysty parempaan. Sen taustalla on tapa, jolla 

ihmisistä tehdään havaintoja ja jolla ihmiset tekevät havaintoja toisistaan. Näin ollen meidän on 

muokattava havaintojamme ihmisten kyvyistä sekä heidän rooleistaan ja vastuistaan. Heillä on 

usein enemmän kykyä ja halua kuin ajattelemme, sillä emme ole kysyneet heiltä tai yrittäneet 

saada niitä selville. Ehkä tämä johtuu omaksumistamme asenteista – esimerkiksi käsityksestä, että 

ihmiset eivät voi tai halua muuttua.  

Kun tarvitaan henkilökohtaista kehitystä tai muita muutoksia, tapani vastata haasteeseen riippuu 

usein siitä, miten merkityksellistä se on minulle tai kanssani läheisesti tekemisissä oleville 

ihmisille. Mitä hyötyä saan siitä, ja onko sillä merkitystä? Asian merkitys saa meidät toimimaan 

sekä vahvistaa halumme todellisen luonteen ja tarpeemme osallistua. Usein tarinaan sisältyvä 

kysymys ”miksi tarvitsen sitä” saa kuulijan paneutumaan ehdotukseen, hyväksymään sen ja 

innostumaan siitä. Se myös antaa perusteet muutokseen tai uuden aloitteen toteuttamiseen 

tarvittavaan ajankäyttöön ja pääomaan.  

Syyn liittyä organisaatioon ja osallistua ryhmään tai palveluun aktiivisesti on liityttävä vahvasti 

osallistujan luontaiseen käsitykseen siitä, mikä on merkityksellistä hänelle. Aikapankissa jäsenen 

ponnistusten palkitsevuus ja merkityksellisyys riippuvat siitä, mitä hän tekee tai saa vastineeksi 

osaamisestaan ja käyttämästään ajasta. Näin palautetaan käytetyn ajan arvo. Ihmiset vetäytyvät 

toiminnasta, josta eivät koe saavansa hyötyä. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen tehtävissä 

meidän pitäisi pyrkiä tekemään muutosta edistäviä ja työtovereillemme merkityksellisiä aloitteita, 

jotta he sitoutuvat myötävaikuttamaan muutosprosessiin.  

”Yhteistoiminta tarkoittaa julkisten palveluiden tuottamista niin, että ammattihenkilöstö, palveluja 

käyttävät ihmiset sekä heidän perheensä ja naapurinsa osallistuvat siihen tasa-arvoisesti ja 

vuorovaikutteisesti. Kun toimintoja järjestetään tällaisessa yhteistyössä, sekä palveluista että 

niiden kohdealueista tulee entistä tehokkaampia muutostekijöitä.”1 Puhumme usein ”käyttäjien 

mukaan ottamisesta” ja osallistumisesta, mutta prosessin pitäisi perustua myötävaikuttamiseen.  

Myötävaikuttamisella tarkoitetaan, että kaikki ovat yhteisössä tai ohjelmassa samanarvoisia 

toimijoita kuin kuka muu tahansa; kaikki tekevät osuutensa saadakseen aikaan jotakin hyvää 

antamalla käyttöön tietämyksensä, kokemuksensa, osaamisensa, kykynsä ja aikansa. 

Jos yksilöiden panosta arvostetaan, he ovat todennäköisesti sitoutuneempia myötävaikuttamaan 

haluamiensa tulosten saavuttamiseen ja tuntevat pystyvänsä siihen. Elämäntilanteestaan 
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riippumatta he saavat jatkuvasti tietoa ja kokemusta.  Tällöin jokainen saa paljon sellaista hyvää, 

jota voi jakaa muille. Tästä syntyy kuitenkin myös vastuu, koska yhteistoiminta perustuu 

vuorovaikutukseen. Jokainen henkilö tuo esiin vahvuutensa ja kykynsä erityisesti vastuun 

jakamiseksi tasapuolisesti kaikkien toimintaan osallistuvien kesken. Tämä varmistaa 

oikeudenmukaisuuden ja sen, etteivät ihmiset voi aina vain ottaa ja saada palveluja 

myötävaikuttamatta niiden tuottamiseen tasa-arvoisesti. Tämä luo ihmisille myös mahdollisuuden 

olla hyödyksi ja tuntea itsensä hyödyllisiksi. Yleensä ihmiset haluavat myös tehdä 

vastapalveluksia. 

Esimerkiksi aikapankki antaa ihmisille mahdollisuuden pyytää ja myös tarjota apua. Tässä 

vuorovaikutusyhteisössä olemme tasa-arvoisia ja huolehdimme toisistamme. Tunnustuksen 

saaminen lahjakkuudesta tuntuu todella hyvältä, ja myönteinen, tukea antava ympäristö vahvistaa 

itsetuntoamme ja itseluottamustamme:  ”Olen 72-vuotias. Olen ollut Rushey Green Time Bankin 

jäsen vuodesta 2000, jolloin mieheni oli sairaana ja olin itse alakuloinen. Lääkärini suositteli 

liittymistä aikapankkiin. Siitä alkaen olen ollut toimelias ja osallistunut ystäväpalveluun. Olen myös 

kerännyt aikaa pankkiin auttamalla lääkärin vastaanotolla ja toimistossa. Olen pitänyt seuraa 

joillekin sairaalassa oleville, noutanut lääkkeitä toisille, auttanut rahankeruussa ja laittanut ruokaa 

erilaisissa tilaisuuksissa. Ansaitsemallani ajalla olen oppinut myös kutomaan. Saan aikapankista 

ajanvietettä, ystäviä ja yhteyksiä, pääsen ulkoilemaan, saan tutustua ihmisiin ja paikkoihin. Olen 

oppinut ymmärtämään paremmin muita ihmisiä, sillä yhteisömme on hyvin monimuotoinen.  

Ihmisten hyvinvointi lisääntyy, kun he luovat itselleen henkilökohtaisia ja yhteisöllisiä verkostoja, 

joista he saavat yksilö- ja vertaistukea erityisesti silloin, kun tuki voi auttaa meitä selviytymään 

henkilökohtaisista haasteista. Tällainen verkosto voi olla tarpeellisempi kuin mikään lääkitys. 

”Rushey Green Time Bank on todistetusti parantanut potilaiden mielenterveydellistä ja fyysistä 

hyvinvointia tukemalla heitä heidän omassa elinympäristössään” (tri A. Febles). Lisäksi 

”yhdessäolo ja ihmisten ohjaaminen sellaiseen laajaan sosiaaliseen verkoston, jossa he kokevat 

olevansa arvostettuja ja hyödyllisiä, on erityisen merkityksellistä sekä sairaudesta toipumisen että 

terveenä pysymisen kannalta.”2 

"Olen 76-vuotias ja liityin Rushey Green Time Bankiin vuosi sitten. Nautin tästä suuresti. Sairastan 

dystoniaa, neurologista lihasten hallintaan vaikuttavaa sairautta, joka aiheuttaa lihaskouristuksia – 

esimerkiksi niskan ja käsien tahdottomia nykäyksiä ja toistuvia liikkeitä. Tärinän vuoksi en käy 

paljon ulkona, mutta aikapankki on tarjonnut minulle tilaisuuksia tavata muita ihmisiä säännöllisesti 

ja tehdä asioita yhdessä heidän kanssaan. Kudomme, keskustelemme, vaihdamme ajatuksia ja 

keräämme rahaa projekteihin. Tämä pitää minut toimeliaana. Nautin muille kutomisesta ja siitä, 

että näen sen tuottavan iloa myös heille. Aikapankin ansiosta tunnen voivani paremmin. Olen osa 

jotakin. Se auttaa minua selviytymään ja unohtamaan kivun. Olen saanut ystäviä, ja jos tarvitsen 

apua, voin soittaa heille. Emme voi väittää emmekä luvata pystyvämme parantamaan ihmisten 

vaivoja, mutta voimme lievittää tuskaa tekemällä ympäristöstä välittävän ja virkistävän. Aikapankit 

ovat usein yhteisöjä, joihin ihmiset tuntevat kuuluvansa, ja tällaiset hankkeet kiinnostavat ihmisiä, 

jotka ovat tunteneet olevansa yksinäisiä tai syrjäytyneitä. Tämä näkyy erityisesti kaupunkialueilla, 

missä perheistä on tullut jakautuneita, väestö vaihtuu nopeasti, paikalliset kaupat ja niissä tavatut 
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ihmiset ovat kadonneet, vieraita käy harvoin ja eristyneisyys yleistyy. Tämä on hyvin todellista 

kotiinsa sidotuille ihmisille. Aikapankit toivottavat ihmiset tervetulleiksi. Jokaista pidetään tasa-

arvoisena yksilönä eikä vajaakykyisenä potilaana. Jäsenet viettävät aikaa keskenään ja käyvät 

tapaamassa toisiaan. Paikallisen yhteisöllisyyden tunteen vahvistuminen tukee heidän 

identiteettiään ja luo mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja muiden auttamiseen. Se antaa heille 

mahdollisuuksia vaikuttaa ympäristön tapahtumiin. Rushey Green Time Bankin jäsenet sanovatkin, 

että järjestely auttaa heitä huolehtimaan kunnostaan ja olosuhteistaan.  

”Aikapankin ansiosta olen saanut yhteyksiä ja ystäviä. Tunnen voivani hyvin ja kuuluvani 

yhteisöön.” Yhteisöllisyys ja vuorovaikutus tukevat myös arvostuksen ja luottamuksen kehittymistä. 

Esteet häviävät, kun tunnemme olomme turvalliseksi toistemme keskuudessa. Meillä oli vääriä 

käsityksiä, joten olimme yllättyneitä, kun tapaamamme ihmiset eivät vastanneetkaan 

odottamiamme stereotyyppejä. Kun ymmärrän kohtaamiani ihmisiä ja tulen hyvin toimeen heidän 

kanssaan, syntyy heidän kannaltaan myönteisiä tilanteita. He tuntevat minun hyväksyvän heidät ja 

arvostavan heitä niin, että he voivat olla tekemisissä kanssani. Elämäni on muuttumassa 

vuorovaikutuksen ja osallistumisen myötä syntyvien verkostojen ansiosta. Yhteenvetona voi sanoa, 

että nämä ruohonjuuritasolla tapahtuvat muutokset ja keskinäisissä vuorovaikutustilanteissa koettu 

ystävällisyys palauttavat sellaisen hyvän naapuruuden, joka aikanaan oli luonteenomaista 

yhteisöillemme.  

Kun terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja palvelun käyttäjät tunnustavat toisensa tasa-arvoisiksi 

yhteistyökumppaneiksi, tämä hyvä suhde täydentää heidän toimintansa yhteisvaikutuksia. 

”Aikapankin käyttö voi kuitenkin näyttää ristiriitaiselta perinteisen lääketieteen näkökulmasta, koska 

ammattihenkilöstön on muututtava ongelmien korjaajista suorituskyvyn edistäjiksi.”3 Tarpeiden 

analysoinnin ja ongelmien korjaamisen sijasta ammattihenkilön on oltava muutoksen käynnistäjä ja 

toteuttaja – myötävaikuttaja, joka hyväksyy jokaisen yksilön ainutlaatuisuuden ja mahdollisuudet 

sekä tarjoaa palvelun käyttäjälle vapautta ja luottamusta. Tämä edellyttää ”ammattihenkilökunnan 

ja palvelunsaajien sekä palveluntuottajien ja -käyttäjien välisen eron häivyttämistä muuttamalla 

tapoja, joilla palveluja kehitetään ja tuotetaan”4. Lisäksi ”toiminnassa tapahtuvien perusmuutosten 

on lähdettävä ihmisistä ja oltava sekä intuitiivisesti ymmärrettäviä että itseohjautuvia, jotta 

käyttäytymismallit ja tavat muuttuvat pysyvästi. Organisaatio- ja rakennemuutosten on tuettava 

näitä asenteiden ja toimintatapojen muutoksia ja oltava tarpeeksi joustavia mukautumaan uusiin 

aloitteisiin ja sosiaalisiin normeihin. “5 ”Älä ajattele mitä et voi tehdä, vaan mitä voit tehdä” – tämä 

on täydellinen muutos perinteiseen ajattelu- ja työskentelytapaamme – annettuihin panoksiin 

perustuva toimintatapa, joka rohkaisee palveluiden käyttäjää ja ammattihenkilöä todella 

ajattelemaan, mitä kumpikin voi tehdä. Ammattihenkilöstä tulee koordinoija, joka auttaa palvelun 

saajaa luomaan yhteyksiä, koska jokainen luotu yhteys aktivoi henkilön panosta ja lisää hänen 

osaamistaan. Tämäkin toimintatapa paljastaa sekä sen, miten ymmärrämme toisiamme, että myös 

sen, miten ymmärrämme roolimme. Kysymys on asioiden ja ihmisten liittämisestä toisiinsa 

sitovasti. 
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”Tukitoimintojen moninaisuus, niiden tiivis yhteys terveyskeskuksen toimintaan ja rutiiniin, on 

lisännyt ja lisää jatkuvasti ja rajoituksitta terveyskeskuksen kokonaisvaltaisten toimintatavoitteiden 

arvoa. Toiminnot myös tukevat terveyskeskuksen hyvän maineen säilymistä ja sen aseman ja 

roolin parantamista paikallisessa yhteisössä”. (tri A. Febles) Vaikka aikapankki on itsenäisesti 

johdettu organisaatio, se on olennainen osa terveyskeskuksen palveluja. Lääkärit ohjaavat 

palvelun pariin yhteisöä ja vertaistukea kaipaavia potilaita, jotka huomaavat lopulta olevansa 

aktiivisesti mukana aikapankin toiminnassa. Muutos ei aina tapahdu välittömästi, vaan tottuminen 

ajatukseen vuorovaikutuksesta ja vastuun kantamisesta tapahtuu vaiheittain. Jäsenet voivat jopa 

avustaa terveyskeskuksen hallinnossa, ja heillä on oikeus päästä yleisöltä suljettuihin tiloihin, 

joissa heidän hyvinvointiinsa vaikuttavaa toimintaa. Jos haluaa osallistua johonkin, käyttää siihen 

aikaansa. 

”RGTB (Rushey Green time Bank) antaa terveyskeskukselle yhteisöllistä apua, mikä edistää 

terveyskeskuksen kokonaisvaltaista, vapaamuotoista ja avointa ilmapiiriä. RGTB tarjoaa 

yleislääkäreille ja lähihoitajille lisää vapaasti saatavilla olevia ja vaivattomia vaihtoehtoja 

hoitoonohjaukseen. RGTB-aikapankilla on olennainen merkitys vastaanoton ja laajemman ryhmän 

toiminnalle. Se tukee ja auttaa vastaanoton toimintaa sekä antaa vaihtoehtoja lääkehoidolle.” (tri J. 

Chen) Aikapankki toimii myös Community Connections -ohjelman (CC) yhteydessä. Community 

Connections on ehkäisevä yhteisökehitysohjelma, jonka tarkoituksena on tukea 1 200 riskiryhmään 

kuuluvaa aikuista Lewishamissa (asukasluvultaan kasvava Lontoon kaupunkialue, jolla asuu 290 

000), jotka voivat hyötyä sosiaalista sopeutumista ja hyvinvointia parantavista palveluista. 

Ohjelman toteuttaa AgeUK Lewisham yhdessä vapaaehtoiskumppanien yhteenliittymän kanssa. 

CC-ohjelman tarkoituksena lisätä ihmisten hyvinvointia ja vähentää heidän eristyneisyyttään 

auttamalla heitä käyttämään omia tarpeitaan vastaavia paikallispalveluja Five Ways to Wellbeing -

asiakirjan prioriteettien pohjalta6 :yhteyden luominen 

 jatkuva aktiivisuus 

 jatkuva oppiminen 

 välittäminen 

 antaminen. 
 

Tämä on ennakoiva lähestymistapa, jossa henkilöt osallistuvat perustason toimintaan 

hyvinvointinsa parantamiseksi. CC-ohjelmaa toteuttava henkilökunta auttaa yksilöitä käyttämään 

tarpeitaan vastaavia palveluja ja sosiaalitoimen toimintoja parhaiden edellytystensä mukaisesti. 

Osallistujia tuetaan yksilöllisten suunnitelmien mukaisesti, jotta heidän taitonsa, kiinnostuksen 

kohteensa ja keskeiset arvonsa tulisivat esille. Tämä on yksilökeskeinen, elämäntilanteeseen 

paneutuva lähestymistapa, jossa ohjelman henkilökunta auttaa luomaan yhteyksiä yhteisön 

ryhmiin, terveys- ja sosiaalipalveluihin sekä potilasyhdistyksiin (Patient Participation Groups (PPG). 

Kaikki tämä yhteistyö parantaa yksilölle kuuluvien ja hänen kannaltaan merkityksellisten palvelujen 

yhdistämistä.  

CC-ohjelma on työskennellyt ihmisten kanssa keskimäärin 14 viikon ajanjaksoissa. Tänä aikana 86 

prosenttia kohdehenkilöistä ilmoitti yleisen hyvinvointinsa parantuneen ohjelmasta saamansa tuen 

ansiosta, ja 79 prosenttia ilmoitti heillä olevan aiempaa enemmän mielekästä tekemistä. Tämän 
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challenges; Wellbeing and Work (tulevaisuuden haasteet, hyvinvointi ja työ): future challenges (tulevaisuuden 
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projektin onnistumisen avaintekijä on tiimi, joka auttaa ihmisiä luomaan oikeat yhteydet tuen 

saamiseen (usein omassa elinympäristössään), hankkimaan osaamista ja koulutusta, olemaan 

aktiivisia ja osallistumaan toimintoihin, joissa voi pitää hauskaa. Tämän yhteydenpidon 

tarkoituksena on innostaa tuki- ja oppimisverkostoja täyttämään ihmisten tarpeet ja tavoitteet 

käytännöllisin ja paikallisin keinoin.  

Tärkeintä on, että heidät saadaan toiminnan myötävaikuttajiksi. 

Joistakin osallistujista on tullut myös vapaaehtoistyöntekijöitä, ja aikapankki saa jatkuvasti uusia 

jäseniä. Uusien yhteyksien myötä osallistujat edistyvät elämässään ja muuttuvat palvelun 

käyttäjistä jäseniksi ja ystäviksi. 

Mitä sitten ovat nämä toisiinsa kytkeytyvät hyvinvointitekijät? Keskiössä on palvelun käyttäjä, 

potilas tai asiakas, joka pääsee vajaakykyisyyden leimasta ja tuntee itsensä arvostetuksi ja 

hyödylliseksi. Parantuneen omanarvontunnon ja itseluottamuksen myötä hän voi haluta ryhtyä 

myötävaikuttajaksi: ”Olen saanut takaisin luottamukseni siihen, että ole hyödyllinen yhteisölle. Sen 

kautta saan elinvoimaa, tekemistä ja uusia ystäviä.” 

”Aikapankki on tehnyt meistä onnellisempia, sillä meillä on hauskaa yhdessä. Toiminta on 

parantanut verenkiertoamme, tehnyt elämästämme aktiivisempaa, parantanut itseluottamustamme 

ja kohentanut terveydentilaamme. Luomalla lisäksi yhteenkuuluvuudentunnetta olemme saaneet 

uusia ystäviä.” 

Aikapankissa on kysymys myös siitä, että ammattihenkilöstö, yhteisön kehitystyöntekijät, avustajat 

ja organisaattorit jakavat vastuut tasaisesti ja tekevät yhteistyötä yksilön kanssa tavoitteiden 

toteuttamiseksi. Ammattihenkilöstön asiantuntemusta tarvitaan aina. Emme väitä, että 

asiantuntijapalvelut on lakkautettava, mutta käyttäjien tulisi osallistua niiden tuotantoon. Tämä on 

luottamukseen perustuva yhteistoimintaprosessi, jossa palvelun laatu on yhtä hyvää kuin oma 

paneutumisemme suhteiden laatuun.  

Olemme tehneet täyden kierroksen, joten voimme palata lähtökohtaamme eli siihen, miten 

havainnoimme ihmisiä. Onnistuminen taataan havainnollistamalla elämänmuutokset, jotka voimme 

saada aikaan osallistamalla tuottajat ja käyttäjät hyvinvointipalveluihin niin, että kaikki kokevat 

olevansa tervetulleita ja tasa-arvoisia. 

 

 


