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Meillä ei ole varaa heittää lonkalta

Lähteet: Tilastokeskus 2015. Väestöennuste.
Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2017. Lonkkamurtuman Käypä hoito -suositus.

Yli 65-vuotiaita 

väestöstä

26% vuonna 2030



...yhteistyötä tarvitaan! 

Lähteet: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 2014. Osteoporoosin Käypä hoito -suositus. 
Kohdennettu päivitys 29.6.2015, 18.4.2017 ja 14.2.2018.



Osteoporoosi 
todetaan/  
ensimmäinen Seuraavat ja      
pienempi murtuma vakavammat murtumat, 
-> Suurentunut murtumariski                       lonkkamurtumat

Oikea-aikainen kuntoutus on myös ennakoivaa

Luustoliitolla STEA-rahoitus osteoporoosia sairastavien 
avokuntoutuskurssien toteutukseen yhteistyössä julkisen sektorin kanssa  



Helsingin kaupungin 
palvelukeskukset

▪ Monipuolista toimintaa iäkkäille 
ja työttömille helsinkiläisille

▪ Kotona asumisen tukeminen
▪ Hyvinvoinnin edistäminen
▪ Yksinäisyyden lievittäminen

▪ Avoimia alueen kohtauspaikkoja
▪ Matalan kynnyksen toimintaa

▪ Monipuolinen yhteistyö eri 
tahojen kanssa, myös järjestöt

▪ Moniammatillinen osaaminen

Eri tahot, yhteinen suunta

Kuntoutuskurssi osteoporoosia 
sairastaville, Luustoliitto 

▪ Toimintakyky, mielekäs arki
▪ Taito ja into osteoporoosin 

omahoitoon, kaatumisten ja       
murtumien ehkäisy

▪ Ryhmämuotoista, vertaistuki  

▪ Omassa ympäristössä tapahtuvaa
▪ Matalan kynnyksen toimintaa

▪ Perustuu kumppanuuteen julkisen 
sektorin kanssa

▪ Soveltuu työvälineeksi monille 
ammattiryhmille, työpareina tai 
yksin



Hgin kaupungin palvelukeskukset

▪ Tiedon levittäminen palveluista, 
monipuolinen markkinointi 
asuinalueella ja kaupungin sisällä

▪ Helppiseniori, SKH (sairaala-, 
kuntoutus- ja hoivapalvelut), 
sairaalan terapeutit ja kotihoito, 
omaiset

Kursseille ohjautumisen lyhyt matikka 

Luustoliitto 

▪ Oma tiedotus, jäsenyhdistykset

▪ Median hyödyntäminen

▪ Ammattilaisverkostot

▪ Neuvontapalvelun yhteydenotot

Ihmisten tavoittaminen ei ole sidoksissa vain hoito- ja kuntoutuspolun 
sujuvuuteen. Tavoitetaan ihmisiä, joilla on palveluille tarve, ei ainoastaan 
heitä, jotka ovat saaneet tietoa tai osanneet etsiä sitä itse.  



Ystävä kertoi

Ilmoitus terveyskeskuksen/ sairaalan 
aulassa ja apteekissa

Fysio- tai toimintaterapeutti tai 
sos.työntekijä/ -ohjaaja 
suositteli

Suosittelivat kun kotiuduin 
sairaalasta

Kuulin paikallisyhdistyksen 
vertaisryhmässä

Omainen näki ilmoituksen Facebookissa

Palvelukeskuksen henkilökunta 
kertoi  

Terveyskeskuslääkäri ehdotti 
kurssia

Huomasin ilmoituksen asukastalolla/ 
kirjastossa/ kaupassa/ kadun varressa

Asiakaskokemuksen merkitys kursseille 

ohjautumisessa

Kuulin palvelukeskuksen kuntosalilla

Sisko houkutteli mukaan
Sain tiedon kotihoidon kautta

Sain tiedon Luustoliiton kautta



Kurssin jälkeinen aika osana asiakaskokemusta

Osteoporoosi-
vertaistukiryhmä 
palvelukeskuksessa

Liikuntakavereita
naapurustosta

Palvelukeskuksen 
asiakkaaksi tai 
vapaaehtoiseksi 
ryhmiin, tapahtumiin 

Luustoyhdistyksen
vertaistoimintaan 

Kaupungin muiden 
palveluiden piiriin 

Vertaiskuntoutujaksi 
tuleville kursseille

Uusia ystäviä

Sairauden hoito ja 
tutkiminen 

Rohkeutta lähteä 
liikkeelle kotoa

Fysioterapeutin 
ohjaukseen

Luustoliiton 
tarjoamien 
palveluiden piiriin



1,5 vuotta, 102 kuntoutujaa, 13 kurssia

Vertaistuki ja 

ammattilaisohjaus 

yhdessä!



KIITOS!


