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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Vain elämää, ei sen enempää?

Vuosi vaihtui, ja samalla alkoi 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 

liiton 60-vuotisjuhlavuosi. 

Vallin 60:een vuoteen mahtuu 
paljon ajatuksia, sanoja ja te-

koja. On mielenkiintoista tutus-
tua aikaan taaksepäin. Mitä isoja 
linjauksia ja teemoja löytyykään 
eri vuosikymmeniltä. Vallissa val-
mistellaan parhaillaan uutta stra-
tegiaa ja on aika visioida rohkeas-
ti myös tulevaa. Nyt juhlavuonna-
kin teemme töitä hyvän ikäänty-
misen puolesta. Pysähdyin miet-
timään, mitä on hyvä ikääntymi-
nen yksilötasolla. Yhtä vastausta 
tai kaiken kattavaa listaa en saa 
aikaiseksi. Subjektiivinen koke-
mus määrittelee melkoisesti. Val-
lin nykyi sestä strategiasta löytyy 
ihmiskäsitys: Jokaista ihmistä on 
kunnioitettava omana itsenään. 
Jokaisella on oikeus mielekkää-
seen ikääntymiseen. 

Entä mitä sisältyy hyvään hoi-
toon? Valtakunnallinen sosiaa-

li- ja terveysalan eettinen neuvot-
telukunta ETENE on julkaissut ra-
portin vanhusten hoitoon liittyvis-
tä eettisistä periaatteista (ETENE-
julkaisuja 20). Periaatteissa koros-
tetaan myös vanhuksen kohtelua 
yksilönä. Hoito lähtee vanhuksen 
omista tarpeista ja toiveista, kun-
nioittaa hänen arvojaan ja arvos-

taa hänen näkemyksiään. ETENEn 
tiivistetyssä kannanotossa koros-
tetaan vanhuksen oikeuksia, mm. 
oikeus osallistua hoi toaan ja hoito-
paikkaansa koskevaan päätöksen-
tekoon, oikeus turvalliseen lääke-
hoitoon, oikeus hyvään ja oireen-
mukaiseen hoitoon ja arvokkaa-
seen kuolemaan. 

Hyvä hoito tarvitsee osaavia 
ja ammattitaitoisia tekijöitä. 

Vanhukset puhuvat myös hyvistä 
hoitajista. Olisikin mielenkiintois-

ta kuulla vanhusten omia määri-
telmiä siitä, millainen on hyvä hoi-
taja. Meistä jokainen voi miettiä, 
millaiset hoidon kriteerit ovat, jot-
ta hoito on hyvää. 

Eettisyys on kaiken työn perus-
ta. Jotta hyviä hoitajia on riit-

tävästi, tulee heistä pitää hyvää 
huolta. Myös muut henkilöstö-
ryhmät, johtajia unohtamatta 
tarvit sevat hyvää huolenpitoa. Ku-
ka sitten toimii huolenpitäjänä? 
Me kaikki. Työyhteisöjen hyvin-
voinnin ylläpitämiseen tarvitaan 
kaikkien panostusta ja hyvää joh-
tamista. Osa työskentelee melko 
yksin, henkisesti ja fyysisesti ras-
kaissa tilanteissa. Myös omasta 
hyvin voinnista on välitettävä ja pi-
dettävä huolta. Pieniltäkin tuntu-
vat ideat ja muutokset työkäytän-
nöissä voivat johtaa työn kuormit-
tavuuden vähenemiseen ja myös 
vanhusten kokeman hyvän hoi-
don lisääntymiseen.

Yhteistyötä tarvitaan hyvien 
työkäytäntöjen jakamiseen ja 

kehittämiseen. Tässä Valli on teh-
nyt töitä yhdessä jäsenjärjestöjen 
kanssa jo 60 vuotta ja hyvän ikään-
tymisen puolesta jatketaan työtä 
yhdessä eteenpäinkin.

Mukavaa ja onnellista alkanut-
ta vuotta kaikille!
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– Kuolema on yhä tabu monis-
sa vanhusten palvelutaloissa, 
kuolemaa pelätään. Vaikka jo-
kaiselle on itsestään selvää, et-
tä se on edessäpäin, psykologi 
Pirkko Lahti pohtii.
Psykologi Pirkko Lahdelle kuolema 
on kiinnostava aihe – nimenomaan 
siksi, että se on vielä monelle tabu.

– Luulen, että kuolemassa pelä
tään eniten yksin olemista. Että ku
kaan ei ole läsnä kuollessa. Toisaal
ta aika monet varmaan toivovat, et
tä kuolema tulisi nukkuessa. Arve
len myös, että ihmiset pelkäävät esi
merkiksi kaatuvansa ja jäävänsä ki
vuissaan pitkäksi ajaksi makaamaan, 
eikä apua ei ole saatavissa,  Pirkko 
Lahti pohtii.

– Onnelliseen kuolemaan kuuluu 
varmaan se, että saa kuolla rauhas
sa. Eikä esimerkiksi sairaalassa kirk
kaiden lamppujen, melun ja teräk
sen keskellä.

Pirkko Lahden mukaan omaiset 
saattavat pelätä vanhuksen kuole
maa siksi, että he pelkäävät syyllis
tyvänsä "etteivät he ole pitäneet tar
peeksi huolta". 

– Ihmiselle täytyy antaa lupa kuol
la, lupa lähteä. Se usein helpottaa 
päätöstä siitä, että nyt voin kuolla,.

– On selkeä ero siinä, kuoleeko 
nuori vai vanha ihminen. Nuoren ih
misen kuolema tuottaa tuskaa, mut
ta vanhan ihmisen kuolemassa näh
dään, että ihminen pääsee ansaitse
maansa lepoon.

Ihmisen kunnioittamista on se, 
että kerrotaan hänen kuolleen
Joissakin vanhusten palvelutaloissa ei 
kerrota siitä, jos joku asukas on kuol
lut. Pirkko Lahden mukaan ihmisen 
kunnioittamista on se, että kerrotaan 
hänen kuolleen.

– On aivan turha yritä salata jon
kun kuolleen. Ihmiset lukevat sen 
käyttäytymisestä. Joku ei ole ollut 
pitkään aikaan ruokapöydässä, hä
net on viety sairaalaan ambulanssil
la ja niin edelleen. Toisaalta on myös 
muut asukkaat voivat kokea sen louk
kaavana, jos heille ei kerrota jonkun 
kuolemasta. En ymmärrä, miksi kuo
lema pitäisi salata. Eri asia tietysti on, 
jos joku on erikseen pyytänyt, että 
hänen kuolemastaan ei kerrota. Nä

Psykologi Pirkko Lahti:

Kuolemaa yhä pelätään

– Etiikka on vanhustyön suuri kysymys. Pohditaan sitä, että mitä on hyvä hoito, ja mitä sillä itse kukin tarkoittaa. Mitä 
sillä tarkoittaa vanhus itse, omainen tai kunnan virkamies. Hyvää hoitoa voi tulkita monella tavalla, Pirkko Lahti arvioi.
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mä salaamiskäytännöt menevät jos
kus vähän yli.

– Haluaisin, että ihminen kuolee 
arvokkaasti, ja silloin siihen kuu
luu tietyt rituaalit. Kynttilä ja valo
kuva pöydällä, kukkia, suruliputus. 
Rituaalit voivat olla myös omaperäi
siä. Näihin rituaaleihin osallistumal
la myös muut osoittavat kunnioitus
taan kuolleelle.

Pirkko Lahden mukaan jokaises
sa palvelutalossa pitäisi voida kuol
la. Myös saattohoitoon pitäisi olla 
mahdollisuus. Saattohoito on yleensä 
lyhyt aikaista, joten ei sen järjestämi
nen pitäisi olla ylivoimaista.

– Ylipäätään kuolemaan suhtautu
minen sekä saattohoito ovat palvelu
taloissa ensisijaisesti tahdosta ja asen
teista kiinni.

Kuoleminen tapahtuu 
asteittain
Pirkko Lahti muistuttaa, että kuole
minen tapahtuu asteittain. Vanhuk
silla kontaktit muihin ihmisen vähe
nevät ja voivat loppua kokonaan, 
yhteis kunnallinen kiinnostus lakkaa 
ja ihminen riutuu myös sosiologises
ti. Lopuksi tulee psykologinen ja vii
meiseksi fysiologinen kuolema. 

– Kuolemisessa on myös kaksi 
vaihtoehtoa. Ihminen alkaa itse aktii
visesti vanhetessaan työntää asioita 
itsestään poispäin, vaikkapa vähentä
mällä harrastuksiaan. Toinen vaihto
ehto on sairastuminen, ja sitä kaut
ta asioita alkaa tippua pois, Pirkko 
Lahti toteaa.

Lahden mukaan kiinnostunut ih
misen elämän pidentämiseen ei joh
du kuoleman pelosta vaan lääke
tieteellisestä kiinnostuksesta. Tiede 
haluaa nähdä, kuinka pitkäksi ihmi
sen eliniän saa.

Vanhustyössä on paljon 
määrittelemättömiä asioita
– Etiikka on vanhustyön suuri kysy
mys. Pohditaan sitä, että mitä on hy
vä hoito, ja mitä sillä itse kukin tar
koittaa. Mitä sillä tarkoittaa vanhus 
itse, omainen tai kunnan virkamies. 
Hyvää hoitoa voi tulkita monella ta
valla. Asetumme mielellämme hyvien 
eettisten periaatteiden taakse, mutta 
hyvin harvoin niitä kirjoitetaan au
ki, että mitä niillä tarkoitetaan. Etiik
ka on ikään kuin pyhä sana, ja kaikki 
kumartavat, Pirkko Lahti huomaut
taa humoristisesti.

– Sekin on eettinen kysymys, että 
kuinka paljon ihmistä pitäisi lääki
tä, jotta saadaan kipu pois. Jotta hän 
voisi kuolla onnellisena.

– Vanhustyön kipukohtia ovat eet
tisyyden kannalta esimerkiksi läsnä
olon riittävyys. Paljonko vanhuksen 
kanssa puhutaan, kuinka paljon hä
nen kanssaan ollaan. Konfl iktitilan-
teissa hyvä hoito kääntyy esimerkiksi 
kysymysten "montako vaippaa anne
taan Helsingissä, montako Espoos
sa, monta Vantaalla" 
ympärille.

– Arvokas elämä 
ja arvokas kuole
ma ovat myös asioi
ta, joita mielellään 
korostetaan, mutta 
harvoin niitä analy
soidaan. Jokaisella 
ihmisellä on oma kä
sityksensä siitä, mitä 
on arvokas kuolema. 
Itse arvioin, että ar
vokkaaseen kuole
maan kuuluu se, et
tä ihminen saa kuol
la rauhassa, arvostet
tuna, kivutta, omais
ten läsnä ollessa. Hä

Kuolemaa yhä pelätään
nelle jää tunne, että hän on tärkeä. Ja 
tietenkin jokin rituaali, Lahti pohtii.

Jääkö henki leijumaan 
kuolleen ympärille?
Pirkko Lahti kertoo, ettei hän kuu
luu mihinkään uskonnolliseen yhdys
kuntaan. Hän kuitenkin on pohtinut 
sitä, että mitä hengelle tapahtuu kuo
lemassa. Jääkö henki kiertelemään 
ruumiin ympärille?

– Oma äitini teki kuolemaa viisi 
kertaa, ja viisi kertaa minut hälytet
tiin paikalle. 

Lahti aprikoi, että jos henki pois
tuu ruumiista, niin jäljellä on vain 
ruumiin kuolema. Länsimaissa kuo
lema ajatellaan ennen kaikkea fyysi
senä tapahtumana. Itämaisissa us
konnoissa, kuten buddhalaisuudessa 
ja hindulaisuudessa, ruumis ja henki 
erotetaan selkeästi. Ihmisen kuolles
sa henki jatkaa matkaansa. 

– Kyllä länsimaiset ihmiset voisivat 
pohtia sitä, että onko henki olemassa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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– Yhteiskunnallinen tilanne heijastuu etiikassa siinä, miten tär-
keälle sijalle etiikka kulloinkin asetetaan. Suomalaisessa yhteis-
kunnassa suuri osa voi hyvin, he tulevat toimeen tuloillaan ja saa-
vat tarvitsemiaan palveluja.  Sitten on osa ihmisiä, joille kasau-
tuu paljon ongelmia.  Suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuu 
jotakin, joka sallii yhden ihmisryhmän tilanteen heikentymisen, 
Päivi Topo pohtii.

malla osalla iäkkäistä ihmisistä, sillä 
esimerkiksi asumistaso on noussut.

– Sitten on ihmisiä, joilla esimer
kiksi palveluiden taso on huonon
tunut. Erityisesti maaseudulla asu
vat ihmiset kärsivät huonoista kulku
yhteyksistä ja siitä, että palvelut kuten 
ruokakauppa ovat kaukana. Koko 
yhteiskunnan kannalta tietotekno
logia tarjoaa jatkuvasti uusia ratkai
suja, mutta pystyvätkö iäkkäät käyt
tämään niitä.

– Huolena on, että jos yhteiskun
nan repeäminen jatkuu, niin meillä 
on vanhuksia, joille kasaantuu kai
kenlaisia ongelmia: toimeentulo, 
mielen terveys ja sosiaalisia ongel
mia. Tällainen yhteiskunnan repeä

ETENEn pääsihteeri Päivi Topo

Etiikan näkökulmasta on luontevaa 
korostaa heikompien asemaa

Päivi Topo on sosiaali ja terveys
alan eettisen neuvottelukunnan 
ETENEn pääsihteeri – tosin hän 
aloittaa helmikuussa Ikäinstituutin 
johtajana. Topoa kiinnostaa ikä ja 
eriarvoisuuskysymykset, ja niiden pa
rissa hän on tehnyt paljon tutkimus
ta. ETENEssä hän on ollut näkö
alapaikalla eettisten kysymysten suh
teen.

Eettisyys ja etiikka eivät ole help
poja asioita. Päivi Topo korostaa en
nenkaikkea sitä, että vastaukset eetti
siin kysymyksiin riippuvat hyvin mo
nista asioista, kuten näkökulmasta ja 
yhteiskunnallisesta tilanteesta.  Jos 
puhutaan vanhuudesta ja etiikasta, 
niin ennen kaikkea on kyse hyvästä 
elämästä. Hyvän elämän edellytyk
set näyttävät parantuneen suurim

– Vanhusjärjestöillä on iso tehtävä nostaa esille kaikkein huonoimmassa asemassa olevat iäkkäät ihmiset, Päivi To-
po korostaa.
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  jatkuu seuraavalla sivulla->

”Vanhuus on kiinnos-
tavaa siksi, että siitä 
puhutaan usein yhtenä 
kokonaisuutena. Ei puhu-
ta keskiluokkaisista van-
huksista, työläisvanhuk-
sista tai yläluokkaisista 
vanhuksista. 

minen pitäisi pystyä estämään.
– Etiikan näkökulmasta on luon

tevaa korostaa näiden ihmisten tilan
netta ja siinä tapahtuvia kehityssuun
tia. Tässä suhteessa vanhusjärjestöil
lä on iso tehtävä nostaa esille kaik
kein huonoimmassa asemassa olevat 
iäkkäät ihmiset. Vaikka enemmistö 
iäkkäistä näyttää voivan yhä parem
min, niin ei ole hyväksyttävää, että 
on myös pieni vähemmistö, joka voi 
yhä huonommin.

Yhteiskunta on 
keskiluokkaistunut
– Se, että yhteiskunta sallii heikoim
massa tilanteessa olevien ihmis
ryhmien tilanteen heikentymisen, 
kertoo yhteiskunnasta aika paljon. 
Voi jopa sanoa, että nämä heikom
mat ovat osin kustantaneet enem
mistön hyvinvoinnin. Tässä ajassa on 
jotakin, joka ei vaali solidaarisuutta, 
vaan ylikorostaa yksilön vastuuta ja 
yksilön vapautta, Päivi Topo pohtii.

– ETENEn tuore julkaisu Etiikan 
tila sosiaali ja terveysalalla kertoo, et
tä lähes millä mittarilla tahansa kat
sottuna heikommassa asemassa ole
vien tilanne on monin tavoin huo
nontunut.

Päivi Topo arvioi, että yksilö
keskeisyyden korostaminen voi osit
tain johtua siitä, että yhteiskunta on 
keski luokkaistunut. Vielä 70luvulla 
keskiluokka oli pieni, ja jokaisen ih
misen kokemuspiiriin kuului monen
laisia ihmisiä. Nyt kun keskiluokka 
on suuri, voi se seurustella yhä enem
män vain keskiluokan kanssa. Täl
löin on helpompaa sulkea silmät hei
kommassa tilanteessa olevien ihmis
ten tarpeilta.

Vanhuksia ei nähdä yksilöinä
Päivi Topo korostaa, että eriarvoi
suuskysymykset ovat yhteiskunnan 
arvojen ydintä. Ne eivät kosketa yk
sistään nuoria tai vanhoja, vaan ne 
heijastavat koko yhteiskuntaa ja sen 
tilaa.

– Vanhuus on kiinnostavaa sik
si, että siitä puhutaan usein yhtenä 
koko naisuutena. Ei puhuta keski
luokkaisista vanhuksista, työläis
vanhuksista tai yläluokkaisista van
huksista. Harvoin nostetaan esille 
vanhuksien sosiaalinen tausta. Van
huus on ikään kuin viitta, merkki 
ihmisessä, joka peittää alleen kaikki 
muut asiat, Topo korostaa.

– Ei puhuta myöskään mies tai 
naisvanhuksista. Kuitenkin 89vuo
tiaan miehen vanhuus on ihan eri asia 
kuin saman ikäisen naisen. 89vuo
tiaalla miehellä ei ole enää kovin pal
jon miespuolisia ikätovereita. On 
myös muistettava, että iäkkäät ihmi
set ovat edelleen kansalaisia ja heitä 
koskevat samat perusoikeudet ja vel
vollisuudet kuin muitakin.

Topo  muistuttaa, että ihmisten 
sosio ekonominen tausta vaikuttaa 
siihen, millaiseksi vanhuus muodos
tuu. Korkea koulutustaso merkitsee 
hyviä tuloja, ja sitä todennäköisim
min ihminen myös elää terveenä ja  
pitempään kuin vähemmän koulutet
tu, raskasta fyysistä työtä tehnyt ih
minen. Harvoin kuitenkin kysytään 
raskasta fyysistä työtä tehneeltä, mil
lainen visio hänellä on vanhuudesta.

Päivi Topon mukaan, kun puhu
taan vanhuksista ja etiikasta, Suo
messa on nähtävissä kolme tärkeää 
asiaa: eriarvoisuuskysymykset, sitten 
on vanhuksiin ja vanhuuteen liitty
vät optimisti – joka näkyy mm. ikä

laissa, sekä vanhusväestön lisäänty
misen ja huoltosuhteen huonontu
misen myötä tullut iäkkäille ihmisille 
välittyvä syyllistäminen "teitä on lii
kaa". Kuitenkin väestön ikääntymi
nen – joka tulee osittain eliniän pi
tenemisestä – on ollut yhteiskunnal
linen tavoite. Yhtä hyvin nuoria ai
kuisia voitaisiin syyllistää kysymällä 
"miksi te ette tee lapsia".

Suomeen mahtuu 
yksi totuus kerrallaan
Viime vuosina on paljon puhuttu 
iäkkäiden ihmisten itsemääräämis
oikeudesta sekä halusta asua omissa 
kodeissaan. Valtakunnallinen tavoi
tekin on, että 98 prosenttia vanhuk
sista asuisi omassa kodissaan. 

– Suomi on pieni maa, ja tänne 
mahtuu yksi totuus kerrallaan. Nyt 
se totuus on kotona asuminen. Yhtä 
hyvin voitaisiin ajatella, että ratkaisu 
löytyisi siitä, että olisi mahdollisim
man kevyitä, mutta tarpeisiin vastaa
via asumispalveluita. Tavallaan kes
kustelu lukittuu sillä, että korostetaan 
vanhusten haluavan asua kotona. 

Etiikan näkökulmasta on luontevaa 
korostaa heikompien asemaa
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Päivi Topo aloittaa helmikuus-
sa Ikäinstituutin johtajana. Ny-
kyinen johtaja Anneli Sarvimäki 
jää eläkkeelle maaliskuun alus-
sa.
– Ikä ja siihen liittyvät kysymykset 
yhteiskunnassa kiinnostavat minua. 
Olen tutkinut ikääntymistä eri nä
kökulmista. Aloitin nuoruuden tut
kijana, sitten tutkin keskiikäisiä ja 
ny kyään vanhuutta. Ikäinstituutin 
toimintaa olen seurannut ainakin 20 
vuotta, Päivi Topo kertoo.  

– Olen kiinnostunut myös eriar
voisuuskysymyksistä; mikä saa ai
kaan sen, että yhteiskunnan resurs
sit jakaantuvat epätasaisesti. Tässä 
suhteessa ikäkysymykset ovat ihan 
oma lukunsa. Minun elinaikanani ih
misten köyhyys on vähentynyt dra
maattisesti, ja sitä myöten vanhusten 
asema on parantunut. Silti edelleen 
on joukko pienituloisia vanhuksia. 

– Ikäinstituutti on kansainvälises
tikin hyvin kiinnostava, se on uran
uurtaja. Ikäinstituutissa puhuttiin 
monimuotoisesta hyvän ikääntymi
sen edistämisestä jo ennen kuin edes 
YK oli herännyt siihen. Hyvinkin iä
käs ihminen voi vaalia ja jopa edis
tää omaa toimintakykyään moni
muotoisesti; sosiaalisesti, psyykki
sesti ja fyysisesti. Hyvin mielelläni 
lähden Ikäinstituutin monipuoliseen 

toimintaan mu
kaan, sillä yhteis
kunnassa ikään
tyminen näyttäy
tyy aika kapeasti, 
ikääntyvät ja pal
velut kysymyk
senä, Päivi Topo 
kertoo.

Topo korostaa, 
että vanhusten 
palvelut on järjes
tettävä, ja palve
luiden on vastatta

Päivi Toposta 
Ikäinstituutin johtaja

Topon mukaan esimerkiksi yksit
täisten iäkkäiden ihmisten aloitteesta 
rakennettu kerrostalo ja siihen liitty
vä asuinyhteisö nimeltä Loppukiri on 
hyvä esimerkki siitä, että yhteiskun
ta ei vielä tue tämäntyyppisiä toimin
tamalleja, joissa ihmiset itse vapaa
rahoitteisilla markkinoilla järjestele
vät omaa asumistaan ja luovat yhtei
söjä toinen toistensa tueksi.

– Voi olla, että vanhusten asumi
nen kotona tulee yhteiskunnalle hal
vemmaksi kuin palvelutaloissa tai lai
toksissa asuminen.  Mutta ehkä to
tuus löytyisi siitä, että vanhat ihmiset 
haluavat pärjätä mahdollisimman hy
vin ja mahdollisimman pitkään omil
laan. Sen sijaan, että kysytään koto
na asumisesta, pitäisi kysyä, että ko
keeko hän turvallisuutta vai turvat
tomuutta, ja pystymmekö me vastaa
maan apua tarvitsevan turvallisuu
den tarpeeseen, Päivi Topo pohtii.

– Kysymyksillä voidaan vaikuttaa 
hyvin paljon siihen, mitä saadaan 
vastaukseksi.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

va tarvetta. Ikäinstituutin näkö kulma 
kuitenkin painottuu vanhusten omiin 
kykyihin elää hyvää ja omannäköistä 
elämää, ja se kiehtoo Topoa.

– Ikäinstituutti on paikka, jon
ka kautta voi luontevasti tarkastella 
vanhaa ihmistä kansalaisena. Yhteis
kuntatieteilijänä ajattelen, että perus
oikeuksien kunnioittaminen takaa 
jokaiselle ihmiselle perustan hyväl
le elämälle.

Päivi Topo on työskennellyt pit
kään valtion hallinnossa: Stakesis
sa, THL:ssa, Suomen Akatemiassa 
ja viimeksi ETENEssä. Siirtyminen 
Ikäinstituuttiin merkitsee myös ihan 
uudenlaista työympäristöä. 

– Kolmannen sektorin vetovoima 
on ketteryys. Voidaan nopeasti tart
tua ajassa liikkuviin asioihin ja pyr
kiä löytämään muualla tehdyn työn 
perusteella hyviä käytäntöjä ja kokei
lemaan niitä. Nimenomaan se, mi
ten tieto kääntyy toiminnoiksi, sii
nä kolmannen sektorin rooli on erit
täin tärkeä. Tietenkään ei yksin, vaan 
yhteis työssä kuntien ja muiden toi
mijoiden kanssa.

– Ikäinstituutilla on tuore strate
gia, joka on mielestäni erinomainen. 
Ikäinstituutilla on erinomaista asian
tuntijuutta työntekijöissä ja hyvä hal
litus, ja se näkyy myös strategiassa. 
Uutena johtajana on helppo tarttua 
toimeen, Päivi Topo luonnehtii.

Teksti: Kari Uittomäki



9VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2013

Huomispäivän etiikkaa
Vanhetessaan sitä huomaa, miten 
maailma muuttuu nopeasti. Äidin-
äitini ei ollut käynyt koulua lain-
kaan. Äitini näki ensimmäisen sähkö-
lampun syttyvän Vaasan työläis-
kaupunginosaan. Itse olen elänyt en-
si vuosikymmenen elämästäni ilman 
vesiklosettia, puhelinta ja jääkaappia. 
"Älkää kaatako maitohinkkiä porstu-
assa mennessänne" –  eikä se ollut 
vain suutarinakan kehtolaulu. Lapse-
ni näkivät tietokoneiden tulon kotei-
hin. Lapsenlapset ovat melkein digi-
natiiveja. Koulutus on nyt kaik kien 
ulottuvilla. Arkielämän toimet ovat 
kaikki koneistettuja. Tieto kasvaa hui-
maa vauhtia, teknologia edistyy yhä 
nopeam min, maailma on ihan pien-
tenkin lasten käsillä. Mihin tämä elä-
mä on oikein menossa? 

Minusta tuntuu, että kehitykses-
sään ihmiskunta joutuu koko ajan 
tienhaaraan, jossa valitaan tuleva 
suunta. Useimmiten sota on voitta-
nut rauhanomaisen tien. Aikanaan 
atomin ytimen halkaisu ja sen tuot-
tama energia voitti uusiutuvat ener-
giat; ajatelkaapa, missä olisimme, jos 
seitsemänkymmentä vuotta olisi ke-
hitelty ydinenergialle vaihtoehtoja. 
Ehkäisyvälineiden kehittelyssä valit-
tiin ensin naiset kohteiksi, ei miehet. 
Nyt työn alla on geeniteknologia. 

Ihmisen koko geenirakenne tunne-
taan. Tarjolla on geenihoitoja, joista 
ennakoidaan täsmäparannuksia mo-
niin sairauksiin. Kantasoluista kasva-
tellaan kokonaisia uusia elimiä. Si-
kiön sukupuolen määritys on käynyt 
yksinkertaiseksi, niinpä mo niaalla 
tyttö sikiöitä abortoidaan vauhdilla. 
Esimerkiksi Intiassa ja Kiinassa tyttö-
jä alkaa olla niin vähän, että väestö-
rakenne todella vinoutuu. Hyvä ja pa-
ha, oikea ja väärä ottavat koko ajan 
mittaa toisistaan. Jo Hippokrateen 
ikiaikainen lääkärinvala sanoo: "Elin-
tapoja koskevia ohjeita tulen käyt-
tämään sairaiden hyväksi kykyni ja 
harkin tani mukaan: tulen torjumaan 

kaiken, mikä voi olla vahingoksi ja 
vääryydeksi".

Bioetiikan professori Matti Häyry 
on käynyt käsiksi tällaisiin monimut-
kaisiin eettisiin teemoihin uudes sa 
kirjassaan Ihminen 2.0. Jo kirjan nimi 
vähän kylmää – olemmeko niin pit-

tikittää loppuun. Pitääkö tämä paik-
kansa vai voidaanko vanheneminen 
pysäyttää tai jopa kumota?"

Millainen olisi tulevaisuudessa van-
huuden etiikka? Onko meissä "paras-
ta ennen" -päiväys? Vanhuuden tut-
kijat ovat ihan tosissaan esittäessään, 
että lähitulevaisuudessa ihmiset elä-
vät sadan kahdenkymmenen vuoden 
ikäiseksi, ehkä vielä pidempään. Jo 
tämä herättää yleensä vanhoissa ih-
misissä hyvin kahtalaisia tunteita, ja 
useimmat torjuvat tämän mahdolli-
suuden. Luomuvanheneminen saa 
paljon kannatusta vanhojen parissa. 
Ryppyvoiteet ovat kuitenkin pien-
tä sen rinnalla, mistä tiede oikeasti 
haaveilee tänään. Tulee kyborgeja, 
puoliksi koneita, puoliksi ihmisiä, tu-
lee ihmistä viisaampia robotteja, tu-
lee uusia maksoja, sydämiä ja kuulo-
luita, mutta tuleeko uusia aivoja? Häy-
ry jo vilauttaa ihmisen mielen lataa-
mista tietokoneelle. Sinne tallenne-
taan kokemuksemme, tunteemme, 
tietomme ja toiveemme? 

Onneksi etiikassa on myös kyse py-
syvistä asioista. Nykyisessä, melkein 
historiattomassa ajassa eläville ih-
misille tulee yhä tärkeämmäksi ym-
märtää menneisyyttä. Kaikki kehitys 
ei vain syöksy ajassa eteenpäin taak-
seen vilkuilematta, vaan meidän on 
ymmärrettävä, mistä olemme lähtöi-
sin. Köyhä Suomi on kädenojennuk-
sen päässä takanamme. Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liiton alku peräinen 
nimi Koteja vanhuksille on kuvaavan 
koskettava. Samojen, kaukaa periyty-
vien pysyvien arvojen kanssa elämme 
tänäänkin. Ihmisen elämä on aina ar-
vokas. Oikeudenmukaisuus ja tasa-
arvo tuottavat hyvinvointia. Rehelli-
syys maan perii. Ilman rakkautta ei 
voitaisi elää. Syntymä, vanheneminen 
ja kuolema ovat osa kaikkea luontoa. 
Tällaiset asiat ovat kunniassaan var-
maan lastenlastenlapsiemmekin elä-
mässä, vaikka sitten "Ihminen 3.0" oli-
si oven takana.  

källä, että ihmisestä saadaan uusi ver-
sio? Häyry kirjoittaa ihmisen kloo-
nauksesta ja kantasolututkimukses-
ta, esittelee vaikeita kysymyksenaset-
teluja lukijan haasteeksi. Hän kysyy 
myös näin: "Mikäli ihmisillä biologisi-
na olentoina on jonkinlainen 'käytet-
tävä ennen' -päiväys, vaikkapa vähän 
toistasataa vuotta syntymästä, emme 
voi tehdä muuta kuin välttää onnetto-
muuksia ja sairauksia ja elää niin hy-
vin kuin osaamme kunnes aikamme 
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Ikäinstituutin johtaja Anneli Sarvi-
mäki jää eläkkeelle maaliskuun alus
sa. Sarvimäki aloitti tutkimusjohtaja
na syksyllä 1996 ja siirtyi johtajaksi 
vuoden 2004 alussa. Hänen aikanaan 
Ikäinstituutti on muuttunut paljon.

– Aloittaessani tämä oli vielä Kun
tokallioSäätiö, ja olimme Sipoossa. 
Sieltä muutimme Kalevankadulle ja 
sieltä tänne ItäPasilaan. Aloittaessa
ni työntekijöitä oli alle 20, nyt lähes 
30. Työntekijämäärä on melkein tup
laantunut, Sarvimäki linjaa.

Työntekijämäärän kasvu on johtu
nut projekteista: Ikäinstituutilla on 
laajoja ja monivuotisia hankkeita, ku
ten Voimaa vanhuuteen ohjelma. 

Näköalapaikka yhteiskunnan 
kehitykseen
– Ikäinstituutti on hyvä näköala

paikka sen suhteen, että mitä suo
malaisessa yhteiskunnassa tapahtuu 
väes tön ikääntyessä. Ikäinstituutti 
on päässyt sellaiseen asemaan, että 
insti tuutti oikeasti pystyy vaikutta
maan asioihin hankkeiden ja asian
tuntijuuden kautta. Emme pelkäs
tään julkaise tutkimuksia, vaan levi
tämme, juurrutamme ja sovellam
me tietoa ja käytäntöjä. Meitä myös 
käytetään asiantuntijoina erilaisissa 
työryhmissä ja pyydetään lausunto
ja, Sarvimäki luonnehtii.

Vielä 80luvulla vanhusväestön 
asema oli Suomessa hyvä ja palvelut 
toimivat. Toki vanhuksia oli myös 
vähemmän. 90luvun lama kurit
ti vanhus palveluja, ja nyttemmin 
vanhus väestön kasvu, kilpailuttami
nen ja palvelun ulkoistaminen ovat 
vaikuttaneet hyvin merkittävästi van

husten palveluihin.
– Tässäkin voisi soveltaa talous

ajattelua – kyseessä on kysynnän ja 
tarjonnan laki. Jos vanhuksia on lii
kaa, niin heidän arvonsa vähenee. Jos 
vanhuksia olisi vähän, niin heidän ar
vonsa kasvaisi, Sarvimäki kärjistää.

– Vanhusten määrän kasvun ja 
väes tön ikääntymisellä on kaksi mer
kittävää vaikutusta. Julkisessa keskus
telussa pohditaan, että miten me pär
jätään näiden vanhusten kanssa. Toi
saalta vanhusten terveys ja toiminta
kyky ovat parantuneet huomattavasti 
viimeisen 20 vuoden aikana. Tähän 
Valtaa Vanhuus kampanjakin pyrki 
– vanhusten vaikutusmahdollisia on 
lisättävä ja heidän on itse vallattava 
vanhuus, Anneli Sarvi mäki pohtii.

Sarvimäki luovuttaa hyvillä mielin 
Ikäinstituutin johdon Päivi Topon 

Anneli Sarvimäki jää eläkkeelle

Ikäinstituutti on hyvä näköalapaikka

– Minua kiinnostaa esimerkiksi vanhusten itsemääräämisoikeus; mitä se tarkoittaa ja miten se toteutuu käytännös-
sä. Itse määräämis oikeus on hieno tavoite, mutta sen toteuttaminen on ongelmallisempaa, Anneli Sarvimäki kertoo.



11VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2013 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2013

käsiin. Sarvimäki arvioi, että Ikäinsti
tuutin tulevaisuuden haasteet liitty
vät ennen kaikkea talouteen.

– Instituutin talous on hyvässä 
tasa painossa, mutta kilpailu hanke
rahoista on jatkuvasti kiristynyt. Ko
ko ajan täytyy yrittää saada rahoitusta 
instituutin toimintaan ja hankkeisiin.

Eettisyys on asenteissa
– Eettisyys on ihmisten asenteissa, ja 
asenteiden kautta se näkyy toimin
nassa. Vanhustyöhön liittyvä eetti
syys on sisäänrakennettuna ihmisis
sä. En tiedä, onko eettisyys sinän
sä muuttunut viime vuosina, mutta 
yhteis kunta on muuttunut. On tullut 
jatkuva kilpailutus ja ulkoistaminen. 
Koko vanhustyötä ohjaava maailma 
on muuttunut. 

– Vaikea sanoa, mikä on hyvää ja 
huonoa pitkällä tähtäimellä. Mutta 
on olemassa vaara, että näiden talou
dellisten arvojen ja vanhustyötä te
kevien ihmisten arvojen välillä syn
tyy ristiriitaa ja konfl ikteja. Eli että on 
vaikea toteuttaa eettisiä arvoja nykyi
sessä toimintaympäristössä. On näh
tävissä, että ristiriita rasittaa ihmisiä 
ja vaikuttaa monella tavalla. En usko, 
että eettisyys itsessään on muuttunut, 
mutta maailma on muuttunut, Sarvi
mäki pohtii vanhustyön eettisyyttä.

Anneli Sarvimäkeä kiinnostaa esi
merkiksi vanhusten itsemääräämis
oikeus; mitä se tarkoittaa ja mi
ten se toteutuu käytännössä. Itse
määräämis oikeus on hieno tavoite, 
mutta sen toteuttaminen on ongel
mallisempaa. Itsemääräämisoikeus
puhe voi pitää sisällään raadollisia 
taloudellisia tavoitteita – yhteiskunta 
siirtää kustannuksia vanhusten mak
settaviksi.

– Kun puhutaan vaikkapa omais
hoitajista, niin miten hyvin omaisten 
tahto otetaan huomioon. Jos vaikka

pa muistisairas haluaa ehdottomasti 
asua kotona puolisonsa kanssa, mut
ta väsynyt puoliso ei haluaisi, niin ke
nenkä itsemääräämisoikeutta tällöin 
kuunnellaan.

Anneli Sarvimäki myös arvioi, et
tä valtakunnallinen tavoite, että van
hukset asuvat kotona, on sinänsä 
kaunis. Mutta jos ajatellaan asioita 
pitemmälle – jos vanhus ei pysty sel
viytymään omassa kodissaan – niin 
onko se hänen kannaltaan parasta. 

– Jos ihminen on hyvässä kunnos
sa, niin totta kai jokainen haluaa asua 
omassa kodissaan. Mutta jos ei pys
ty, niin mitäs sitten.

– Kotona asumista korostetaan 
ja sitä perustellaan itsemääräämis
oikeudella ja elämän laadulla. Mutta 
siinä on vahvasti taloudelliset tekijät 
taustalla. Yhteiskunta pyrkii säästä
mään kustannuksissa, ja esimerkiksi 
kotihoito ei ehdi käydä riittävän usein 
vanhuksen luona, Sarvimäki pohtii.

– Kun yhteiskunnan rahat ei
vät riitä, niin sitten halutaan vapaa
ehtoisia ja järjestöjä kotona asujien 
tueksi. Nyt näyttää siltä, että vapaa
ehtoisten täytyisi pitää huolta ihmis
ten turvallisuudesta, puhutaan naa
puriavusta. Kaikille aloille halutaan 
vapaa ehtoisia. Kuitenkaan siihen ei 
voida luottaa, että va
paaehtoisia riittää.

– Tämä on vähän 
sama asia, kun van
hainkodeista tehdään 
palvelutaloja. Vaih
detaan kyltti ja siir
retään kustannukset 
asukkaille.  Varmas
ti tapahtuu hyvääkin, 
mutta kyse on kuiten
kin piilo viestinnästä, 
Anneli Sarvimäki ar
vioi.

Kirjoittamista eläkepäivinä
 Anneli Sarvimäki toimi ennen 
Ikäinstituuttia mm. 10 vuotta  vt. 
professorina ja lehtorina Helsingin 
yliopistossa. Eläkepäivinään hän ai
koo jatkaa kirjoittamista. Työn alla 
on artikkeleita erilaisiin julkaisuihin. 
Myös jonkinlainen synteesi tähän as
tisista tutkimuksista ja töistä on mie
tinnässä.

– Kirjoitan koko ajan, mutta eläk
keellä voi kirjoittaa päiväsaikaan, ei
kä iltaisin ja öisin, Sarvimäki huo
mauttaa humoristisesti.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Ikäinstituutti on hyvä näköalapaikka

Kestotilaus 37,-7 nroa/vuosi

”Valtakunnallinen 
tavoite, että vanhukset 
asuvat kotona, on sinän-
sä kaunis. Mutta jos aja-
tellaan asioita pitemmäl-
le – jos vanhus ei pysty 
selviytymään omassa 
kodissaan – niin onko se 
hänen kannaltaan paras-
ta. 



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/201312

Vanhustenhuollon Uudet Tuu-
let -lehti pyysi muutamilta käy-
tännön vanhustyötä tekeviä, 
johtavissa asemissa olevia hen-
kilöiltä kertomaan ajatuk siaan 
eettisyydestä ja taloudesta. Täs-
sä muutama keskeinen näkö-
kulma.

Mieleltään sairaat vanhukset 
palvelutaloissa
Vanhusten hankalan käyttäytymisen 
taustalla on lähes aina psyykkinen tai 
fyysinen sairaus. Ns. hankala vanhus 
ottaa äänekkäästi esiin epäkohtia, 
usein harhoja, joita uskottelee muille 
asukkaille. Henkilöstöllä menee pal
jon aikaa vanhusten rauhoitteluun ja 
tyytymättömän vanhuksen kohtaa
miseen. Kun vielä omaiset lähtevät 
harhoihin mukaan on tilanne todel
la hankala. Jos harhat ovat asukkaalle 
erittäin todellisia, tulee hoitotyö vai

keaksi. Näitä asukkaita on yhä enem
män tavallisissa palvelu taloissa, kos
ka erilaisia laitoshoidon yksiköitä on 
vähennetty. Heille ei ole muita hoito
paikkoja. Tällöin törmäävät "muiden 
asukkaiden oikeus rauhalliseen ym
päristöön" ja "harhaisen asukkaan 
oikeus asua palvelutalossa".

Henkilöstön täydennyskoulutusta 
joudutaan painottamaan mielenter
veysasiakkaan kohtaamiseen, muun 
koulutuksen jäädessä vähemmälle.

Onko hoitajan työ 
kutsumustyötä
Hoitotyöhön ajatellaan hakeutuvan 
ns. kutsumusta tuntevia henkilöitä. 
Hoitajissa, kuten muussakin väes
tössä, on kuitenkin erilaisia persoo
nia. Suurin osa tekee työtään sitou
tuneesti ja sydämellä. Osan käytös 
on hyökkäävää tai välinpitämätöntä. 
Työnjohdon tehtävänä on huomioi

da, ettei näistä ominaisuuksista aiheu
du ongelmia. Työntekijät ovat keske
nään solidaarisia. Huonosti käyttäy
tyvän hoitajan tekemiset tulevat jos
kus työnjohdon tietoisuuteen vasta 
pitkän ajan kuluttua. Työntekijät ovat 
tuoneet esiin, etteivät he halua olla 
kantelijoita ja puhua pahaa toisistaan. 
Tässä tilanteessa vanhuksen edun on 
mentävä solidaarisuuden edelle.

Siirrytään asiakaslähtöisyydestä 
järjestelmäkeskeisyyteen
Vaikka puhutaankin vahvasti asiakas
lähtöisyydestä, käytännössä ol
laan siirtymässä entistä enemmän 
järjestelmä keskeisyyteen. Kaikilla 
omavalvonta, tietosuoja ja muilla 
säädöksillä ollaan luomassa puitteet, 
joka pahimmillaan johtaa ”valitus
yhteiskuntaan”. 

Käytännön asioissa on mielenkiin
toista, miten asukkaan itsemäärää

Eettisyys ja käytännön vanhustyö
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minen, oma tahdon mukainen toi
minta, kuntouttava ja ennaltaehkäi
sevä toiminta saadaan soviteltua hin
noitteluun. Asukas ei aina ymmärrä 
omaa parastaan esim. kuntoutuksen 
suhteen, eikä ole valmis maksamaan 
palvelusta.  Joskus myös omaisten on 
vaikea ymmärtää asukkaiden hoidon 
tarvetta/hintaa. 

Toisaalta kaupungin antamat pal
velut voivat olla eri kaupungin osto
palveluasiakkaille erilaisia. Esimer
kiksi samassa palvelutalossa olevil
le eri kuntien asukkaille pitäisi antaa 
eri määrä vaippoja. Missä on saman
arvoisuus, jos kuitenkin asukkai
den kuntoisuus ja perustarpeet ovat 
saman laiset?

Kiinnostava kysymys on myös, et
tä jos palvelutalossa asuu eitehos
tetun palveluasumisen asukkaita, ja 
talo on heidän kotinsa, mutta hei
dän asuntonsa (=paikat) tarvittaisiin 
huonompi kuntoisille. Voiko palvelu
talo tai kaupunki irtisanoa heidät, ja 
onko se eettisesti oikein? Asukkaiden 
vaihto huonokuntoisempiin tietäi
si talolle enemmän tuloja, mutta sil
ti on aiheellista kysyä em. kysymys.

Raha, eettisyys ja vanhuksen 
paras – yhteensopimaton 
yhdistelmä
Raha mahdollistaa monia hyviä 
asioi ta – säästäminen johtaa sairaal
loisiin tilanteisiin. Monella vanhuk
sella on kunniaasia päästä omillaan 
hautaan, arkkurahoja säästetään ko
ko elämä.  Moni haluaa myös selvitä 
vanhuudesta ihan itse, omin avuin. 
Poikkeuk sena on ryhmä, jonka pi
tää saada kaikki apu yhteiskunnal
ta, koska on verojakin maksettu ko
ko elämä.

Maksukyky ja maksuhalu ovat eri 
asia, maksu ollaan totuttu suoritta
maan lääkärille ja lääkkeistä. Se on ai
van luonnollista.  Moni pakenee jat
kuviin tutkimuksiin ja uusiin lääke

kokeiluihin, ei hyväksytä että ikä tuo 
tullessaan sairauksia. Lääkäri par
haimmillaan ottaa vastuun, nimen
omaan kokonaisvastuun, ja laittaa 
asioita omatoimisesti vireille

Vanhan ihmisen päädyttyä hoito
yksikköön, ongelmia on runsaas
ti. Kotioloissa perustarpeiden ol
tua heikolla tolalla (ruokailu, päivä
rytmi, lääkitys, merkityksellinen teke
minen, ihmissuhteet) monen toimin
takyky on hyvin heikko. Usein huono 
toiminta kyky vaatii paikkaavaa palve
lua ulkopuoliselta ja se maksaa.  

Julkisen hoidon piiriin polku on 
usein pitkä ja se pitää kulkea oikeas
sa järjestyksessä. Ongelmien on seu
rattava toisiaan loogisesti, suostutta
va siihen, että aina aloitetaan "koto
na asumisen tukemisesta", jota voi 
jatkua pitkäänkin. Monilla kunnil
la on käyntiraja, jonka jälkeen vasta 
todetaan "laitoshoidon tarve". Har
va nimenomaan laitoshoitoa tar
vitsee, turvaa kellon ympäri sen si
jaan kylläkin.  Moni tuskastuukin tä
hän palvelu linjaan ja valitsee yksityi
sen palveluntuottajan ns. itsemaksa
vana.  Itse palvelutaloon hakeutuen 
asiat usein sujuvat joustavasti.  Hin
nat ovat kaikille samat, ei tulosidon
naisia.  Palveluiden määrä vaikuttaa 
hintaan.

Kun maksukyky tai maksuhalu on 
tullut tiensä päähän, ei usein ole mah
dollista siirtyä samassa yksikössä "jul
kisen palvelun piiriin". SAS toimija
ryhmän kautta hakemus tehdään ja 
sitä kautta voi olla edessä muutto 
kunnan vanhainkotiin, joka on virka
miesten mielestä halvempi vaihto
ehto.  Raha on ainoa ratkaiseva tekijä. 
Sitäkään ei oteta huomioon säästö
tekijänä, että hoitoyksiköllä on tietoa 
asiakkaasta, joka voi näkyä hoidon 
vaikuttavuutena ja siinä, että asia kas 
luottaa hoitajiinsa.

Vanhoilla palveluntuottajilla yhtei
söjen palvelukulttuuriin on sisältynyt 

"kaikki sisältyy maksuun" periaate.  
Kun tämä palvelu puretaan asiakas
maksuiksi, syntyy eettinen ja myös ta
loudellinen ongelma, koska kunta ei 
ole uudessa tilanteessa kaikkien pal
velujen maksaja. Tällöin palvelu koti 
leimautuu "pahaksi vanhusten rahas
tajaksi". Tämä vaatii paljon keskus
telua, jotta asukkaat eivät lopeta pal
veluiden käyttämistä, esim. aterioin
tia, säästämisen vuoksi.

Omaiset ja omaisuus ovat tabu
Yhteiskuntamme ei kestä nykyis
tä vanhustenhuoltoa, joka järjeste
tään pääsääntöisesti kuntien omissa 
laitos ja tehostetun palveluasumi
sen yksiköissä. Omaisille jää usein 
sivusta katsojan osa. Omaisuus jää 
odottamaan perunkirjoitusta, sitä 
ei juurikaan hyödynnetä vanhuksen 
hoidossa. Kuinka monella vanhuk
silla on omistusasunto? Miten mo
ni 60vuotias todella tarvitsee perin
töään? Pahimmillaan omaiset vain 
odottavat perintöä ja tekevät kaik
kensa, jotta yhteis kunta maksai
si vanhuksen hoidon. Tai omaiset 
vaativat, että vanhuksen hoito sai
si maksaa mahdollisimman vähän. 
Omaiset voivat myös käyttää asuk
kaan rahoja luvatta tai luvalla. Muis
tamattoman vanhuksen rahoilla on 
ostettu kalliita kodin koneita ja vaat
teita, ja vanhukselle on kertynyt 
maksamattomia laskuja joka puolel

Eettisyys ja käytännön vanhustyö

  jatkuu seuraavalla sivulla->

”Pahimmillaan omai-
set vain odottavat perin-
töä ja tekevät kaikkensa, 
jotta yhteiskunta mak-
saisi vanhuksen hoidon. 
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1) Sosiaali- ja terveysalan toimijat 
kunnioittavat asiakkaidensa ja 
potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia
Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhden
vertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden suoja ovat 
sosiaali ja terveysalan toiminnan perusta. Asiakkaalla 
ja potilaalla on perusoikeudet, kuten valinnan vapaus 
ja oikeus päättää asioistaan. Hoito ja palvelu edellyt
tävät asiakkaan ja potilaan osallisuutta ja suostumus
ta. Itsemääräämisoikeutta rajoitetaan ensisijaisesti vain 
vaara tilanteissa. Ihmisarvon ja perusoikeuksien kun
nioituksen tulee näkyä myös asiakkaan ja potilaan 
omaisten ja läheisten kohtelussa.
(2) Sosiaali- ja terveydenhuollon 
lähtökohtana on asiakkaan ja potilaan etu 
Jokaisella on oikeus tarvitsemaansa hoitoon ja palve
luun. Hoidon ja palvelun tavoitteena on hyvän teke
minen. Se ohjaa ratkaisuihin, jotka tukevat palvelua, 
hoivaa ja hoitoa tarvitsevan ihmisen tarpeita. Hoito 
ja palvelu pohjautuvat tietoon sekä ammattitaitoiseen 
ja turvalliseen osaamiseen. Vahingon välttäminen on 
toinen keskeinen tavoite, ja sen mukaisesti toiminnas
ta on oltava enemmän hyötyä kuin haittaa. Asiak kaan 
ja potilaan etu edellyttää oikeudenmukaisesti järjes
tettyä hoitoa ja palvelua. Se on laadultaan hyvää, jat
kuvaa sekä ajallisesti ja etäisyydeltään kohtuullisesti 
saatavissa. Hyvää hoitoa ja palvelua ovat myös asiak
kaan ja potilaan inhimillinen ja yksilöllinen kohtelu, 
suvaitsevaisuus, terveyden ja hyvinvoinnin kokonais
valtainen tarkastelu sekä kielellisen ja vakaumukselli
sen taustan huomioon ottaminen.
(3) Sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
kysymys vuorovaikutuksesta 
Asiakkaiden ja potilaiden ja ammattilaisten välinen se
kä ammattilaisten keskinäinen vuorovaikutus on tois
ta arvostavaa ja inhimillistä. Se edellyttää keskinäistä 
luottamusta, rehellisyyttä ja molemminpuolista sitou
tumista sovittuihin tavoitteisiin ja toimintaan sekä toi
nen toisensa tietämisen, osaamisen ja kokemuksen ar
vostamista sekä kuulluksi tuloa ja tiedonsaantia omas

sa asiassaan. Asiakas tai potilas itse tai tarvittaessa hä
nen edustajansa laativat yhdessä ammattilaisen kanssa 
hoito ja palvelusuunnitelman.
(4) Ammattihenkilöstö vastaa työnsä 
laadusta
Ammattilaiset huolehtivat palvelujen laadusta, palvelu
kokonaisuuden oikeudenmukaisesta tarjonnasta ja 
jatku vuudesta. Työssään he ottavat huomioon asiak
kaan ja potilaan iän, kehitystason ja voimavarat se
kä kohdistavat erityishuomion herkästi haavoittuviin 
asiakkaisiin ja potilaisiin. Ammattilaisten osaaminen 
on ajan tasalla, heillä on mahdollisuus kehittyä työs
sään sekä kehittää työtään ja siihen liittyviä käytäntö
jä. Tämä edellyttää sosiaali ja terveydenhuollon työ
yhteisöltä ja johdolta tukea, perehdytystä ja turvalli
suutta sekä koulutusmahdollisuuksia työntekijöilleen. 
Eettinen osaaminen on osa ammattitaitoa. Sosiaali ja 
terveys alan ammattilaiset ovat ylpeitä omasta alastaan 
ja osaamisestaan, ja heidän ammattitaitoaan arvoste
taan yhteiskunnassa myös laajemmin.
(5) Hyvä hoito ja palvelu edellyttävät 
vastuullisia päätöksiä ja toimintakulttuuria
Eettisyys toteutuu sosiaali ja terveydenhuollon pää
töksenteossa kaikilla tasoilla. Osoitetut voimavarat 
ovat realistisessa suhteessa toiminnan vaatimuksiin. 
Yhteiskunnan koko lainsäädännön ja eettisten arvo
jen ja periaatteiden tulee osaltaan tukea sosiaali ja 
terveyden huollon pyrkimystä parempaan terveyteen 
ja hyvinvointiin. Työnantajan päätökset ja linjaukset 
ovat sopusoinnussa ammattihenkilöstön eettisten peri
aatteiden kanssa. Työyhteisöjen valinnat, resursointi 
ja työn jako tuottavat asiakkaille ja potilaille parhaan 
mahdollisen tuloksen. Hyvä työilmapiiri kannustaa 
ja sallii erilaisuutta. Työhyvinvointi edistää ammatti
henkilöstön työn tuloksellisuutta.

ETENEjulkaisuja 35: Etiikan tila sosiaali ja terveys
alalla. Suositukset sivulla 6.
www.etene.fi

ETENEn Eettiset suositukset 
sosiaali- ja terveysalalle

le. Tai asukas itse käyttää rahojaan 
muuhun kuin hoitoon, esim. muis
tamattomuutensa tai mielen terveys
ongelmiensa vuoksi.  Pahimmassa ta
pauksessa vuokrasuhde voidaan irti
sanoa, ja kunta sijoittaisi asukkaan 
muualle. Muistamaton vanhus tar
vitsee luotettavan edunvalvojan se

kä omaisuuden että hoidon suhteen. 
Koko yhteis kunnassa tarvitaan ajat
telutavan muutos, eli vanhusten on 
käytettävä omaa omaisuuttaan turva
takseen hyvän vanhuuden ja hoidon.

Julkiset palvelut on varattava 
minimi tason palveluihin ja tiedotta
miseen sekä palveluohjaukseen, jot

ta kaikki olisivat selvillä mahdolli
suuksistaan.  

Tekstin kokosi: Kari Uittomäki
Kuva Madartits/Dreamstime

Lue myös esittely Pirkko Lahden 
pamfletista Vanhustyön kääntöpuolet, 
sivu 23.
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Hyvään 
saattohoitoon 
kuuluu myös 

monipuolinen 
vapaaehtoistyö

Kuolevaa ihmistä on aina hoidettu 
ja saattohoito ei siis sinänsä ole mi
kään uusi asia. Sen sijaan ammatti
työn ja vapaaehtoistyön yhteen
sovittaminen tuntuu yhä edelleen 
olevan meillä Suomessa sosiaali ja 
terveydenhuollossa vierastettava ja 
jopa uhkaava asia. Kolmas sektori 
on oikeastaan ainoa toimialue, jossa 
tätä yhteen sovittamista toteutetaan 
moninaisesti ja menestyksekkäästi. 
Onneksi näkyvää muutosta on jo ha
vaittavissa muun muassa vanhusten
huollossa, missä on ollut mahdolli
suus hyödyntää seurakuntien kanssa 
tehtävää yhteis työtä. Seurakunnissa 
taas vapaaehtoistyö on ollut luonte
vaa kautta aikojen. Toinen alue, mis
sä vapaaehtoistyö myös näyttäisi saa
van jalansijaa, on saattohoito. Tässä 
vanhimmat saattohoitokodit, Pirkan
maan Hoitokoti ja Terhokoti ovat ol
leet edelläkävijöitä jo neljännesvuosi
sadan. Julkisella puolella erityisesti 
Lahden kaupunginsairaalan osasto 
L62 on lähtenyt innovatiivisesti ke
hittämään vapaaehtoistyötä osaksi 
hyvää saattohoitoa. Haasteena julki
sen puolen toimijoilla on saada oman 
organisaationsa ylemmät päättävät 
tahot ymmärtämään hyvän saatto
hoidon ydintä, johon myös vapaa
ehtoistoiminta kuuluu. 

Viime vuosikymmenen lopulla 
kansalaisaktiivit keräsivät adressin, 
jonka perusteella sosiaali ja terveys
ministeriössä ryhdyttiin jälleen ker
ran selvittämään saattohoidon tilan
netta Suomessa. Asiantuntijakuule
misten perusteella julkaistiin kym
menen saattohoitosuositusta (STM 
julkaisuja 2010:6). Neljännessä suo
situksessa todetaan "...Muu henkilö
kunta ja vapaaehtoiset työntekijät 
täydentävät osaltaan moniammatil
lista työryhmää..." Korkein julkinen 
viranomainen on siis ottanut selkeäs
ti kantaa vapaaehtoistyön puolesta. 

Modernissa saattohoitoliikkees
sä (hospice movement) yhdistettiin 

vajaa puoli vuosisataa sitten tervey
denhuollon ammattilaisten ja maal
likkojen eli vapaaehtoistyöntekijöi
den näkemykset ja mahdollisuu
det hoitaa kuolevaa ihmistä ja sa
malla tukea kuolevan ihmisen lähei
siä. Dame Cicely Saunders ja hä
nen johtamansa 1960luvulla pe
rustettu St Christopher Hospice 
ovat modernin saattohoitotoimin
nan uranuurta jia. Kun englantilai

sessa toimintamallissa vapaaehtois
työntekijöiden rooli painottuu vah
vasti varain hankintaan, on tämä alue 
vain osa suomalaisten saattohoito
kotien vapaa ehtoistyöntekijöiden 
työtä. Tärkeimpänä tehtävä alueena 
heillä on olla lähellä ja auttaa kuole
vaa ihmistä ja hänen perhettään lä
himmäisenä. 

Vanhimman saattohoitokodin, 
24paikkaisen Pirkanmaan Hoito
kodin toiminnassa noin 50 ammatti
laisen rinnalla toimii yli 100 vapaa
ehtoistyöntekijää. Lähtökohtana on 
pitää kuoleva ihminen kaiken toi
minnan keskiössä ja miettiä jokai
sen rooli selkeäksi hyvän saatto
hoidon toteutuksessa. Onnistunut 
ammattilaisten ja maallikoiden toi
minnan yhteen sovittaminen edellyt
tää selkeää, kristallin kirkasta erotte
lua, mikä kuuluu ammattilaisille ja 
miten vapaaehtoistyöntekijät täyden
tävät hyvää hoitoa. Saattohoidossa 
vapaaehtoistyöntekijät tekevät si
tä kaikkea työtä, mitä omaisetkin 
voivat tehdä: seurustelevat, kuun
televat, ulkoilevat, hemmottelevat 
ja avustavat esimerkiksi ruokailus
sa ja saunaan kuljetuksissa. Vapaa
ehtoistyöntekijät voivat toimia myös 
kotisaatto hoidossa samoilla peri
aatteilla. Saattohoidossa on myös ai
na sureva omainen, joka kaipaa itse 
tukea, keskustelua ja huomioon ot
tamista. Tässäkin vapaaehtoistyön
tekijät ovat oiva apu henkilökun
nalle. Jokainen meistä haluaa löy
tää elämälleen merkitystä. Elämän
tarinamme kuulijoita ei ole koskaan 
liikaa. Hoito kodin suuri vapaaehtois
ten määrä osoittaa, että hyvä saatto
hoito koetaan yhteiskunnassamme 
tärkeäksi ja että ihmiset haluavat ol
la mukana tukien eri tavoin kuolevaa 
lähimmäistään. 

Tiina Surakka
Johtaja

Pirkanmaan Hoitokoti
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Muistelu ja terveystikun eli Tikutus 
hankkeen juuret ulottuvat Lahden 
kauppakamarista eläkkeelle jääneen 
Kyösti Lintusen mökkimietteisiin: 
Lintunen keksi, että tikulle tallen
netut terveystiedot voisivat olla tar
peen, jos joutuisi menemään kesä
paikkakunnan terveyskeskukseen. 
Lintunen tapasi helsinkiläisprofes
sori Antti Kariston, joka innostui 
terveystikusta ja ryhtyi ideoimaan 
muistelutikkua.

Yksi syntysysäys tuli Aasiasta as
ti. Helinä Melkas ja Antti Karis
to vierailivat Japanissa tutustumassa 
suomalaisjapanilaiseen hyvinvointi
keskukseen. Siellä he havaitsivat, 
kuinka suuresti oman työhistorian 
käsitteleminen virkisti jo eläkkeelle 
jäänyttä ja hoitolaitoksessa asunut
ta henkilöä 

Nyt Melkas ja Karisto työsken
televät tässä yhteishankkeessa Lah
den tieteentekijöiden keskittymässä 
Saimaankadulla, jossa sijaitsee se
kä Lappeenrannan teknillisen yli
opiston poikkitieteellinen yksikkö 
Lahti School of  Innovationin et
tä Helsingin yliopiston koulutus ja 
kehittämis keskus Palmenian väkeä 
ja tiloja. 

Tikun hyöty ei koidu pelkästään 
muistelijalle itselleen tai hänen jälke
läisilleen, joilta on tullut runsaasti 
myönteistä palautetta. Hoitajillekaan 
potilas ei ole vain potilas, vaan henki
lö, joka saa taustojen tuntemisen an
siosta kasvot. Ne nimittäin varsinkin 
dementoitunut on menettänyt, kun 
ei pysty itsestään kertomaan, eivät 
myöskään esimerkiksi afasiapotilaat 
tai sellaiset henkilöt, jotka joutuvat 
vaikkapa sairaalaan ulkomailla kieli
taidottomina. 

– Hoitolaitoksissakin potilas pi
täisi nähdä ihmisenä, jolla on taus
ta ja elämän historia, Helinä Melkas 
kertoo.

Tikutushankkeessa työskentelee 
kymmenkunta henkilöä, jotka nyt 
jo kokoavat yritysverkostoa hank
keen ympärille, kun alku oli enem
män tutkimuspainotteista. 

– Tikutus voi sopia monenlaisille, 

ei välttämättä isoille yrityksille, Mel
kas kertoo. 

Hankkeen jatko on vielä auki, täl
lä tietoa päätellään tämän vuoden lo
pussa. Myös kansainvälistämistä on 
harkittu, ja hanke saikin kansain
välistä huomiota marraskuun lopul
la päästyään Euroopan investointi
pankin sosiaalisten innovaatioiden 
kilpailun finaaliin Luxemburgissa.

Muistelu- ja terveystikun hanketta 
kypsytetään toiminnaksi

Helinä Melkas ja tikku, joka voi merkittävästi tehostaa hoivaamista, kun muis-
ti ei enää riitä tai kyky ilmaista on mennyt. 
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Tässä ei edetä tekniikan tahtin
– Tiedot voivat toki olla nykyään 
kännyköissäkin, tekniikka voi muut
tua niistäkin eteenpäin kiihtyvällä 
tahdilla.

Tässä hankkeessa ei kuitenkaan ole 
menty teknologia edellä, Helinä Mel
kas kertoo, vaan muistelun myöntei
set vaikutukset ovat pääasia. 

Uusia suuntia ei tietenkään kanna
ta vierastaa.

– Mahdollisimman matala kynnys 
on vaikkapa digitaalinen valokuva
kehys, jossa kuvat vaihtuvat. Jos omat 
tietokonetaidot puuttuvat, aina voi 
pyytää nuorempia koneen käyttöön, 
Melkas vinkkaa niille, jotka vannovat, 
etteivät tietokoneeseen koske.

– Toivoisin, että tekniikan yleises
sä kehityksessä tulisi esille laajempi 
näkö kulma, enemmän ihmisiä sovel
tamaan uutta ja istuttamaan sitä ar
keen.

Vauhti on kiihtyvä ja kehitys on 
menossa yhä sirpaleisemmaksi.

– Kokonaisnäkemykselle ja käyt
täjän äänelle pitäisi saada enemmän 
huomiota, Melkas toivoo.

Hoitolaitosten henkilökunnalta 
tikutus edellyttää asennemuutoksia. 
Hoitokulttuurikin muuttuu, kun ih
misen menneisyydestä ammenne
taan. Siinä eivät tekniikka tai raha 
yksin ratkaise.

– Hoivatyön tekijänkin on nähtä
vä hyöty, Melkas painottaa oltuaan 
mukana myös esimerkiksi turva
puhelin ja turvakamerahankkeissa 
hoivatyössä.

Yhdessä Tikutuspilotissa vietiin 
ryhmä lammastilalle, jossa moni pa
lasi lapsuuteensa. Siellä kehrättiin 
lankaa ja tehtiin siitä vielä villapaita. 

– Kokemus oli voimaannuttava ja 

tarjosi aisteille hajuja, makuja ja kos
kettamista. Ne muistot eivät katoa, 
vaikka muisti heikkeneekin.

Yhteiskunnalle hyöty tulee mon
ta kautta, ennen kaikkea hoito
kulttuurin muutoksessa. Oman ter
veyden seuranta ja huolenpito on 
sekin yhteis kunnallista. Seuraukset 
ovat monentasoisia, välillisiäkin. 

Perinnetietoa siirtyy yksilöiden 
kautta. Kun nuoriso tietää ja tun
tee vanhoja asioita, suhteellisuuden
taju kasvaa. Siitä on saatu runsaasti 
myönteistä palautetta. Tikun selaa
minen on avannut uusia maailmo
ja puolin ja toisin. Muistelijalle se 
on koettu hyväksi ja nuori on saa
nut uuden laista tietoa. On hauskakin 
seurata esimerkiksi sitä, periytyvätkö 
jotkin kädentaidot polvelta toiselle.

Ryhmässäkin muistelua voi harjoit
taa. Se toimii keskustelun herättäjänä 
ja yhteisöllisyyden luojana. Ryhmissä 
käsitellään yleistettyjä muistoja aika
kaudesta ja elämäntavasta tai omaan 
paikkakuntaan liittyvästä aineistosta.

– Nimenomaan muistelutikku so
pii ryhmäkäyttöön, terveystikku taas 
on henkilökohtainen. On itsestä kiin
ni, haluaako jakaa muistojaan, Heli
nä Melkas kertoo.

Entä jos onkin pahoja 
muistoja?
Kaikilla ei ole hyvää lapsuutta muis
teltavanaan eikä muistelutikku suin
kaan tarjoa terapiaa esimerkiksi 
perhe väkivaltaa kokeneelle. 

– Jollei asioista halua puhua, niistä 
voi kirjoittaa, Melkas sanoo.

Hankkeessa on lähdetty myöntei
sen kautta eli mitä kaikkea voi tukea 
ja auttaa tikulla.

Eettistä keskustelua on syntynyt 
varsinkin terveystikusta. Nykyinen 
sairaanhoitomme on vielä niin ke
hittymätön, ettei potilas itsekään saa 
omia tietojaan sähköisinä heti halu
tessaan. Hoitavat tahot eivät pääse 
yhteyteen edes keskenään monen
kirjavien järjestelmien takia.

Omalla koneella kannattaa pitää 
varmuuskopiota. Tärkeitä perus
tietoja kuten henkilötunnusta tai 
pankkitilien numeroita ei tikulle kan
nata tallentaa. Sen sijaan mielimusiik
kia, rakkaita maisemia, muisti pelejä, 
ristikoita, sudokuja jne voi sinne tal
lentaa. Terveystiedoista kannattaa 
tallentaa hoitotyön kannalta hyö
dyllistä tietoa.

Onko tutkija itse aikonut laittaa tik
kua ristiin?

– Kyllä olen miettinyt, pääosassa 
ovat varmaankin perhe, lapset sekä 
nuoruuden asiat, Melkas sanoo.
Lisätietoa: www.tikutus.fi

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Muistelu- ja terveystikun hanketta 
kypsytetään toiminnaksi

Teknisessä mielessä muistelu- ja 
terveys tikku on USB-tikku.
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Poliittinen kiistely viime vuon-
na vanhuspalvelulaista ja var-
sinkin hoitajamitoituksesta 
nosti esiin monia periaatteelli-
sia ja eettisiä kysymyksiä. Mi-
kä on ihmisen hyvä – ja miten 
se on määritettävissä? Mikä on 
oikein, mikä väärin?
Mikä on kansalaisjärjestöjen tehtä
vä tässä tilanteessa, jos erityisesti tar
kastelemme yhteiskunnallista arvo
keskustelua ja päätöksenteon etiik
kaa? Sakari Möttösen kanssa jäsen
simme järjestöjen tehtävät viiteen ko
riin kirjassamme Kunta ja kolmas sek-
tori (PSkustannus 2005). Otan esiin 
muutamin välähdyksin esimerkkejä 
eettisistä ja arvokysymyksistä jokai
sella ulottuvuudella.

Valtavirta ja marginaali
Ensimmäisessä korissa olivat edun
valvontatehtävät sekä yhteiskunnalli
sen ja aatteellisen vaikuttamisen ulot
tuvuus.

Työn alla olevan lain arvioitiin edis
tävän järjestöjen ajamia päämääriä. 
"Nyt eduskunnan käsittelyssä ole
va vanhuspalvelulaki on eläkeläis ja 
vanhusjärjestöjen edunvalvontatyön 
historiallinen saavutus", totesi aina
kin Eläkeläisliittojen etujärjestö EE
TU, kansalaisjärjestöjen yhteenliitty
mä (29.11.2012). 

Oiva esimerkki pyrkimyksestä vai
kuttaa – ei vain lainsäädäntöön vaan 
– kulttuurimme arvoihin ja asentei
siin on viime kesältä Valtaa Vanhuus 
tapahtuman ydinsanoma. Vappu 
Taipale kiteytti sen myös lainsää
däntötyöhön viitaten seuraavasti: 
”Sairausnäkökulmasta on aika siir
tyä näkemään vanhat ihmiset aktii
visina toimijoina joilla on oma tah
to ja laaja kirjo muitakin kuin lääke
tieteellisiä tarpeita.”

Poliittisessa ja kansalaiskeskuste

lussa puhuttiin varsin paljon rinnak
kain ajankohtaisista teemoista, joi
den kärkeen nostettiin usein nuor
ten syrjäytyminen ja vanhusten hoi
don turvaaminen. Mutta voiko van
hus syrjäytyä?

Aivan erityisenä ulottuvuutena jär
jestöjen toiminnassa on toimia "hil
jaisten ja vähäväkisten äänenä" ja sa
malla ns. "ilkeiden" ongelmien kimp
puun kävijöinä. Kirkon Sosiaali
foorumin työskentely, johon osallis
tui myös useita järjestöjä, johti jul
kaisuun Vanhus marginaalissa (2007). 
Kannanotossa todettiin, että "julki
set palvelut eivät ole ainoita, jotka 
syrjivät marginaalissa olevia vanhuk
sia. Päihde  ja mielenterveys  ongel
maiset sekä muulla tavoin vaikeiksi 
koetut vanhukset jäävät myös yhtei
söjen ulkopuolelle."

"Marginaalissa syntynyttä tietoi

suutta ja elämänkokemusta tulee 
kunnioittaa. Vanhuskuvaamme pi
tää mahtua erilaisuutta", vaadittiin 
Kirkon sosiaalifoorumin kannan
otossa – eikä vain asennemuutosta 
vaan myös palveluiden kehittämistä 
niin, että ihmisten ja elämäntilantei
den erilaisuus huomioidaan.

Vaatimukset voivat tuntua risti
riitaisina, mutta sitä ne eivät ole. Jos 
kohta vanhat ihmiset voidaan ja tu
lee nähdä aktiivisina toimijoina, ei se 
sulje pois sitä, että osa heistä on sai
raita ja jopa vaikeasti kohdattavia ja 
palveltavia. Eettisesti arveluttavaa on 
luoda ikä tai kansanryhmistä stereo
typioita.

Sulkeutuvat ja
 avautuvat yhteisöt
Toiseen koriin kokosimme järjes
töjen tehtävät vapaaehtoistoimin

Oikeita ja vääriä valintoja

Jorma Niemelä va-
roittaa mm. stereo-
typioiden vaarasta. 
Korkeaa etiikkaa ja 
hyvää hoitoa voi olla 
yrityksissä ja järjestö 
voi unohtaa perus-
ihanteensa.
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nan, yhteisöllisyyden ja verkostojen 
vahvistajina. Samalla ne vahvistavat 
demo kratiaa ja sosiaalista pääomaa.  
Tähän liittyy – kolmantena korina – 
identiteetin vahvistaminen, voimaan
nuttaminen, oppiminen ja osallista
minen esimerkiksi vertaistoiminnan 
kautta.

Suuri eettinen kysymys on, kuin
ka paljon erilaisuutta yhteisöt sietä
vät. Robert Putnam jaotteli teok
sessaan Bowling alone (2002) sosiaali
sen pääoman yhdistävään (bridging) 
ja sitovaan (bonding). Muodostuu
ko vanhustyössä sellaisia sitovia ryh
miä, jotka työntävät ulos erilaisia ih
misiä tai jopa pahimmillaan osoitta
vat viha mielisyyttä ja torjuntaa? Vai 
tarvitaanko erilaisille ihmisille juuri 
omia vertaisryhmiä?

Vaikka erillisiä vertaisryhmiä tarvi
taan juuri identiteetin ja kansalaisuu
den vahvistamiseen, emme saa luo
pua tavoitteesta eri kansanryhmien 
kohtaamiseen ja yhdistävän sosiaali
sen pääoman kasvattamiseen. Kysy
mys on sekä tasaarvosta että yhteis
kunnan eheydestä.

Markkinat ja
toiminnan logiikka
Neljännessä korissa ovat järjestöjen 
tehtävät asiantuntijuuden, tiedon – 
myös ns. toisen tiedon – tuottamises

sa ja myös varsinaisessa tutkimus ja 
kehittämistoiminnassa. Tällä alueella 
järjestöjen tulee löytää ne alueet, tee
mat tai lähestymistavat, jotka korkea
koulujen ja sektoritutkimuslaitosten 
toiminnassa jäävät katveeseen.

Viidennessä korissa kirjassamme 
Kunta ja kolmas sektori oli järjestö
jen tehtävä palveluiden kehittäjinä 
ja tuottajina. Parhaimmillaan ne ovat 
myös yhteisötalouden kehittäjiä.

Järjestöt ovat kokeneet joutuneen
sa ahtaalle monien palveluidensa 
kanssa tilanteessa, jossa kilpailutus 
ja sen myötä kansainvälinen pääoma 
valtaa markkinoita. Päättäjien paris
sa markkinoistumisen huuma vaih
tui vaalien alla osin krapulaksi. Kes
kusteltiin verosuunnittelun etiikasta 
ja hoivayritysten yhteiskuntavastuus
ta. Keskusteltiin jälleen kerran palve
luiden tuottamisen tavasta.

Tässäkin on suuri vaara mennä 
stereotypioihin. Korkeaa etiikkaa ja 
hyvää hoitoa voi olla yrityksissä ja 
järjestö voi unohtaa perusihanteen
sa. Yksittäinen työntekijä voi toimia 
moraa lisesti tai moraalittomasti pal
veli hän sitten mitä herraa tahansa.

Yhteiskunnan kannalta ei kuiten
kaan ole ihan perusteetonta arvioi
da, millä toimintalogiikalla toimi
taan. Yritysten kunniallinen tehtä
vä on tuottaa voittoa, mutta kuinka 

paljon saamme tehdä ja saammeko 
ylipäätään tehdä ihmisen sairaudella 
ja hädällä taloudellista voittoa? On
ko alueita, joissa kilpailutus kääntyy 
kansalaisen hyvää vastaan? Olisiko 
alueita, jotka tulisi rajata kilpailutuk
sen ulkopuolelle? EUsäädökset sen 
myös mahdollistaisivat.

Hoivatyön etiikassa on nostettu 
esiin myös luottamuksen, sitoutu
misen ja uskollisuuden (fi delity) pe-
riaate. Palvelujen tuottajan on eet
tisesti sitouduttava pitämään pitkä
jänteisesti huolta. Järjestöt voisivat 
nostaa tämän aikaisempaa vahvem
min esiin. Turvallisuutta tuottavaa, 
sitoutuvaa huolenkantoa ei saisi jär
jestelmän taholta murtaa.

Jorma Niemelä
Kirjoittaja on yhteiskuntatieteiden toh-
tori ja sosiaalityön dosentti, joka toimii 

Diakonia-ammattikorkeakoulun 
rehtorina.

Sakari Möttönen - Jorma Nieme-
lä:
Kunta ja kolmas sektori. Yhteistyön uudet 
muodot (PSkustannus 2005)

Oikeita ja vääriä valintoja

Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555

www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, kotihoitoa, siivous- ja 
ateriapalvelua, vanhainkoti, ryhmäkoti sekä mielenterveys-

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.jhoiva.fi

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja

FIHSK93752A
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Yli 300 000 suomalaisvanhusta 
kokee itsensä yksinäiseksi, syr-
jäytyneiden vanhusten todellis-
ta määrää ei tiedä kukaan. Mo-
ni jää vangiksi omaan kotiinsa, 
kun liikuntakyky heikkenee ja 
ulos ei enää pääse ilman apua. 
Joka toinen päivä yli 65-vuotias 
suomalainen päättää elämänsä 
oman käden kautta.
Yhteisvastuukeräys 2013 muis
tuttaa vanhusten yksinäisyydes
tä meillä Suomessa sekä kaukana 
Kambodžassa. 

− Teemme kampanjassa yhteistyö
tä Valtaa Vanhuus liikkeen ja sen laa
jan verkoston kanssa. Tavoitteemme 
ovat yhteiset ja yhteistyöllä myös hel
pommin saavutettavissa: Ihminen on 
arvokas kaikissa elämänsä vaiheis

sa. Jokaisen vanhuksella on oikeus 
hyvää hoitoon ja palveluihin, mut
ta myös toisten ihmisten seuraan – 
osallisuuteen yhteiskunnassa, Yhteis
vastuun keräysjohtaja Tapio Paju-
nen painottaa. 

Suomessa etsitään yksinäisiä 
vanhuksia
Suomessa Yhteisvastuuvaroin käyn
nistetään etsivän vanhustyön projek
ti, jonka kohderyhmänä ovat kaik
kein heikoimmassa asemassa olevat 
yksinäiset, eristäytyneet tai syrjäyty
neet vanhukset. Koteihinsa yksin jää
neitä vanhuksia etsitään, heidän tilan
teensa selvitetään ja ohjataan heitä 
palvelujen piiriin.

Hanke käynnistyy aluksi 57 
paikka kunnalla, joissa tehtävän työn 

perustana on seurakunnan, kunnalli
sen terveydenhoidon ja mahdollisten 
järjestöjen yhteistyöverkosto. Apuna 
vanhusten löytämisessä toimii hank
keessa rakennettava lähi verkosto, jos
sa esimerkiksi lähikauppojen ja lii
kenteen, apteek kien ja ruokajakelu
pisteiden työn tekijät sekä naapurit, 
sukulaiset ja tuttavat voivat vanhuk
sen luvalla vinkata esimerkiksi seura
kuntaan hankkeen työntekijälle ha

Yhteisvastuukeräys 2013 ja Valtaa Vanhuus -liike yhteistyössä

Ihmisarvoisen vanhuuden puolesta

Arjen enkeli. Kuva: Stefan Bremer.
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sa ja loput 20 % paikallisseurakun
tien sekä kirkon tekemään avustus
työhön. Tasa vallan presidentti toimii 
keräyksen suojelijana.
Lue lisää www.yhteisvastuu.fi, Face
book.com/yhteisvastuu

Teksti: Salle Peltonen
Yhteisvastuukeräyksen 

kampanjavastaava
Kuvat:Stefan Bremer ja 

Ville Asikainen

Ihmisarvoisen vanhuuden puolesta
vaitsemastaan heikkoosaisesta van
huksesta. 

Vanhusten tukihenkilöiksi koulu
tetaan vapaaehtoisia, mm. aktiivi
sia vanhuksia, jotka haluavat jakaa 
arkeaan ikäistensä kanssa. Lisäksi 
vanhuksille järjestetään osallistavaa 
vertais toimintaa. 

Kambodžassa vahvistetaan 
köyhiä kyläyhteisöjä
Eliniän pidentyessä vanhusten osuus 
väestöstä kasvaa myös kehitysmaissa. 
Jos lapsia tai lähisukulaisia ei ole tai 
he eivät pysty huolehtimaan vanhem
mistaan, vanhusten asema on hyvin 
heikko. Eläkejärjestelmää tai muita 
tukipalveluja ei ole. Selviytyäk seen 
yksinäisten vanhusten onkin pakko 
työskennellä elämänsä viime met
reille.

Yhteisvastuu tukee syrjäisten ja 
köyhien maaseutualueiden kehitys
hanketta, jossa kyläyhteisöjä koulu
tetaan monin tavoin auttamaan it
se itseään. Kylien elinolosuhteiden 
kokonais valtainen parantaminen hel
pottaa myös vanhusten arkea.

Hankkeen työntekijät vierailevat 
kylissä lähes päivittäin. He tapaavat 
kylissä asuvia ihmisiä, myös vanhuk
sia, ja keskustelevat heidän kanssaan. 
Vanhusten ongelmista ja terveyden
tilan heikkenemisestä raportoidaan 
kyläyhteisön päällikölle ja kannus
tetaan vanhusten läheisiä osallistu
maan aktiivisesti kyläyhteisön kehit
tämiseen.

Kylien vastuuhenkilöjä koulute
taan suunnittelemaan ja toteutta
maan ihmisten elämää helpottavia 
rakennushankkeita kuten teitä, kai
vo ja vesivarastoja sekä puuta sääs
täviä liesiä sekä käyttämään uuden
laisia viljelymenetelmiä ja riisilajik
keita. Kylissä järjestetään myös kan
salais ja ihmisoikeuskoulutusta se

kä opetetaan ihmisiä varautumaan 
katastrofeihin kuten ilmastonmuu
toksen myötä pahentuneeseen kui
vuuteen tai hallitsemattomiin tul
viin. Avun vie perille Kirkon Ulko
maanapu.

Rakkaudesta lähimmäiseen
Yhteisvastuu syntyi lähimmäisvas
tuusta yli 60 vuotta sitten, jolloin 
lapsiperheiden hätä sodan ja paho
jen hallavuosien runtelemassa Poh
jois ja ItäSuomessa antoi kipinän 
keräykselle. Tuo kipinä ei ole kos
kaan hiipunut. 

Nyt Yhteisvastuu on lähimmäisen
rakkauden kansanliike ja evankelis
luterilaisen kirkon vuosittainen suur
keräys, joka auttaa hädänalaisia synty
perään, uskontoon tai poliittiseen va
kaumukseen katsomatta Suomessa ja 
kehitysmaissa. Vuosittain sen toimin
taan osallistuu kymmeniä tuhansia 
vapaaehtoisia ympäri Suomen.

2000luvulla keräyksen vuosi
tuotto on ollut noin 5 miljoonaa 
euroa, josta 60 % ohjataan kehitys
yhteistyöhön ja katastrofiapuun, 20 
% vaihtuvaan kohteeseen Suomes

An Sean huolehtii yksin neljästä lapsenlapsestaan. Kuva: Ville Asikainen

Osallistu keräykseen

Soita 
0600 1 7010 (10,18 € / 
puh+pvm)
0600 1 7020 (20,12 € / 
puh+pvm)

Lähetä tekstiviesti 
numeroon 16155
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 1/2013 22

Vanhus ja lähimmäispalvelun liiton 
Vapaaehtoisuus vaikuttaa projektin 
päätehtävänä oli levittää ja juurrut
taa Osaaja projektin toimintamal
leja uusiin toimintaympäristöihin ja 

Suurin osa suomalaisista asuu pien
taloissa ja huomattava määrä näis
tä on kaksi tai useampikerroksisia. 
Kun toimintakyky alkaa iän myö
tä heiketä, saattaa useampikerroksi

Vapaaehtoistoiminnasta 
tukiopas

Kevythissi parantaa ikäihmisen 
mahdollisuuksia asua kotona

työyhteisöihin. Projekti on julkaissut 
Jarkko Utriaisen kirjoittaman tuki
oppaan nimeltä Vapaaehtoistoiminnan 
vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen 
vanhustyössä.

Oppaan tarkoituksena on tuot
taa lisää tietoa vapaaehtoistoimin
nan vaikutusten tunnistamiseen ja 
osoittamiseen vanhustyössä, ei tar
jota valmiita arviointimalleja tai mit
tareita toiminnan arviointiin. Vapaa
ehtoistoiminnalla on laajaalaisem
pia vaikutuksia kuin mitä ensi näke
mältä arvaammekaan. Tässä tukiop
paassa vapaaehtoistoiminnan vaiku
tuksia ryhdytään kartoittamaan tar
kastelemalla ketkä tai mitkä kaikki 
ja millä tavoin voisivat toiminnasta 
hyötyä. Tarkastelun tulokset tuke
vat arvioinnin systemaattisuutta se

kä antavat uusia työkaluja ja kohtei
ta vaikuttavuuden seurannalle. Tätä 
kautta myös auttavan vapaaehtois
toiminnan todellinen rahallinen arvo 
yhteis kunnallemme alkaa hahmot
tua. Vapaa ehtoisuus vaikuttaa yhä 
enemmän tulevaisuudessa.

Opas sisältää katsauksen kirjalli
suudessa raportoituihin vapaaehtois
toiminnan vaikutuksiin vanhustyös
sä ja siinä hahmotetaan auttavan va
paaehtoistoiminnan laajaalaisia vai
kutuksia kolmen eri vaiheen kaut
ta: 1) vapaaehtoistoiminnan sidos
ryhmien, 2) niihin kohdistuvien vai
kutusten sekä 3) vaikutusten osoit
timien tunnistamisen kautta.

Opasta voi tilata Vallin nettisivu
jen kautta www.valli.fi. Oppaan hin
ta on 7 euroa + postikulut.

nen oma koti käydä mahdottomak
si asua. Asunnonmuutostöiden ja 
kevyt hissin asentamisen avulla voi
daan omassa kodissa asumista usein 
jatkaa, vaikka toimintakyky heiken
tyisikin. 

KÄKÄTEprojektin julkaisemassa 
Kevythissi kotiin oppaassa (kirjoitta
jat Ira Verma, Kirsti Pesola ja Sa-
ra Ikävalko) esitellään vuonna 2012 
Suomen markkinoilla olleita erilai
sia kotikäyttöön suositeltavia kevyt
hissejä ja niiden toimintaperiaatteita. 
Oppaassa kerrotaan, miten kodin ti
lat vaikuttavat kevythissin valintaan 
ja mihin seikkoihin valinnassa kan
nattaa kiinnittää huomiota. Oppaas
sa käsitellään lyhyesti myös kevythis
sin hankintaan liittyviä lupaasioita ja 
käytön mukanaan tuomaa huoltovel
vollisuutta. 

Opas on suunnattu henkilöille, jot
ka harkitsevat kevythissin hankin
taa itselleen tai omaiselleen. Siitä on 
hyötyä myös kuntien ja kaupunkien 
sosiaali toimen työntekijöille ja päät
täjille. Opas palvelee lisäksi raken
nuttajia ja suunnittelijoita, jotka ha
luavat kevythissin uuteen taloon tai 
jotka haluavat varautua kevyt hissin 
hankintaan ja helppoon asennukseen 
myöhemmin.

Julkaisun voi tilata Vanhustyön 
keskusliitosta (puh. 09 350 8600) tai 
Vanhus ja lähimmäispalvelun liitos
ta (puh. 09 774 5900 tai www.val
li.fi). Yksittäiskappaleet toimitetaan 
maksutta. 

Opas on ladattavissa KÄKÄTE
projektin verkkosivustolta www.ika
teknologia.fi kohdasta KÄKÄTE-
projektin julkaisuja.
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki
p. (09) 728 8800

Agatha Christie, toim. Mathew Prich-
ard: Grand Tour – matkalla maail-
man ympäri
Paasilinna 2012

Maailmanympärimatka on kiehtonut 
ihmisiä pitkään, ei varmasti vähiten 
pitkäkestoisuutensa ja kauas suun
tautumisensa vuoksi. Unelmien to
teuttamisesta ja seikkailun mahdol
lisuuksista kertoo Mathew Prichar-
din toimittama kirja eräästä matkas
ta. Erityisen kiinnostavaksi kerto
muksen tekee se, että matkalle lähti
jä on rikoskirjailijana tunnettu Agat-

ha Christie ja vuosi 1922. Christie 
on Prichardin isoäiti ja teos pohjau
tuu matkalta lähetettyihin kirjeisiin 
ja tallennettuihin valokuviin. Mate
riaalia on täydennetty matkalta säily
neillä tositteilla, kuten ruokalistoilla 
ja muilla dokumenteilla. 

Christie ei ollut tunnettu kirjaili
ja vielä vuonna 1922, (Stylesin tapaus 
oli julkaistu 1920), ja matkalle läh
tö liittyikin Brittiläisen imperiumin 
näyttelyyn Lontoossa 1924. Chris
tien paris kunnan houkutteli matkaan 
majuri Belcher, joka toimi kauppa
valtuuskunnan primus motorina. Vä
rikäs hahmo, joka päätyi myöhem
min Agathan kirjaankin. Matkassa 
Agathaa houkuttivat paitsi matkus
taminen ja maailmaan tutustuminen, 
myös erityisesti loma Honolulussa. 

Kirjeistä avautuu ajan henki, mat
kan teon hitaus ja uuden kokemisen 
riemu. Agatha Christie on tallenta
nut tarkasti, mutta värikkäästi koke
muksiaan ja tuntemuksiaan. Kir
ja toimiikin paitsi tutustumisretke
nä "murha mammana" myöhemmin 
tunnetun kirjailijan vähemmän tun
nettuihin piirteisiin, myös erinomai
sena historiallisena ajankuvauksena. 
Lukija pääsee pohtimaan matkus
tamistapojen muuttumista, samaan 
aikaan voi toki samaistua vaikkapa 
Agathan laine lautailuun, iloon läm
möstä ja auringosta 

Mervi Leivo

Pirkko Lahti:  Vanhustyön kääntö-
puolet
Miina Sillanpään Säätiö 2012

Psykologi Pirkko Lahti on koonnut 
mielenkiintoinen pamfl etin Vanhus-
työn kääntöpuolet. Nimensä mukai
sesti pamfl etissa Lahti katsoo sen 
kiilto kuvan taakse, jota vanhuksis
ta ja vanhus työstä on kehitelty ja jo
ta julkisuudessa hellitään. Kiiltokuva 
ei ole koskaan todellisuus, ja sen hy
vin alan ammattilaiset tietävät. Siksi
pä on erittäin virkistävää lukea Lah
den pamfl etti – viimeinkin joku us-
kaltaa ääneen sanoa sen, mitä kiilto
kuvan takaa löytyy! 

Kirjasessa Lahti ottaa esille nel
jä myyttiä ja purkaa niitä: myyt
ti vanhuksista, myytti vanhustyön
tekijöistä, myytti vanhusten omaisis
ta ja myytti vanhusten hoidosta ar
vokkaana työnä, jotka yhteiskunnan 
tulee tukea. Lisäksi Lahti havainnol
listaa myyttejä lukuisilla todellisuu
desta löytyneillä esimerkeillä, jotka 
on poimittu palvelukotien, vanhus
ten ja vanhustyötä tekevien arjesta. 

Lahden kirjasessa myytit särkyvät: 
vanhukset eivät olekaan herttaisia, 
ystävällisiä tai viisaita, vanhustyön
tekijät eivät aina jaksa, eivätkä ole 
avuliaita, omaiset eivät huolehdi van
huksista ja ajattele heidän parastaan, 
vanhusten hoito ei ole arvokasta työ

tä, eikä yhteiskunta tue sitä.
Todellisuus voi olla päinvastainen 

– tietenkään ei pidä yleistää – mut
ta vanhukset voi olla ilkeitä ja han
kalia, vanhustyöntekijät huonotuuli
sia, omaiset voivat käyttää hyväkseen 
vanhuksia ja käytännön vanhustyö, 
ja yhteiskunnallinen ideaali, voi olla 
ihan muuta kuin mikä oikeasti olisi 
vanhuksille parasta. 

Pirkko Lahti, Miina Sillanpään 
Seuran pitkäaikaisen puheenjohta
ja, on koonnut kirjasen pilke silmä
kulmassa. Kirjan tarkoitus on haas
taa ja olla rehellinen. Rehellisyys avaa 
mahdollisuuksia aitoon vanhustyön 
kehittämiseen. Pamfl etti ei tarjoa rat-
kaisuja, se vain kyseenalaistaa ja tar
joaa huviakin. 

Kirjasta voi tiedustella Miina 
Sillan pään Säätiöstä. www.miinasil
lanpaansaatio.fi 

Kari Uittomäki
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Alzheimerin taudin aiheut-
tamista rakenteellisista aivo-
muutoksista ja magneettiku-
vien modernien analysointi-
menetelmien käytöstä nykyis-
tä varhaisemmassa diagnostii-
kassa on saatu uutta tietoa Itä-
Suomen yliopistossa tehdyssä 
väitös tutkimuksessa.
Lääketieteen kandidaatti Valtteri 
Julkusen väitöskirja osoittaa, että 
Alzheimerin taudille tyypillisiä aivo
jen rakenteissa tapahtuvia muutok
sia voidaan havaita uusilla magneetti
kuvien analysointimenetelmillä jo 
vuosia ennen vakavia oireita. Tutki
muksessa käytettiin useita aivokuo
ren sekä aivojen syvien rakenteiden 
muutoksia mittaavia analysointi
menetelmiä ja kehitettiin laskennal
linen malli, jolla voitiin ennustaa Alz
heimerin tautiin sairastumista jo vuo
sia ennen diagnoosin asettamista.

Alzheimerin tauti on rappeuttava 
aivosairaus, joka johtaa vähitellen 
muistitoimintojen ja toimintakyvyn 

heikkenemiseen. Vaikka Alzheimerin 
taudin muutosten tiedetään alkavan 
jo vuosia ennen vakavia oireita, voi
daan diagnoosi nykyisillä menetel
millä asettaa usein vasta kun potilaan 
oireet ja toimintakyvyn heikkenemi
nen ovat edenneet dementian asteel
le.  Perinteisesti aivojen kuvantamista 
on käytetty lähinnä sulkemaan pois 
muut mahdolliset syyt oireille, mut
ta tulevaisuudessa kuvantamisen toi
votaan tarjoavan apua myös taudil
le tyypillisten muutosten havaitsemi
seen jo taudin varhaisessa vaiheessa. 
Nykyistä varhaisempaa diagnostiik
kaa voidaan myös hyödyntää uusien 
lääkkeiden kehityksessä.

Väitöstutkimuksessa sovellettiin 
magneettikuvaukseen perustuvia las
kennallisia menetelmiä, joilla muu
toksia aivokuoren paksuudessa se
kä syvissä rakenteissa voidaan tut
kia samanaikaisesti kaikkialla aivois
sa. Tutkimuksen tavoitteena oli sel
vittää voisiko Alzheimerin taudin ai
heuttamia muutoksia havaita jo en
nen vakavien oireiden kehittymistä. 
Tutkittiin myös, ovatko muutokset 
aivokuoren paksuudessa yhteydes
sä potilaan kliinisten oireiden vaka
vuuteen ja muihin henkilön ominai
suuksiin kuten koulutustasoon. Tut
kimukseen osallistui yhteensä noin 
1300 koehenkilöä kuopiolaisesta 
väestö pohjaisesta kohortista sekä 
kahdesta kansainvälisestä tutkimus
hankkeesta.

Tulosten perusteella Alzheimerin 
taudille tyypillinen alueittainen aivo
kuoren oheneminen voidaan havai
ta jo lievien muistihäiriöiden ilmaan
nuttua, vuosia ennen Alzheimerin 
taudin diagnosointia. Lisäksi aivo
kuoren varhainen oheneminen tau
dissa tyypillisesti vaurioituville alueil
le oli yhteydessä vakavampiin oirei
siin. Tutkimuksessa saatiin myös viit
teitä siitä, että pidempi koulutus tar
joaa suojaa Alzheimerin taudin oirei
ta vastaan rakenteellisilla ja toimin
nallisilla mekanismeilla. Väitöstutki
muksessa kehitettiin myös laskennal
lisilla menetelmillä malli, jonka avul
la voitiin tunnistaa Alzheimerin tau

tia sairastavat potilaat ja tautiin myö
hemmin seurannassa sairastuvat lie
vistä muistihäiriöistä kärsivät henki
löt terveistä verrokeista.
Lääketieteen kandidaatti Valtteri Julku-
sen neurologian alaan kuuluva väitöskirja 
"Cortical thickness analysis in early diag-
nostics of  Alzheimer's disease" (Aivokuo-
renpaksuusanalyysi Alzheimerin taudin 
varhaisessa diagnostiikassa) tarkastettiin 
Itä-Suomen yliopistossa 30.11.2012.

Alkoholi liittyy ikääntyneiden 
elämään ja voidaan olettaa sen 
painoarvon lisääntyvän suur-
ten ikäluokkien siirtyessä eläk-
keelle. Ikääntyneiden alkoho-
linkäyttötapojen ja käyttöön 
liittyvien tekijöiden ymmärtä-
minen auttaa tunnistamaan ne 
ikääntyneet, joille alkoholin-
käyttö mahdollisesti aiheuttaa 
ongelmia.
Sirpa Immosen tutkimuksessa käsi
tellään ikääntyneiden alkoholin käy
tön yleisyyttä ja siihen liittyviä teki
jöitä, ikääntyneiden itsensä ilmoitta
mia käytön syitä, alkoholin käyttöä 
lääkkeenä ja mahdollista lääkkeiden 
ja alkoholin haitallisen yhteiskäytön 
esiintymistä.

Tutkimusjoukon muodostivat Es
poon väestörekisteristä ositetulla sa
tunnaisotannalla otetut ≥ 65 vuotiaat 
espoolaiset, joille lähetettiin postiky
sely. Vastauksia saatiin 1 395 ja vasta
usprosentti oli 71.6%. Vastaajien kes
kiikä oli 78 vuotta, ja 62.7% oli nai
sia. Alkoholin riskikäytön raja määri
teltiin Amerikan geriatriyhdistyksen 
suositusten mukaiseksi.

Espoon väestöön suhteutettuna 
alkoholia käytti 71.5% vastaajista. 
Määritellyn alkoholinkäytön riski
rajan ylitti 10.8%; 20.6% miehistä 
ja 4.2% naisista. Riskikäyttö oli ylei

Uusia kuvantamis-
menetelmiä Alzheimerin 

taudin varhaiseen 
toteamiseen

Näkökulmia 
ikääntyneiden alkoholin 

käyttöönValtteri Julkunen
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sempää nuoremmissa ikäryhmissä ja 
miesten keskuudessa; 25.4% miehis
tä ja 7.7% naisista 6570 vuotiai den 
ikäryhmässä ylitti määritellyn riski
käytön rajan. Vaikka molempien 
suku puolten alkoholin käyttö vähe
ni iän myötä, 18.9% 7180 ja 11.3% 
8190 vuotiaista miehistä ylitti riski
käytön rajan. Vastaavat luvut naisil
la olivat 2.5% ja 1.4%.

Alkoholinkäytön yleisimmik
si syiksi ilmoitettiin hauskanpito ja 
juhliminen (58.7%) ja sosiaaliset ti
lanteet (54.2%). Vastaajien nuorem
mat ikäryhmät ilmoittivat vanhempia 
useammin alkoholinkäyttönsä syiksi 
hauskanpidon, juhlan ja sosiaaliset ti
lanteet. Alkoholia lääkkeenä käyttä
vien osuus kasvoi iän myötä. Alko
holia käytettiin aterioiden yhteydes
sä kaikissa ikäryhmissä, joskin ylei
semmin nuoremmissa ikäryhmissä. 
Riskikäyttäjät ilmoittivat käyttönsä 
syiksi kohtuukäyttäjiä useammin elä
män tarkoituksettomuus, ahdistuk
sen lievittäminen, yksinäisyyden lie
vittäminen, masennuksen lievittämi
nen, ajankulu ja koska muutkin käyt
tävät .

Alkoholin lääkinnällinen käyttö oli 
yleisempää vanhimmassa ikäryhmäs
sä. Molemmat sukupuolet harjoitti
vat itselääkintää samalla tavoin. Ylei
simmät alkoholilla lääkityt vaivat oli
vat sydän ja verisuonisairaudet, uni
häiriöt, vilustumissairaudet ja ruoan
sulatusvaivat.

Alkoholin käyttö potentiaalisia 
yhteisvaikutuksia aiheuttavien lääk
keiden kanssa oli yleistä. Lääkityk
sen ohessa alkoholia käytti kaikki
aan 62.2% vastanneista ja potenti
aalisesti yhteisvaikutuksia aiheutta
vien lääkkeiden käyttäjistä alkoholia 
käytti riskikäyttäjistä 42.2% ja koh
tuukäyttäjistä 34.9 %.

Sirpa Immosen väitös  Perspectives on al-
cohol consumption in older adults (Nä-
kökulmia ikääntyneiden alkoholin käyt-
töön) tarkastettiin Helsingin ylipistossa 
14.12.2012 

Musiikin kuuntelu 
lääkehoidon lisänä voi 
lievittää leikkauksen 

jälkeistä kipua

Musiikin kuuntelu leikkaukses-
ta toipumisvaiheessa on poti-
laalle myönteinen kokemus ja 
siitä voi olla apua leikkauksen 
jälkeisen kivun lievityksessä, 
osoitti terveystieteiden maiste-
ri Anne Vaajoen väitöstutkimus. 
Anne Vaajoen tutkimuksessa to
teutettiin musiikkiinterventio ma
ha ja suolistoalueen leikkauksessa 
olleille potilaille. Leikkauksen jäl
keisinä päivinä musiikkia kuunnel
leet potilaat arvioivat kokemansa ki
vun lievemmäksi ja vähemmän epä
miellyttäväksi kuin kontrolliryhmän 
potilaat. Myös hengitystiheys ja sys
tolinen verenpaine olivat musiikkia 
kuunnelleilla alhaisempia kuin kont
rolliryhmällä. Vaajoen mukaan hyö
tyjen osoittaminen edellyttää kuiten
kin lisätutkimuksia.

Tutkimukseen osallistuneet poti
laat kuvailivat, että itse valittu mie
limusiikki tuntui ihanalta, auttoi nu
kahtamaan ja rentoutumaan sekä 
suuntasi ajatukset pois kivusta ja epä
miellyttävistä asioista.
"Ihana musiikki, sopi tähän hetkeen."
”Mukavaa kuunneltavaa, tuudittaa hel-
posti uneen.”
”Musiikkia kuunnellessa ihan rentou-
duin.”
”Musiikkia kuunnellessa unohtaa kai-

ken muun. Ajantaju häviää."
Väitöstutkimuksessa haluttiin sel

vittää, kuinka musiikin kuuntelu leik
kauksen jälkeen vaikuttaa aikuisten 
maha ja suolistoalueen leikkaus
potilaiden kivun voimakkuuteen ja 
epämiellyttävyyteen, fysiologisiin 
teki jöihin, kuten verenpaineeseen, 
syketasoon ja hengitystiheyteen se
kä kipulääkityksen määrään, kipu
lääkityksen haittavaikutuksiin ja sai
raalassaoloaikaan. Lisäksi tutkimuk
sessa haluttiin saada tietoa potilaiden 
musiikin kuuntelukokemuksista leik
kauksen jälkeen sekä lääkkeettömän 
intervention toteutuksesta ja vai
kuttavuudesta hoitotyön toiminta
ympäristössä.

Tutkimukseen osallistui 168 Kuo
pion yliopistollisen sairaalan kirur
gian vuodeosastojen potilasta, jotka 
olivat tulleet etukäteen suunniteltuun 
maha ja suolistoalueen leikkauk
seen. Tutkimus toteutettiin leikkaus
päivän illan ja leikkausta seuraavien 
kolmen päivän aikana.

Suomessa ei ole aiemmin teh
ty musiikkiinterventiotutkimuksia 
aikuisten leikkauskivun hoidossa. 
Lääkkeettömien menetelmien ku
ten musiikin, rentoutuksen tai hie
ronnan käyttö ei kuulu nykyisin va
kiintuneeseen leikkauksen jälkei
seen hoito käytäntöön. Lisäksi uu
sien inter ventioiden kehittäminen 
hoitotyöhön on edelleen vähäistä. 
Vaa joen mukaan interventiotutki
muksen onnistunut toteuttaminen 
jatkuvasti muuttuvassa hoitotyön 
toiminta ympäristössä edellyttää tut
kijalta huolellista suunnittelua, pitkä
jänteisyyttä, monitieteistä yhteistyö
tä ja tutkimusresursseja niin, että tut
kimusta voidaan tehdä luotettavasti 
kuormittamatta käytännön hoitotyö
tä tekevää hoitohenkilökuntaa.
Terveystieteiden maisteri Anne Vaajoen 
väitöskirja "Postoperative Pain in Adult 
Gastroenterological Patients – Music In-
tervention in Pain Alleviation" (Aikuis-
ten gastroenterologisten potilaiden leikka-
uksen jälkeinen kipu – musiikki-interven-
tio kivun lievittämisessä) tarkastettiin Itä-
Suomen yliopistossa 5.12.2012.

Anne Vaajoki
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Ajankohtaista Vallissa    1.1.-31.3.

Ristikko 7/2012 oikea ratkaisu.

K O T I V A I N I O
I P A N A T A V U
E R I K A A K A T
L I K A T L I L I
I I I S O T O N
L A N G A T E

T U L E E U L A N A P E I N
E E M I PU U U I N U V A
A J O U R A S U U T N A T A
K A N T A J A T T E H O K A S

K T U M A T M E M O U
K O L O K A T O T L I T R A
U U R H O T P A R A S A
H U P A R I K A L A T U H O
A L A S T I U K I T A S A T

O A K U K K A A E S
O S A T A I S A O I V A T A
S P E S U T T O K A A
A L I N R U H O K A R J A T
K E L T T I A L U S T A L O
A L A T N A K U A S E M A T
S U T I J A A T E T N A T O

• Toimintaa ja tapahtumia sekä laaduk-
kaita asumispalveluita ikääntyville ja eri-
tyistä tukea tarvitseville palvelusetelillä, 
kunnan ostopalveluna ja yksityisesti tuo-
tettuna
• Kotitalousvähennyskelpoiset 
kotihoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
omaishoidon palveluseteli
Tied: Pia Ojala puh. 050-4035657

• Yhressä nääs -projekti edistämään 
ikään tyneiden mielen hyvinvointia
Tied: Sari Brand puh. 050-4098470

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

puh. (02) 627 5194
www.ruskatalot.fi

Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liitolla 

60-vuotisjuhlavuosi

Vuosi 2013 tuo muutoksia Vanhus
työn keskusliiton ja Vanhus ja lähim
mäispalvelun liiton yhteiseen KÄ
KÄTEprojektiin (Käyttäjälle kätevä 
teknologia). Projektipäällikkö Kirs-
ti Pesola siirtyy helmikuun alus
ta johtamaan Esteettömyyskeskus
ta Invalidiliittoon. Lea Stenbergin 
projektipäällikköparina aloittaa tuol
loin Pirkko Kasanen. Hän on aiem
min toiminut KÄKÄTEprojektissa 
asiantuntijana.

Osaaikaisesti projektissa teknise
nä asiantuntijana työskennellyt Matti 
Lamponen on myös siirtynyt uusien 
haasteiden pariin. Hän vastaa nykyi
sin Emfit Oy:ssä myynnistä ja mark
kinoinnista vastuualueena vanhus
sektorille tarkoitetut tuotteet ja pal
velut. Tammikuussa Kristina Fors-
berg aloitti projektiinsinöörinä KÄ
KÄTEprojektissa. Jo keväällä 2012 
hän teki hyvän vastaanoton saaneen 
Teknologia avuksi ihmisten ja esineiden 
paikantamisessa oppaan, ja on syk
syksyllä 2012 koostanut Iloa tietokone-
nurkasta opasta.

Muutoksia KÄKÄTE
-projektissa

Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto 
täyttää tänä vuonna 60 vuotta. Liit
to on perustettu vuonna 1953 Ko
teja vanhuksille nimisenä. 60vuo
tisjuhlan kunniaksi liitton on teettä
nyt logon graafikko Antti Tapolalla.

Liitto juhlistaa 60 vuottaan eri ta
voin: 60vuotisjuhla järjestetään per
jantaina 19.4. Paasitornissa. Juhlas
sa käynnistyy "60 hyvää asiaa van
hustenhuollossa" keräys. Julkisuu
dessa vanhustyö on saanut liian ne
gatiivisen leiman. Tulokset julkiste
taan marraskuussa liiton edustaja
kokouksen yhteydessä. Tuloksista 
kootaan myös oma julkaisu.

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 
lehden juhlanumero ilmestyy 15.4. 
Lehteen on tulossa monipuolinen si
sältö, jossa käsitellään vanhustyöstä 
eri näkökulmista.

Vallin Etsivä mieli projekti on koon
nut kirjan Avain osallisuuteen (toimitta
neet Sari Brand, Markku Holmi ja 
Anu Kuikka). Kirja tarjoaa helpos
ti omaksuttavia, käytännön lähteisiä 
ryhmätoiminnan menetelmiä. Me
netelmissä on sekä tuttuja että uusia 
tapoja toteuttaa vanhusten toimin
nallisuutta ja yhdessäoloa.

Julkaisu tarjoaa yli 60 erilaista 
ryhmä toiminnan menetelmää. Ko
ko kirjan punainen lanka on interne
tin käyttö ryhmätoiminnoissa – in
ternet avaa aivan uudenlaisia mah
dollisia kokea ja toteuttaa asioita yh
dessä. Ryhmätoiminnan menetelmät 
on koottu "keittokirjamaisesti" eri 
aihealueisiin; aihealueita ovat mm. 
luonto, liikunta, menneiden muiste
lu, matkailu, musiikki, esineet, kult
tuuri ja pelit.

Kirjan hinta on 20 euroa, ja sitä voi 
tilata Vallista www.valli.fi

Ikääntyneiden 
ryhmätoiminnan 

menetelmistä opas
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Ristikko 1/2013

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 15.4.2013
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

59 Muistoja "sieltä jostakin"

Yrittäjä Tuulikki Räikkönen innos
tui 1980luvulla ottamaan huomaan
sa rintamasotureiden tekemiä taidok
kaita puhdetöitä.

Puhdetöitä tehtiin 
asemasodan aikana
Rintamamiesten puhdetyökausi kesti 
asemasodan ajan, kaksi ja puoli vuot
ta (194244). Vartiotehtävien ohes
sa tarvittiin ajankulua. Syntyi laaja 
puhdetyöpuuha, jota varten osattiin 
yhteisesti organisoida lähes verstai
ta, hankkia yhteisiä välineitä ja kehit
tää menetelmiä tekotapojen opetta
miseksi tovereillekin. Sotilaan myös 
ostivat puhdetöitä muilta, maksu
välineeksi kävi usein tupakki tai 
viina pullo esineen arvosta riippuen.

Välineet olivat lähinnä puukko, kir
ves, pieni höylä ja pora sekä saha. 

Materiaalina oli yleisimmin puu ,siis 
koivu, kuusi ja mänty. Myös alumii
nia, peltiä ja ItäKarjalan pehmeätä 
kiveä osattiin käyttää luomisen työ
hön. Tuloksena saattoi olla todella 
korkeatasoisia. viimeisteltyjä tekstein 
varustettuja esineitä.

Monilla sotureilla oli omia pieno
kaisia tai sukulaislapsia, joille halu
sivat tuottaa iloa esimerkiksi puu
hevosin, pienoisautoin, nukke
kodein, karhuin, lentokonein ja 
purje laivoin. Korsutovereilta saa
tiin kaavoja ja malleja. Rakastetuil
le taiteiltiin lahjoja tuohisormuksis
ta korulippaisiin. Tuulikki Räikkö
senkin kokoelman puhdetöissä vi
lahtavat koristeellisesti kaiverrettui
na asemasodan vuosiluvut ja paikka
kuntina mm. Syväri, Lempaala, Ihan
tala ja Uhtua.

Nykyisin vähäistä tarjontaa
Tuulikki Räikkösen kokoelma on 
karttunut komeaksi. Esineet ovat 
pääasiassa rasioita, purnukoita ja 
puutauluja. Hankinnat hän on teh
nyt lähinnä kirpputoreilta ja kuolin
pesistä.

– Tarjonta on viimeisen vuosikym
menen aikana tyrehtynyt. Se johtu
nee paitsi esineiden rikkoutumisesta 
ja poisheitoista myös omistajien ha
lusta säilyttää ne itsellään ja suvun 
hallussa perhekalleuksina. Niiden ar
vo nousee vuosien mittaan, Tuulikki 
Räikkönen pohtii.

Kunnioittavin tuntein 
Tuulikki Räikkösen tunnepohjainen 
kiinnostus tähän keräilyyn johtuu hä
nen omakohtaisista kokemuksistaan 
ja perhetaustasta. Hänen isänsä pro

Tuulikki Räikkönen ja todella hieno koivulankulle tehty kuva Suomen Joutsenesta. Edessä teksti ”Syväri 1943”, lan-
kun takana tekijän nimi H.V. Johansson.
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Muistoja "sieltä jostakin"
fessori Jaakko Pesonen (s. 1931) ei 
ehtinyt ikänsä puolesta joutua sota
toimiin, mutta näki ja koki Viipuris
sa syntyneenä ja kahdesti evakoituna 
sodan kauhut läheltä. Tyttärelle pe
riytynyt isänmaallinen luonteenlaatu 
tulee esiin myös alevalakorujen ke
räilyssä ja lottien järjestötoimintaan 
osallistumisena.

Yrittäjä Räikkönen on vanhojen 
esineiden, lähinnä astiastojen kaup
pias; Uudenmaankatu 13:ssa sijaitsee 
Astiataivasliike. Puhdetyöesineet ei
vät ole myynnissä, ne ovat omista
jansa keräilykokoelman arvostettuja 
aarteita. Räikkönen toivoo rintamalla 
syntyneitä esineitä kohdeltavan kun
nioittavasti, niiden arvon mukaisesti.

Rintamaesineiden keräilyssä Tuu
likki Räikkönen korostaa kyseessä 
olevan katoavan kansanperinteen 
tallentaminen. Hän toivookin, et
tä puhde työilmiöstä tehtäisiin tutki
musta ja kirjoitettaisiin kirja – mi
tä kaikkea puhdetyöt merkitsivät so
dan kauhujen keskellä. Muistoesinei
den teko ja oman taidon osoittami
nen vahvisti itsetuntoa ja elämisen 
halua. Monesta näkökulmasta voisi 
näitä näkymiä katsella. Toteutukoon 
Tuulikin, innokkaan keräilijän toive!

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Sakari Tuiskulan isä Viljo Tuiskula os-
ti sotakaveriltaan kiviveistoksia, ku-
ten kirjoitustelineen kaiverruksin. Kir-
joitusteline on Sakari Tuiskulan omis-
tuksessa.

Kaunis lipas, jonka on tehty yhdes-
tä puusta.

Visakoivusta tehty purnukka.

Kaunis lipas, jonka takana on teks-
ti "Aunuksen Kannas 1943 E. Lehto".
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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) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

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

Caritas-Säätiö
Kapellimestarinkatu 2, 009140 OULU
puh. (08) 522500, fax (08) 522 5132
info@caritas-saatio.fi, www.caritas-saatio.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

Finlands svenska söndagsskolförbund rf/
Bertahemmet
Matkamiehentie 2 D, 00320 HELSINKI
puh. (09) 477 4720, fax (09) 241 1608
carola.hultin@bertahemmet.com
www.bertahemmet.com

GeriVia ry
Mäkituvantie 1, 90650 OULU
tommi.ruokonen@villametsola.fi
www.metsolakodit.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
jussi.waajakoski@huili.fi, puh. 040-744 0510
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

Inkilänhovi ry
Inkiläntie 2, 11100 RIIHIMÄKI
puh. (019) 830 5567, fax (019) 830 5530
inkilanhovi@inkilanhovi.fi
www.hyrinet.fi/Hyrinet/Yhdistykset/Inkilanhovi/

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
toiminnanjohtaja@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
www.keravanpalvelutalosaatio.fi

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 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
marie.anttila@milja.net,  www.milja.net

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

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

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

Kymijoen Hoiva ry
Valtatie 10, 46900 INKEROINEN
puh. (05) 211 5500, fax (05) 211 5548
toimisto@kymijoenhoiva.fi
www.kymijoenhoiva.fi

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
anne.ulma-jokikunnas@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.ehtookoto.fi

Leppärengas ry
Savonkatu 30,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@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 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi
www.lahimmaispirtti.fi
 
Lämmin Koti ry
Jalavatie 11 A
01360 VANTAA 

Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
sanna.korhonen@pp.inet.fi
www.kivistontienpalvelutalo.fi

Naantalin Aurinkosäätiö
Myllynkiventie 5,  21100 NAANTALI
puh. (02) 5334 334, fax (02) 4358 808
pirjo.maja@aurinkosaatio.fi
www.aurinkosaatio.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
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
puh. 044 723 3100
sirpa.kotola@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
     puh. 044 723 3050     
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3060
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. 044 723 3120
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. 044 723 3070
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3110

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

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

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 
marjut.aalto@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
hanna-leena.ojalainen@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
seutulanharjun.hoivakoti@gmail.com
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
Hämeentie 15 B 64, 00500 HELSINKI
puh. (09) 726 2422
info@suvantory.fi,  www.suvantory.fi

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Petsamokadun päiväkeskus, Mutkakatu 38b,
33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
maria.lansio@tetuko.fi,  www.tetuko.fi

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
jorma.lehtisaari@tvpy.fi
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tvpy/
     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

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
hanna.lehto@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
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
fax 010 8505 329
satu.aalto@vpty.fi,  www.vpty.fi
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     fax 010 8505 369
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. 010 8505 340, fax 010 8505 359
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. 010 8505 330 fax 010 8505 339
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. 010 8505 300, fax 010 8505 329
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     fax 010 8505 378
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO 
     fax. 010 8505 390

Vanhustenhuollon tuki ry
Staffaksentie 30, 06200 PORVOO
puh. (019) 5602204
hongas.vht@co.inet.fi

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
satu.vaisanen@viitakodit.fi,  www.viitakodit.fi

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



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakkaitamme

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sosiaalialalle kehitetty työkalu, 
jonka avulla teet hoitotyön kirjaukset, laskutat asiakkaita, raportoit 
hoitoilmoitukset ja käyttöasteet, jaat asiakaskäynnit työntekijöille 
mobiilisovelluksiin ja seuraat työpäivän kulkua karttanäkymästä.

DomaCarea käytetään mm. palvelutaloissa, hoitokodeissa, kotihoito- 
ja siivousalan yrityksissä ympäri maata 5000:n käyttäjän voimin.

•	 Mainio Vire Oy 
•	 KVPS Tukena Oy
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Salva ry - Palvelukeskus Ilolansalo
•	 Mediverkko Hoivapalvelut Oy
•	 Doctagon Oy

Hoito- ja palvelusuunnitelmat,  
hoitotyön kirjaaminen, 

lääkitystiedot. Mahdollisuus käyttää 
omia lomakepohjia.

Kerää laskutusaineisto vaivattomasti 
ja muodosta laskut yhdellä napin 

painalluksella. 
Liityntä taloushallintoon.

Reaaliaikainen työtehtävien suun-
nittelu ja seuranta. Mahdollisuus 
automatisoida laskutus käytetyn 

ajan perusteella.

Käyttöasteet, hoitojaksot- ja 
ilmoitukset, lääkepoikkeamat ja 

muut tarvittavat raportit.

020   7424   0900    |     www.domacare.fi     |     info@invian.fi

mainio vire valitsi domacaren kymmenen järjestelmän 
joukosta. Käyttäjien mielestä domacare nousi selvästi yli 
muiden käyttömukavuutensa ansiosta. 

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote

Pyydä ohjelmiston esittely ja tarjous! Etäesitykset vaivattomasti ja nopeasti.

aikaisemmin asiakas- ja kuntalaskutus vei monin verroin 
enemmän aikaa.

- Jari Lepistö, Palvelukeskus Päivälehto Oy

Yhteensopivat 
talousjärjestelmät mm.:

•	 Pro Economica
•	 Sonet
•	 Nova
•	 Econet
•	 Tikon
•	 NetBaron
•	 Procountor
•	 eFina
•	 Wintime
•	 Intime
•	 Asteri
•	 Emce
•	 Maestro
•	 + muita liityntöjä(IMS)

Helppokäyttöinen

Kaikki tarvittavat 
asiakastiedot

monipuolinen laskutus

raportoi mobiilisti

Valitse haluamasi ominaisuudet


