
HIPPA
Tuote- ja palvelukokonaisuuksien 

rakentaminen

hippa.metropolia.fi



Eila
• Eila 75 v. asuu yksin mummon mökissä, puulämmitys, sähkö 
+ ilmalämpöpumppu wifillä. Eila hoitanut kotitaloutensa yksin, 
myös puiden pilkkomisen.

• Keskustaan ja palveluihin matkaa 6 km, kulkenut bussilla 
(vuorot 2 krt päivässä suuntaansa) ja tarvittaessa taksilla

• Eilan kunto on huonontunut ja hänelle tarjottu kotihoitoa sekä 
päivätoimintaa TK:ssa.

• Tytär Päivi asuu perheineen (2 lasta) Espoossa ja on töissä 
sairaanhoitajana 3-vuorotyö





Timo

• 85 v asuu krs. talossa 4. krs Riihimäellä. 3 h+k. 
omistusasunto. 

• Teknisesti seuraa aikaa: rakentelee itse tietokoneita ja 
käyttää iPhonea ja Iwatchia oman kuntonsa seuraamiseen. 

• Käynyt parlamentissa Prismassa joka arkipäivä autollaan 
keskustelemassa kavereiden kanssa. 

• Nyt alkanut ajella harvemmin.





Paavo
• 79 v on asunut omassa huoneessa vuoden 
palveluasumisyksikössä 25 muun asukkaan kanssa 
Itä-Helsingissä.  

• Muistisairauden takia ei pystynyt enää asumaan yksin 
kerrostaloasunnossaan kotihoidosta huolimatta.

• Paavo liikkuu pääasiassa pyörätuolilla ja avustetusti 
rollattorilla ja tarvitsee apua WC-käynneillä, pukeutumisessa.

• Paavo osallistuu mielellään kaikenlaiseen ohjattuun 
toimintaan, mutta ei pysty itse lähtemään niihin mukaan. 

• Paavo on tyytyväinen elämäänsä
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Keijo

• 23 vuotias opiskelija HY:ssä, pääaine oikeustiede, valmistuu 
ensi vuonna.

• Asuu Lauttasaaressa esteettömässä asumisyksikössä ja 
liikkuu sähköpyörätuolilla. Käsien ja jalkojen liikuttelu on 
vahvasti rajoittunutta, ohjaa sähkäriä joystickillä. Ruokailee 
itse. Pukeutumiseen, peseytymiseen ja siirtymisiin tarvitsee 
avustajan. 

• Henkilökohtainen avustaja 6 tuntia päivässä.
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Sari
• 29 v, sosionomin opinnot ovat jääneet kesken kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön takia, ei ole töissä
• Asuu yksin vuokra-asunnossa Kalliossa
• Muuttanut opiskelujen takia Kannuksesta, perhe ja sisarukset asuvat 

edelleen siellä
• Arjen hallinta tuottaa vaikeuksia ja Sarin ”kaveripiiri” vaihtelee, kokee 

silti olevansa yksin
• Runsasta arjen hallintaa haittaavaa päihteidenkäyttöä.
• Käy satunnaisesti Sörnäisten klubitalolla, mutta sitoutuminen on 

vaikeaa. Terapiaa on kokeiltu.
• Luottotiedot ovat mennet, pikavippihistoria haittaa elämää: tavaroiden 

ostaminen, asunnon vaihto ja vakuutusten ottaminen ei onnistu



Helsingin Klubitalo – eskot
helsinginklubitalo.eskot.org

Kallio (Helsinki) – Wikipedia
fi.wikipedia.org

Kannus jää pois kuntapöydästä | Yle Uutiset | yle.fi
yle.fi
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