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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Seniorikanavasta taiteen ja 
kulttuurin media

Meillä itse kullakin on vanhakantai-
nen ajatus ikäihmisistä netin käyt-

täjinä. Tilastokeskuksen tutkimuksen 
mukaan 65-74 -vuotiaista nettiä käyt-
tää päivittäin 67 prosenttia. Tämä tut-
kimus on selvä kannuste kehittää net-
tiä myös hyvän ja mielekkään ikäänty-
misen työkaluksi. Netissä on uskomaton 
määrä materiaalia, jota hoito- ja palvelu-
yhteisöt voivat käyttää oman toimin-
tansa sisällön kehittämiseksi.Yhteisöt 
voisivat oman aikataulunsa mukaan 
pyörittää muun muassa vanhoja elo-
kuvia, laulutuokioita, muistipelejä ja tie-
tokilpailuja. Siellä on myös monenlaista 
virike- ja harrastemateriaalia, jota hoito-
yhteisöjen lisäksi voivat käyttää koto-
na asuvat oman arkipäivänsä rikastut-
tamiseksi.

Taiteen ja kulttuurin voimaannutta-
vasta vaikutuksesta ja sen merkityk-

sestä ihmisten terveydelle ja hyvinvoin-
nille ollaan yksimielisiä. Suurella joukol-
la vanhustyön ammattilaisista on koke-
mus siitä onnellisesta hymystä, joka nä-
kyy dementoituneet kasvoilla, kun hän 
tunnistaa laulun ja hapuillen yhtyy mu-
kaan siihen. Hyvän olon tunteet tulevat 
pienistä asioista ja ne tukevat kulttuuri- 
ja taideosaamista, jota ikäihmiselle on 
kertynyt vuosikymmenien aikana.

Seniorikanavan kautta avautuvat 
myös taidelaitosten ovet;  pääsy 

museoihin, näyttelyihin ja teattereihin 
mahdollistuu. Eikä ole pakko tihrustaa 
pienestä televisiosta, vaan tykin kautta 
kuva voidaan näyttää suurena seinälle. 
Seniorikanavasta tulee tehdä päivittäi-

nen ohjelmanumero, johon asukkaat ja 
asiakkaat kutsutaan. 
Seniorikanavasta rakennetaan netissä 
jo olemassa olevan materiaalin helppo-
käyttöinen portaali, jota käytetään     hoi-
to- ja palvelutyössä sisällön työkaluna 
sekä toiminnan tiedotus-, neuvonta- ja 
markkinointikanavana. Seniori kanava 
on myös paikka, jossa ikäihmiset sekä 
ikäihmisten ohjelmaryhmät sekä kult-
tuuri- ja taidekerhot voivat julkaista 
omaa tuotantoaan.Tätä työtä me em-
me pysty yksin tekemään, vaan siihen 

meidän on saatava mukaan kunnallinen 
kulttuuritoimi, kansalaisopistot, vapaa-
ehtoisia, omaiset ja alueen kulttuurin ja 
taiteen harrastajat.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to on lähtenyt rohkeasti ja ennak-

koluulottomasti kehittämään seniori-
kanavaa. Parhaillaan liitto tekee esi-
selvitystä Tekesille, millä edellytyksil-
lä seniori kanava pystytään toteutta-
maan.
 Minusta on ollut hienoa kokea se innos-
tus, jolla kanava-ajatus on otettu vas-
taan vanhustenhuollon eri tasoilla. Sel-
västi uusia sisällöllisiä toimintamuoto-
ja tarvitaan ja halutaan. Kehitystyö ei 
koskaan ole helppoa, mutta olemme 
murtautumassa uudelle alueelle. Silloin 
kun aloitimme kehittää palvelutaloista 
ikääntymisen resurssikeskuksia, kuului 
epäilyjä, että onko järkeä avata palvelu-
talojen ovet ympäristöön, kun palvelu-
talojen sisälläkin on tarpeeksi työtä. Nyt 
pitää olla uskallusta uudistua.
 

Järjestöjen osalta kehittämistyös-
sä on kyse myös yhteiskunnallisen 

vastuun kantamisesta, uusien ja inno-
vatiivisten lisäresurssien luomisesta. 
Ikäihmisten määrän nopea kasvu vaa-
tii muutosta sekä hoito- ja palvelujär-
jestelmään että työotteeseen. Nyt on 
saatava uudenlaista sisältöä hoito- ja 
palvelu yhteisöihin. Mahdollistaa har-
raste, virike- ja kulttuuri toiminta myös 
huono kuntoisille ja dementoituneelle. 
Kehittää ikääntyneiden voimaantumis-
ta tukevia työmuotoja ja mahdollistaa 
mielekäs ikääntyminen. 
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Vinoutuneet mielikuvat 
vanhustyöstä

Vaikka hakijoita sosionomikoulu-
tukseen oli viime vuonna enemmän 
kuin koskaan, vanhus- ja vammais-
työhön erikoistuminen ei kasvatta-
nut suosiotaan.

– Valitettavasti vanhustyö näyttäy-
tyy opiskelijoiden mielikuvissa elä-
män loppuvaiheena, jossa kasvua ja 
kehitystä ei tapahdu. On toki ymmär-
rettävää, että varsinkin nuoria opis-
kelijoita kutsuu työ lasten, nuorten 
ja perheiden kanssa – ovathan nuo 
asiat huomattavasti lähempänä opis-
kelijan omaa elämäntilannetta, Hel-
minen toteaa. 

– Vanhustyö linkitetään mielikuvis-
sa usein vahvasti vain perushoitoon 
ja vuodeosastolla annettavaan rutii-

ninomaiseen apuun, hän jatkaa.
Haastattelupäivänä Diakissa otet-

tiin käyttöön uusi opetussuunnitel-
ma. Vanhustyöhön erikoistumisen 
houkuttelevuutta on pyritty lisää-
mään myös sen avulla.

– Opiskelija tekee meillä toi-
sen luku vuoden aikana päätöksen 
suuntautumisestaan. Vanhustyöhön 
suuntautuvat suorittavat noin puo-
len vuoden opintokokonaisuuden 
(30 opintopistettä), jossa käsitellään 
monipuolisesti ikääntymistä. Uuteen 
opintosuunnitelmaan on lisätty kai-
kille pakollinen orientaatio-opinto-
kokonaisuus vanhustyöstä, Helmi-
nen kertoo. Tämän johdantojakson 
avulla pyritään näyttämään, että työ-
hön sisältyy paljon muutakin kuin 
perushoitoa.

Vanhustyö – tulevaisuuden toiveammatti?

Sosiaalialan kehitys 
haastaa koulutuksen
– Sosiaali-alan koulutuksen yllä näkyy 
kyllä ikäviä harmaita pilviä. Kansain-
väliset markkinat voimistuvat ja tu-
loksellisuusvaateet kasvavat. Toisaal-
ta väestön nopeaan ikääntymiseen ja 
vanhuuden medikaalisaa tioon liitty-
vät kysymykset ovat haastavia. Täl-
laisessa kilpailutilanteessa sosiaali-
seen oikeudenmukaisuuteen ja ih-
misyyden kunnioittamiseen liittyvät 
arvot ovat koetuksella, Jari Helmi-
nen puntaroi. 

Jari Helminen toimii sosiaalialan 
ammattikorkeakouluverkoston edus-
taja Sosiaaliportin toimitusneu-
vostossa. Hän on myös Diakonia -
ammattikorkeakoulu Diak Etelän so-
siaalialan koulutusjohtaja. Vanhus-
työn kentässä Helminen on ollut jol-
lain tapaa kiinni jo vuodesta 1982. 

Jari Helmisen mukaan Diakissa pyritään uuden opetussuunnitelman myötä lisäämään vanhustyöhön erikoistumisen 
houkuttelevuutta.
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Opiskelijan ja ikääntyneen 
kontakti avainasemassa

On havaittu, että vanhustyöhön 
suuntautumisen kynnys madaltuu 
huomattavasti, jos opiskelijalla on ol-
lut joku henkilökohtainen side ikään-
tyneeseen. Kosketuspintaa vanhuu-
teen on voinut tarjota omat isovan-
hemmat, naapurit tai muut tutut.

–Tällaista motivoivaa vuoro-
vaikutusta me olemme pyrkineet li-
säämään monilla onnistuneilla pro-
jekteilla. Toimiessani Lahden yksi-
kössä koulu teki hedelmällistä yhteis-
työtä kaupungin seurakuntayhtymän 
kanssa. Puolen vuoden ajan jokai-
sella opiskelijalla oli oma ”kummi-
vanhus”, joita he tapasivat noin vii-
koittain. Näin luotiin kosketuspintaa 
ikääntymiseen ja opiskelijat kokivat 
erilaisen ihmissuhteen luomisen rik-
kauden, Helminen iloitsee.

Luovat ja ilmaisulliset 
menetelmät suosittuja

– Opiskelijat ovat erittäin kiinnostu-
neita luovista ja ilmaisullisista mene-
telmistä, joita voidaan soveltaa elä-
män loppuvuosien tukemisessa, Hel-
minen toteaa. 

–Tälläkin hetkellä olemme muka-
na esimerkiksi Taika-hankkeessa, jos-
sa pyritään yhdistämään mm. taiteel-
lisia menetelmiä ikääntyneiden hoi-
totyössä.

Muutama vuosi sitten Diakin van-
hustyön opiskelijoiden keskuudessa 
tehtiin kartoitus, joka tuki tätä lin-
jaa. Miltei kaikki toivoivat päätyvän-
sä työskentelemään vanhusten palve-
lutaloon tai päiväkeskukseen ja käyt-
tämään omaa luovuuttaan virike- ja 
vapaa-ajan järjestämisessä. 

Työelämäyhteistyö tärkeää 
opiskelujen edetessä

Helminen toivoo kiinnostuksen eri-
koistua vanhustyöhön lisääntyvän 
myös työelämäyhteistyön avulla. 
Kentällä työskentelevät ihmiset ovat 
tehneet Diakissa vierailu käyntejä ja 
kuvanneet työn laajuutta sekä mah-
dollisuuksia.

– Meillä järjestetään kerran lu-
kuvuodessa työelämätori, jossa 

työelämä tahot esittelevät itseään ja 
toimintaansa. Moni opiskelija löytää-
kin tätä kautta kontaktien suunnalta 
nousseen aiheen opinnäytetyölleen. 

Opiskelijoiden on myös mahdol-
lista vaihtaa ajatuksiaan työelämä-
tutorin kanssa. Helminen kertoo 
meneillään olevasta hankkeesta, jos-
sa vanhustyötä tekevä ihminen käy 
muutaman kerran lukukaudessa ta-
paamassa tiettyä opiskelijaryhmää.

– Tällaisesta yhteistyöstä hyötyvät 
tietysti kaikki, Helminen tuumii.

Lisäksi koulu on tehnyt toimivaa 
yhteistyötä Diakonissalaitoksen van-
hustyöyksiköiden kanssa. Opiskeli-
jat ovat käyneet ryhminä vetämäs-
sä viriketoimintaa, muistelua, liikun-

Heidi Kurki, 21, opiskelee toista 
vuotta Diak Etelän Helsingin toi-
mipaikassa. Hän suorittaa sosio-
nomin (AMK) tutkintoa. Heidi 
opiskelee kokopäiväisesti ja veikkaa 
opintojen kokonaiskestoksi omal-
ta osaltaan 4 vuotta, kuten valmis-
tumiseen keskimäärin yleensä ku-
luukin.

– Olen ihan oikealla alalla, hän 
kertoo innostuneesti. Opiskeluun 
sisältyy todella monipuolisesti 
koko naisuuksia ihmisen elämän-
kaaren varrelta. Koko ajan oppii 

”Tällä alalla oppii 
joka päivä jotain 

uutta!”

uusia asioita ja tietämys ihmises-
tä syventyy.

Heidi on haaveillut jo nuoresta 
saakka, että tahtoisi työllistyä so-
siaali-alalle, erityisesti työskentele-
mään lasten kanssa. 

– Saa nyt nähdä, millaisiin ratkai-
suihin päädyn, mutta kyllä toiveis-
sani olisi työskentely nimenomaan 
lastentarhassa, Heidi tuumii. 

 – Ei vanhustyökään ole poissul-
jettu vaihtoehto. Pääasia minulle on 
ehdottomasti se, että saan amma-
tissani olla jatkuvasti tekemisissä 
ihmisten kanssa, hän painottaa.

Heidi kuvailee opiskeluilmapiiriä 
erittäin hyväksi. Hän on myös ystä-
vystynyt koulussa helposti saman-
henkisten ihmisten kanssa. Myös 
alan työllisyystilanne näyttäytyy hä-
nen mukaansa tulevaisuudessakin 
positiivisena.

– Uskon, että kaikille valmistu-
neille löytyy varmasti töitä, Heidi 
vakuuttaa. Oma erikoistuminen 
tietysti ohjaa työnhaussa. Minusta 
tuntuu, että koko sosiaalialan ar-
vostuskin on kasvamassa. Sosiono-
mien työn tärkeys ja sen merkitys 
tunnustetaan yleisesti yhä laajem-
min, Heidi sanoo hyvillään.

Teksti ja kuva:
Noora Valkila

taa, terveysinfoa ja muuta toimintaa 
ikääntyville.

– Viestin täytyy kuitenkin kulkea 
toiseenkin suuntaan. Siksi sosiaa-
lialan verkostoissa mietitään aktiivi-
sesti alan osaamisen kirkastamista. 
On erittäin tärkeää, että kouluttajat 
tarkentavat työnantajille ja sidosryh-
mille tietoisuutta siitä, mitä sosiaalia-
lalta valmistuvien erityinen asiantun-
tevuus ja asiantuntevuus todella tar-
koittavat, Helminen muistuttaa

Teksti ja kuva:
Noora Valkila

Heidi Kurki
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Sosiaalialan harjoittelu tuskin 
onnistuu, jos opiskelija ei kestä 
koskettamista. Täydellistä opis-
kelijaa ei silti edes haeta, koke-
nut kouluttaja Sirpa Tietäväinen 
toteaa.
– Aika harvinaisia tilanteita ne ovat, 
joissa opiskelija olisi täysin soveltu-
maton alalle, Tampereen ammatti-
korkeakoulun sosiaalialan koulutus-
päällikkö Sirpa Tietäväinen ker-
too.

Sosionomeja (AMK) mm. sosiaali-
ohjaajiksi kouluttavan Tietäväi-
sen mukaan hyvinkin erilaiset ihmi-
set voivat toimia alan työssä jo siitä 
yksin kertaisesta syystä, että asiakkaat-
kin ovat erilaisia. Iältäänkin opiske-
lijat ovat juuri lukionsa päättäneistä 
19-vuotiaista nelikymppisiin ja taus-
talla vaikka rahoitusalaa tai kirves-
miehen työtä. 

– Opiskelija voi jättää opintonsa 
kokonaan kesken tai pitää jopa kah-
den vuoden tauon. 

Yksi vasta-alkaja kertoi, ettei voi 
mennä paikkoihin, joissa joutuisi kos-
kettamaan ihmistä. 

– Asiakkaan kohtaaminen on mei-
dän ydinosaamistamme. Tämä opis-
kelija keskeytti opintonsa.

– Joskus harjoittelupaikka lopettaa 
jakson, jos opiskelija vetäytyy omiin 
oloihinsa eikä ota kontaktia esimer-
kiksi lapsityössä. 

Sosiaalialan opinnot kestävät pää-
sääntöisesti 3,5 vuotta.  

–  Itsearviointi on käytössä alus-
ta lähtien. Myös asiakkailta kysytään. 
Opettaja huomaa soveltuvuuden va-
lintakokeissa, joissa epäonninen joko 
ei kuuntele tai ottaa huomion vain it-
selleen, tällä alalla tulisi osata kuun-
nella ja antaa myös toiselle tilaa.

Entä jollei opiskelija 
Kohtaaminen on sosiaalialan ydinosaamista

Helmihulinat on ensimmäisen vuoden sosiaaliopiskelijoiden järjestämä rie-
hapäivä koulussa. Vetäminen vaatii asianmukaista pukeutumista. Kuvat viime 
helmikuulta otti Johanna Sulonen..
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Virheettömiä ei edes haeta

Nykyopiskelijoiden vaikeudet eivät 
ole vain taloudellisia. Jopa viiden-
neksen korkeakouluopiskelijoistam-
me tiedetään kärsivän jonkinasteisis-
ta mielenterveysongelmista. 

– Varsinkin masennusta ja syömis-
häiriöitä podetaan paljon enemmän 
kuin urani alkuaikoina, vuonna 1985 
aloittanut Sirpa Tietäväinen kertoo

Addiktioista ja päihteistä kysy-
tään hakeutujilta, jotka joutuvat se-
kä henkilö kohtaiseen haastatteluun 
että ryhmätilanteisiin. Päällepäsmäri 
tai vetäytyjä ovat yhtä huonossa ase-
massa. Sosiaalialalle mielivän tulee vä-
littää ihmisistä. Hänellä pitää myös ol-
la joustava näkemys ihmisyyteen.

– Jotenkin pidän sanasta nöyrä. Ei 
pidä kuvitella, että tietäisi toisesta kai-
ken, vaan tulisi tukea toista omak-
si ihmiseksi kasvamisessa. Sanelul-
la ei edetä.

– Kaikille on tärkeää tulla koetuk-
si arvokkaana. Suurin osa haluaa aut-
taa, kun sosiaalialalle aikoo. Pitäisi olla 
samalla tasolla tukemassa, ei määrää-
mässä tai pitämässä itseään onnistu-
neempana, parempana ihmisenä, jo-
ka näyttäisi toiselle mallia.

– Virheettömiä opiskelijoita ei 
haetakaan. Opettaja joutuu joskus 
miettimään, milloin on ohjauksen 
paikka. Esimerkiksi psykologin pal-
veluihin ohjataan, mutta erottamisen 
perusteita nuo edellä luetellut syyt ei-
vät ole, Tietäväinen kertoo.  

– Vajeet on tunnistettava ja kyettä-
vä hakemaan apua.

Suurimmalla osalla opettajista on 
asiakastyötä takanaan. – Joskus on 
liiankin vahva huolenpidon näkökul-
ma ja pyritään tekemään kaikki, jotta 
opiskelija valmistuisi.

Maltti tarpeen, eivät äkkioletukset

Sosiaalialan vaatimukset eivät kuulos-
ta ylivoimaisilta:

– Aito kuunteleminen ja havainto-

jen teko toisesta ihmisestä on keskeis-
tä, samoin maltti, ettei tee oletuksia 
ja tulkintoja liian äkisti. Ehkä toisen 
kuuntelu jää sivuun, jos haluaa itse 
kovasti olla esillä.

Sirpa Tietäväinen on opettanut var-
sinkin vanhustyötä ja arvostaa sille 
hakeutuvia, koska ala ei ole läheskään 
niin suosittu kuin vaikkapa lapsityö.

– Työ todella on antoisaa! Ihmi-
set haluavat nykyään työtä toisten ih-
misten parissa. Ala on suosittu eikä 
hiipumisen merkkejä ole näkyvissä. 
Pirkan maan ammattikorkeaankin on 
hakenut viimeksi noin 600 opiskeli-
jaa, joista 70 on otettu.

Naisten osuus on jopa 95 prosent-
tia eli sosionomi on ns. sukupuoliam-
matti. Myös paperit suosivat naisia.

– Miehiä tarvittaisiin ja valinta-
kokeita pitäisi uudistaa.

Sirpa Tietäväinen on Tampereen 
kodinhoitajaopistossa aloittanee-
na nähnyt monenmoista koulutus-
uudistusta. Tampereella on nyt yhdis-
tetty Tampereen ja Pirkanmaan am-
mattikorkeakoulua.

– Kodinhoitajat hävisivät lähi-
hoitajakoulutuksen alle ja opistokou-
lutuskin hävisi ammattikorkeakoulu-
uudistuksen myötä. 

Tietäväinen ounastelee, että lähi-
vuosina ammattikorkeakouluja ei tu-
le lisää, mutta niiden suosio voi edel-
leen kasvaa, kun ammattikorkeakou-
luissa on omia jatkotutkintoja. 

Ajasta tulee arvokasta

– Tehokkuustavoitteiden takia olen 
huolissani miten käy ihmisille an-
netulle ajalle. On ahdistavaa lähteä        
liian nopeasti yksinäiseltä ihmiseltä, 
jolla on käynyt kuin pyöröovessa kat-
somassa onko tämä hengissä ja saa-
nut lääkkeensä. Asiakkaan kuunte-
luun ja verkkaisuuteen ei ole enää va-
raa. Se myös syö pois alalle hakeu-
tumista. Kun iltoja ja viikonloppuja 
kuormitetaan, voi tulla olo, että on 

sovellukaan alalle?
kaksi vaatetta, työpuku ja yöpuku, 
Tietäväinen pohtii.

– Nuoret ja virkeät jaksavat, mutta 
kun ikää tulee, kauanko suomalaisia 
riittää huolenpitotyöhön, hän kysyy. 

– Toivon, että ihmisläheistä työtä 
yhä halutaan tehdä. Toisaalta talous- 
ja tehokkuuspaineet sekä velkaantu-
minen vievät voimavaroja ja tuovat 
vaikeita aikoja. 

– On hyvä, että opiskelijat koke-
vat saavansa paljon ja ovat tyytyväi-
siä alan valintaansa. Olen myös iloi-
nen siitä, että meillä on hienoja nuo-
ria täällä. Ammatillisuus on kasva-
nut ja eettisiä kysymyksiä painotetaan 
koulutuksessa.

Teksti: Marjatta Pöllänen
Kuvat: Marjatta Pöllänen, 

Johanna Sulonen

– Asiakkaan kohtaaminen on meidän 
ydinosaamistamme, koulutuspäällikkö 
Sirpa Tietäväinen korostaa.
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Jyvässeudun Hoivapalvelut 
Oy:n toimitusjohtaja Jari Blom 
näkee uhkana alan keskittymi-
sen. Keskittyminen merkitsi-
si monopolisoitumista, eikä se 
olisi kenenkään etu. Myös uu-
sien yrittäjien alalle tuleminen 
vaikeutuisi.
Jyväskyläläisellä Jari Blomilla on 
mielenkiintoinen näköalapaikka sekä 
järjestön että osakeyhtiön tuottamiin 
vanhuspalveluihin. Blom on Jyväs-
kylän Hoivapalveluyhdistys ry:n hal-
lituksen puheenjohtaja sekä yhdis-
tyksen sataprosenttisesti omistaman 
Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy:n hal-
lituksen puheenjohtaja sekä samalla 
yhtiön toimitusjohtaja. Kaikki em. 
toimet ovat Blomille luottamus- tai 
sivutoimia. Jyväskylän Hoivapalve-
luyhdistys ry:n toiminnanjohtajana 
toimii Seija Leppälehto.

Blomin mukaan yhdistys ja Oy 
hyödyntävät kaikin mahdollisin ta-
voin synergiaa. Sekä  yhdistyksellä 
että Oy:llä kummallakin on noin 50 
työntekijää. Molempien, sekä yhdis-
tyksen että Oy:n, työntekijät voivat  
tehdä töitä kummallekin taholle – 
tämä on jo työsopimuksessa.  Ta-
loushallinnon osalta tehdään mah-
dollisimman paljon yhteistyötä. Yh-
distys omistaa rakennukset, ja pää-
sääntöisesti Oy pyörittää alv:n alais-
ta toimintaa ja yhdistys ei-alv:n alais-
ta toimintaa.

– Toimimme hyvin avoimesti mo-
lemmilla sektoreilla, sekä yhdistys- 
että yrityspuolella. Meillä ei ole tar-

koitus ryhtyä pyörittämään mitään 
suurta bisnestä.  Samat toiminta ideat 
ja -arvot ovat molemmilla puolilla, 
Jari Blom korostaa.

Kunta on tärkeä kumppani

– Kunta on tärkeä sopimuskumppa-

ni. Ilman kuntia järjestöt eivät voisi 
toimia, Blom toteaa.

Blom tosin toteaa, että ne ovat 
myös konstikas kumppani, mones-
takin syystä. Taloudellinen tilanne 
sanelee aika paljon kuntien toimin-
taa. Esimerkiksi jonain vuonna kun-

Toimitusjohtaja Jari Blom:

Hoivapalvelualaa u

Jari Blom toteaa, että Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry:llä ja Jyvässeudun 
Hoivapalvelut Oy:llä on sama arvopohja; myös henkilöstö ja johto on soveltu-
vin osin sama. Oy voidaan nähdä yhteiskuntavastuullisena palveluntuottajana, 
vaikka sen toimintaa joiltain osin ohjaisi markkinataloudellinen näkökulma.
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Työnantajan hyvä maine auttaa 
henkilökunnan saamisessa

– Tällä hetkellä tuntuu, että henkilö-
kunnan saatavuus on ihan tyydyttä-
vä.  Osittain se johtuu siitä, että meil-
lä on työnantajana hyvä maine. Ha-
luamme myös ylläpitää tätä mainet-
ta, Blom korostaa.

– Arvelen, että pitkällä aikavälillä 
meillekin tulee työvoimapula, kuten 
tulee koko hoiva-alalle.  Työvoima-
pula tulee ensimmäiseksi kunnalli-
selle puolelle ja siellä raskaimpiin ja 
huonoimmin palkattuihin tehtäviin. 
Nykyisen laman aikana on oikeastaan 
vain pieni suvantovaihe työvoima-
pulan suhteen. Pitkällä aikavälillä 
alan palkkaus tulee varmasti nouse-
maan, Blom arvioi.

Yhteydet alan oppilaitoksiin se-
kä harjoittelupaikkojen tarjoaminen 
ovat myös tärkeitä kanavia työvoi-
maa hankittaessa. Harjoittelupaikko-

”Näyttää siltä, että 
jokseenkin kaikki kunnat 
ovat sellaisia, että kilpai-
luttamisen pelisääntöjä ei 
hallita.

ta voi osoittaa palvelusetelijärjestel-
mään x-summan rahaa. Seuraavana 
vuonna kunta voi joutua pienentä-
mään summaa taloudellisista syistä. 
Blomin mukaan uudet yrittäjät eivät 
välttämättä tiedosta riskiä, että kun-
nat pienentävät palvelusetelimäärä-
rahoja, mutta kuitenkin uusia yrittäjiä 
on tullut jakamaan markkinoita.

– On myös niin, että vanhenevilla 
ihmisillä on suuri kynnys ostaa palve-
luita, vaikka he tarvitsivatkin apua ja 
vaikka maksukykyäkin olisi. Tuntuu 
olevan kunnia-asia, että kaikki halu-
taan tehdä itse.

Se, miten kunnat hoitavat mm. pal-
velujen järjestämiseen liittyviä asioi-
ta riippuu sekä taloudellisesta tilan-
teesta että yleisestä ilmapiiristä. Erot 
vaihtelevat jopa vuosittain ja kunnit-
tain. Välillä vallitsee suurempi haluk-
kuus kilpailuttaa lähestulkoon kaikki 
palvelut, tai halutaan osa kilpailuttaa 
ja osa tuottaa itse. 

– Näyttää siltä, että jokseenkin 
kaikki kunnat ovat sellaisia, että kil-
pailuttamisen pelisääntöjä ei hallita. 
Usein lähdetään rahalla ostamaan, 
eikä laatukriteereitä painoteta tar-
peeksi. Varmasti keskustelu vanhus-
palveluiden huonosta laadusta joh-
tuu osittain siitä, että alalle on tullut 
yrityksiä, jotka eivät hoida laaduk-

kaasti näitä tehtäviä.
– Täytyy tosin sanoa, että myös 

kuntien omassa palvelutuotannos-
sa on erittäin paljon ongelmia. Kun-
nissa puhutaan paljon tuottavuuden 
nostamisesta, ja siinä ajatellaan tuot-
tavuuden nostamista joko tuottamal-
la halvemmalla tai vähemmällä hen-
kilökunnalla. Asiakkaan näkökul-
masta ei osata ajatella asioita.

Blom huomauttaa, että kilpailutus 
tuo johtamiseen ja henkilö kunnan 
turvallisuuden tunteeseen ongelmia. 
Nykyään on menty todella lyhyisiin 
sopimusaikoihin, esimerkiksi kol-
meen vuoteen. Lyhyet sopimusajat 
merkitsevät mm. sitä, että toimintaa 
on vaikea suunnitteilla pitkäjännittei-
sesti, usean vuoden perspektiivillä.

Henkilöstöpolitiikan kannalta, jo-
ka vaikuttaa suoraan työ hyvinvoin-
tiin ja työhön sitoutumiseen sekä sitä 
kautta laadukkaaseen palveluntuotta-
miseen, lyhyelle ajalle toteutetut so-
pimukset ovat koko toiminnan kan-
nalta erittäin haasteellisia. 

– Huolestuttavinta se on kuitenkin 
vanhuksen perushoidon turvaami-
sen näkökulmasta katsottuna.  On-
kin suuri ihme, että esim. omaiset ei-
vät ota tähän asiaan enemmän julki-
sesti kantaa. 

hkaa keskittyminen

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 
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Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833

Humalistonkatu 4
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Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 A, 48230 Kotka
puh (05)2297 122
fax (05)2297 144
 
Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 Kotka
puh (05) 2297 311 
fax (05) 2297 344
 
Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2, 48600 Kotka
puh (05) 2606 430
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Itäkatu 8, 48100 Kotka
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fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122
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”Kyllä kilpailutus on 
hyvä asia, mutta usein 

kunnan oma toiminta voi 
pitkässä juoksussa olla 

edullisinta.

jen ansiosta työnantaja ja työ tehtävät 
tulevat tutuiksi. Vuosittain Jyväsky-
län Hoivapalveluyhdistys ry:llä ja Jy-
vässeudun Hoivapalvelut Oy:llä on 
useita kymmeniä harjoittelijoita. 
Myös Vallin TOHO-projektin ja si-
tä edeltävän Etsivä-projektin kautta 
on saatu työvoimaa.

– Hoitoalan koulutus kestää mie-
lestäni nykyisellään liian kauan. 
Koulutus aikoja pitäisi voida lyhen-
tää ja työssä oppimista pitäisi voi-
makkaasti lisätä, Blom arvioi.

– Hoivapalveluiden tuottaja-
järjestöjen pitäisi mahdollistaa se, et-
tä nuoret pääsevät tutustumaan alaan 
jo varhaisessa vaiheessa. Esimerkik-
si peruskoulun yläastelaisten Työelä-
mään tutustuminen (TET)-jakso voi-
si olla sellainen. Nuorille pitäisi voi-
da näyttää alan parhaita puolia. Kyl-
lä vanhusala sopii mainiosti sellaisel-
le nuorelle, joka tykkää olla ihmisten 
kanssa tekemisissä. Ylipäätään pitäi-
si etukäteen voida selvittää, että ket-
kä soveltuvat alalle. Ei ole kenenkään 
etu, että nuori opiskelee neljä vuot-
ta ja sitten huomaa, ettei hän sovel-
lukaan alalle, Blom toteaa. 

Nuoret opiskelijat tulisi saada 
kiinnostumaan vanhustyöstä jo var-
haisessa vaiheessa, siksi tarvitaan 
vanhus työhön ”nostetta”, koska työ 
vanhusten kanssa on erittäin palkit-
sevaa ja rikasta.

   
Uhkaako hoitoalaa 
keskittyminen?

Jari Blom arvioi, että järjestöt pys-
tyvät hoitamaan hoiva- ja vanhus-
alan palveluita jopa paremmin kuin 
kunnat. Kunnilla ongelmaksi mones-
ti muodostuu johtamisjärjestelmä; se 
on hierarkkinen ja sidottu talouteen. 
Itse pääasia, eli hoiva, on ikään kuin 
alisteinen näille tekijöille. Järjestöissä 
asia lähtee toisinpäin, eli ihminen ja 
hänen vointinsa on etusijalla. 

Jari  Blom on huolissaan viime ai-
kojen kehityksestä: isot toimijat otta-
vat osaa tarjouskilpailuihin alihinnoi-
tetuilla tarjouksilla ja pyrkivät siten 
hakemaan markkinaosuuksia.  Hän 
arvioi, että isot yritykset tulevat jos-
sain vaiheessa huomaamaan, ettei 
hoiva- ja vanhusala olekaan mikään 
kultakaivos. Tässä vaiheessa voi tulla 
tilanne, että isot yritykset kosiskele-
vat pienempiä kumppaneiksi tai teh-
dä jopa ostotarjouksen yrityksestä. 

– Näen uhkana, että ala keskittyy. 
Tämä ei ole myöskään kuntien etu. 
Keskittyminen voi johtaa alan mono-
polisoitumiseen. Edelleen: uusille toi-
mijoille voi olla vaikeaa tulla alalle.

– Kyllä kilpailutus on hyvä asia, 
mutta usein kunnan oma toiminta 
voi pitkässä juoksussa olla edullisin-
ta. Esimerkiksi lastensuojelussa, hin-

nat ovat jo karanneet ihan mahdot-
tomiksi. Kuntien ja järjestöjen kan-
nalta olisi järkevintä terveet kilpai-
lutukset.

Blomin mukaan tulevaisuuden 
suurin ongelma on se, ettei kukaan 
rakenna tai rakennuta palvelutaloja. 
Palveluntuottajia kyllä löytyy. Blom 
arvioi, että 10-15 vuoden kuluttua 
on huutava pula palvelutaloista, kos-
ka asiakkaita tulee koko ajan lisää. 
Vaikka kotona asumista nykyään ko-
vasti korostetaan ja kotona asumisen 
lisääminen on valtakunnallisen van-
huspolitiikan tavoite, niin jossain vai-
heessa kotona asumisessa tulevat ra-
jat vastaan: tapahtuu loukkaantumi-
sia, dementoitumista jne. Eli vanhus 
ei yksinkertaisesti selviä enää koto-
naan, vaan hän tarvitsee paikan pal-
velutalossa. 

– On myös hyvä kysyä, kuinka ko-
tona asuvan vanhuksen hoito todel-
lisuudessa toimii kotihoidon tur-
vin. Uhkana on jopa heitteillejättö, 
koska vanhuksen ympärillä on usei-
ta eri palveluiden tuottajia ja kukaan 
ei kanna kokonaisvastuuta hoidosta 
ja sen riittävyydestä.  Kotona asu-
vat masentuneet ja yksinäisyydestä 
kärsivät vanhukset ovat luku sinän-
sä, joidenka hätää eivät nykyiset toi-
mintajärjestelmät uskalla edes avata, 
Blom korostaa.  

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 
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Sen jälkeen, kun minusta tuli Vallin puheen-
johtaja, olen kierrellyt maata erilaisissa tilai-
suuksissa puhumassa vanhoja ihmisiä kiin-
nostavista asioista, väliin pienemmille ja vä-
liin suuremmille joukoille. Ihmisiä on aina ki-
va tavata, näitä vireitä, aktiivisia senioreita, 
ja kuulla heidän mielipiteitään ja näkemyk-
siään. Vaivat ja tauditkaan eivät häiritse sitä 
iloa, minkä yhdessäolo tarjoaa.

Näin talvisodan muistovuonna on ollut 
luonnollista, että aika usein tulee puhe so-
dasta ja rauhasta. Sota ja sen jälkeiset ajat 
ovat osa yli kuusikymppisten elämysmaail-
maa. Meillä on muistissamme yhteisiä ker-
roksia, jotka liittyvät sota-ajan kokemuksiin. 
Kolmivuotias lapsenlapsikin kyselee sodas-
ta. ”Mumma, oliko silloin sota, kun olit pieni? 
Kuolitko sinä?” Ei, minä en kuollut. Sota kui-
tenkin vaikutti minuun, minun perheesee-
ni ja elämääni. Isäni kaatui, nuori mies, jo en-
nen syntymääni. Olen sotaorpo, kuten kym-
menettuhannet muut sukupolveni lapset sii-
hen aikaan. En kuollut, muistan miten minut 
puettiin ruskeaan haalariin yöllä ilmahäly-
tyksen tullen ja vietiin pommisuojaan tur-
vaan. En oikeasti kuollut, mutta jäikö mei-
hin, aikamme lapsiin, sodan arpia?

On ollut mielenkiintoista havaita, että 
vuosikymmenten jälkeen ihmisten koke-
mukset alkavat nousta esiin. Sotalapset oli-
vat ensimmäiset, jotka oikein järjestäytyi-
vät. Nyt he pitävät kokouksia ja julkaisevat 
lehteä. Suomella oli kyseenalainen kunnia 
tehdä maailman suurimmat järjestelmäl-
liset lasten siirrot pois sodan alta. Ainakin            
70 000 suomalaislapsella on tällainen taus-
ta. Nykytiedon valossa tällaista ei pitäisi teh-
dä enää koskaan. Vaikka valtaosalle lapsista 
tämä kokemus on kääntynyt voitoksi heidän 
aikuisuudessaan, moni on potenut ikänsä 
lapsen kysymystä: ”Miksi äiti lähetti minut 
pois? Miksi juuri minut?”  Lasten turva on 
siellä, missä ovat heidän omaisensa ja per-
heensä, eikä vieraan leveämpi leipä muuta 
asiaa miksikään. 

Sotaorvot ja sotalesket ovat samoin etsi-
mässä yhteistä identiteettiään. Sotalesken 
osa oli varmaan aika kova. Korkeinta nuo-
relle miehelle oli antaa henkensä isänmaan 
puolesta. Sankarin lesken syvimpiä tunteita, 
epätoivoa, raivoa, yksinäisyyttä ja turvatto-
muutta ei sopinut näyttää. Milloin tuli en-
simmäinen oikea kirja sotaleskien elämästä? 
Sen on täytynyt olla vasta toistakymmentä 
vuotta sitten. Sotaorpojen järjestäytyminen 
on varsin tuore ilmiö. Meitähän oli kaikkial-
la, isättömyys ei ollut poikkeavaa lapsuuden 
aikaan. Minäkin kasvoin suuressa sukuper-
heessä, jossa oli enoja, setiä, ja vaari. En voi 
muistaa kaivanneeni isää, jota minulla ei kos-
kaan ollut. Mietin usein nykyisiä yksinhuolta-
jia. Varmaan heitä on sama määrä kuin sota-
leskiä aikanaan, mutta ongelma kääntyy yk-
sityiseksi. Siinä ei ole samaa kollektiivista se-

litysvoimaa, kuin sodalla akanaan oli. 
Osalle sota on merkinnyt evakon tietä. 

Karjalaiset ovat osanneet pitää kiinni identi-
teetistään, ja moninaiset ovat ne tavat, joil-
la tänään sukujuuria etsitään, entisen koti-
talon paikalle matkustetaan ja kyläkuntien 
yhteyttä rakennetaan. Suomalaisilla on oikea 
kansainvälisesti merkittävä saavutus: karja-
laisten asuttaminen nopeasti ja systemaat-
tisesti. Evakot kuitenkin varmaan kohtasi-
vat, niin aikuiset kuin lapsetkin, ennakko-

Vaiettiinko teilläkin?

luuloja, syrjintää ja kummastelua. Kaikki nä-
mä kokemukset nousevat vanhetessa elä-
vinä esille. On tarve puhua, pohtia ja vaih-
taa kokemuksia.

Sodan jälkeen miehet palasivat koteihin. 
Kenen isällä oli ruumiinvamma, kuka taas 
oli henkisesti rikki. Voitiinko näistä asiois-
ta puhua? Isä saattoi yökaudet herätä hir-
veisiin painajaisiin, tai upottaa tuskansa vii-
naan. Piti pärjätä, rakentaa maata ja hartia-
pankilla rintamamiestaloa, ei voinut näyttää 

ulospäin, että sielunhaavoja oli jäänyt. Miten 
se vaikutti sodan lasten sukupolviin? Lapset 
ovat aina loputtoman solidaarisia kotiväel-
leen. Ei näistä koulussa puhuttu. Nyt näitä 
kokemuksia on helpompi jakaa. Ei ole tar-
vetta syyttää, voi ehkä ymmärtää jälkeen-
päin monta asiaa eri lailla.

Olen vuosikymmenten aikana kerännyt 
systemaattisesti tutkimustietoa aiheesta 
”lapsi ja sota”. Kirjoitin joskus 80-luvulla ai-
heesta kokonaisen kirjankin, tosin nimellä 
Rauhan lapset. On yllättävää, että tästä tie-
dosta on nyt hyötyä, kun kohdennan aikaa-
ni ikäihmisten kysymyksiin.

Maailma ei näytä tulleen paremmaksi. 
Päinvastoin, sodat ovat muuttuneet. Valtiot 
eivät enää kahistele keskenään, vaan sodat 
ovat valtioiden sisällä erilaisten ryhmien vä-
lillä. Niihin on vaikea puuttua kansainvälises-
ti. Sota osin teknistyy, muuttuu kuin tietoko-
nepeliksi, jossa tähdätään tunteettomasti 
kohdetta ja hihkutaan tyytyväisyydestä, kun 
osuu. Toisaalta sodankäynti hajautuu ihmis-
asutusten keskelle kaupunkisodaksi, vuoril-
le sissisodaksi. Sotilasta ja siviiliä on vaikea 
erottaa. Nyt siviiliväestö on turvattomana ja 
kärsii, sotilaat ovat suojatumpia.

Kollegani ja ystäväni Veronika Ispano-
vich Serbiasta on lastenpsykiatrina valta-
vien haasteiden edessä. Vaikka Jugoslavian 
sodasta on jo aikaa, sadattuhannet lapset oi-
reilevat. He ovat unettomia, masentuneita, 
säikkyjä. He ovat olleet konkreettisesti sodan 
jaloissa, nähneet omaisten kuolevan, varo-
neet tarkka-ampujia koulutiellään. Suoma-
laisella Psykologien Sosiaalisella Vastuulla 
on tukiprojekteja Lähi-Idän konfl iktialueilla – 
taas puhutaan kymmenistä tuhansista apua 
tarvitsevista lapsista. Monen konfl iktialueen, 
vaikkapa Afganistanin lapsista emme tiedä 
paljoakaan. Se, minkä tiedämme, on, että so-
tien jäljet ovat kaikkialla pitkät. Ne kulkevat 
sukupolvien aikoja mukanamme.

Tämänhetkinen tutkimus kertoo lasten 
hädästä, mutta myös lasten selviytymisestä 
ja korjaavista voimista. Lapsilla on kyky leik-
kiä, unelmoida ja luoda. Heitä auttaa, jos he 
voivat toimia itse vaikeissa tilanteissa. Heitä 
auttaa, jos aikuiset kykenevät hallitsemaan 
omia tunnereaktioitaan ja luomaan ilma-
piiriin turvallisuutta. Mutta myös yhteisön 
tukea tarvitaan. Yhteisön on luotava yhtei-
nen ymmärrys tilanteesta. On luotava selitys-
malli. Tarvitaan tarina, joka on hyväksyttävä 
kaikille ja joka purkaa viholliskuvia.

Vaiettiinko teillä sodan kokemuksista? 
”Meillä oli kotona vaikenemisen muuri”, to-
teavat monet tapaamani ihmiset. Nyt voi-
si olla aika purkaa muistikuvia ja tunteita. 
Ihan kaikessa rauhassa, omissa kerhoissa ja 
kokouksissa, tai omaisten kesken. Puhumi-
nen ei ole kiellettyä, muistojen kokoaminen 
on tarpeen. Rakennetaan suomalaista tari-
naa omista muisteluistamme!
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Kello on pian kaksi iltapäivällä ja 
oululaisessa seniorikoti Metsolan 
Hovissa on päiväkahvin aika. Lähi-
hoitaja ja yrittäjä Tiina Minkkinen 
lähtee hakemaan talon asukasta Sirk-
ka-Liisa Alakiuttua kahville yhtei-
siin tiloihin.

– No niin, Sirkka-Liisa, nyt läh-
detään kahville! Minkkinen huikkaa, 
kun Alakiuttu tulee ovelle.

Pian pitkä pöytä täyttyy Metsolan 
Hovin asukkaista ja iloinen puheen-
sorina täyttää salin. Yhteisöllisyys 
on tärkeä osa talon toimintaa, sil-
lä se edistää ja ylläpitää ikäihmisen 
toiminta kykyä ja terveyttä.

Oulussa, Hintan kaupunginosas-
sa sijaitseva Metsolan Hovi on yli 
55-vuotiaille tarkoitettu senioritalo, 
jossa jokainen asukas asuu omassa 
kodissaan.

Asukkailla on mahdollisuus saa-
da asumisen tueksi juuri omiin tar-

peisiin räätälöityjä palveluita, kuten 
koti sairaanhoitoa, hoivaa ja huolen-
pitoa, kodinhoitoa, ateriapalveluita 
ja kuntoutusta.

Erikoista Metsolan Hovissa on 
se, että kaikki talon työntekijät ovat 
toimi nimellä toimivia yrittäjiä. Talos-
sa työskentelee muun muassa kah-
deksan lähihoitajayrittäjää, joista viisi 
on päätoimista ja loput tekevät töitä 
opiskelujen ohella.

– Tällainen malli vaatii työntekijöil-
tä sosiaalisuutta ja ongelmanratkaisu-
taitoja. On myös kyettävä ottamaan 
vastuuta, Tiina Minkkinen sanoo.

Hän on työskennellyt Metsolan 
Hovin hoito ja huolenpito -palve-

luiden yrittäjänä kaksi vuotta. Työ on 
Minkkisen mukaan vapaampaa kuin 
monessa muussa työpaikassa.

– Työyhteisö on pieni, ja jos ongel-
mia tulee, ne ratkaistaan puhumal-
la. Täällä ei tarvitse tehdä yövuoro-
ja ja ansiotaso on parempi kuin esi-
merkiksi kunnallisella puolella, hän 
vertaa.

Ei raskasta organisaatiota

Palvelupäällikkö Tommi Ruokonen 
näkee, että palveluiden tuottamiseen 
on hyvät edellytykset, kun taustalla ei 
ole raskasta organisaatiota.

– Tiimi on erittäin itseohjautuva. 
Työn tekeminen on mielekästä, eikä 

Työntekijät 
Kalevi Korhonen (vasemmalla) ja Esko Mäkelä käyvät kuntosalilla mielellään. Ohjausta antaa fysioterapeutti ja yrit-
täjä Sinikka Lotvonen.
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.

työntekijöillä ole motivaatio-ongel-
mia, itsekin toiminimi-yrittäjänä toi-
miva Ruokonen sanoo.

– Toisaalta yrittäjyyteen kuuluu 
myös riski. Jos asiakkaita lähtee, tu-
lot tippuvat. Lisäksi yrittäjän on 
huolehdittava itse lomaturvastaan 
ja muista yrittäjälle kuuluvista mak-
suista.

Työntekijöitten vaihtuvuus on 
Ruokosen mukaan ollut hyvin pien-
tä. Vain muutama on kokenut yrittä-
jyyden vastuun liian raskaaksi.

– Yksi yrittäjistä toimii pääyrittäjä-
nä, joka laskuttaa asiakasta. Aliyrit-
täjät laskuttavat pääyrittäjää tehdys-
tä työstä. Kukaan ei sitoudu suuriin 
palkkakustannuksiin, Ruokonen se-
littää.

Johtamisen ongelmia ei hänen mu-
kaansa ole ollut. Lisäksi systeemi on 
joustava: jos joku tarvitsee lomaa, se 
on helppo järjestää. Vastaavasti työn-
tekijällä on mahdollisuus tehdä taval-
lista enemmän työtunteja.

– On kuitenkin tärkeää, että jokai-
nen ajattelee myös omaa jaksamis-

lihas kuntoa ja tasapainoa, sillä ne 
ovat kaikkein tärkeimpiä ikääntyvän 
toimintakyvyn kannalta, hän ker-
too.

Päivä alkaa yleensä kello 9 tai 10, 
sillä ikäihmiset eivät mielellään kun-

ovat yrittäjiä

tuottava, yleishyödyllinen yhteisö, 
jonka hallituksen puheenjohtaja on 
entisen lääkärikeskus Poruksen toi-
mitusjohtaja Kaarlo Kalle Harti-
kainen. Hänen käsialaansa on myös 
Metsolakotien toimintakonsepti.

70 huoneistoa käsittävän Metsolan 
Hovin lisäksi yhteisöllä on kaksi

senioritaloa: keskustassa sijait-
seva, 50 huoneiston Oulun Rho-
dos ja lokakuussa 2010 Puolivä-
linkankaalle valmistuva Metso-
lan Kartano. Jälkimmäiseen tu-
lee kaksi hoivaosastoa ja 139 se-
nioriasuntoa.

Metsolakodeissa palvelut suun-
nitellaan asiakkaan ja hänen omais-
tensa kanssa moniammatillisissa tii-
meissä. Lähtökohtana ovat asiakkaan 
tarpeet.

Tiimin toiminta perustuu asiak-
kaan kanssa tehtyyn palveluohjauk-
seen ja palvelusopimukseen. Tii-
miin kuuluvat asiakkaan oma lääkä-
ri, sairaanhoitaja, lähihoitaja, fysio-
terapeutti, kodinhoitaja ja palvelu-
päällikkö.

Jokainen toimija suunnittelee 
oman työnsä palvelusopimuksessa 
annettujen raamien mukaan ja vas-
taa työn toteutumisesta asiakkaalle 
sekä tiimin muille jäsenille, Ruoko-
nen kertoo.

Teksti ja kuvat:
Veera Visuri

taan, eikä haali liikaa töitä, Ruoko-
nen korostaa.

Itsenäistä työtä

Fysioterapeutti ja fysioterapia-alan 
yrittäjä Sinikka Lotvonen vastaa 
Metsolan Hovin kuntoutuspalveluis-
ta. Omaa SeniorKunto -yritystä pyö-
rittävän Lotvosen työtilat ovat pal-
velutalon alakerroksen kuntosalilla, 
jonne hän on itse hankkinut kunto-
salilaitteet. 

Lotvonen vetää liikuntaryhmiä ja 
antaa yksilöfysioterapiaa ja kuntou-
tusta niin talon asukkaille kuin muil-
lekin ikäihmisille.

– Liikuntaryhmissä harjoitetaan 

toile kovin aikaisin aamulla. Lotvo-
nen määrittelee päivän kulun hyvin 
pitkälle itse, toki niin, että se istuu 
talon rytmiin.

– Työ on hyvin itsenäistä, hän ker-
too.

Yrittäjänä on kuitenkin otettava 
huomioon, että jos sairastuu, ryh-
mät on peruttava. Siksi kynnys jäädä 
sairaslomalle on erittäin korkea.

Metsolan Kartano 
valmistuu lokakuussa

Metsolan Hovi on yksi kolmesta Ou-
lun Villa Metsolan omistamista Met-
solakodeista.

Villa Metsola on asumispalveluja 

Palvelupäällikkö Tommi Ruokosen mu-
kaan Metsolakotien konsepti on jous-
tava ja hyväksi havaittu.

Lähihoitaja Tiina Minkkinen on myös 
yrittäjä. Sirkka-Liisa Alakiuttu on Met-
solan Hovin asukas.
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– Sosiaali- ja terveysalalla, erityi-
sesti hoiva-alalla, on perinteises-
ti ollut hyvä työmotivaatio. Sen 
sijaan työhyvinvoinnissa on toi-
vomisen varaa. Työhyvinvoin-
ti tulee sosiaali- ja terveysalal-
la yhä tärkeämmäksi, koska työ-
voiman määrä vähenee, Tekesin 
teknologiajohtaja Tuomo Alasoi-
ni korostaa.

Työhyvinvointi tulee 
koska työvoiman 

– Työhyvinvointiin liittyy muun muassa se, 
että ihminen voi vaikuttaa töissä hänel-
le tärkeisiin asioihin, ja hänellä on oppi-
mis- ja kehittymismahdollisuuksia töissä. 
Lisäksi ihminen mieltää työn tarkoituk-
sen ja päämäärät mielekkäitä itselleen ja 
hän on tyytyväinen työn tekemisen ehtoi-

hin. On hyvin tärkeää, että ihminen viih-
tyy työssään, koska työ muodostaa aika ison 

osan ihmisen elämää, Tuomo Alasoini poh-
diskelee.

Tuomo Alasoini korostaa, että työhyvin-
vointi on tärkeää monin tavoin: 

niin yksilön, organisaati-
on ja koko yhteiskunnan 

näkö kulmasta. Jos ihmi-
nen voi huonosti elä-
mässään, niin hän voi 
myös huonosti työs-
sään. Orga nisaatiolle 
työhyvinvointi mer-
kitsee parempia     



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2010 15

tuloksia ja ihmisten parempaa työ-
motivaatiota. Yhteiskunnallisesti on 
tärkeää, että ihmiset pysyvät töissä, 
eivätkä pyri pois työelämästä.

Yksityisellä sektorilla parempi 
työhyvinvointi kuin julkisella

Tuomo Alasoinin mukaan julkisella 
sektorilla on havaittu viime aikoina 
työhyvinvoinnin laskua. Tämä johtuu 
erityisesti julkisen sektorin myllerryk-
sestä: kuten valtion tuottavuusvaati-
muksista, alueellistamispolitiikasta ja 
muista muutoksista. Tietenkin myös 
työ itsessään on muuttunut, asiakkaat 
ovat vaativampia ja usein moniongel-
maisempia kuin aikaisemmin. Myös 
työvoimapula vaivaa, palkka on pieni, 
johtamisessa ja organisaatioiden toi-
mivuudessa on toivomisen varaa.

Paras työhyvinvointi on yksityisellä 
sektorilla ja pienissä yrityksissä – ku-
ten sellaisissa, joissa vaikkapa kaveri-
porukka on perustanut oman yrityk-
sen, ja organisaatio on hyvin jousta-
va. Tosin pienissä yrityksissä on myös 
suurin hajonta työhyvinvoinnin suh-
teen.

Hoito- ja hoiva-alallakin työhyvin-
vointi vaihtelee. KuntaSuomi-tut-
kimuksen mukaan paras tilanne on 

päiväkodeissa sekä sen jälkeen ko-
tipalveluissa ja kotisairaanhoidossa. 
Keskiväliä edustavat vanhainkodit 
ja vastaanotto. Heikoin tilanne on 
vuodeosastoilla ja hammashoidos-
sa. Vuode osastojen tilanne on hei-
kentynyt viime vuosina selvästi.

Esimiehellä ja johtamisella tär-
keä merkitys työhyvin voinnille

– Esimiestyöllä ja johtamisella on 
valtava merkitys työtekijän työhy-
vinvoinnille. Sitten on asioita, jotka 
liittyvät työyhteisön toimivuuteen, il-
mapiiriin, työn sisältöön, haasteelli-
suuteen ja ihmisen mahdollisuuksiin 
kehittyä työssä.

– Aikaisemmin iso ongelma oli se, 
että suurella osalla ihmisistä työ oli 
aika köyhää. Nyt työtehtävät ovat 
muuttuneet siten, että ongelmat liitty-
vät työn hallintaan. Työtehtävät ovat 
laajentuneet, ne ovat lisääntyneet ja 
monipuolistuneet, tulleet yllätyksel-
lisiksi ja ennakoimattomiksi.

Alasoini korostaa, että organisaa-
tion olisi pysyttävä vastaamaan työn 
haasteellisuuden aiheuttamiin vaa-
timuksiin. Työntekijöillä on oltava 
mahdollisuudet selviytyä työtehtä-
vistä ja niiden vaatimuksista.

– Nykyään tilanne on se, että asiak-
kailta tai muualta tulee vaatimuksia 
nopeammin kuin organisaatiot pys-
tyvät muuttumaan. Työtekijät eivät 
siis saa riittävästi tukea selviytyäk seen 
muuttuvista tilanteista ja uusista on-
gelmista.

Alasoini toteaa, että julkisen ja yk-
sityisen sektorin johtaminen poikkea-
vat toisistaan. Julkisen sektorin joh-
tajilla on enemmän ja erilaisia painei-
ta; paineita asettavat poliittinen joh-
to, asetetut budjetit ja toisaalta yh-
teiskunnalliset muutokset. Yksityisel-
lä sektorilla taloudellinen tulos on tär-
kein johtajalle asetettu tavoite.

– Työhyvinvointiin liittyy myös se, 
että kohdellaanko ihmistä oikeuden-
mukaisesti. Julkisella sektorilla tu-
lee ehkä helpommin epäoikeuden-
mukaisen kohtelun kokemuksia. Yk-
sityisellä sektorilla esimerkiksi talou-
dellisista syistä tehdyt päätökset ym-
märretään. Julkisella sektorilla pää-
töksiä tehdään usein muista kuin ta-
loudellisista, esimerkiksi poliittisis-
ta syistä.

Johtaminen on aika 
kehittymätöntä

– Esimiestyö ja henkilöstöjohtami-

yhä tärkeämmäksi, 
määrä vähenee

UUTUUS! 
Satu Aalto – Satu Marjakangas: IKÄÄNTYMISEN RESURSSIKESKUSOPAS
 
Ikääntymisen resurssikeskusmalli on uudenlainen tapa toteuttaa ikääntyvien toimintaa ja 
palveluita. Oppaassa kerrotaan miten palvelutaloja ja kotihoitoa kehitetään niin, että mah-
dollistetaan ikäihmisten kotona asuminen mahdollisimman pitkään ja laadukkaasti. Opas 
tarjoaa käytännönläheistä luettavaa kaikille vanhustyön toimijoille.
Resurssikeskusopas on Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton YDIN-projektin lopputulos. 
Projektikohteiden esimerkkien kautta lukijalle avautuu asiakasnäkökulma, erilaisia toimin-
tojen ja palveluiden toteuttamismalleja sekä kehittämistyön mahdollisuuksia. Hinta 20 €.
Tilaukset, joihin lisätään postikulut: eija.uuksulainen@valli.fi 
tai puh. (09) 7745 900.
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nen muuttuu nykyajan organisaa-
tiossa koko ajan yhtä vaativammak-
si. Organisaatioiden näkökulmasta 
tulee entistä tärkeämmäksi ihmisten 
sitoutuminen, luovuus, aloitteellisuus 
ja kaikki tämäntyyppiset asiat. 

Tuomo Alasoinin mukaan mene-
telmät, joilla ihminen saadaan oikeas-
ti innostumaan työstään, ovat vielä ai-
ka kehittymättömiä.  Ne menetelmät 
kyllä osataan hyvin, joilla ihmisistä 
saadaan puristettua enemmän irti.

– Uskon, että tämä uusi suku polvi, 
joka on tottunut käyttämään interne-
tiä lapsesta lähtien, ja joilla on myös 
erilaiset yhteiskunnalliset arvot, odot-
taa aivan erilaista johtamista ja esi-
miestaitoja kuin mitä monissa orga-
nisaatioissa nykyään on. 

Nykyään työelämässä on yhä enem-
män itseohjautuvia tiimejä. Ongel-
mien ratkaisu tapahtuu tiimeissä yh-
teistyössä esimiesten kanssa. Esi-
miesten tehtävä on varmistaa, että 
tiimeillä on riittävät edellytykset teh-
dä päätöksiä ja ratkaisuja. 

– Esimiehellä ei ole enää tiedon 
auktoriteettia ja tiedon monopolia. 
Nykyajan organisaatioissa joudutaan 

monesti tekemään ratkaisut nopeas-
ti, eikä joka kerta voi mennä esimie-
heltä kysymään neuvoa. Yksittäisil-
lä työntekijöillä, tiimeillä ja organi-
saatioilla pitää olla käsitys siitä, mi-
ten pitää kussakin tilanteessa toimia. 
Uskon, että ihmiset joutuvat entistä 
enemmän ennakoimattomien tilan-
teiden eteen, joihin ei ehkä ole val-
miita toimintaohjeita olemassa, vaan 
ratkaisut pitää tehdä aina tilanteen 
mukaan.

Alasoini uskoo, että työhyvin-
voinnin kannalta työn sisällöt tule-
vat työntekijöille yhä tärkeimmiksi. 
Ihmiset haluavat tehdä töitä sellai-
sissa organisaatioissa, joiden arvoi-
hin he voivat sitoutua. Alasoini ar-
vioi, että hoiva-ala kiinnostaa myös 
tulevaisuudessa työntekijöitä – edus-
taahan hoiva-ala aivan muita kuin ta-
loudellisia arvoja. Hoiva-alalla myös 
riittää töitä ja työpaikkoja.

Nuorten työhyvinvointi 
huolestuttaa

Tuomo Alasoini ottaa esille pari tär-
keää asiaa: nuorten työhyvinvoinnin 
ja ylipäätään nuorten aseman työ-
markkinoilla. Organisaatioista puut-
tuu nuoria työntekijöitä, ja nuorten 
on vaikea saada koulutustaan vastaa-
via töitä.

– Varsinkin julkisella puolella työ-
paikkojen ikärakenne on vähän vi-
noutunut. Aikaisemmin ikäraken-
ne oli tasaisempi, mutta nykyään on 
organisaatioita, joissa on 60-, 50-, 
40-vuotiaita ja hieman alle 40-vuoti-
aita, mutta alle 30-vuotitaita ei tahdo 

.

”Varsinkin julkisella 
puolella työpaikkojen ikä-

rakenne on vähän vinou-
tunut. Aikaisemmin ikära-

kenne oli tasaisempi.

löytyä. Tämä on huolestuttavaa, kos-
ka nuoret kuitenkin aina tuovat jotain 
uutta organisaatioihin. Varsinkin jul-
kisella puolella on tällaista jähmetty-
mistä organisaatioissa.  

Alasoini muistuttaa, että lähivuosi-
na jää eläkkeelle valtava määrä suuriin 
ikäluokkiin kuuluvia ihmisiä. Kos-
ka työpaikkojen, varsinkin julkisella 
puolella, ikärakenne on nyt vinoutu-
nut, niin kehitys tulevaisuudessa on 
myös huolestuttavaa. Kun rekrytoi-
daan uusia ihmisiä, niin rekrytoitavat 
ovatkin nuoria, joilla on puutteellinen 
työkokemus.

– Nuorten työelämään pääseminen 
pitkittyy. Nuoret eivät pääse koulu-
tustaan vastaaviin töihin ja siitä seu-
raa nuorten turhautuminen. Nuorten 
parissa on varmasti aika paljon tur-
hautumista, ja pitkällä aikavälillä täs-
tä voi tulla jonkinnäköinen työhyvin-
vointiongelma.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Teknologiajohtaja Tuomo Alasoi-
ni on koulutukseltaan diplomi-in-
sinööri ja VTT.  Hänen erityisalo-
jaan ovat ovat työorganisaa tioiden 
tutkimus ja kehittäminen sekä työ-
elämän suhteet. Alasoini on myös 
Työelämän tuottavuuden ja laadun 
kehittämisohjelman Tykesin pro-
jektipäällikkö. Tykes-ohjelman ta-
voitteena on kehittää suomalaisia 
työpaikkoja siten, että tuottavuus 
että työelämän laatu lisääntyvät.

Tuomo Alasoini

ii 6 8
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Ajatuksia oman 
osaamisen ja 
työyhteisön 

kehittämisestä

Koulutusta on tänä päivänä pal-
jon tarjolla ja siihen myös pääsään-
töisesti suhtaudutaan sekä yksilö-                    
että yritystasolla myönteisesti. Kou-
lutus ei ole enää pelkkää koulutus-
tilaisuuksiin osallistumista, vaan se 
mielletään laaja-alaisemmaksi itsen-
sä ja työyhteisön kehittämiseksi. Ky-
seessä on siis kokonaisvaltainen pro-
sessi, jonka aikana oma osaaminen 
ja toiminta kehittyvät ja samalla ke-
hittyy myös oma työyhteisö ja sen 
toiminta tavat. 

Yksilön kannalta on erityisen tär-
keää, että hän kokee koulutuksen 
myönteisenä ja itseään motivoi vana 
asiana. Koulutuksen tulee kiinnos-
taa, jotta siitä voi saada itselleen uut-
ta osaamista. Lisäksi aikuinen on ha-
lukas oppimaan jotakin uutta vain, 
jos hän kokee, että siitä on hyötyä 
hänelle itselleen. Pelkkä motivaatio-
kaan ei riitä, jos koulutuksen kautta 
on oman itsensä lisäksi tarkoitus ke-
hittää myös työyhteisöä. Tämä vaa-
tii oman toiminnan arviointikykyä 
ja sen lisäksi soveltamiskykyä.  Ref-
lektiivinen oppiminen, eli toimintaa 
arvioiva oppiminen, käynnistyy aina 
kulloisenkin kokemuksen pohdin-
nasta, etenee henkilökohtaisen ym-
märryksen rakentamiseen asiasta ja 
varmentuu ja vahvistuu aktiivisen te-
kemisen, soveltamisen kautta omas-
sa työssä. Näin syntyy uusi kokemus 
ja näkemys, joka perustuu uuden tie-
don tai taidon omaksumiseen ja käy-
täntöön vientiin, osaksi työprosessia 
tai muuta toimintaa.  Ilman refl ek-
tiota ja sen jakamista kollektiivises-
ti, ei voi syntyä työyhteisön kehit-
tämistä. Yhteistyössä muun henki-
löstön kanssa vaihdetaan kokemuk-
sia, jaetaan tietoa ja osaamista, jota 
myös yhdessä arvioidaan ja sovelle-
taan eteenpäin toimintamalliksi ko-
ko organisaation käyttöön. Tämä on 
ihmiselle itselleen työssä ja työpaikal-
la oppimista ja työyhteisölle toimin-
nan kehittämistä.

Työpaikalla tapahtuvaan oppimi-
seen kohdistuu erilaisia intresse-

jä. Työyhteisössä eri asemassa ole-
vien ihmisten ja myös työnantajan 
näkemykset työpaikalla tapahtuvas-
ta oppi misesta ovat joskus kaukana 
toisistaan tai jopa ristiriitaiset keske-
nään. Näkökulmasta riippuen, työ-
paikalla oppiminen osaltaan paran-
taa työn tehokkuutta ja tuottavuut-
ta mutta toisaalta syö resursseja, ku-
luttaa aikaa ja hukkaa tehokkuutta.  
Työssä oppimisessa työyhteisöllä, 
työpaikan muilla ihmisillä, on suuri 
merkitys. Työyhteisön jäsenet pitävät 
usein työtovereita kaikkein tärkeim-
pänä tiedon lähteenä työpaikalla. Eri-
tyisesti uudet työntekijät ja nuoret 
työntekijät pitävät esimiehiä ja työ-
tovereita arvokkaina omalle oppimi-
selleen.

Kehittämistyö ja työssä oppiminen 
eivät toki ole vain yksilöstä riippu-
via asioita. Työyhteisöt ja organisaa-
tiot eroavat toisistaan siinä kuinka ne 

mahdollistavat ja tukevat työssä op-
pimista edistäviä toimintoja.  Näis-
tä esimerkkejä ovat ohjaus, mento-
rointi ja yhteisen ajan mahdollista-
minen. Tällaiset oppimista edistävät 
toimet tuottavat uusia oppimisen ja 
oivalluksen kokemuksia – osaamis-
ta, lisäksi ne tehostavat ja kehittävät 
työpaikan toimintaa. Työorganisaati-
oiden näkökulmasta tärkeää olisi sel-
laisen oppimista tukevan työympäris-
tön rakentaminen, joka mahdollistaa 
asiantuntijuuden kehittymisen, jaka-
misen ja verkostoitumisen. Työpro-
sesseissa erilaiset yhteistyön fooru-
mit, palaverit ja kokoukset, nousevat 
keskeiseen asemaan, sillä ne muodos-
tavat tiedonkululle ja yhdessä oppi-
miselle yhteisiä tiloja ja aikaa. Ver-
kostot nähdään oppimisen ja toi-
minnan kehittämisen kannalta kes-
keisinä asiantuntijuuden kehittymi-
sen ja jakamisen foorumeina, erään-
laisina sosiaalisten suhteiden varaan 
rakentuvina oppimis ympäristöinä. 
Osallistuminen sosiaalisiin verkos-
toihin perustuu tietojen ja taitojen 
kollektiiviseen rakentamiseen yhtei-
sössä, ei vain tiedon ulkokohtaiseen 
omaksumiseen esimerkiksi koulu-
tuksen kautta.

Vaikka oppiva organisaatio on ol-
lut käsitteenä jo 1980-luvulta lähti-
en, on se mielestäni vieläkin ajan-
kohtainen. Tänäkin päivänä oppiva 
organi saatio kehittää jatkuvasti toi-
mintaansa ja tukee systemaattises-
ti henkilöstönsä oppimista ja mah-
dollistaa näin kollektiivisen, osaamis-
ta ja innovaatioita kehittävän yhtei-
sön. Kysymyksessä on sekä yksilön 
että yhteisön yhteinen intressi siitä, 
millaisessa työympäristössä ja miten 
työtä tehdään. Erilaiset koulutukset 
tukevat tätä prosessia, mutta koulu-
tus yksinään ei kehitä eikä muuta toi-
mintaa. Tarvitaan ihmisiä, jotka ovat 
sitoutuneet sekä itsensä että yhteisen 
toiminnan kehittämiseen.

Raija Soive
koulutuspäällikkö

Haaga-Perho
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Suomessa vanhusten hoito ja hoidon 
laatu ovat herättäneet keskustelua, 
erityisesti viime vuonna. Esimerkik-
si eduskunnan oikeusasiamies pyy-
si lääninhallituksilta selvityksen van-
husten laitoshoidosta. Tehdyt selvi-
tykset saivat aikaan keskustelun, joka 
osittain johti harhapoluille. Palvelu-
jen laadun arviointi voi perustua hy-
vin moniin menetelmiin ja näkökul-
miin. Edellä mainittu selvitys paneu-
tui viranomaisen sille annettuun val-
vontatehtävään, ja paneutui yksittäi-
siin valvontakäynteihin, tarkastuksiin 
ja kanteluihin. 

Tutkimus tuo esiin 
kehittämiskohteita 

Hoidon laadun arvioinnissa ja kehit-
tämisessä tutkimuksella on merkit-
tävä osuus. Turun yliopiston hoito-
tieteen laitoksella tehty systemaatti-
nen kirjallisuuskatsaus osoitti, että 
ikääntyneiden hoidossa esiintyy eet-
tisiä ristiriitoja, mutta niiden ratkai-
suun on olemassa joitakin välinei-

tä. Samalla katsaus osoitti, että aihe-
aluetta ei ole juuri tutkittu. Sen si-
jaan usea kotimainen ja kansainvä-
linen tutkimus on tuonut esiin mm. 
sen, että ikääntyneiden omaa tahtoa 
ei riittävästi kuunnella tai tiedetä, ja 
omaisten tai läheisten mukaan ot-
tamista hoitoon ei riittävästi tueta 
hoito työssä.  

Turun yliopiston hoitotieteen lai-
tos osaltaan tuottaa tutkimusta ikään-
tyneiden hoidon laadusta. Ikäänty-
neiden alueen tutkimusohjelmassa 
keskeisiä tutkimusalueita ovat hoi-
don arvoperustan, palvelujärjestel-
män, toiminnan ja vanhuspalvelu-
jen toimintaympäristön kehittämi-
nen, iäkkään toimintakyky ja itsenäi-
nen selviytyminen sekä gerontologi-
sen hoitotyön interventiot. Opiskeli-
joiden omat tutkimukset liittyvät lai-
toksen tutkimusohjelmiin. 

Koulutuksesta pontta 
kehittämisen 

Koulutus tuottaa osaamista, jota tar-
vitaan hoitotyön ja ikääntyneiden so-
siaali- ja terveyspalvelujen arvioin-
nissa, kehittämisessä ja opettamises-
sa. Kehittämistoiminta on ponne-
kasta, mikäli työn sisällöt ja proses-
sit tuntevat henkilöt itse osallistuvat 
kehittämiseen. Kehittäminen vauh-
dittuu koulutuksen turvin. 

Turun yliopiston hoitotieteen lai-
toksella on mahdollisuus opiskella 
sivuaineopintoina mm. gerontolo-
gista hoitotiedettä. Opintokokonai-
suus (35 op) muodostuu seitsemäs-
tä erilaisesta opintojaksosta ja har-
joittelusta. Hoitotieteen laitoksella 
voidaan suorittaa terveystieteiden 

kandidaatin ja maisterin tutkinnot. 
Maisterin tutkinto tähtää asiantunti-
juuteen, tässä tapauksessa geronto-
logisen hoitotyön asiantuntijuuteen. 
Alueen sisällöllisen asiantuntijuuden 
lisäksi maisterilla on tutkijan opin-
toja. 

Opiskelijaksi voi hakea henkilö, 
jolla on terveysalan koulutus, esi-
merkiksi sairaanhoitaja, terveyden-
hoitaja tai fysioterapeutti. Opiske-
lijat valitaan terveystieteiden kandi-
daatin ja terveystieteiden maisterin 
tutkintoon johtavaan koulutukseen 
yhdellä valinnalla siten, että kaikil-
la koulutukseen valituilla pääainee-
na on hoitotiede ja sivuaineena esi-
merkiksi gerontologinen hoitotiede 
ja terveydenhuollon hallinto ja joh-
taminen. 

Koulutuksen tavoitteena on tuot-
taa hoitotieteellisesti perusteltua 
osaamista yksilön ja yhteiskunnan 
terveyden edistämiseen ja hoitami-
seen. Koulutuksesta valmistuneil-
la terveystieteiden kandidaateilla ja 
terveys tieteiden maistereilla on val-
miudet tieteellisesti perusteltuun, 
luovaan ja tulevaisuuteen suuntau-
tuvaan toimintaan terveysalan eri 
tehtävissä.

Gerontologisen hoitotieteen 
kandi daattitason opintojen tavoittee-
na on, että opiskelija tunnistaa ikään-
tymisen keskeisiä kysymyksiä yksilön 
ja yhteisön kannalta sekä tuntee van-
husten palvelujärjestelmän perustei-
ta. Opintoihin sisältyy mm. seuraa-
vanlaisia aihe alueita: hoito tieteen 
ja asian tuntijuuden perus käsitteet, 
ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen 
arvioint i, gerontologisen hoitotyön 

Asiantuntijuutta 
moninaisiin tehtäviin

Gerontologisen hoitotieteen koulutus

Kuva: ©iStockphoto.com/Anne de 
Haas
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monialaiset interventiot sekä oh jaus 
ja oppiminen. Syventävien opintojen 
avulla (maisteri) opiskelija syventää 
tietämystään gerontologisesta hoi-
totieteestä ja saavuttaa valmiuksia 
toimia gerontologisen hoitotieteen 
asian tuntijana ja johtajana.

Erilaisia oppimis- ja 
opetusmenetelmiä

Opintojaksot sisältävät lukuisan mää-
rän erilaisia opetus- ja oppimisme-
netelmiä. Esimerkiksi ”Gerontolo-
gisen hoitotyön monialaiset inter-
ventiot” -opintojaksolla käytetään 
mm. tutkimus kirjallisuutta ja verkko-
materiaalia, jonka pohjalta opiskeli-
jat keskustelevat ryhmissä sähköises-
sä verkkoympäristössä. Verkossa on 
pohdiskeltu esimerkiksi, mitä on hy-
vä ikääntyminen ja millaisia teo rioita 
ikääntymisestä on olemassa. Miten 
käsitteet ikääntyminen, vanhenemi-
nen tai vanhuus määritellään? 

– Minusta oli mielenkiintoista lu-
kea, miten monesta eri näkökulmasta 

vanhenemista voi tarkastella. Itse en 
ole tullut koskaan ajatelleeksi asiaa ai-
van näin laajasti. Mielenkiintoista oli 
myös huomata ja löytää teo rioista it-
selle ja omalle työyhteisölle tyypilli-
siä ajatuksia.

Verkossa toteutettavien oppimis-
tehtävien yhtenä keskeisenä tavoit-
teena on jäsentää teoreettista ainesta 
siten, että sen avulla voidaan tarkas-
tella käytännön hoitotyötä ja hoito-
käytäntöjä. 

Tyypillisesti käytetään esimerkkejä 
käytännön hoitotyöstä, ja pohditaan 
erilaisia ratkaisukeinoja.

– Ratkaisevaa terveydenhuollossa 
on se, miten hoitavat henkilöt ottavat 
asioita puheeksi tai esittävät asioita. 

Oppimateriaali sisältää myös ainek-
sia, joiden avulla esimerkiksi ikään-
tyneiden hoitamisen arvoperusta ja 
eettinen näkökulma huomioidaan. 
Opintojaksolla on harjoiteltu myös 
sitä, miten erilaisten lähestymis-
tapojen valossa näkö kulma muuttuu 
ja ymmärrys laajenee ilmiöstä. 

– Vanhuus voi olla erilaista erilai-
sissa kulttuureissa. 

Turun yliopiston hoitotieteen lai-
toksen gerontologisen hoitotieteen 
opiskelijat haastavat vanhusten pal-
veluissa toimivia terveydenhuolto-
alan koulutuksen omaavia henkilöi-
tä vanhustenhuollon ja sen palvelui-
den aktiiviseen kehittämiseen. Yhte-
nä resurssina kehittämiseen on kou-
lutus. 
Lisää opiskelusta ja koulutuksesta 
löytää osoitteesta: 
http://www.med.utu.fi /hoitotiede/opis-
kelu

Riitta Suhonen, TtT, sairaanhoita-
ja, professori (ma), Dinah Arifulla, sai-

raanhoitaja (AMK), TtM -opiskelija, 
Sari Pihlaja, sairaanhoitaja, toimintate-
rapeutti (AMK), TtM -opiskelija, Tan-
ja Suokari, sairaanhoitaja, TtM -opis-
kelija, Katja Tolvanen, sairaanhoitaja, 

terveydenhoitaja (AMK), TtM -opiskeli-
ja. Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Suomalainen Mansikka 

ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810301296

Suomalainen Puolukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810325193

Suomalainen Mustikka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810319192

Suomalainen Marjasekoitus
Mansikka, mustaherukka, 
punaherukka, vadelma
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810309698

Suomalainen Vadelma
ME 5 x 1kg   EAN 6411810020593

Suomalainen Vadelma
kokonaisia koristeluun  
ME 5 x 500g   EAN 6411810040096

Suomalainen Mustaherukka
ME 2 x 2,5kg   EAN 6411810303290

Marja Puree! Mustaherukka
Suomalainen marjasose  
ME 5 x 1kg   EAN 6411810065198

Marja Puree! Mansikka
Suomalainen marjasose
ME 5 x 1kg   EAN 6411810065099valkeiden öiden maku...

Puhdas luontomme takaa marjojemme 
ruokaturvallisuuden ja terveellisyyden. 
Suomen valkeat kesäyöt antavat marjoille 
jäljittelemättömän aromin. Suomalaisia 
marjoja voi käyttää myös kuumentamat-
tomana esim. jälkiruokien koristeeksi. 
Tarjoa asiakkaillesi vain parasta  eli pirteitä 
ja puhtaita suomalaisia marjatuotteita!

Marjat
Löydät helposti omasta        tukkukaupastasi 

SUOMI
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411810065099

pakkasmarja.fi
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Vuosi 2009 oli Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liiton jäsenjärjestöissä erit-
täin hyvä työllistämisen vuosi. Kaik-
kien työmarkkinatoimenpiteiden ja 
palkkatuella työllistettyjen määrä kas-
voi jopa 42 % edellisestä toiminta-
vuodesta. Tarve uusista työntekijöis-
tä on kasvanut. Myös työpaikkojen 
henkilöstörakenne muuttuu. Tästä 
osoituksena on muun muassa se, että 
yksityinen sektori on lähtenyt palk-
kaamaan hoitoapulaisia. 

Liiton jäsenjärjestöt ovat kohdan-
neet viime vuosina myös sen, että pal-
veluiden kehittämiseen ei ole help-
po saada julkista avustusta. Avustus-
päätökset ovat olleet usein kielteisiä. 
Yksi mahdollisuus saada esim. vapaa-
ehtoistoimintaan tai ryhmätoimin-
toihin henkilöresursseja on palkka-
tuella työllistäminen. 

Työllistämistoiminnan 
taloudellinen tuki

Liiton valtakunnallinen Työssä On 
Hyvä Olla (TOHO) -projekti ja sen 
eri alueilla toimivat kuusi aluepro-

jektia saivat Työ- ja elinkeinominis-
teriöltä projektiavustusta työttömi-
en työnhakijoiden työllistämiseksi 
vuonna 2009 noin 500 000 euroa. 
Jäsenjärjestöille työttömän palkkaa-
misesta maksetun palkkatuen yhteis-
määrä oli noin 2,5 miljoonaa euroa. 
Projektiavustus ja työnantajalle mak-
settu palkkatuki olivat ja ovat edel-
leen erittäin tärkeä osa liiton jäsen-
järjestöjen työvoiman saatavuuden 
turvaamista.  

TEM esittää muutoksia
järjestöjen palkkatukeen

Työ- ja elinkeinoministeriössä on 
valmisteltu kesän ja syksyn 2009 ai-
kana julkiseen työvoimapalvelun 
ja palkka tuella työllistämisen laki-
muutoksia, joiden voimaantuloajaksi 
esitetään 1.5.2010. Lakimuutoksien 
perustana pidetään EU kilpailulain 
vaatimuksia, joiden mukaan työn-
antajille maksettavat julkiset avus-
tukset eivät saa vääristää maiden vä-
listä kauppaa ja kilpailua. Lakiehdo-
tus on edennyt valtioneuvoston kä-

Tulevaisuuden 
työpaikat ovat 
vanhustyössä

sittelyyn. Lain muutos ehdotuksessa 
mainitaan, että ne työnantajat, jotka 
toimivat kilpailuolosuhteissa saisivat 
pitkäaikaistyöttömän palkkaamiseen 
jatkossa 50 % palkkatukea palkkaus-
kustannuksista yhden vuoden ajaksi. 
Nykyisillä säännöksillä tukea makse-
taan kahdeksi vuodeksi ja se on hie-
man korkeampi ensimmäisenä vuon-
na kuin nyt ehdotettu. Lain sisällös-
sä mainitaan myös, että päätöksen 
siitä, toimiiko työnantaja kilpailu-
olosuhteissa, tekee työvoimatoimis-
to. Päätöksessään he voivat konsul-
toida verottajaa. 

Lakimuutosten vaikutuksena hoi-
va-  ja vanhustyöhön nähdään muun 
muassa seuraavaa: palkkatuella 
työllistäminen vähenee ja muiden 
toimen piteiden (harjoittelu, kokei-
lu, valmennus) määrä lisääntyy – joka 
ei johda niin hyvin työhön kuin palk-
katuettu työjakso. Alan työ voiman 
saanti vaikeutuu. Joidenkin järjestö-
jen olisi myös mietittävä, miten muu-
ten he saisivat tuloja työntekijöiden 
palkkaamiseen. 

Työnantaja voi anoa TE-toimistolta palkkatukea pitkä-
aikaistyöttömän tai vaikeasti työllistettävän työn hakijan 
palkkaamiseen esim. virike toimintaan, ryhmätoiminto-
jen vetämiseen tai vapaaehtoistoiminnan koordinoin-
tiin. Tällaisen tehtävän voi ilmoittaa avoimeksi soitta-
malla työvoimatoimistoon tai ilmoittaa siitä TOHO-pro-
jektin projekti ohjaajalle. Tehtävän vaatimukset yhdistys 
voi itse määritellä. Tehtäviin työn antajalla on mahdolli-
suus saada palkka tukea 1045,00 euroa/kk vuoden ajal-
le ja toiseksi vuodeksi perustukea noin 550,00 euroa/
kk. Useat kaupungit maksavat myös kunta lisää pitkä-
aikaistyöttömän tai vaikeasti työllistettävän työllistämi-
sestä. Summa voi olla 300-600 euroa/kk. Palkkatuki ja 
kuntalisä anotaan jälkikäteen. 

Toinen mahdollisuus on, että siirretään omasta organi-
saatiosta virkike toimintaan, ryhmätoimintojen vetämiseen 
vapaaehtoistoimintaan tms. sopivin/halukkain/paras vaki-
tuinen työntekijä ja palkataan hänen tilalleen työtön työn-
hakija palkkatuella. Työtön voidaan palkata myös muihin 
kuin vakituisen työntekijän tehtäviin. Tämä edellyttää teh-
täväkuvien muuttamista ja sen pohtimista onko siirtyvän 
työntekijän tehtäviin riittävästi henkilöstöä. Palkkatuella 
työllistettävä voisi tehdä mm. avustavia tehtäviä. Tällöin 
palkkakustannukset jäävät matalammiksi, mutta tuki oli-
si edelleen samansuuruinen. Molemmissa vaihtoehdois-
sa täyden palkka tuen perusteena oleva työaika tulee olla 
vähintään 85 % täydestä työajasta.

Palkkatuen mahdollisuudet
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Lakimuutoksen perusteet ovat he-
rättäneet järjestöissä ja välityömark-
kinoilla toimivien keskuudessa ko-
vasti keskustelua sekä ihmetystä 
muun muassa siitä, miten suomalai-
nen palkkatukijärjestelmä vääristäisi 
maiden välistä kilpailua ja kauppaa.

 Esitys, että työvoimatoimisto mää-
rittelee, kuka toimii kilpailuolosuh-
teissa, on myös herättänyt ihmetys-

tä. Liitto on eri kannanotoissaan to-
dennut, että palkkatuella työllistämi-
sen lain muutokset eivät saisi kos-
kea vanhustyön sektoria, ei yksityi-
siä, julkisia eikä järjestötyönantajia 
vaan niihin tulee soveltaa nykyisiä 
asetuksia. 

Vuosi 2010 alkaa siten varsin 
mielen kiintoisissa merkeissä. Lakieh-
dotuksen käsittely jatkuu helmikuus-

sa ja TOHO -projekti sekä liitto seu-
raavat, miten se etenee. Liitto pyrkii 
niihin myös vielä vaikuttamaan. Ai-
heista kerrotaan lisää alkuvuoden ja 
kevään aikana mm. liiton uutiskir-
jeissä sekä TOHO-projektin inter-
netsivilla.

Teksti: Anu Kuikka
Kuva: ©iStockphoto.com

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com
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Matka kohti Hokkaidon saaren van-
hinta kaupunkia Esashia kulkee kau-
niita reittejä pitkin. Tie aaltoilee vuo-
ristomaisemassa, jota kirkasvetiset 
purot halkovat. Bussiamme ajelee 
tottuneesti herra Higuchi, pienen 
Esashin voimamies. 

– Olen toiminut kehitysvamma-
huollossa parikymmentä vuotta, ja 
kun huomasin asiakkaiden vanhene-
van, päätin käynnistää myös vanhus-
ten palveluja kaikille tarvitseville. 

Higuchi työllistää nyt jo kolmisen-
sataa kehitysvammaista leipomossa ja 
mm. catering-yrityksessä, joka huo-
lehtii paikallisen läänin viraston ruo-
kalasta. Vanhusten palvelut ovat uu-
sin osa hänen imperiumissaan. Kun 
perinteinen japanilainen kylpylä, on-
sen, ei enää kyennyt toimimaan ta-
loudellisesti, Higuchi osti sen ja käyn-
nisti vanhusten päivätoiminnan. 

Japanissa vanhustenhuollon tule-
vaisuus on oikeasti huolenaihe. Kai-
go-hoken-hoitovakuutus käynnistet-
tiin kymmenisen vuotta sitten. Yli 
40-vuotiaat maksavat palkastaan 

vakuutusmaksua ja yli 65-vuotiaana 
vakuutusmaksu nousee. Valtio aset-
taa maksutason kaikkiin vanhusten 
palveluihin. Se edustaa japanilaista 
tasa vertaisuusperiaatetta. Vakuutus 
korvaa vanhustenhuollon maksuista 
noin 90%, mutta silti omavastuu jää 
niin suureksi, että väkeä huolettaa, ei-
kä turhaan: maksu voi olla lähes tuhat 
euroa kuukaudessa. Kunta puoles-
taan arvioi, mikä on asiakkaan avun-
tarve viisiportaisella asteikolla. Mi-
tä enemmän palveluja tarvitaan, sitä 
korkeammat ovat omavastuut. Her-
ra Higuchin isoisä maksaa150 000 je-
niä (noin 1200 euroa) kuukaudessa 
palveluistaan, mutta Higuchin asiak-
kaat maksavat vain 55 000-60 000 je-
niä kuukaudessa Esashissa. 

– Se on minun periaatteitteni mu-
kaista, me selviämme näillä summil-
la. 

Vanhusten palvelutalossa on 18 
palveluasuntopaikkaa ja 30 päivä-
asiakasta. Vanha huvila muodostaa 
toisen osan palvelutalosta. 

– Sehän ei ole esteetön, mutta mo-
net kykenevät asumaan siellä, vaikka 
portaita olisikin. 

Villan pihalla kukkivat kurjenpol-
vet ja päivänkakkarat ja muotoon lei-
katut azaleapensaat komeilevat kah-
vikupinkokoisilla kukillaan. Ympä-
ristö on kaunis ja piha hyvässä hoi-
dossa. Uusi osa on rakennettu es-
teettömäksi. Huoneet ovat viihtyi-
siä ja hyvin siistejä. Suomalaisittain 
huoneet ovat ehkä pieniä ja vanhuk-
silla on vähän omia tavaroitaan, mut-
ta paikalliseen kulttuuriin ne sopine-
vat oikein hyvin. Asiak kaista pääosa 
sairastaa muistihäiriöitä, osa on kehi-
tysvammaisia, osa mielenterveyspo-
tilaita. Työntekijöitä on kuusi yhdek-
sää hoivattavaa kohden, ja paikallis-
ta työvoimaa on helppo saada. Vii-
me vuonna avatun päiväosaston asi-
akkaat haetaan bussilla kotoaan. Ko-
konaisuuteen kuuluu vielä onsen, ul-
koilmakylpylä ja sauna. Maasta kum-
puaa kuumaa, mineraalipitoista vet-
tä, jossa vanhusten on hyvä haudut-
taa jäseniään.

Herra Higuchin pontevuus on 
ihailtavaa ja osoittaa, miten syrjässä 
suurista keskuksista voidaan toimia 
innovatiivisesti. Hän antaa vammai-
sille arvostusta ja työtä, ja tarttuu toi-
meen. Japanin vanhustenhuollon tar-
peet ovat kuitenkin niin suuret, et-
tä hänenkin päätään huimaa. Maas-
sa on jo yli 25 000 yli 100-vuotiasta 
vanhusta . Yhtä näistä juhlittiin vasta 
Esashin palvelutalossa. Kuka tietää, 
miten monta satavuotisjuhlaa vielä 
onkaan tulossa! 

Teksti: Vappu Taipale

Vanhustenhuoltoa 
Hokkaidon saarella

Kun kodin vanhin asukas täytti 100 
vuotta, järjestettiin suuret juhlat ja 
päivänsankari kukitettiin. Taidokkaas-
ti maalatut isot onnittelutekstit kuulu-
vat aina asiaan.

Herra Higuchin laitoksen periaattei-
siin kuuluu, että vanhukset osallistuvat 
kaikkiin toimiin voimiensa mukaan. 
Tässä syntyy punapaputahnasta teh-
tävää makeaa jälkiruokaa. 
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Työikäisinä haaveilimme usein elä-
keajasta, jolloin on vihdoinkin aikaa 
ja tilaisuus tehdä, mitä haluaa. Kui-
tenkin saattaa käydä niin, että suun-
nitellun toimeliaisuuden tilalle tulee-
kin tyhjyys. Elämänmuutos on ol-
lut liian suuri, ”varapäreitä” ei ole-
kaan tosikäyttöön. Ennen niin mo-
nesti hankalalta tuntunut työpaikka 
tuntuukin nyt aivan toiselta. Nyt on 
omaa aikaa, mutta ei ole mieluisaa 
tekemistä. Jos vielä puoliso on pois-
sa, ja lapset oman perheensä kans-
sa, toimettomuutta lisää kolea yksi-
näisyys. Erityisesti miehiä se kosket-
taa, vaikka naisia onkin tässä tilan-
teessa enemmän. 

Helppo, mutta vaarallinen tapa on 
etsiä apu pullosta. Ei tietenkään pal-
jon eikä usein, vaan vain joskus ja 
ihan vähän. Näin eläkeläinen päästää 
luokseen vieraan, jota venäläiset sa-
novat ”vihreäksi käärmeeksi”. Aluk-
si se on hyvin ystävällinen ja hauska, 
isäntä toivoisi sen käyvän useammin-
kin. Aikaa myöten se toteutuukin, jo-
pa liian kanssa. Lopulta käärme tulee 
milloin haluaa eikä lopulta enää läh-
de ollenkaan omille asuinsijoilleen, 
vaan tekee pesän eläkeläisen kotiin. 
Ja kaiken lisäksi se tuo usein muka-
naan ystävänsä masennuksen. 

On syntynyt ongelma, joka asian-
omaisen tulisi tajuta ja hakea apua. 
Usein kynnys avun hakemiseen on 
liian korkea. Asianomainen uskoo 
vakaasti pystyvänsä ottamaan itse 
hengiltä itsepintaiset vieraansa, mut-
ta ei tule sitä jostakin kummallisesta 
syystä koskaan tehneeksi. Turha luul-
la, että tämä olisi yksinomaan mies-
ten ongelma, mutta naiset ovat her-

kempiä hakemaan siihen apua.
Ikäihmisten, etenkin yksinäisten, 

alkoholinkäyttö on runsaampaa kuin 
arvataankaan. Yksinäisten on sitä 
helppo piilotellakin, mutta omalta 
elimistöltä sitä ei voi salata. Se nä-
kyy laboratoriokokeissa, jos sitä osa-
taan hakea, mutta jää helposti lääkä-
riltä huomaamatta, vaikka hän kyse-
lisikin potilaaltaan tämän tupakoin-
ti- ja alkoholinkäyttötavoista. Vihre-
än käärmeen opettama potilas vastaa 
tietenkin kuten opetettu on. Erilais-
ten tapaturmavammojenkin syyt jää-
vät selvittämättä. Eiväthän ne muille 
kuulu, kaikkein vähiten omalääkäril-
le. Kuitenkin alkoholin aiheuttamat 
tapaturmat ja muut kuolemantapa-
ukset ovat kuolinsyytilastojen mer-
kittävä tekijä etenkin yhdessä niko-
tiinin eli tupakoinnin kanssa.

Vanhusten alkoholiongelma on jo 
terveydenhoidon piirissä tunnistet-
tu. Erityiset geriatriaan perehtyneet 
lääkärit tekevät minkä voivat, vaikka 
lääkärikunnan piirissä heidän työnsä 
ei korkeinta arvoa nautikaan (näin 
olen kuullut). Esim. Vantaalla paneu-
dutaan ongelmaan pontevasti. Vali-
tettavasti on kumminkin selvää, et-
tä ne vanhukset, jotka apua eniten 
tarvitsisivat, jäävät sen ulottumatto-
miin. Miksi? He eivät itse hakeudu 
hoitoon, eikä heitä tietenkään voi sii-
hen pakottaa.

Jouduin henkilökohtaisesti tekemi-
siin Vantaan vanhustyön kanssa, kun 
omalääkärini ohjasi minut geriatrian 
poliklinikalle. En ollut tiennyt sitä 
olevan olemassakaan. Vastapuolena-
ni oli poikkeuksellisen empaattinen 
nuorehko naislääkäri, jonka silmissä 

oli sellainen pilke, että minuun iski 
oivallus, että nyt jos koskaan oli mi-
nun tilaisuuteni tullut. Huomautan, 
että en todellakaan liioittele. Saman 
tien tehtiin tulohaastattelu ja muis-
titesti. Minulle osoitettiin vertaistu-
kiryhmä ja fysikaalinen kuntoutus-
paikka. Lääkäri huolehti lääkkeistä. 
Moraali jätettiin kokonaan käsitte-
lemättä kuten hoidettaessa vaikka-
pa luunmurtumaa. Ehkä ratkaisevin-
ta olivat lääkärin sanat: ”Me emme 
pyri tekemään Sinusta raitista, vaan 
auttamaan Sinua vähentämään juo-
mistasi”. Hänestä tuli minun käär-
meenlumoojani.

Entä tulos? Yllättävän hyvä. Tu-
pakoinnin sain loppumaan puoles-
sa vuodessa käyttämällä vierotus-
lääkkeitä, vaikka olin polttanut n. 
40 vuotta. Alkoholin käyttö vähe-
ni pikku hiljaa, ja nyt olen ollut lä-
hes raittiina jo pari vuotta.  Tupak-
ka ottaa joskus koville, mutta en ole 
antanut periksi. 

Tässä on vertaistukiryhmällä ol-
lut ratkaiseva merkitys. Etenkin alus-
sa saattoi jaksottaa kuntoutuksensa 
viikko kerrallaan tyyppiseksi. Kaikil-
la ryhmän jäsenillä on oma riippu-
vuutensa, yleensä alkoholi. Luotta-
muksellinen ja vapaa keskustelu tois-
ten samanarvoisten kanssa helpot-
taa omien solmujen avaamista. Kai-
ken kaikkiaan tuo malli tuntuu so-
veltuvan minulle erinomaisesti. En 
olisi ainoa, jolle tämän työn lopetta-
minen laman aiheuttamiin säästöi-
hin olisi suuri vahinko. Lisäksi voi 
perustellusti kysyä, millaisia säästö-
jä siinä lopultakaan syntyisi. Minulla 
on perusteltua syytä uskoa, että sääs-
töt muuttuisivatkin menoiksi toisel-
la lohkolla.

Teksti: Jorma Aaltonen 

Vihreän käärmeen 
metsästys
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Sini Eloranta

Ikäihmisten palvelujärjestel-
mä elää suuressa muutokses-
sa. Muutoskehityksen myötä 
kotipalvelu ja kotisairaanhoito 
on yhdistetty monissa kunnissa 
yhteiseksi kotihoidoksi. Ikäih-
misten elämäntilanteet ja hoi-
don tarpeet ovat aikaisempaa 
moninaisempia ja palveluiden 
integroinnilla sekä eri ammat-
tiryhmien välisellä yhteistyöl-
lä on pyritty vastaamaan tähän 
muuttuneeseen tilanteeseen. 
TtM Sini Elorannan väitöstutki-
muksessa tarkasteltiin kotihoidon 
toimivuutta sekä iäkkäiden asiak-
kaiden että ammattihenkilöiden nä-
kökulmasta sen jälkeen, kun kotipal-
velun ja kotisairaanhoidon toiminnot 
oli yhdistetty. 

Ikäihmisen oman elämän 
asiantuntijuutta vahvistettava 

Elorannan väitöstutkimuksen tulok-
set osoittivat, että sosiaali- ja tervey-
denhuollon yhteistyönä toteutettu 

kotihoito edisti kotipalvelun työn-
tekijöiden, kotisairaanhoitajien ja ko-
tisairaanhoidon lääkärin ymmärrys-
tä asiakkaiden kokonaistilanteesta ja 
vahvisti heidän yhtenäistä toiminta-
tapaansa asiakkaiden arjesta selviyty-
misen tukemisessa. Yhteinen suun-
nittelu ja tiedonkulku olivat tehostu-
neet yhteistyön myötä. Eri ammatti-
ryhmien väliseen yhteistyöhön liittyi 
myös tunnistettavia jännitteitä ja kil-
pailutilanteita, mikä ajoittain heiken-
si yhteistyön ilmapiiriä.

Kotihoidon iäkkäillä asiakkailla to-
dettiin olevan erilaisia arjesta selviy-
tymistä edistäviä voimavaroja. Ikäih-
miset itse kokivat tärkeimmiksi voi-
mavaroikseen elämänhallinnan tun-
teen ja toimintatahdon säilymisen. 
Heille oli tärkeää saada tehdä omaa 
elämäänsä koskevia päätöksiä. Pe-
riksi ei annettu ja apua arjen aska-
reisiin otettiin vastaan vasta silloin, 
kun omat voimavarat eivät enää riit-
täneet. 

Tutkimustuloksissa oli mielenkiin-
toista ja käytännön kotihoidon kehit-
tämisen kannalta varteenotettavaa se, 
että kotihoidon työntekijät eivät kai-
kilta osin osanneet riittävästi tukea 
ikäihmisen itse tärkeimmiksi koke-
miaan voimavaroja, vaan työntekijät 
tekivät ajoittain päätöksiä ja hoitoon 
liittyviä toimintoja asiakkaiden puo-
lesta myös sellaisissa asioissa, joissa 
asianomai-
set olisi-
vat suoriu-
tuneet itse-
näisesti. 

Asiakas-
lähtöi-
sempään 
kotihoi-
totoimin-
taan

Hyvän ko-
t i h o i d o n 
edellytys on 
saumaton 
yhte i s työ 
eri työnte-
kijäryhmi-

en välillä niin, että toiminnassa py-
ritään huomioimaan asiakkaan yksi-
löllinen elämäntilanne kokonaisuu-
tena. Elorannan tutkimus antoi viit-
teitä siitä, että yhdistetty kotipalve-
lu ja kotisairaanhoito edistävät asi-
akkaiden ja eri ammattiryhmien vä-
listä yhteistyötä. 

Kehittämiskohteita oli kuitenkin 
tunnistettavissa. Asiakkaat kohtasi-
vat kotihoidossa myös tilanteita, jois-
sa heidän ajatuksiaan ja toiveitaan ei 
otettu huomioon eikä päätösvaltaa 
kunnioitettu. Kotihoidon toimin-
ta tulee muokata ikäihmisen ja hä-
nen arkensa mukaan. Asioita pitäisi 
tehdä ikäihmisten kanssa, ei heidän 
puolestaan. 

Jatkossa huomiota tulee kiinnittää 
siihen, että asiakkaan oman elämänsä 
asiantuntijuutta vahvistetaan, hänen 
oma osaamisensa, pätevyytensä, vah-
vuutensa ja voimavaransa tunniste-
taan ja hyödynnetään hoidossa. Koti-
hoitoa tulee kehittää systemaattisesti 
asiakaslähtöiseksi toiminnaksi.

TtM Sini Elorannan hoitotieteen alaan 
kuuluva väitöskirja ”Supporting Older 
People’s Independent Living at Home 
through Social and Health Care Collabo-
ration” (Sosiaali- ja terveydenhuollon yh-
teistyö ikäihmisten kotona asumisen tu-
kemisessa) tarkastettiin Turun yliopistos-
sa 9. 10.2009

Sosiaali- ja terveyden-
huollon yhteistyöllä 

parempaan ikäihmisten 
kotihoitoon
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Tuija Karjalainen, Eija Leskinen: Ku-
vallisen ilmaisun taito 2. Iloa ja ideoi-
ta kuvataiteen tekemiseen. 
PS-kustannus 2009

Kuvallisen ilmaisun taito 2 -kirjan teki-
jät Tuija Karjalainen ja Eija Les-
kinen ovat ”yleisön pyynnöstä” teh-
neet toisen opaskirjan kuvallisen il-
maisun toteuttamiseen. Opas nou-
dattelee ensimmäisen linjaa raken-
teellisessa selkeydessään ja havain-
nollisuudessaan. Toinen kirja on 
suunnattu kaikenikäisille ja hyödyn-
tää niin ajankohtaisia tekniikoita kuin 
materiaalejakin. 

Kirja toimii hyvin käytännön as-
karteluoppaana ja virikkeiden anta-
jana, kuvataiteen yhteys on lähinnä 
henkinen. Aihejaottelu auttaa löytä-
mään niin vuodenaikaan kuin esim. 
eläinteemoihin liittyviä tekemisen vi-
rikkeitä ja jaottelun on helppo miel-
tää tukevan esim. perusopetusta. Ta-
voitteet näissä osioissa on kuvattu te-
kemisenä, havaintomateriaali ja mo-
tivointi-osiossa mainitaan laajempia-
kin päämääriä ja mahdollisuuksia ai-
heen käsittelyyn. Kattava sanasto 
auttaa perehtymään tarvittaviin ma-
teriaaleihin ja tekniikoihin. 

Selkeys on ehdoton kirjan vah-

Raimo Blom & Ari Hautaniemi (toim): 
Työelämä muuttuu, joustaako hyvin-
vointi? 
Gaudeamus 2009

Raimo Blom ja Ari Hautaniemi 
ovat koonneet eri kirjoittajien ar-
tikkelit samoihin kansiin ajatuksel-
la, voidaanko yhtiön menestykses-
tä ja henkilöstön hyvinvoinnista pu-
hua samassa yhteydessä. He käyttä-
vät kirjassaan runsaasti kansallista ja 
kansain välistä menestyvistä ja ei me-
nestyvistä yrityksistä koottua tietoa. 
Kirja sopii niin työelämän päättäjil-
le kuin työhyvinvoinnista kiinnos-
tuneille.

Teoksessaan Blom ja Hautaniemi 

tarkastelevat työpaikkaorganisaati-
oita ja työn arkea, joissa sekä hyvin-
voinnin kokemukset että menestyk-
sen edellytykset syntyvät. Nykyaika-
na työpaikoilla edellytetään tuotan-
non jatkuvaa tehostamista ja tällöin 
voi henkilöstön asema käydä tuka-
laksi. Kirjoittajat toteavat, että usein 
kilpailussa pärjäämisen pakolla pe-
rustellaan ratkaisuja, jotka asettavat 
työntekijän kestävyyden koetukselle. 
Samaan aikaan yrityksiltä ja työpai-
koilta vaaditaan toinen toistaan seu-
raavia muutoksia, mikä näkyy epä-
varmuutena työn arjessa ja työpai-
kan säilyvyydessä.  Kirjoittajien mu-
kaan taloudellinen menestys näyttää 
työhyvinvoinnin kannalta olevan hy-
vinkin ristiriitainen tavoite. He poh-
tivat voidaanko työorganisaation me-
nestys ja henkilöstön hyvinvointi so-
vittaa yhteen.  He tuovat esiin myös 
käynnissä olevan työelämän muutok-
sen suhteet työpaikkojen menestyk-
sen tavoittelussa ja työelämän laa-
dussa. 

Kirjoittajat luovat lisäksi kriittisen 
katseen rationaaliseen organisaa-
tioteoriaan ja muodolliseen ratio-
naalisuuteen, joka taas pyrkii oikeut-
tamaan uudet päätökset. Lai naus: 
”Ideo logisen poliittisen puheen kär-
kenä on ajatus yhteisvastuusta (”yh-
dessä me….”) ja kaik kien velvolli-
suudesta uhrautua. Poliittinen joh-
to, pääministeri ja valtiovarainminis-
teri saarnaavat meille uhrautumisen 
ilosanomaa. Tämä tuntuu irvokkaal-
ta, kun tiedetään, miten voimakkaas-
ti lama eriarvoistaa ihmisiä. Uhrau-
tumisideologiaa tukee se ajatus, et-
tei lamaan ole syyllisiä, tai jos syylli-
nen löytyy, niin se on kaukainen glo-
balisaatio”.  Häviäjiksi kirjoittajien 
mielestä tuntuvat erottuvan entistä 
useammin Suomen ja Saksan kaltai-
set korkeiden työvoimakustannus-
ten valtiot.

Anu Kuikka

vuus, niin sisällöllisesti kuin raken-
teellisesti. Kirja on suurikokoinen 
ja isotekstinen, jokaisesta ideasta on 
myös kuvallinen esimerkki. Kirjan 
toteutus on juuri näistä em. elemen-
teistä johtuen melko naiivi, ja jää as-
kartelun vinkkioppaan tasolle. Osa 
ideoista on myös lupauksesta huo-
limatta tuttuja juttuja. Hieman kun-
nianhimoa kokonaisuuteen ja yhden-
mukaisuutta tavoitteiden kirjaami-
seen olisi saanut kirjan virittelemään 
ja avaamaan aidosti kuvataiteen mah-
dollisuuksia. Jolloin kirjasta olisi ilo 
myös laajemmalle yleisölle. 

Mervi Leivo
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Ajankohtaista Vallissa    1.1.-31.1.

Ristikko 7/2009 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 050-4098470 tai 
Pia Ojala 050-4035657

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

puh. (03) 315 331    www.kotipirttiry.fi

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to ja Vanhustyön keskusliitto ovat 
käynnistäneet yhteisen KÄKÄTE-
projektin (käyttäjälle kätevä teknolo-
gia  projekti). Viisivuotisen projektin 
tehtävänä on mm. edistää hankever-
kostojen syntymistä ja alan toimijoi-
den yhteistyötä ja kehittää menetel-
miä ikäihmisten tarpeiden ja toivei-
den kuulemiseen. Laajin työ hank-
keessa tehdään pilotoimalla jo ole-
massa olevia tai lupaavia teknolo-
gioita toimivien ja käyttäjälähtöis-
ten kokonaisuuksien aikaansaami-
seksi vanhustenhuoltoon. Tulevien 
vuosikymmenten vanhustenhuollon 
haasteet edellyttävät, että myös tek-
nologia valjastetaan vanhustenhuol-
lon resurssiksi. Kevään aikana tullaan 
tekemään tarvekartoituksia ja järjes-
tetään useita alueellisia tiedotustilai-
suuksia. Lisätietoja Vallin nettisivuil-
ta www.valli.fi 

KÄKÄTE käynnistyy

KÄKÄTE
hakee projektiavustajaa

KÄKÄTE-projekti hakee projek-
tiavustajaa. Tehtävä vaatii vanhus-
työn ja ikäihmisille suunnatun tek-
nologian tuntemusta, innovatiivis-

ta työotetta, hyvää yhteistyökykyä ja 
aikaisempaa projektityökokemusta. 
Projektiavustajalta edellytetään vä-
hintään AMK-tasoista tutkintoa. Li-
säksi arvos tetaan työkokemusta, sys-
temaattista työotetta ja järjestö työ-
kokemusta.

Hakemukset palkkatoivomuksi-
neen 5.2.2010 mennessä: Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeen-
tie 58-60 A 52, 00500 Helsinki, tai 
lea.stenberg@valli.fi . Kuoreen mer-
kintä projektiavustaja. Lisätietoja: 
projekti päällikkö Lea Stenberg puh. 
(09) 7745 9015.

Kerro mielipiteesi 
teknologiasta!

Vallin nettisivuilla voit nyt kertoa ni-
mettömänä mielipiteesi teknologias-
ta osallistumalla teknologiatarpeita 
kartoittavaan kyselyyn. Ikäihmisil-
le, vanhustenhuollon työntekijöille 
ja yrityksille on kullekin oma kyse-
lylomake. Kyselyyn vastaamalla au-
tat meitä suuntaamaan KÄKÄTE-
projektia parhaaseen mahdolliseen 
suuntaan! 
http://www.valli.fi /projektit/tekno-
logia/teknologiakysely.html

Vanhustenhuollossa ollaan siirty-
mässä muutoksen aikakauteen. Vuo-
si 2015 on vanhustenhuollon maagi-
nen vuosi, jonka jälkeen alkavat van-
hustyön toimintaympäristössä suuret 
muutokset. Ikäihmisten määrä kas-
vaa rajusti, työntekijöistä taistellaan 
muiden alojen kanssa sekä asiakun-
nan vaatimustaso kasvaa. Nykyisillä 
hoito- ja palvelukäytännöillä ei enää 
pärjätä. Jokaisen palvelutuottajan tu-
lee ottaa vastuuta vanhuspalvelujen 
toteuttamisesta laajemminkin. Pel-
källä palvelutalokonseptilla ei tule-
vaisuudessa pärjätä. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to tarjoaa jäsenjärjestöjensä johtajil-
le uuden strategian rakentamiskoulu-
tuksen ”Tulevaisuuden mahdollisuu-
det – strategian johtaminen”. Koulu-
tus alkaa nykyisen strategian analyy-
sillä ja kehittämistarpeen määrittämi-
sellä. Koulutus alkaa maaliskuussa

ja kestää puolitoista vuotta. Koulu-
tus toteutetaan yritysjohtamisen eri-
koisammattitutkintona , jossa strate-
giatyön kehittäminen on osa järjes-
tön/yhteisön johtamista. 

Tulevaisuuteen tarvitaan 
uusi strategia
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Ristikko 1/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 17.3.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

41 Vanhojen ra

Radio on keskeinen valistajamme ja 
viihdyttäjämme. Sitä kutsuttiin aluk-
si langattomaksi lennättimeksi. Suo-
messa yleisradiotoiminta alkoi 1926. 
Monet ovat muodonmuutokset ja 
tekniikan kehitys olleet. Näistä on 
hyvin perillä vanhojen radiolaittei-
den keräilijä sosiaalineuvos Sulo Aho 
Keravalta.  Aholla on pitkä ja mo-
nipolvinen taival myös sosiaalihuol-
lon alueella. 

Pikkupojan haaveet toteutuivat

Soinin pitäjän Iironrannassa 1927 
syntynyt Sulo Aho kertoo vuonna 
1944 saaneensa luettavakseen Ilma-
ri Jäämaan Nuorten kokeilijain ja kek-

sijäin kirjan, joka yllytti monen muun-
kin nuorukaisen tekniikan saloja tut-
kimaan. Radio tekniikoineen oli ih-
meellinen asia.

Sulon kotona ei tuolloin vielä ollut 
radiota, ei liioin sähkövirtaa. Mutta ki-
dekoneen rakentamiseen tuli ryhdyt-
tyä. Kaveripiiri auttoi ja paikkakun-
nan kojeiden asiantuntija opasti.

Kidekoneen onnistuneen kasaami-
sen jälkeen harrastus laajeni; nuoru-
kaisen mielessä väikkyi sähköisinöö-
rin koulutus, mutta olosuhteet pakot-
tivat valitsemaan tien kansanopiston 
ja kansankorkeakoulun kautta Yhteis-
kunnallisen Korkeakoulun sosiaali-
huoltajalinjalle (1952-54).

Siitä ura urkeni. Ensin vuosikym-
meneksi Hyvinkäälle, sitten Keravan 
sosiaalijohtajaksi ja edelleen Suomen 
Kunnallisliittoon 1975 suunnittelijak-
si eläköitymiseen saakka. Siellä Aho 
toimi lukemattomissa työryhmissä, 
lainsäädännön uudistamishankkeis-
sa ja edustustehtävissä, viimeiset kak-
si ja puoli vuotta laajalti moniin kun-
tiin ulottuneessa vanhustenhuolto-
projektissa.

Keravalle perustettua Talkooren-
gasta Aho oli ideoimassa ja toteut-
tamassa uudenaikaisin menetelmin. 
Kokemuksiaan hän hyödyttää myös 
Vanhustyön Keskusliiton lehdessä 
pakinoillaan ”Sulon suihkeita”.

Sulo Aho ja hänen kokoelmiensa aarre: Ahon syntymävuotena 1927 valmistunut ruotsalainen 4-putkinen vastaanotin. 
Vastaanottimen on valmistanut Nordiska radiofabriken, Stockholm.
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dioiden kertomaa
Keräilykärpänen surrasi

Sulo Aho piti Hyvinkäällä seura-
kunnan pojille radiokerhoa, jossa 
”purettiin monta historiallista vehjet-
tä”. Taskuradioita rakennettiin tran-
sistoreista. Myöhemmin harrastus 
muuttui ja tiedonkeruu syveni, kiin-
nostus säilyi. Aho liittyi 1990-luvul-
la perustettuun Radiohistorialliseen 
seuraan. Seuran julkaisu on ”Radiot”-
lehti. Jäsenet keräävät vanhoja laittei-
ta omaan kokoelmaansa tai museoil-
le. Radiomuseoita on mm. Lahdessa, 
Kouvolassa ja Petäjävedellä.

Sulon kokoelmaan kuuluu äidin 
radio ja lukuisia kirpputoreilta löy-
dettyjä ja tuttavilta saatuja lahjoituk-
sia. Tänä päivänä antiikkiradiot ovat 
yhä harvinaisempia ja kallistuvat ko-
ko ajan. 

– Kellarivarastossani on kymme-
nittäin laitteita, mm. vanha seinä-
puhelin ja jousikäyttöinen gramma-
fooni eli levysoitin, jossa ei sähkö-
virtaa tarvita.

Mielenkiintoisia tarinoita

– Arvokkain minulle on  syntymä-
vuotenani  1927 ruotsalaisessa radio-
tehtaassa tehty isolla torvi-kovaää-
nisellä varustettu laatikko, jossa aal-
toalue valitaan kelaa vaihtamalla, on 
keskiaallot ja pitkät aallot. Lyhytaallot 
tulivat yleisradiokäyttöön vasta vähän 

myöhemmin ja mahdollistivat kuun-
telun ympäri maailman.

Mielenkiintoinen radio on ”Pikku-
Hitleri”, huokea kansanradio, jollai-
sella kaikkien toivottiin kuuntelevan 
diktaattoria. Olympiavuoden 1952 
merkeissä Suomessa tehtiin Fenno 
Olympia, joka on koneistoltaan sama 
kuin Philipsin ”Pikku-Matti”. Saksa 
oli aikoinaan radioteollisuuden kehi-
tyksessä johdossa ja myös Englanti ja 
Ranska etulinjassa.

Radion keksijöinä mainitaan usei-
ta tiedemiehiä eri maista.  Kiivain 
propa gandistisin kiista käytiin venä-
läisen Aleksander Popovin (1859-
1905) ja italialaisen Guglielmo Mar-
conin (1874-1937) välillä. Venäläiset 
väittivät radion keksijäksi Popovia, 
Marconi palkittiin 1909 Nobelin fy-
siikan palkinnolla. Hän oli patentoi-
nut keksinnön 1896.

Yllättävän moni 30-luvun radio 
toimii vielä ja putkiakin on säilynyt. 
Putkia tehdään toki uusiksi, mutta ne 
ovatkin hintavia. 

– Jos vanhan radion haluaa säily-
vän, voi sen antaa museolle tai keräi-
lijän kokoelmaan tai sellaiselle nuo-
remmalle sukulaiselle, jota tekniik-
ka kiehtoo.

Radioamatööritutkinnon Aho suo-
ritti vasta 1990. DX-kuuntelu (kau-
kainen tuntematon asema)  on mie-
lenkiintoinen harrastus, joka edellyt-
tää että osaa kieliä.

Sosiaalineuvos Ahon mielestä har-
rastuksilla on suuri merkitys tarjotes-
saan myös sosiaalisia kontakteja sa-
manhenkisten parissa, osallistumis-
ta elämään. 
Yhteystiedot: Suomen Radiohistori-
allinen Seura ry, pj. Martti Salminen, 
PL 32, 40101 Jyväskylä.
www.radiohistoria.fi 

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Kaksi kide-
vastaanotin-
ta 20-luvulta, 
taaimmainen 
saksalainen 
Eswe-merk-
kinen.

Saksalainen 
kansanradio 
Telefunken 
e l i  ”P ikku-
Hitler”, josta 
kansalaiset 
saivat kuul-
la johtajansa 
puheet.

Wattram-radio, alun perin amerik-
kalainen merkki, mutta jota alettiin 
valmistaa myös Suomessa vuodes-
ta1938 alkaen.

I lmar i  J ää -
maan Nuor-
ten kokeilijan 
ja keksi jä in 
kirja on ollut 
Sulo Ahon ja 
monen muun 
nuoren innoit-
taja.

VRLK, suomalainen vastine amerikka-
laiselle National-liikenneradiovastaan-
ottimelle. Tätä valmisti turkulainen 
ASA-radio 30-40 -lukujen vaihtees-
sa puolustusvoimille radiotiedustelu-
vastaanottimeksi, jona se palveli pit-
kään. Laite on toimintakunnossa. Ra-
diosta käytettiin lempinimeä "Veera".
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

Apuomena ry
Suurlohjankatu 21-23, 08100 LOHJA
puh. (019) 369 5651, fax (019) 369 5650
ulla-riitta.vikstedt@apuomena.fi 
www.apuomena.fi 

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 379 2085
etapinjarjestot@kymp.net

Betesda-säätiö
Korutie 1, 01600 VANTAA
puh. (09) 56 391, fax (09) 530 2739
betesda.saatio@betesda.fi ,  www.betesda.fi 

Elimäen Puustelli ry
Meijeritie 1, 47200 ELIMÄKI
puh. (05) 744 4120, fax (05) 744 4122
etunimi.sukunimi@elimaenpuustelli.com
www.elimaenpuustelli.com

Enon Vanhusten Tuki ry
Välskärintie 9, 81200 ENO
puh. (013) 784 1200,  fax (013) 784 1208
seija.turunen@telemail.fi 
www.kotiranta.suntuubi.com

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Palvelutalo Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 ESPOO
puh. (09) 2606 4200, fax (09) 2606 4211
kaija.viitakoski@elpy.fi ,  www.elpy.fi 

Haukiputaan Kotiapuyhdistys ry
Kirkkotie 4 A 8, 90830 HAUKIPUDAS
puh. (08) 547 5619
info@haukiputaankotiapu.com

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
etunimi.sukunimi@huili.org,  www.huili.fi 

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
palvelutalo.honkala@ruovesi.fi 
www.palvelutalohonkala.fi 

Hyvinkään veteraanitalosäätiö
Asemankatu 43 A, 05900 HYVINKÄÄ
puh. 020 7751 410, fax 020 7751 411
veteraanitalo@veteraanitalo.fi 
www.veteraanitalo.fi 

Ilmari Helanderin Vanhusten Säätiö
Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 4770 3050, fax (09) 4770 3052
www.ilmarihelanderinvanhustensaatio.fi  
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830
     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

Itä-Helsingin Lähimmäistyö Hely ry
Porttikuja 8, 00940 HELSINKI
puh. (09) 342 4700, fax (09) 3424 7060
helykoti.lampsijarvi@helyry.com
www.helyry.com 

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 JOENSUU
puh.  (013) 264 120, fax (013) 264 1290
aino.rahunen@jhoiva.fi ,  www.jhoiva.fi 

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry
Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 641 133, fax (014) 64 1155
info@jklhoivapalvelu.com
www.jklhoivapalvelu.com

Jyväskylän Mathilda-koti ry
Kyllöläntie 3, 40600 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 241 222, fax (014) 24 1222
eva-liisa.nikkanen@elisanet.fi 
www.elisanet.fi /mathilda_koti

Kanervakoti-Kanervahemmet ry
Ankkurisaarentie 4-6, 02160 ESPOO
puh. 0400 521 041, fax (09) 412 502
seija.ovaskainen-makinen@kanervakoti.fi 
www.kanervakoti.fi 

Kangasalan Palvelutalosäätiö
Finnentie 11, 36200 KANGASALA
puh. (03) 3136 0201, fax (03) 3136 0205
mirja.jussila@kangasalanpalvelutalosaatio.fi 

Kantti ry
Humalistonkatu 4, 00250 HELSINKI
puh. (09) 4342 4833, fax (09) 4342 4866
kantti@kantti.fi ,  www.kantti.fi 

Keravan Palvelutalosäätiö
Timontie 4, 04200 KERAVA
puh.  (09) 274 3540, fax (09) 2745 5445
soili.stolt-suomalainen@keravanpalvelutalosaatio.fi 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04400 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi , www.kivipuisto.fi 

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö MILJA ry
Latokartanontie 9, 00700 HELSINKI
puh. (09) 7251 5100, fax (09) 7251 5180
etunimi.sukunimi@milja.net,  www.milja.net

Koivupirtin säätiö
Mutkakatu 48 A, 33500 TAMPERE
puh. (03) 254 2700, fax (03) 254 2711
etunimi.sukunimi@koivupirtti.fi 
www.koivupirtti.fi 

Kotipirtti ry Kotipirtin Palvelutalo
Käräjätörmä 12, 33310  TAMPERE
puh. (03) 315 331, fax (03) 3153 3623 
etunimi.sukunimi@kotipirttiry.fi 
www.kotipirttiry.fi 

Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry
Jukolantie 6 B, 45200 KOUVOLA
puh. 040 7562 082 Katja Valkeinen

Käpyrinne ry
Ilmattarentie 2, 00610 HELSINKI
puh. (09) 728 8800, fax (09) 728 88040
paivi.tiittula@kapyrinne.fi ,  www.kapyrinne.fi 

Kössi-säätiö
Parolantie 22, 13130 HÄMEENLINNA
puh. (03) 617 9041, fax (03) 617 9044
etunimi.sukunimi@kossisaatio.fi 

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Hirsimetsäntie 64, 15200 LAHTI
puh.  (03) 875 590, fax (03) 875 5950
llpry@phnet.fi , arja.etuaho@phnet.fi 
www.lahdenlahimmaispalvelu.fi 
 
Lauttasaaren Vanhustentalosäätiö
Pohjoiskaari 1-3, 00200 HELSINKI
puh. (09) 6829 0722
info@lauttasaarenvanhustentalo.fi 
www.lauttasaarenvanhustentalo.fi 

Lempäälän Ehtookoto ry
Katepalintie 9, 37500 LEMPÄÄLÄ
puh. (03) 374 4801, fax (03) 374 4835
jaana.holm@ehtookoto.fi ,  www.ehtokoto.fi 

Leppärengas ry
Kievarinkatu 7,  PL 42,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
toimisto@lepparengas.fi ,  www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5252, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

Naantalin aurinkosäätiö
Myllynkiventie 5,  21100 NAANTALI
puh. (02) 5334 334, fax (02) 4358 808
pirjo.maja@aurinkosaatio.fi 
www.aurinkosaatio.fi 

Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry
Kirkkokatu 7,  29250 NAKKILA
puh. (02) 537 2945, fax (02) 537 2948
keinustooli@kolumbus.fi 

Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
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Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

Palveluyhdistys Rateva ry
Keskustie 5 A
49700 Miehikkälä
puh. (05) 7490 401, fax (05) 7490 408
rateva@kymp.net,  www.rateva.fi 

Parasta elämänlaatua PAELLA ry
c/o Laaksonen
Holvikaarenkuja 1, 05400 JOKELA
puh. 040 707 9639, fax (09) 417 3639
vuokko.laaksonen@svtl.fi 

Parhaat Vuodet ry
Tehtaankatu 14, 08100 LOHJA
puh. 0440 456135
hongistoky@luukku.com

Pohjois-Helsingin Lähimmäistyö 
PULMU ry
Mäkitorpantie 21 A, 00640 HELSINKI
puh. (09) 754 3854, fax (09) 754 2151
pulmu@pulmu.fi ,   www.pulmu.fi 

Porin Vanhustenkotiyhdistys ry
Juhana Herttuankatu 17, 28100 PORI
puh. (02) 621 6692, fax (02) 621 6690
viikkarinvalkama@pori.fi 

Pyhtään Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Palvelutalo Mäntyrinne
Siltakyläntie 273 D, 49220 SILTAKYLÄ
puh. 040 848 1852
pyhtaan.vhy@kymp.net
www.palvelutalomantyrinne.fi 

Ruissalo Säätiö 
info@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskatalojen Palveluyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
etunimi.sukunimi@ruskatalot.fi 
www.ruskatalot.fi  
     Palvelutalo Ruskakoti
     Peräsimentie 5, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5000
     Palvelutalo Ruskala
     Asemamestarinkatu 6, 28100 PORI
     puh. (02) 641 5400
     Palvelutalo Ruskahovi
     Peräsimentie 3, 28190 PORI
     puh. (02) 627 5300
     Palvelutalo Ruskalinna
     Kouvonraitti 12 ja 14, 28370 PORI
     puh. (02) 627 5600

SALVA ry Palvelukeskus Ilolansalo
Ilolankatu 6, 24240 SALO
puh. (02) 721 3350, gsm 044 721 3350
anne.juntti@salva.fi ,  www.salva.fi 

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
www.seutulanharjunhoivakoti.com

Sodankylän vanhustenkotiyhdistys ry
PL 60, 99601 SODANKYLÄ
inga.mukku@sodankyla.fi 

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Jänistie 1, 31400 SOMERO
puh. (02) 22990, fax (02)  229 940
neuvonta@lamminniemi.fi ,  www.lamminniemi.fi 

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hitsaajankatu 9 A, 7. krs., 00810 HELSINKI
puh. (09) 726 2422, fax (09) 685 4223
info@suvantory.fi ,  www.suvantory.fi 

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Salhojankatu 27 B 2, 33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
info@tetuko.fi ,  www.tetuko.fi 

Tampereen Naisyhdistys
Jaakonmäenkatu 5, 33560 TAMPERE
puh. (03) 253 8100, fax (03) 253 8125
lahdensivunkoti@tampereennaisyhdistys.fi 
www.lahdensivunkoti.fi 

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
pertti.hjelm@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

Tohka Säätiö
Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
puh. 020 7850 740, fax (03) 576 6477
tohkatalo@tohkasaatio.fi 
www.tohkasaatio.fi 
     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry
Luolavuorentie 4, 20810 TURKU
puh. (02) 282 0200, fax (02) 282 0201
kotikunnas@kotikunnas.fi ,  www.kotikunnas.fi 
 
Ulvilan Vanhustenhuoltoyhdistys ry
Pappilanlammen palvelukeskus
Pappilantie 3, 28450 VANHA-ULVILA
puh. ja fax (02) 538 9838
etunimi.sukunimi@ulvila.fi 
www.pappilanlampi.fi 

Uudenmaan Vanhustenhuollon
Kannatusyhdistys ry
Jääskentie 22, 02140 ESPOO
puh. (09) 540 4860, fax (09) 5404 8629
toiminnanjohtaja@mantyranta.fi 
www.mantyranta.fi 

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
sirkku.rannikko@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
etunimi.sukunimi@vpty.fi ,  www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

Varkauden Vanhaintukisäätiö
Vattuvuorenkatu 68, 78210 VARKAUS
puh. (017) 555 2152, pirjo.lind@vvts.fi 

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. 010 4206 220, fax 010 4206 229
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
asta.kaitila@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 



Arvoisa lukija,

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry on julkaissut Vanhus-
tenhuollon Uudet Tuulet -lehteä vuodesta 1993. Monipuo-
linen lehti sisältää mm. tietoa käytännön vanhustentyöstä 
sekä asiantuntijoiden ja vanhusten näkemyksiä, kokemuk-
sia ja mielipiteitä. Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehdessä 
on kiinnostavaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin ikäh-
misille.

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tilausta 
edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa vain 36 
euroa tai kestotilauksena 33 euroa! Soita Eija Uuksulainen 
puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi  
tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuonna 
2010: Koulutus ja rekrytointi, Laadukas hoito ja palvelu, Tek-
nologia ja apuvälineet, Turvallisuus, Dementia ja muisti-
sairaudet, Ennaltaehkäisy.

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
17.3.2010.


