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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Saksan matkan teesit

Liiton opintomatka suuntautui hel-
mikuussa Berliiniin ja matkalla oli 45 

osanottajaa. Berliinissä käydyssä loppu-
keskustelussa oli aistittavissa tyytyväi-
syyttä matkaan, uuden kokemisen rie-
mua ja että matka oli antanut uusia aja-
tuksia tuliaisiksi. Puheenvuoroissa kuu-
lui myös tarve muutokseen suomalai-
sessa vanhustyössä. Nyt on ollut muu-
tama viikko aikaa sulatella ja konkreti-
soida antia.

Moneen otteeseen matkan aika-
na tuli ajatus, että suomalainen 

vanhusten huolto on ammatillistettu 
ja näkökulma on hyvin hoitopaikka-
lähtöinen. Meiltä puuttuu aito ajatus 
siitä, miten takaamme asiakkaillem-
me hyvän ikääntymisen ja vanhuu-
den kotona, palveluasumisessa ja lai-
toksessa. Tiedän, että meiltä puuttuu 
työn tekijöitä ja taloudellisia resursse-
ja vanhusten hoitoyhteisöistä, mutta 
olemmeko kahlin neet itsemme amma-
tillisuuden kaapuun, emmekä mieti, mi-
ten pystyisimme lisäämään vanhusten 
elämän laatua ja hyvinvointia. 

Saksassa on kasvamassa liike, joka ke-
hittää yhteisöllisten palvelujen mal-

lia. Tapasimme matkan aikana ajatuk-
sen äidin eli Theresia Brechtmannin, 
joka Bielefeldissä on onnistuneesti vie-
nyt mallin käytännön tasolle. Mallia so-
velletaan jo useassa suuressa kaupun-
gissa. 
Niin sanotussa Bielefeldin mallissa 
vapaa ehtoiset ja ammattilaiset mah-
dollistavat yhteistyössä myös huono-
kuntoisten asuminen ja eläminen siel-
lä, missä he ovat koko ikänsä asuneet. 
Asuinalueilla, vajaan kilometrin kokoi-
sella alueella, olevat asunnot muodosta-
vat naapurustokeskuksen, joissa tavalli-
sen asuinkannan joukossa on asuntoja 

tai kokonainen talo, joissa asuu huono-
kuntoisia vanhuksia ja vammaisia. Hei-
dän elämänsä ja palvelunsa mahdollis-
taa verkosto, jossa työntekijöiden rin-
nalla toimii vapaaehtoisia eli kunnia-
kansalaisia. Vapaaehtoisille ei toimin-
nasta makseta palkkaa, mutta heidän 
on mahdollisuus saada verotuksessa 
2100 euron vähennys verottaviin tu-
loihinsa.

Voisin nähdä tämän kehityssuunnan 
myös suomalaisessa vanhusten-

huollossa. Vähän samanlaista mallia ke-
hitettiin Vallin jäsenjärjestöissä jo ikään-
tymisen resurssikeskusprojektissa ja 
parhaillaan kehittämistyötä jatketaan 

Osaajien markkinat -vapaaehtoisprojek-
tissa. Nyt palvelutaloyhteisöillä tulisi ol-
la rohkeutta avata ovensa entistä enem-
män ympäristölleen, etsiä sieltä tuki-
joukkoja, vapaa ehtoisia sekä puolesta-
puhujia ja määrätietoisesti kehittää yh-
teisöllisiä palveluja ja asuinaluemallia. 
Yhteisöllisten palvelujen malli on var-
masti sellainen, joka olisi ominta järjes-
töille. Kuulin, että Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriössä ollaan myös kiinnostuneita 
naapurustokeskus konseptista. 

Saksassa vanhuspalveluista järjes-
töt tuottavat 80-90 prosenttia. Jul-

kisen vallan eli kunnan osuus palvelu-
tuotannosta on minimaalinen. Järjes-
töt ovat isoja. Opintomatkalaiset tutus-
tuivat hyvin yksityiskohtaisesti yhden 
päivän ajan toiseksi suurimman järjes-
tön eli Diakonisches Werkin toimintaan. 
Työntekijöitä yhteisöllä on 450 000 ja 
vapaaehtoisia 400 000.  Diakonisches 
Werkillä on 27 0000 toimipaikkaa, joissa 
on miljoona asiakasta/asukasta.

Suurilla valtakunnallisilla palvelun-
tuottajilla on hyvä yhteistyö keske-

nään. Käydyissä keskusteluissa ilmeni, 
että voittoa tavoittelematon toimin-
ta nähdään lisäresurssina saksalaises-
sa vanhustenhuollossa. Isäntämme ja 
emäntämme vakuuttivat , että he nä-
kevät muutoksen tapahtuneen myös 
EU:n piirissä ja että pelkkien taloudel-
listen kriteereiden ja kilpailuttamisen 
ihannointi on vähentynyt. Tämä antaa 
uskoa myös suomalaisille järjestöille. 
Järjestöt ovat Suomessa menettäneet 
vuosien yleishyödyllisyyskeskusteluis-
sa oman itsetuntonsa .  Muutos suoma-
laisessa vanhustenhuollossa lähtee jär-
jestöistä ja kansalaisyhteiskunnasta ja 
tähän muutostyöhön meidän on pa-
nostettava. 
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Kotkalaisen Koskenrinteen kodit 
on toimiva yhdistelmä vanhusten 
asumista, hoitoa ja palvelua. Kos-
kenrinteen joka talossa asuu erilai-
sia vanhuksia, eli se missä talossa 
asuu ei kerro hoidon tarpeesta. Nä-
mä asukkaat ovat ottaneet ”härkää 
sarvista” ja perustaneet asukastoi-
mikunnan. Toimikunta ahertaa hy-
vin moni puolisella virkistystoimin-
nallaan vanhusten parhaaksi lyhyes-
ti sanottuna tunnuksella ”elämässä 
on muutakin kuin vaivoja”. Asukas-
toimikunta on perustettu Asunto-

rahaston ARAn ohjeiden mukaan. 
Kosken rinteen asukastoimikunta toi-
mii muillakin aloilla kuin vain kiin-
teistön hoidossa, mikä on ehkä ai-
nutlaatuista maassamme.

– On niin paljon touhua, ettei ko-
tona oikein ehdi olla, toimikunnan jä-
senet ja puuhamiehet Taisto Hult-
man, Usko Sinisalo, Kalevi Juvo-
nen ja Matti Karjalainen kertovat. 
Herrojen rouvat hymyilevät miesten-
sä vieressä hyväksyvästi.  Asukastoi-
mikunta on toiminut jo 14 vuotta ja 
yksi alkuunpanijoista oli Hultman. 

– Viikko alkaa korttipelillä maa-
nantaisin. Puolen päivän maissa pe-
lataan ”maijaa” joko yhdellä tai kah-
della pakalla, riippuu ihan osanottaja-
määristä. Tiistaina heti aamusta, kello 
9.30 alkaa ”rollaattorimarssi”, puuha-
miehet kertovat. 

– Sääntönä meillä on, että hitaim-
man mukaan mennään. Laskiais-
tiistaina meitä oli 22 iloista menijää. 
Asukastoimikunta ei jätä ketään yk-
sin, jos vain halua ja intoa riittää tul-
la mukaan. Huonojalkaiset tai ihmi-
set, jotka eivät pääse yksin lähtemään 

”Naapurissani asuu 
lähimmäinen!”

Koskenrinteen asukastoimikunta astuu määrätietoisesti eteenpäin. Aina on jotain touhuttavaa, parannettavaa tai kor-
jattavaa! Usko Sinisalo, Taisto Hultman, Matti Karjalainen, Bertta Sinisalo ja Anneli Karjalainen haluavat tuottaa mie-
len virkeyttä ja luottaa vanhuksen ja vanhuuden arvostukseen.
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kodeistaan, haetaan ja autetaan hei-
dätkin matkaan. Yksinäisyys on pa-
ha juttu, ei kukaan halua olla aina yk-
sin. Tuossa mäen alapuolella on lähi-
kauppa, jonka eteen parkkeeraamme, 
jos jollakulla on asiaa kauppaan. Mat-
kaa jatketaan vasta sitten, kun ostok-
set on tehty ja joukko on taas koos-
sa, marssin vetäjä Matti Karjalainen 
kertoo.

– Seitsemän vuotta meillä on toimi-
nut myös ”Ikinuoret” -ryhmä. Meillä 
on mukana vapaaehtoistyön tekijöitä 
3-4, jotka paistavat pullat, keittävät 
kahvit ja ovat muutenkin mukavia 
tyttöjä, ryhmän vetäjä Kalevi Juvo-
nen kertoo. 

– Nii, ja jos kakkuu halutaa, niin 
Kale leipoo, kuuluu huudahdus kes-
kustelijoitten joukosta. 

– Me teemme kahdesti vuodessa 
retken tilatulla bussilla esimerkiksi 
teatteriin tai johonkin mielenkiintoi-
seen kohteeseen. Ikinuorissa on mu-
kana aikamoinen joukko, noin 30-40 
ihmistä. Mutta kyllä enemmän sai-
si vapaaehtoisia tulla mukaan, em-
me me siitä pahastuisi!

Koskenrinteessä on olemassa myös 
ryhmä, jossa nuoret lapsiperheet ja 
ikäihmiset kohtaavat. Äiti-lapsi kerho 
on koolla perjantaisin aamupäivällä 
eikä mukaantulijoista ole ollut puu-
tetta. Tämä ryhmä toivottaa mukaan 
tapaamisiin myös hoitopuolella asu-
vat vanhukset. Ikäpolvien välinen 
keskustelu ja yhteys on tarpeen mo-
lemmille osapuolille. Näissä aamu-
päivän tapahtumissa on mukana pa-
risenkymmentä lasta.

Asukastoimikunta pyrkii saamaan 

esiin asukkaiden toiveet, mielipiteet, 
huonot ja hyvät asiat. Asuinympäris-
töstä asukastoimikunta haluaa pitää 
hyvää huolta. Paikka sijaitsee lähel-
lä Kymijoen haaraa Langinkoskea. 
Asukkaat ihastelevat kotejaan ympä-
röivää mäntymetsää, hienoa kallio-
ta pihalla ja 50-luvulla rakennettuja 
omakotitaloja, ns. Jensenin kylää. 

– En kyllä keskelle kaupunkia lähti-
si! Luonto on niin kaunis ja niin lähel-
lä, asukastoimikunnan aktiivit huo-
kailevat.

–  Pienistä asioista elämä koostuu! 
Asukastoimikunnassa tulee kuulluk-
si ja saa vähän naristakin. Asukkaat 
saattavat toivoa jotakin pientä katos-
ta esimerkiksi pihamaalle tai jotain 
muuta yhtä vaatimatonta. Ei kai näin 
pieniä toiveita kovin vaikea ole to-
teuttaa, miehet kertovat.

 – Närhin nurkassa jumpataan jo-
ka keskiviikko ja aamukin alkaa keski-
viikkoisin jumpalla, tuolijumpalla. 
Närhin nurkassa Taisto Hultman 
myös harjoittaa bändiään ja on ai-
na esiintymisvalmis Metsolan Aika-
miespoikineen. Vappuna, juhannuk-
sena ja pikkujouluna kokoonnutaan 
viettämään yhteistä juhlaa.

Ilman kulttuuria ei kukaan voi elää, 
se on yksi osa ihmisen kokonaisval-
taista hyvinvointia. Keskiviikkoisessa 
laulukerhossa on miesten kertoman 
mukaan ”pirun hauskaa”. 

– Me laulamme ”moniäänisesti”. 
Meidän kuoromme ”Koskenrinteen 
Huutajat” on kova sana suomalaises-
sa kuorokulttuurissa! Tästä ovat yhtä 
mieltä kaikki keskustelijat.

– Asukastoimikunnan työ on eri-

tyisen tärkeää myös henkilökun-
nan kannalta. Se helpottaa henkilö-
kunnan työtaakkaa. Kun mieli on vir-
keä, niin olokin on mukavampi ja ki-
vempi. Ehkä tällainen toiminta, mi-
tä asukastoimikunta tekee, ei ole ko-
vin yleistä Suomessa, mutta toivotta-
vaa se kuitenkin olisi. On tosi hyvä 
saada asukkaat toimimaan. Vanhuk-
silla on oikeus myös tulla kuulluksi, 
Koskenrinteen johtaja Eeva-Liisa 
Säisä kertoo.

Viikonvaihteen saunomisen jälkeen 
alkaa taas touhuilu. Asukastoimi-
kunnan miehet ovat uupumattomia 
toimen miehiä. Pihan tuntumassa ole-
vassa Metsämajassa grillataan lähes jo-
ka ilta makkaraa ja emännät keittävät 
sunnuntaisin iltapäiväkahvit.”Matti 
järjestää pihan lavalla myös olym-
pialaisia!” Uuden asukkaan kannat-
taa jo ennakkoon varautua siihen et-
tä, muuttolaatikoissa on riittävä mää-
rä urheilukamppeita.   

Asukastoimikuntaa naurattaa myös 
ihmisten epäluulot ja väärät käsityk-
set. Miehet kertovat, että meiltä on 
kysytty ”onko siellä omat petit, saa-
ko siellä olla omat petivaatteet jne.” 
Tässä talossahan asuu vuokralla aivan 
tavallisia ikäihmisiä, joille talo luo tur-
vaverkon ympäri vuorokauden, kos-
ka apu on aina lähellä. 

– Valtiolle lähetettiin sellaiset ter-
veiset, että vanhuksia ja vanhuutta 
on arvostettava muulloinkin kuin en-
nen vaaleja. 

Teksti ja kuva:
Hilppa Kimpanpää

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 
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Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
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Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita
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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



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 2/20106

Hoitotestamentti − siis nykyi-
nen hoitotahto − tuli Suomeen 
1990-luvun alussa. Sen merki-
tys on hyväksytty, mutta käy-
tännöt edelleen hyvin vaihte-
levia.
Kiteytettynä hoitotahto tarkoittaa 
henkilön tahdon ilmaisua hänen tu-
levasta hoidostaan siltä varalta, et-
tei hän itse enää pysty osallistumaan 
hoitoratkaisuihin. Hoitotahdossa voi 
ilmaista erityistoiveita hoidon suh-
teen, kieltäytyä tietyistä hoitotoimen-
piteistä tai esittää pyynnön mahdol-
lisimman aktiivisesta hoidosta. Hoi-
totahto voidaan myös kirjata edun-
valvontavaltuutuksena eli valtuuttaa 
toinen henkilö tekemään tarvittavat 
hoitopäätökset, jos hoitotahdon laa-
tija ei enää itse kykene ratkaisuihin.

Hoitotahto korostaa 
itsemääräämisoikeutta

Ymmärtävä ihminen saa aina it-
se päättää hoidostaan. Hoitotahto 
on siis itsemääräämisoikeuden jatke 
siltä varalta, että ihmisen ymmärrys 
iän, sairauden tai tapaturman johdo-
ta heikentyy. 

Suomen yleinen hoitovelvoite on 
sekä eettisesti että oikeudellisesti kes-
keinen ja kattava. Hoitoa tarvitsevia 
ihmisiä ei saa jättää hoidotta. Käy-
tännön hoitotilanteet ovat usein kii-
reisiä, ristiriitaisia ja jännitteisiä. Jou-
dutaan ottamaan kantaa esimerkik-
si siihen, ryhdytäänkö tietyssä tilan-
teessa elvytykseen vai ei. Sitova hoi-
totahto turvaa potilaan yksityiskoh-
taisten toiveiden mukaisen hoidon 
kriittisilläkin hetkillä. 

Laajemmin ajateltuna hoitotahto 

takaa myös sen, että lääketieteessä 
tekninen osaaminen ei syrjäytä inhi-
millisempää lähestymistapaa. Poti-
lasta kohdellaan ainutkertaisena yk-
silönä eikä vain epäkuntoon men-
neenä koneena. 

Hoitolinjaus käytännössä 
hoitotahdon synonyyminä

Betesda-säätiön Hoivakoti Hopean 
osastojen osastonhoitajat kertovat, 
että virallisia hoitotahtoja asukkail-
la on melko vähän, mutta usein laa-
ditaan hoitolinjaus. Tämä tapahtuu 
keskusteluissa yhdessä asukkaan, lää-

kärin ja omaisten kanssa. Näin vas-
tuu jakautuu, ikääntyvän toiveet tu-
levat kuulluksi ja hoitajien työ hel-
pottuu.  

Virallisten hoitotahtojen rekiste-
röinti on ajankohtaista Betesda-sää-
tiön toimipisteissä tänä keväänä. 

– Olemme pian siirtymässä sähköi-
seen potilastietojärjestelmään. Tällä 
hetkellä käytössämme oleva lomake 
asukkaan tahdosta hoidon suhteen 
on väljä. Nyt olisi hyvä hetki aloittaa 
hoitotahtojen kirjaus heti tulotieto-
jen yhteydessä, hoivakodin johtava 
hoitaja Lea Kumpulainen kertoo.

Hoitotahdon toteutuminen

”Elämä on ihmisen 
– siitä pitää itse sa

– Virallisten hoitotah-
tojen rekisteröinti on 
ajankohtaista Betes-
da-säätiön toimipisteis-
sä tänä keväänä, Hoi-
vakoti Hopean johtava 
hoitaja Lea Kumpulai-
nen kertoo.
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Hoitotahto apuna 
kriittisissä tilanteissa

Valitettavasti ongelmallisissa tilan-
teissa lääkäreillä ei aina ole juridisten 
kysymysten vuoksi rohkeutta nou-
dattaa hoitotahtoja mahdollisten jäl-
kiseuraamusten ja hoitovirhesyytös-
ten pelossa.

– Talomme asukkaalla oli sitova 
hoitotahto toiveesta olla lähtemät-
tä sairaalaan. Vakavassa tilanteessa 
jouduin kuitenkin soittelemaan mo-
nia puheluita, että vanhuksen sito-
va tahto toteutui ja hän sai nukkua 
pois omassa huoneessaan, Hopeassa 
työskentelevä Riitta muistelee.

Hoitotahdon toteutumista voi han-
kaloittaa myös omaisten ristiriitaiset 
toiveet. Olisikin tärkeää, että vain yk-
si henkilö valtuutettaisiin tekemään 
hoitopäätökset tarvittaessa. 

– Muistan eräänkin tapauksen, jos-
sa vanhuksen kaksi tytärtä olivat täy-
sin eri mieltä äitinsä hoidosta. Akuu-
tissa tilanteessa toinen tytär määräi-
li kovasti ja tahtoi lennättää heikon 
yli 90-vuotiaan äidin Peijakseen nes-
teytykseen. Toinen tyttäristä taas us-
koi äidin tahtovan nukkua rauhas-
sa pois omassa sängyssään. Hoito-
tahto olisi estänyt riidat ja syyttelyt, 
Hopean johtava hoitaja Kumpulai-
nen kertoo.

Hoitotahto vaatii 
jatkuvaa päivitystä

Hoivakoti Hopean osastonhoitajat 
Riitta, Saara, Maritta ja sosiaali-
työntekijä Helena ovat kaikki työs-
kennelleet pitkään samassa paikassa. 
He kertovat, että toisinaan kuolemas-
ta keskustelu on asukkaille hankalaa, 
jolloin myös hoitotahdon sisällöstä 
puhuminen vaikeutuu. 

arvokkain omaisuus 
ada päättää”

– Ideaali tilanne olisi, että resurs-
sit riittäisivät hoitotahdon jatkuvaan 
päivitykseen. Tämä vaatisi aloitteel-
lista keskustelua ja asukkaiden toivei-
den aktiivista kartoitusta, mutta hel-
pottaisi huomattavasti meidän työ-
tämme, hoitajat pohtivat.

Ajankohtainen hoitotahto auttaisi 

myös omaisia oivaltamaan, että huo-
nokuntoisellakin vanhuksella on täy-
si oikeus määrätä omista asioistaan.

– Neuvommekin kriisitilanteissa 
omaisia miettimään, mitä he uskoi-
sivat vanhuksen tahtovan. Hoito-
tahto poistaisi sen mahdollisuuden, 
että omaiset eivät esimerkiksi ole it-
se valmiita luopumaan rakkaastaan 
tai paikkailevat omia syyllisyydentun-
teitaan, ja toimivat ehkä huomaamat-
taan vanhuksen oman tahdon vastai-
sesti, Helena kertaa vielä kirjallisen 
sopimuksen tärkeyttä. 

Hoitotahto jää 
usein kirjaamatta 

Vaikka hoitotahto korostaa ikäänty-
vän vapautta valita ja vaikuttaa, se 
jää usein konkreettisesti tekemättä. 
Useimmat Hopean asukkaat ovat 
kuulleet hoitotahdosta. 

– Pikkuisen olen tässä viime vuo-
sina ruvennut epäilemään, että saa-
ko sitä enää itse määrätä. Ei se mi-
nua kyllä harmita. Aili -vaimon kans-
sa olemme asiasta jutelleet ja hän kyl-
lä tietää parhaiten, mitä milloinkin 
pitää tehdä. Täällä talossa on myös 
todella mukavia hoitajia, joille aina 
kerron toiveistani, 82-vuotias Kaar-
lo kuvailee tuntemuksiaan

91-vuotias Veli on samoilla lin-
joilla Kaarlon kanssa. Hän koros-
taa luottamustaan talon hoitajiin ja 
oman vaimonsa älykkyyteen hoito-
päätöksissä.

– Vaimo saa päättää minun asiois-
tani. Niin se on aina tehnyt, ja hyvin 
onkin määräillyt, Veli kertoo. 

– Minun mielestäni hoito ratkeaa 
aina tilanteen mukaan. Ei sitä osaa 
edeltä sanoa mitä tahtoo, joten tur-
ha niitä papereita on kirjoitella. Niin 

– Pikkuisen olen tässä viime vuosina 
ruvennut epäilemään, että saako sitä 
enää itse määrätä, Kaarlo arvelee.

– Vaimo saa päättää minun asioista-
ni. Niin se on aina tehnyt, ja hyvin on-
kin määräillyt, Veli kertoo.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 2/20108

no sellaisen voisin raapustaa, että vai-
mo saa päättää kaikesta hoitoon liit-
tyvästä, Veli tuumii. 

Eräs Hopean asukas, 94-vuotias 
Aune on itse työskennellyt sairaan-
hoitajana. Hän korostaa, että peri-
aatteellisesti jokaista täytyy auttaa 
niin kauan kuin voi. Hoitotahto saat-
taa kuulostaa mutkattomalta, mut-
ta on itse asiassa äärimmäisen vai-
kea asia.

– Minun mielestäni lääkärin pitää-
kin päättää hoidosta, se on ammattiin 
kuuluva eettinen velvollisuus. Viime 
kädessä, hädän hetkellä, tytär tekisi 
minua koskevia hoitopäätöksiä. Kyl-
lä se on eräänlaista itsemääräämis-
oikeuden korostamista sekin, että 
myös näin vanhana mummona voi 
luottaa aina saavansa hyvää ja am-
mattitaitoista hoitoa, Aune sanoo.

Kaarlo, Veli ja Aune olivat kaikki 

sitä mieltä, että kirjallista hoito tahtoa 
kannattaisi säilyttää kotona piirongin 
ylälaatikossa ja antaa omaiselle siitä 
kopio. Kaarlo ideoi vielä lisäksi ulko-
oven sisäpuolelle kiinnitettävää lap-
pua, johon kirjoitettaisiin hoitotah-
don sijaintipaikka ambulanssi miehiä 
varten. 

Potilaan hentoakin
ääntä on kuunneltava

Suomessa laadittujen hoitotahtojen 
määrästä ja yleisyydestä ei ole saata-
villa tarkkoja lukuarvoja. Valtakun-
nalliseen rekisterin ylläpitäminen oli-
si haasteellista.

– Hoitotahdon tekeminen, pur-
kaminen ja muuttaminen täytyy olla 
jatkuvasti mahdollista. Aina ajan ta-
salla olevan rekisterin päivitykseen 
liittyy ongelmia: se vaatisi paljon re-
sursseja ja hallinnollista työpanos-

ta. Hoito tahtoa tulisi pikemminkin 
kehittää siihen suuntaan, että poti-
laan kanssa käytäisiin herkemmin ja 
vielä yksityiskohtaisemmin läpi hen-
kilökohtaisia toiveita eri tilanteissa, 
So siaali-  ja terveysalan lupa- ja val-
vontaviraston Valviran ohjauksesta 
ja valvonnasta vastaava johtaja Tar-
ja Holi muistuttaa.

Hoitotahdon laatimista ei Holin 
mukaan kannata yhdistää krono-
logiseen ikään. Se tulee useim miten 
ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun 
henkilön yleistila on heikentynyt ja 
hän on toisten tuen varassa, iästä riip-
pumatta. 

– Olennaisinta hoitotahdossa on 
se, että potilaan haurasta ja heikkoa 
ääntä kuunnellaan. Edes omaiset ei-
vät voi sitä jyrätä. Usein näet juuri 
omaisilla saattaa mennä omat tunteet 
ja toisen edun vaaliminen sekaisin.

Tarja Holi peräänkuuluttaakin 
herkkyyttä ja yhteistyötaitoja keskus-
teltaessa hoidosta ikääntyvän kans-
sa. Itsekin kentällä työskennelleenä 
Holi tietää, että monesti vanhus on 
helpottunut etukäteissuunnittelujen 
tekemisestä, vaikka ei ole ehkä itse 
rohjennut nostaa asiaa esille. Hoito-
tahdon ytimessä on myös hoitoon 
osallistuvien päätöksenteon helpot-
taminen valintatilanteissa.

– Vaikka henkilökunnalta vaaditaan 
aikaa ja herkkyyttä selvittää ikäänty-
vän toiveita, on se sen arvoista mo-
lemmin puolin, Holi täsmentää.

Teksti ja kuvat:
Noora Valkila

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

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

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

Kotka-Koti
Itäkatu 8, 48100 Kotka
puh (05)2297 211, 
fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122

Hoivakoti Hopean asukas Aunen mielestä hoitotahto saattaa kuulostaa mut-
kattomalta, mutta on itse asiassa äärimmäisen vaikea asia. Aunen seurassa 
johtava hoitaja Lea Kumpulainen.
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Kun aloin saada ensimmäisiä lapsenlap-
sia, odotti minua kulttuurishokki.

Hyvä ihme, miten kaikki oli tuotteis-
tettu! Kun ennen maailmassa pärjättiin 
tavallisilla kodin esineillä, nyt kaikki oli 
erityistä vauvaa varten. Oli nokka mukit 
ja eri lailla muotoillut lusikat ja tutit, oli 
kantoliinat ja vaunut jos jonkinlaiset, ja 
vanhemmille erityisiä laukkuja ja kasse-
ja, joihin kaikki kama sopivasti pakat-
tiin, kun lähdettiin liikkeelle. Oli koko-
naisia kauppoja, jotka olivat erikoistu-
neet vauvan ja hänen vanhempiensa 
tarpeisiin. 

Kun ennen maailmassa käytettiin 
side harsovaippoja ja sitten edistys ilah-
dutti meitä sidottavilla muoviliinoilla ja 
kulmikkailla vaipoilla, niin nythän vas-
ta mumma joutui ongelmiin kaupassa. 
Kokonaiset hyllystöt täynnä riveittäin 
erilaisia vaippoja! Niitä löytyi kasoittain 
kaikkein pienimmistäkin kaupoista ja 
kioskeista, ja isoissa kauppakeskuksis-
sa vaippavalikoimaa tuntui olevan kilo-
metrimäärin. Mikä niistä oli housumal-
lia, mikä poikamallia, kaikki eri kokoisille, 
väreissä valikoimaa ja ajatelkaa ne kaik-
ki kukkaset ja autot ja perhoset! Vaipat 
ovat niin taatusti pehmeitä, eivät han-
kaa mistään, ja taatusti kuivan tuntuisia, 
pepun ihoa suojaavia. Lapsihan ei edes 
oivalla, että tavoitteena on loppujenlo-
puksi päästä irti tästä vaippa taivaasta.

Mutta annas olla, kun äitini tuli omas-
ta mielestäänkin vanhaksi yhdeksän-
kymppisenä, ja häntä alkoi vaivata vä-
häinen virtsan karkailu. Virtsaa lirahte-
li housuun hänen tahtomattaan. Noin 
ihan vähän vain, mutta hienoa vanhaa 
rouvaa, vieläpä sairaanhoitajaa tuo il-
miö suretti ja kauhistutti kovasti. ”En 
voi enää tulla ihmisten ilmoille” ” Entä 
jos joku haistaa, mitä minulle sattuu”. 
Kävimme hänen kanssaan lukematto-
mat keskustelut tästä aiheesta. Koetin 
saada hänet luopumaan tavastaan tuk-
kia wc-paperia housuihin varmuuden 
vuoksi, tiedättehän. Ja marssin tieten-
kin kauppaan.

Taas minua odotti kulttuurishokki! 
Musta aukko oli edessäni.

Mistä löytäisin vanhalle rouvalle mu-
kavan ratkaisun? Odotin hyllymetrejä 
tavaraa, oikeita vaippavuoria ja luke-
mattomia tuotemerkkejä. Miten kävi-
kään, kyyristelin viimeisen alimman hyl-
lyn huomaamattomimmassa nurkas-

sa löytääkseni edes jotakin. Vain vähän, 
yksi tuotemerkki tai toinenkin, ei mi-
tään laajaa valikoimaa. Ja todella kal-
lista! Markoistaan tarkka vanha rouva 
ei nyt tuohon hintaan rupea tuhlariksi 
joka päivän elämässään, ei vaikka toi-
saalta tarvekin pakottelisi.

Kanniskelin vaippoja kaupasta van-
halle rouvalle, ja ihmettelin visusti nii-
den vanhanaikaisuutta. Kuinka tämä 
voi olla mahdollista? Ei puhettakaan 

oli jo kovin avuton. Herttaisen ja kiitol-
lisen mielensä hän oli säilyttänyt, mutta 
ei oikein osannut enää mitään. Tuli vah-
vempien vaippojen tarve. Mistäs niitä 
sai? Tyhmänä marssin taas kauppaan. 
Ei, niitä saa vain lääkäritodistuksella, ja 
jostakin ihan erityisestä paikasta. Halle-
lujaa! Nyt vaipat olivat muuttuneet apu-
välineiksi! Koko ilmiö oli medika lisoitu 
loppuun asti. Vanha rouva nukkui sit-
ten rauhallisesti pois omaan sänkyyn-
sä. Muutama vuosi on kulunut. Olisiko 
tilanne jo muuttunut? 

Arviolta 400 000 ihmistä tuntee tä-
män vaivan, virtsankarkailun, arkipäi-
vässään. Pari vuotta sitten tehdyssä 
tutkimuksessa arvioitiin inkontinens-
sin hoitokustannusten olevan liki mil-
jardin euron luokkaa vuodessa, ja nou-
sevan jatkuvasti. Vaippakustannukset 
voivat olla hoitokotien kustannuksista 
yhdestä viiteentoista prosenttiin, ker-
rotaan. Niin, nehän ovat apuvälineitä. 
Kuka kerää tästä monopolista hyödyn? 
Miksi markkinat eivät toimi? Miksi tä-
mä salatiede näin yksinkertaisen erit-
teen suhteen, kun vauvoilla tilanne on 
ratkaistu aikoja sitten.

Pitää etsiä Googlesta apua. Kyselles-
sä vanhusten vaippoja löytää eri kau-
punkien kirjavia suosituksia vaippojen 
saannista (lääkäritodistus, kotipalvelun 
arvio, 1-5 vaippaa  vuorokaudessa ja 5 
housua 3 kuukaudessa tai 3 vaippaa per 
päivä jne). Löytyy myös muutama toimi-
nimi, jotka kuljettavat kotiin vaippapak-
kauksia. Netin avulla voi toimia, mutta 
eihän se ole kaikkien vanhusten ulottu-
villa. Kuvissa on erilaisia malleja ja niihin 
liittyviä housuja. Värejä ja kukkasia ei to-
della tuhlata.  Varmaan vaippojen imu-
kyvyssä on tapahtunut parannuksia.

Nyt on aika luopua häveliäisyydes-
tä ja sen varjolla ylläpidetyistä mono-
poleista. Alas apuvälineajattelu! Vaadin 
vanhojen ihmisten vaippoja markkinoil-
le, tavallisiin kauppoihin, mainoksiin, ih-
misten pariin. Vaadin vuoto suojia mark-
kinoiden kilpailuareenoille. Pois lääkä-
rintodistukset ja muut rajoitteet. Enem-
män kilpailua, halvemmat hinnat, arki-
päiväinen käyttö. Ihmiset voivat itse va-
lita ja maksaa vuotosuojansa, kunhan 
ne ovat helposti saatavilla ja halpoja. 
Näyttäköön nyt markkinatalous voi-
mansa satojentuhansien ihmisten tar-
peiden tyydyttäjänä.  

Vaipat vapaille markkinoille!

siitä, että kaupan olisi erityismuotoil-
tuja, kaunisvärisiä, pehmeitä, helposti 
kiinnitettäviä suojia vanhan rouvan ar-
jen tarpeisiin. Missä kaikki kukat ja per-
hoset? Missä kuivuuden tunne ja var-
muus hajun poistosta? Missä ekologia, 
joka muistuttaisi vaippojen kompostoi-
tuvuudesta ja helposta häviämisestä? 

Viimeisen kuukautensa vanha rouva 
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– Hyvässä saattohoidossa on kyse kokonaisvaltaisesta hoidos-
ta. Se ottaa huomioon fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henki-
sen alueen. Jos yksikään näistä jää pois, heilahdetaan johonkin 
muuhun kuin saattohoitoon, Terhokodin kouluttaja, työnohjaa-
ja ja työyhteisökehittäjä Miia Salonen luonnehtii.

– Hyvä saattohoito ei esimerkik-
si pyri hyvään kuolemaan.  Hyvässä 
saattohoidossa hoitaja kulkee kuo-
levan kanssa auttaen häntä niillä ta-
voin, jotka sopivat parhaiten kyseisel-
le kuolevalle.  Tällöin kuoleva saa kai-
ken mahdollisen avun, joka voidaan 
tarjota ja antaa.

Saattohoito pitää 
kuoleman puolta

Miia Salonen toteaa, että kuolemaa 
kohtaan on nykyaikana pelkoja. Entis-
aikaan kuolemaan suhtauduttiin pal-

jon luonnollisemmin. Esimerkiksi 
maaseutuyhteisöissä syntyminen ja 
kuoleminen tapahtui samassa piha-
piirissä.

– Saattohoito on äärettömän tär-
keää siksi, että se pitää tässä yhteis-
kunnassa vanhenemisen, avuttomuu-
den, raihnaisuuden ja kuoleman puol-
ta. Tänä päivänä nämä asiat koetaan 
hyvin negatiivisiksi, ja niitä yritetään 
siivota niin kuin huonetta siivottaisiin. 
Saattohoito on konkreettinen osoitus 
siitä, että nämä asiat ovat totta.

Saattohoitoa kohtaan on myös 
ennakko luuloja. Ne johtuvat siitä, et-
tä nykyajan ihminen on vieraantunut 
kuolemasta, eikä myöskään tiedä, mi-
tä saattohoito oikeasti tarkoittaa. Toi-
saalta saattohoitoa kohtaan on paljon 
ymmärrystä ja tukea. 

Hyvä saattohoito on ko

Miia Salonen toteaa, että esimerkik-
si oireenmukaisen hoidon toteutta-
minen on haasteellista. Jokin hoidon 
alue jää helposti huomiotta, varsinkin 
jos hoito on suorituspohjaista eli täh-
tää esimerkiksi vain fyysisten oireiden 
lievittämiseen.

Salonen myös painottaa, että par-
haimmillaan ihminen saatetaan saatto-
hoitoon.  Jos potilas ja hänen omai-
sensa eivät osaa varautua saattohoi-
toon, he eivät löydä kaikkia sen mah-
dollisuuksia ja sitä, miten saattohoito 
voisi heitä auttaa.

Terhokodin sairaanhoitaja Helena Jalkanen ja kouluttaja Miia Salonen toteavat, että hyvässä saattohoidossa hoitaja 
kulkee kuolevan kanssa auttaen häntä niillä tavoin, jotka sopivat parhaiten kyseiselle kuolevalle.
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– Terhokodin täyttäessä 20 vuotta 
vuonna 2008 internetissä oli adres-
si Terhokodin puolesta. Muutamas-
sa kuukaudessa adressiin kertyi sata-
tuhatta nimeä.  Kyllä se vakuutti, mi-
ten kuolevan hoitoon pitää suhtau-
tua. Ihmiset tarvitsevat turvaa kuo-
leman hetkellä.

Saattohoidolle on kysyntää

Suomessa on Terhokodin lisäksi kol-
me muuta saattohoitokotia; Turussa, 
Tampereella ja Hämeenlinnassa. Ter-
hokodin asukkaat tulevat pää asiassa 
Helsingistä ja Vantaalta. Miia Salosen 
mukaan Kuopioon on suunnitteilla 
saattohoitokoti. Terhokodin 18-paik-
kainen osasto on käytännössä koko 
ajan täynnä. Jonotustilanne vaihtelee; 
haastatteluhetkellä oli 4-5 hengen jo-
no. Terhokodin avopuolelle pääsevät 
kaikki halukkaat.

Miia Salosen mukaan suurin osa 
vanhuksista kuolee nykyään vanhain-
kodeissa, sairaaloissa, terveyskeskuk-
sen vuodeosastoilla, palvelukodeissa 
ja dementiakodeissa. 

– Saattohoito kulkee koko ajan siinä 
rinnalla. Hoitopolku potilaalle pitäisi 
saada niin pitäväksi, että saattohoitoa 
olisi aina tarvittaessa saatavissa.

Saattohoidon aloittaminen vaikka-
pa jossain palvelutalossa ei kuiten-
kaan käy käden käänteessä. Monissa 
paikoissa henkilökunnalla on kuole-
maan liittyviä pelkoja.  Miia Salonen 
korostaa koulutuksen ja valmennuk-
sen merkitystä. Asioita pitäisi ajatella 
ja suunnitella pitkällä tähtäimellä si-
ten, että hoitohenkilökunta oikeasti 
tuntisi olevansa turvassa saattohoi-
don ja kuoleman kanssa.

– Omaisten ja kuolevien suhtautu-
minen saattohoitoon ja kuolemaan 
on hyvin moninaista ja muuttumas-
sa. Paljon vaikuttaa se, miten kuole-
maa on ennakoitu. Yksi hankaluus 
näyttää olevan se, että pitkäaikaislai-
toksissa ei kuolemasta puhuta silloin, 

kun henkilö olisi vielä kykenevä kes-
kustelemaan peloistaan. Pelätään pel-
koja ja sitten sulahdetaan terminaali-
vaiheeseen, vaikka saattohoito nimen-
omaan pitää sisällään keskustelut ja 
valmistautumisen kuolemaan. Mie-
lestäni olisi tärkeää, että johto kou-
luttautuisi myös tuntemaan saattohoi-
don kyetäkseen sitten ymmärtämään 
sen vaatimuksia ja tukemaan eri tavoin 
sen toteutumista käytännössä.

– Koulutus onkin merkittävä osa 
Terhokodin toimintaa. Terhokoti tar-
joaa monipuolista koulutusta kaikil-
le terveyden- ja sosiaalihuollon hen-
kilökunnalle laitos- ja avohoidossa.  
Koulutus on suunnattu myös erityis-
työntekijöille, kuten opettajille, vapaa-
ehtoistyöntekijöille sekä kehitysvam-
ma- ja dementiahoitajille.

konaisvaltaista hoitoa

Saattohoito on kuolevan ihmisen 
kokonaisvaltaista hoitoa hänen vii-
meisinä viikkoinaan tai kuukausi-
naan ennen kuolemaa. Saattohoi-
toa annetaan vakavasti sairaille po-
tilaille, joiden sairaus on siinä vai-
heessa, ettei sitä lääke tieteen kei-
noin kyetä parantamaan. Saatto-
hoidon tavoitteena on, että kuole-
ma olisi potilaalle mahdollisimman 
kivuton ja että läheiset selviytyisi-
vät potilaan menehtymisestä.

Saattohoitoa voidaan antaa ko-
tona, terveyskeskuksen tai sairaa-
lan vuodeosastolla sekä saatto-
hoitokodeissa. Saattohoitokotei-
hin hakeudutaan aina lääkärin lä-
hetteestä. 
Terhokodin johtajan Juha Hän-
nisen kirjoittama Saattohoito – po-
tilaan ja omaisen opas: 
www.cancer.fi 
Muuttolintu ry: 
www.muuttolintu.fi /
Terhokoti: www.terho.fi 

Saattohoito

Saattohoitoa muuallakin kuin 
saattohoitokodeissa

Saattohoito kiinnostaa valtakunnal-
lisesti, ja monien vanhusten palvelu-
talojen toiminnassa huomioidaan 
saattohoito. Esimerkiksi Kouvolas-
sa toimii vuonna 2001 perustettu 
Kaakkois-Suomen Saattohoitoyhdis-
tys Muuttolintu ry. Yhdistyksen ta-
voitteena on mahdollistaa laadukas 
saatto hoito omassa kodissa, palvelu-
taloissa ja hoivalaitoksissa asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. Yhdistyksellä 
on meneillään Hyvä Päätös Elämälle 
-projekti (2008-2010), jonka toimin-
taan kuuluu mm. koulutus sekä vapaa-
ehtoisten saattotukihenkilöiden kou-
lutus ja ohjaus.

Porilaisen Ruskatalojen palvelu-
yhdistys ry:n toiminnanjohtaja Leena 
Ojalainen kertoo, että heillä suhtau-
dutaan myönteisesti saattohoitoon. 
Muutama saattohoito on ollutkin.

– Saattohoidot ovat tapahtuneet yh-
teistyössä omaisten ja koti sairaalan 
kanssa. Aina saattohoito kysyy pal-
veluyksikön voimavaroja. Meillä on 
taloissa saattohoidon tiimi, ja heille 
on annettu tietoa ja koulutusta saat-
tohoidosta. Tiimi on tarkoitettu tuke-
maan yksiköitä saattohoitotilanteessa 
ja kuoleman jälkeen.

– Olemme huomanneet että ”jälki-
hoito” on äärettömän tärkeä proses-
si. Kuoleman kohtaaminen on mo-
nelle nuorelle työntekijälle kova koke-
mus. Saattohoito tulee olemaan tule-
vaisuudessa yhä useammin edessä. 
Omaiset toivovat ja mielestäni Poris-
sa kehitetään kotisairaalan toimintaa 
siihen suuntaan, että kotona hoide-
taan mahdollisemman pitkään, mah-
dollisesti ihan loppuun asti. Jopa yk-
sittäisissä kodeissa. Mielestäni saatto-
hoito on tulevaisuuden asia, joka on 
syytä osata, Ojalainen korostaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Vuoden vanhusteko -palkinto 
osui viime vuonna Pappilan-
lammen palvelukeskukseen. 
Täällä on todettu, että kannat-
ti siirtyä jälkien korjaamisesta 
yksilölliseen ennakointiin de-
mentianhoidossa.
Pappilanlammen liikuntapainottei-
nen palvelukeskus tarjoaa palvelu-
asumista ja tehostettua asumista eli 
muistihäiriöstä kärsivien hoitoa ku-
takuinkin puoliksi kaikkiaan 73 pai-
kallaan. 

Talon johtaja Kaija Nieminen 
ja mielenterveyshoitaja Raija Setä-
lä ovat työskennelleet täällä toista-
kymmentä vuotta.

– Meillä viime vanhustenviikon 
teema Kuntoutuminen kunniaan 
on selkäytimessämme, Kaija Nie-
minen kertoo.

Porin kaupungin kanssa on opetel-
tu sosiaali- ja terveysyhteistyötä tä-
män vuoden alusta. 

Pakostakin arkijärkeen

Dementianhoidon kehittäminen 
alkoi Niemisen ja Setälän mukaan 
kaaok sesta, mm. ”haasteellisesta 
käyttäytymisestä”:

– Täällä oli aggressiivisuutta, vael-
telua ja itkuisuutta. Hoitajien työ kes-
kittyi jälkiselvittelyyn, siivoamiseen ja 
riitojen sovitteluun. Työ ei ehtinyt ol-
la hoitavaa. Alettiin voida huonosti 
ja hakeutua muualle. Lääkkeitä lisät-
tiin, mutta vanhusten ei ollut hyvä 
olla eikä henkilöstön ollut kiva tul-
la töihin. Kun alettiin puhua geriat-
risesta tuolista, kellot alkoivat soida. 
Yksilö unohtui joukon alle.

– Käytöshäiriökoulutuksia pidet-
tiin taajaan. Havahduimme kysy-
mään miksi.

Liikunnallisuus epäonnistui de-
mentiapuolella, kun iskettiin valmis 
malli päälle eivätkä sairaat kyenneet 

sitä vastaanottamaan. Jumppapallo 
jopa pelotti joitakin. Se poistettiin. Ei 
tyydytty hokemaan alistuneesti, että 
”se kuuluu sairauteen”, vaan mietit-
tiin miksi pallo pelotti, miksei uskal-
lettu mennä saunaan tai tehtiin tar-
peet tuoliin. Tuoli poistettiin ja kas, 
vessa löytyikin. Ruokailupaikkaa siir-
rettiin, jos se ärsytti.

Yhtä asukasta havainnoitiin tarkas-
ti kaksi viikkoa ja selviteltiin ongel-
mia. Puhuttiinko liian lujaa, ymmär-
sikö asukas mitä saunaan meno tar-
koitti?

– Se oli mielenkiintoista ja siitä seu-
rasi monia oivalluksia, naiset kerto-
vat. 

– Paljon ennaltaehkäisevää työ-
tä voi tehdä, jotta asukas ja hoita-
ja voisivat paremmin. Esimerkik-
si tele visio tuo silkkaa melua, jos se 
on päällä koko päivän. 

Kartoituksia tehdessä laaditaan 
ns. elämäni tarina lapsuudesta nyky-

hetkeen. Siinä kerrataan opiskelua, 
työelämää, vanhuutta sairastumi-
seen asti. 

– Sieltä se Matti tai Maija löytyy. 
Tieto selittää oireita, kun itse ei enää 
osata kertoa mistä on nauttinut ja mi-
kä on tuottanut iloa.

Nykyaskartelu ei välttämättä tun-
nu niin mielekkäältä kuin sukan par-
siminen tai matonkuteiden leikkuu, 
lautapelit tai pelikortit. Asiat lähte-
vät asukkaasta, jokaisesta yksilöstä 
ja muistaen miten muistisairas kokee 
arjen, ei siitä, että tämä on hyödyllis-
tä tai näin kuuluu tehdä. Hyötyperus-
telu on useimmiten turhaa.

– Voimavara-ajattelussa kartoite-
taan, mihin asukas pystyy ja mikä tuo 
iloa ja merkitystä elämään. Jokaisen 
asukkaan pitää ymmärtää, että hänet 
hyväksytään ja jopa rakastetaan sel-
laisena kuin on. Jo puolessa tunnissa 
yhdestä ihmisestä voi huomata pal-
jon asioita, Raija Setälä kertoo.

Dementiahoidon profi ilim

Pappilanlammella on Tikkakoski-ompelukone, monelle asukkaalle tuttu. Nyt 
talossa toimii myös ompeluseura, johtaja Kaija Nieminen ja geronomiksi opis-
keleva mielenterveyshoitaja Raija Setälä kertovat.
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Profi ililomake laaditaan kolmen 
kuukauden välein, jos on tulehdusta, 
kaatumista tai fl unssaa, niin useam-
minkin. 

Hoitoajattelu muuttuu

Mallissa tulee esille, ettei henkilöstöä 
tarvitse koko ajan lisätä, vaan sitä on 
voitu pitää sopivana.

– Lusikka laitetaan käteen ja sano-
taan, että tällä syöt. Monesti se toimii 
ja vaikka hitaasti, niin mikäs kiire val-
miissa maailmassa, Nieminen pohtii. 
Voi myös ilmetä, että suussa on rak-
koja tai on nielemisvaikeuksia. 

– Haasteellista käytöstä tai käytös-
häiriöitä voi tulla yks kaks. Uusi työn-
tekijä, asukas tai omainen voi saada 
olon sekaisin. On mietittävä miksi 
näin on ja selvitettävä se välittömäs-
ti. Vaikeuksien takana voi olla hiertä-

lautetta. Luentopyyntövarauksia on 
vuodelle 2012 asti. Geriatrian pro-
fessorikin sanoi tutkineensa vuosia 
käytöshäiriöitä ja kehittäneensä nii-
hin lääkkeitä, mutta ei tullut mieleen-
kään kysyä yksinkertaista kysymys-
tä miksi. Tämä muuttaa dementian-
hoidon ajattelua.

– Kun kerromme, miten päästiin 
paremmalle tolalle, kuulijat rentou-
tuvat ja toteavat, että juuri näinhän 
sen pitääkin olla.

Hyötyä muillekin

– Julkisesti hyväksyttyä on helppo le-
vittää, jotta mallista hyötyisivät muut-
kin, Kaija ja Raija sanovat parhaak-
si palkinnokseen.  

Moni hyvä juttu hukkuu ilman jul-
kisuutta.

– Ajatellaan, että pitäisi olla jotain 
suurempaa, hienompaa ja tieteelli-
sempää. Kuka muu työpaikkaa ja sen 
ilmapiiriä kehittäisi kuin työntekijä it-
se? Ei tule johtajan kammiosta mää-
räämällä se, mitä tänään voisi teh-
dä paremmin ja mukavammin, Kai-
ja Nieminen sanoo.

Työllä on erilainen jatkuvuus, kun 
sen tekijä itse oivaltaa jotain. Vanhas-
ta pois oppiminen on vielä vaikeam-
paa kuin uuden oppiminen.

– Täytyy valita omat strategiset 
tavoitteet eikä poimia joka omenaa. 
Meillä on kaksi suurta linjaa, kun-
toutus ja dementian hoito. Niin ja 
poikkeuksellinen henkilökunta. En 
ole kokenut itseäni pomoksi itse-
ohjautuvien työntekijöiden keskel-
lä. Ammatti taitoon on luotettava ja 
jollei sitä ole, pitää kouluttaa, Kai-
ja sanoo.

Pitää olla halua tietää enemmän 
ja kouluttautua. Raija Setälä onkin 
työnsä ohessa opiskelemassa gero-
nomiksi Satakunnan ammattikorkea-
koulussa.

– Ohjaus on lähellä sydäntäni, ensi 
vuonna valmistuva Raija sanoo.

Valituksesta tekoihin

Kun ulvilalaisilta kysytään terveisiä 
valtiolle ja kunnille, Kaija Nieminen 
ja Raija Setälä päätyvät painottamaan 
optimismia.

– Nyt ollaan tilanteessa, että asian-
tuntijat tuovat esiin vain negatiivi-
sia asioita, vaikka tarvittaisiin nimen-
omaan selviytymiseväitä, valituksen 
muuttamista teoiksi.  Kun henkilöstö 
ei riitä, on mietittävä, miten työ hel-
pottuisi eikä valittaa, että lisää hen-
kilöitä, en jaksa, on kiire, Kaija sa-
noo.

Raija Setälä kehottaa itse kutakin 
alalla työskentelevää miettimään si-
täkin, millaisen kuvan alastaan an-
taa. Vanhustyöhön ei voi saada tuli-
joita valittamalla tai pitämällä laitok-
sia rangaistussiirtoloina, vaan kerto-
malla, kuinka on kiva tulla tekemään 
positiivisia asioita.

Teksti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

alli on vuoden vanhusteko

vä kenkä, känsä, päänsärky tai muu 
käytännössä korjattava asia. 

Mallin ydintä on, että ennen tul-
tiin askel jäljessä ja korjattiin jälkiä. 
Nyt ollaan askel edellä, vältytään lisää 
lääkkeitä, lisää henkilökuntaa -lumi-
pallolta.

– Tiedämme, että tämä on yksin-
kertaisuudessaan hyvä malli, käytän-
nön kautta haettu. Olemme saaneet 
mittaamattomasti positiivista pa-

Martti Husu ja Taimi Kulmala ovat 
seurusteleva pari. Takana on kyllä 
”alkua” jo 1960-luvulta, he kertovat 
pankkiasioille lähtiessään.

Kaija Nieminen esittelee kollaasia, 
jossa aikakauslehdistä leikatut lin-
nan vieraat on varustettu asukkaiden 
omin kasvoin.
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”Ei sitä nuore
kuinka kivaa 

Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen Merikartanon palvelu-
talossa tehdään laajasti töitä palvelutalon asukkaiden ja es-
poolaisten vanhusten suunnitelmallisen ikääntymisen eteen. 
Merikartanossa on meneillään IKÄSU-hanke, jonka tavoittee-
na on tukea ikääntyvien itsemääräämisoikeutta. Palvelutalon 
asukkaat suhtautuvat kiinnostuneesti oman tulevaisuutensa 
suunnitteluun.

toksen yksi osa oli Ikääntymissuunni-
telma. Toiminnanjohtaja Kaija Vii-
takoski on nähnyt ikääntymissuun-

–  IKÄSU-projekti pohjaa Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liiton Tuottava 
vanhuus-projektiin, jonka lopputuo-

nitelman hyvänä ja haluaa jalostaa si-
tä eteenpäin, vastaava projektityön-
tekijä Sanna-Maria ”Santtu” Haa-
pamäki luonnehtii.

– Projekti pohjaa tavallaan kaik-
kiin niihin hankkeisiin, joita talos-
samme on ollut 10 vuoden aikana.  
Viimeisimmän ”palvelutalosta pal-
velukeskukseksi” -hankkeen myö-
tä avasimme ovia talon ulkopuoli-

Espoon lähimmäispalveluyhdistyksen Merikartanon palvelutalossa liikuntaa harjoittamassa asukkaat Matti Laurikai-
nen, Seija Rinkinen, toiminnanjohtaja Kaija Viitakoski sekä vastaava projektityöntekijä Sanna-Maria Haapamäki. Ar-
jen voimapyörää pyörittämässä projektityöntekijä Annette Wiksten. 
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sille ikäihmisille. Toisaalta myös ko-
ko ajan puhutaan ikäihmisten itse-
määräämisoikeudesta. Itse miellän 
niin, että kun puhutaan oikeudesta, 
liittyy siihen myös vastuu ja velvol-
lisuus. Tältä pohjalta lähdimme ke-
hittämään hanketta, toiminnanjoh-
taja Viitakoski kuvailee.

Espoon Lähimmäispalvelu-
yhdistys teki viime syksynä Espoon-
lahden postinumeroalueen kaikille 
yli 60-vuo tiaille asukkaille kyselyn 
postitse. Kyselylomakkeita lähetet-
tin noin 3200, joista palautui noin 
1050. Vastaajista noin puolet oli yk-
sinasuvia. Aktiivisin vastaajaryhmä 
oli 60-69 -vuotiaat. Kyselyssä kysyt-
tiin mm. asumiseen liittyviä toiveita 
ja ajatuksia.

Kyselyn kohderyhmän suuruus 
yllätti – yli 3000 nimeä vain yhdel-
tä postinumeroalueelta. Se kertoo, 
että Espoon väestössä on valtavasti 
ikääntyviä ihmisiä – ja he tarvitsevat 
tai tulevat tarvitsemaan vanhuspalve-
luja.  Espoossa on 242 000 asukas-
ta, joista yli 60-vuotiaita on 40 000 
eli noin 17 prosenttia. Espoolaisissa 
ikäihmisissä on vielä se erityispiirre, 
että osa on hyvin koulutettuja ja hy-
vin toimeen tulevia, mutta iso osa on 
minimieläkkeellä.  

Asuminen kiinnostaa

Kyselyn perusteella asuminen kiin-
nostaa espoolaisia ikäihmisiä hy-
vin paljon. Ei ole yllättävä tulos, et-
tä ihmiset haluavat asua omassa ko-
dissaan. Kuitenkin kyselyn perus-
teella yksin asuvat ovat halukkaam-
pia muuttamaan palvelutaloon kuin 
pari suhteessa asuvat. Siitä, mikä on 

palvelutalo, oli aika paljonkin epä-
tietoisuutta.

– Kyselystä tuli esille, että palvelu-
asunnoille olisi valtavasti tarvetta Es-
poossa. Realiteetti kuitenkin on, ettei 
kaikille voi rakentaa palveluasuntoa.  
Espoon kaupungin linjaus on, että 
vain tehostetun palveluasumisen tar-
vitsija pääsee palveluasuntoon, Vii-
takoski luonnehtii.

Santtu Haapamäen mukaan on 
luonnollista, että vastaajista van-
himmat ajattelivat korkeintaan 10-
15 vuoden päähän elämäänsä. Sen 
sijaan vastaajista nuorimmat saattoi-
vat kokea, ettei heidän vielä tarvit-
se miettiä monen kymmenen vuo-
den päähän tulevaisuuttaan, koska 

ena tiennyt 
on vanhana!”

he ovat henkisesti ja fyysisesti erit-
täin hyvässä kunnossa. 

– Haluan korostaa sitä, että oman 
tulevaisuuden suunnitteleminen olisi 
tärkeää silloin, kun on vielä voimia ja 
jaksamista, Haapamäki painottaa.

On tärkeää, että ikäihmiset 
suunnittelevat tulevaisuuttaan

Kaija Viitakosken mukaan ikäihmi-
set eivät ole oikein halukkaita puhu-
maan omista tulevaisuuden suunni-
telmistaan tai näkymistään, tai sit-
ten he eivät yksinkertaisesti itsekään 
tiedä, mitä omalta tulevaisuudeltaan 
odottavat.  Asiasta ei ole totuttu kes-
kustelemaan.

Espoolaisten perheiden vanhem-
mat tai isovanhemmat elävät usein 
muualla kuin Espoossa, jopa sato-
jen kilometrien päässä. On selvää, et-
tä perheet ovat huolissaan vanhem-
mistaan tai isovanhemmistaan ja 
heidän jaksamisestaan.  Ikääntymis-
suunnitelman ansiosta perheet voi-
vat hyvissä ajoin miettiä tarpeellisia 
toimenpiteitä  – paitsi omaa, myös 
vanhempiensa tai isovanhempiensa 
elämää ja mahdollisia tulevaisuuden 
tapahtumia tai järjestelyjä.

– Yhteiskunta velvoittaa, että on 
huolehdittava vanhemmistaan, mut-
ta toisaalta on ymmärrettävää, et-
tä esimerkiksi pääkaupunkiseudun 
kunnat eivät hurraata huuda, jos tän-
ne muuttaa ikäihmisiä muualta, Vii-
takoski toteaa.

Ikäihmisten on osattava olla 
terveesti itsekkäitä

Palvelutalon asukkaat Matti Lauri-
kainen ja Seija Rinkinen selvästi 

Ikääntymissuunnitelma ja palve-
luohjaus kotona tai palvelutalo-
kodissa asumisen tukena (IKÄ-
SU) -hankkeen (2008-2010) pää-
tavoitteena on tukea ikääntyvän 
itsemääräämisoikeuden toteumis-
ta. Tavoitteena on tuottaa ikään-
tymissuunnitelmia, joiden avulla 
ikääntyvä voi itse suunnitella tule-
vaisuuttaan ja ikääntymistään. 

Ikääntymissuunnitelmaa toteu-
tetaan työvihkon avulla. Ikäänty-
vä ihminen laatii ja käyttää suun-
nitelmaa itse. Suunnitelmaa voi 
käyttää myös itsehoidon suunnit-
telussa. Ikääntymissuunnitelman 
täyttö on vapaaehtoista ja jokai-
sen yksilöllistä omaisuutta.
Lisätietoja hankkeesta: 
www.elpy.fi 

IKÄSU-hanke
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nauttivat elämästään Merikartanos-
sa. 80-vuotias Laurikainen on asu-
nut kolme vuotta Merikartanossa 
vaimonsa Ritvan kanssa. 76-vuotias 
Rinkinen on asunut vuoden Merikar-
tanossa. Rinkinen jäi leskeksi viime 
syksynä. Laurikaisilla on kolme las-
ta, Rinkisellä neljä lasta. Sekä Lauri-
kaisilla että Rinkisellä on useita las-
tenlapsia ja lastenlastenlapsia.

Laurikainen toteaa, että suomalai-
seen kulttuuriin on kuulunut ja kuu-
luu se, että täytyy omistaa asunto, ja 
että täytyy jättää perintöä lapsille. 
Myös lapset saattavat pelätä, että he 
”jäisivät ilman perintöä”. Nämä asi-
at ovat olleet tabuja, niistä ei ole ol-
lut sopivaa puhua. Laurikaisen mie-
lestä ajattelutavan pitäisi muuttua: 
vanhoilla ihmisillä on oikeus naut-
tia elämästään.

Laurikaiset myivät asuntonsa ja 
muuttivat palvelutaloon kolme vuot-
ta sitten. Rinkinen on samaa miel-
tä Laurikaisen kanssa; elämästä kuu-
luu nauttia.

– Olen tosi tyytyväinen asumiseen 
täällä. Täällä on virikkeellinen, yh-

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa. ii 6 8

teisöllinen ympäristö, oikein ihana. 
Täällä tuntee olevansa kotona. Ai-
koinaan suunnittelin mieheni kans-
sa ihan tarkasti, että muutamme tän-
ne, Rinkinen toteaa.

– Projektien ohjaajat ovat osaavia 
ja innostavia. Henkilökunta on osal-
listuvaa ja aivan ihanaa, Rimpinen 
kiittelee Merikartanoa. 

Sekä Laurikaisilla että Rinkisel-
lä on runsaasti harrastuksia Meri-
kartanossa. Laurikaisella on bingoa, 
miesten keskustelukerhoa ja senio-
reitten herkuttelukerhoa. Laurikai-
nen on myös Merikartanon asukas-
toimikunnan aktiivi. Rinkinen esit-
telee lapsenlapsen piirtämän kar-
tan Rinkisen sosiaa lisesta verkos-
tosta. Kartta hämmästyttää laajuu-
dellaan: esimerkiksi ajanviettoon 
kuuluu muistijumppaa, kuntopiiriä, 
musiikki produktioita ja palvelu talon 
ulko puolella konsertteja. 

– Eihän meillä täällä muuta ole-
kaan kuin vapaa-aikaa. Ei sitä nuo-
rena tiennyt kuinka kivaa on vanha-
na, Laurikainen vitsailee.

Matti Laurikainen kertoo pohti-
neensa hoitotahdon tekemistä, mut-
ta vielä hän ja hänen vaimonsa eivät 
ole tehneet sitä. Seija Rinkisellä ja hä-
nen miehellään oli hoitotahto – Rin-
kisellä on edelleenkin, ja myös heidän 
lapsensa ovat tietoisia hoito tahdosta 
eli hoitotestamentista.

– Omien vanhempien palvelu-
talossa asuminen antaa lapsille tur-
vallisuuden tunteen vanhempiensa 
hyvinvoinnista ja samalla heille itsel-
leen enemmän aikaa elää omaa elä-

määnsä, Rimpinen korostaa.
Kaija Viitakoski korostaa, että hoi-

totahdon laittaminen paperille on hy-
vä asia. Hoitotahtoon on hyvä myös 
laittaa, kuka lapsista on se, jolla on 
ensisijainen oikeus päättää vanhem-
piensa asioista.

Kun Matti Laurikaiselta ja Seija 
Rinkiseltä kysyy heidän tulevaisuu-
densuunnitelmiaan, niin Laurikainen 
vastaa hieman virnistäen, että toivoo 
näkevänsä vielä koivun lehtien tule-
van vihreiksi. Seija Rinkinen hymyi-
lee kauniisti ja sanoo, että hän toivo 
saada elää hyvää elämää täällä Meri-
kartanossa. 

Kokonaisuutena, kun summaa 
yhteen ajatuksia hoitotahdosta ja 
ikääntymis suunnitelmista, on ikään-
tyneillä oikeus terveellä tavalla ol-
la itsekkäitä ja ajatella omaa hyvin-
vointiaan.  Tällainen terve itsekkyys 
ei ole oikein kuulunut suomalaiseen 
kulttuuriin. Suomalaiseen kulttuurin 
on kuulunut tietynlainen ”itsepär-
jäämisen mentaliteetti” ja tietynlai-
nen itsensä kieltäminen. Ikääntymis-
suunnitelman ansiosta vanhukset voi-
vat toimia aktiivisesti ja oma-aloittei-
sesti oman hyvinvointinsa edistämi-
seksi.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”...suomalaiseen 
kulttuuriin on kuulunut 

ja kuuluu se, että täytyy 
omistaa asunto, ja että 

täytyy jättää perintöä 
lapsille.
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Haasteellisuus 
antaa luvan 
olla luova

Kuuntelin radio-ohjelmaa: Miten mi-
nusta tuli minä? Siellä runoilija He-
li Laaksonen kertoi innostavasti 
kylvettäjän kesäpestistään vanhain-
kodissa. Hehkutus herätti muistoja 
oman työurani huippuhetkistä. Mi-
näkin rakastin kylvetyshommia. Siinä 
samalla, kun sai läträtä veden kans-
sa, tuli laulettua, tarinoitua ja nauret-
tua asukkaan kanssa. Kiperät tilan-
teet taas antoivat tilaisuuden haas-
taa vanhat tavat sekä tehdä kokeilu-
ja. Niissä hetkissä sai luvan olla luo-
va. Minä muistin sen pienen miehen 
istumassa hissioven edessä ja odot-
tamassa aamuvuorolaisten saapu-
mista töihin. Hissin ovien avaudut-
tua, hän hyppäsi pystyyn käsi ojos-
sa ja lausui iloisesti:” Laitinen Veik-
ko, pieni ja heikko.” Muistin sen uu-
den rouvan, joka saapui lomapaikal-
le. Hän käveli osastolla edestakaisin 
etsien ovea, josta pääsisi kotiin. Rou-
valla oli jaloissa kumikengät, joiden 
takana mainoslogossa luki: Ole va-
paa - be free.

 Kognitiivisen toimintakyvyn alen-
tuessa valintojen tekeminen vaikeu-
tuu. Muistisairaan ihmisen kohdalla 
tämän tulee aina tarkoittaa sitä, että 
hän tuntee itsensä arvokkaaksi. Hä-
nellä on tunne, että elämä on elämi-
sen arvoista. Vapaus on antaa hänelle 
mahdollisuuksia osallistua sekä yllä-
pitää sosiaalisia suhteita. Hoitaja luo 
elekielen ja huolellisen sanoittami-
sen avulla valinnan illuusiota muis-
tisairaalle ihmiselle. Tavoitteena on 
tuottaa tunne siitä, että muistisairas 
on itse tehnyt valinnan. Tunne, että 
hän hallitsee hetkeä. Tässä kohtaa 
hoivan laatu näyttäytyy henkilökun-
nan asenteissa, siinä mitä he sanovat 
ja tekevät. Hyvän hoivan antaminen 
muistisairaalle ihmiselle ei ole help-
po tehtävä. Työn haasteellisuus antaa 
hoitajalle mahdollisuuden kitkeä pois 
mekaanista työtapaa. Muisti sairaalla 
on vaikeuksia kommunikoimises-
sa. Ongelmat sanojen löytymisessä, 
tuottamisessa tai puheen ymmärtä-
misessä leimataan helposti sopimat-

tomaksi ajatteluksi. Kirjailija John 
Killickin mukaan luovan elämänta-
van kannalta katsottuna juuri tämä 
on muistisairaissa ihmisissä kiehto-
vaa. Ensiksi, heidän kielensä näyttää 
usein runolliselta siinä, että se tois-
tuvasti tuottaa saumatonta metafo-
rien ja vertaustenkuvien käyttämistä. 
Killickin mukaan muistisairailla näyt-
tää olevan vähemmän estoja käyttää 
mieli kuvituksellista kieltä, kuin ihmi-
sillä yleensä. Toiseksi, sieltä löytyy ai-
na ilmi selvä emotionaalinen totuus. 
Monissa ilmaisuissaan muistisairaat 
ihmiset ovat hämmästyttävän ener-
gisiä ja rehellisiä.  

Ihmiset, joilla on muistisairaus, 
ovat erittäin haavoittuvia. He ei-
vät kykene valittamaan hoidostaan 
ja kun he yrittävät kommunikoida 
huonoa kohtelua tai pahaa oloaan 

käyttäytymisen kautta, se leimataan 
helposti ”käytöshäiriöksi”, joka pitää 
nujertaa. Seppo ei suostunut ruokai-
lun aikana istumaan pöytään. Hoi-
tajat käyttivät paljon aikaa ja voima-
varoja houkutteluun, niin että sai-
vat Sepon lopulta hermostumaan ja 
agitoitumaan. Lopulta Sepolle vie-
tiin ruoka omaan huoneeseen ja hän 
menetti ruokailuhetken sosiaalisen 
ulottuvuuden. Eräänä päivänä vaimo 
saapui paikalle ruokailuaikaan ja kat-
seli kohtausta. Vaimo kuiskasi hoi-
tajan korvaan: ”Istuisitko itse pöy-
tään ensin, Seppo ei ole koskaan is-
tunut ruokapöytään ennen naisia.” 
Laadukkaan dementiatyön pitää lin-
kittyä jokapäiväisiin pulmatilantei-
siin, joista muistisairas ihminen löy-
tää itsensä jatkuvasti väärin ymmär-
rettynä tai sosiaalisista odotuksista 
toisten ihmisten suhteen. Hyvät käy-
tännöt huolehtivat psykososiaalisesta 
stressistä, joka johtuu muistisairau-
den puhkeamisesta ja etenemisestä. 
Palveluissa järjestellään kerros, ker-
rokselta muistisairaalle uusia, ihmi-
syyttä tukevia selviytymiskeinoja. Jär-
jestelmien pitää kulkea sairastuneen 
ihmisen rinnalla navigaattoreina läpi 
sairauden kaikkien vaiheiden. Muisti-
sairaan ihmisen hoito on humaania ja 
interaktiivista huolenpitoa, joka aut-
taa hänen koko perheensä fyysistä ja 
psykososiaalista hyvinvointia.

 Hoivan- ja kuntoutuksen viisai-
siin käytäntöihin pitää investoida ai-
kaa, taitoja, energiaa sekä kannustaa 
muistitiimejä johdonmukaiseen toi-
mintaan. Muistiyksiköiden täytyy olla 
paikkoja, jossa on korkein mahdolli-
nen osaaminen sekä elinikäisen oppi-
misen asenne. Näistä asioista vastaa-
vat johtoporras, esimiehet, lääkärit, 
hoitajat, fysioterapeutit, lautakunnat, 
ja ne jotka ovat vastuussa asetuksista 
ja säädöksistä. Arkipäiväisten asioi-
den pitää huolettaa meitä kaikkia.

Taina Semi
Dementiatyönasiantuntija

Villa Consulting
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvonta virasto (Valvira) on laatinut 
yhteistyössä aluevirastojen kanssa 
laatuaan ensimmäisen valtakunnal-
lisen vanhusten ympärivuorokautis-
ta hoitoa koskevan valvontasuun-
nitelman. Valviran kehittämispääl-
likkö Hanna Ahonen korostaa uu-
den valvontasuunnitelman moni-
puolisuutta:

– Tästä hyötyvät kaikki. Läänin-
hallitukset saavat yhtenäisen linjauk-
sen toimintaansa, palveluntuottajat 
pystyvät aktiivisesti kehittymään ja 
vanhuksille tarjotaan kattava tieto-
kanta, jonka perusteella tehdä valin-
toja hoitonsa suhteen. Valvirassa pys-
tytään myös tehokkaammin puuttu-
maan ongelmiin ja laatimaan yleistä 
ohjeistusta.

Painopiste ennakoivassa 
valvonnassa

Usein vanhustenpalveluihin liitty-
viin epäkohtiin reagoidaan potilaan 
kannalta vasta jälkikäteen eli hoidon 
toteutumisen kannalta liian myö-

on kyse. Yksiköt pystyvät itse edel-
leen kehittämään toimintaansa ja erot-
tumaan joukosta. Olemme myös asi-
akkaan asialla: Vanhuksille täytyy tar-
jota luotettavaa, koottua tietoa, jonka 
perusteella he voivat valita.

Kohti kattavaa tietokantaa

Tällä hetkellä kootaan kattavaa re-
kisteriä kaikista Suomen vanhusten-
huolllon ympärivuorokautista tarjoa-
vista yksiköistä. 

– Maaliskuun aikana on tarkoituk-
sena lähettää kaikkiin yksiköihin hoi-
don laatua mittaava kysely, johon jo-
kaisen on jo valvontatarkoituksen 
vuoksi pakko vastata. Tämä ensim-
mäinen kierros on eräänlainen pilotti-
kokeilu. Toki tulokset analysoidaan 
tarkasti ja tehdään yhteenvetoa, mut-
ta olemme vielä valppaina mittariston 
kehittämiselle, Ahonen kertoo.

Perusvalvonta suoritetaan kaik-
kiin kohteisiin säännöllisesti tehtävil-
lä sähkö postikyselyillä, sillä säännöl-
liset tarkastuskäynnit kaikissa palve-
luja tuottavissa yksiköissä eivät ole 
resurssi pulan vuoksi mahdollisia. 
Laajojen kyselyiden avulla saadaan 
valta kunnallinen, karkea kokonais-
kuva palvelujen laadusta. Vastausten 
perusteella voidaan pyytää yksiköiltä 
lisäselvityksiä ja tarvittaessa käynnis-
tää valvontatoimet.

Työmäärä on jaettu niin, että Ter-
veyden- ja hyvinvoinnin laitos THL 
tuottaa tietoa valvonnasta, aluevi-
rastot kokoavat kyselyt ja Valvirassa 
analysoidaan, sekä tuotetaan yhteen-
vetoja. Työnjakoa linjataan jatkuvas-

Tavoitteena kaikkien etu: vanhusten, palveluntuottajien 
ja valvovien tahojen

Vanhusten huollon 
uusi valvonta-

suunnitelma

hään. Ongel mien ennalta ehkäisy oli-
si tärkeää. Nyt valvonta viranomaiset 
ovatkin panostaneet seurantajärjes-
telmään, jonka avulla voitaisiin kar-
toittaa vanhusten huollon palvelujen 
nyky tilannetta, yleisimpiä epäkohtia 
ja riskien esiintyvyyttä.

– Uuden valvontasuunnitelman yti-
messä on yhtenäistäminen – kerätyn 
tiedon avulla saada valtakunnallisesti 
kattava yleiskuva vanhustenhuollon 
ympärivuorokautisia palveluita tarjoa-
vien yksiköiden toiminnasta.Pidem-
mällä tähtäimellä tavoitteena on löy-
tää ne oikeat arviointikriteerit, joiden 
avulla tapahtumia voidaan tehokkaasti 
seurata ja edelleen määrätä sanktioita, 
sekä jakaa ohjeita palveluiden tuotta-
jille, Ahonen kiteyttää.

Valvonnassa tähdätään paitsi val-
vontaan ja ongelmien vähentämi-
seen, niin myös eräänlaiseen palvelun-
tuottajien priorisointiin.

– Kyselyn toivotaan koottuna pa-
kettina kirkastavan palveluiden tuot-
tajia siitä, mistä kaikesta ympäri-
vuorokautisessa vanhustenhuollosta 

Valviran kehittämispäällikkö Hanna Ahonen on ollut mukana laatimassa van-
husten ympärivuorokautisen hoidon valvontasuunnitelmaa.
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ti, jotta mitään vaihetta ei tehdä tup-
lana ja toisaalta kaikki tehtävät tule-
vat suoritettua tehokkaasti. 

Valvontamittaristo
tiimityöskentelyn tulos

Hoidon laatua mittaava kysely on laa-
dittu yhteistyössä Valviran, Suomen 
aluevirastojen, vanhusten huollon 
asiantuntijoiden, THL:n ja Sosiaa-
li- ja terveysministeriön konsulttien 
kanssa.

– Pisteyttämisessä on supistettu laa-
jasta massasta oleellisimmat kohdat 
mittariston rakennusaineksiksi. Pro-
sessissa on ajateltu kyselyihin vastaa-
via yksiköiden johtajia, sekä tulevaa 
analysointia, Ahonen kuvailee.

Hoidon laadun valvonta kirjallisesti 
on silti vaikeaa ja herkkää. Henkilös-
tön suuri ja ammattitaitoinen määrä ei 
välttämättä takaa erinomaista laatua.

– Täytyy muistaa, että Suomessa 
on myös yksikkökohtaisia ihmeitä 
eli vanhustenhuollon paikkoja, jois-
sa vähäisellä hoitajamäärällä ja yhteis-
hengellä tuotetaan loistavia palvelui-
ta, Ahonen huomauttaa.

Valvontasuunitelman mittaristossa 
kriittisiksi pisteiksi valikoituneet indi-
kaattorit ovat täsmällisiä, jotta valvon-
nan validiteetti olisi korkea.

– Esimerkiksi vanhusten ravinnon 
suhteen käytiin kiivasta keskustelua. 
Aina ei ole varmaa, onko vanhuksel-
la aikaa syödä ja paljonko hän lopul-

Helsingin Kustaankartanon van-
hainkodin johtaja Leena Pohjola 
on toiminut vanhustyön sektorilla 
vuodesta 1976 lähtien ja nähnyt alal-
la vuo sien myötä tapahtuneen hui-
man edistyksen. Hän toivottaa uu-
den valvonta suunnitelman lämpi-
mästi terve tulleeksi, sillä aina täytyy 
kehittyä ja pyrkiä parhaaseen mah-
dolliseen laatuun – varsinkin kun on 
kyse ihmisten hoidosta.

– Otan uuden suunnitelman hy-
vin positiivisesti vastaan. On hienoa, 
että vanhustenhuollon asioista teh-
dään entistä näkyvämpää. Viimeaikai-
set uuti soinnit ovat näet ikävästi nos-
taneet yksittäisiä ongelmakohtia esiin 
ja koko ala on leimautunut vääristy-
neesti. Se on rankkaa henkilökunnal-
le. Valvonta suunnitelma on hyvä al-
ku sille, että vanhustenhuollosta ol-
laan kokonaisuudessaan aidosti kiin-
nostuneita.

Pohjola ei koe kyselyihin vastaamis-
ta kuormittavana:

– Meillä on totuttu tällaiseen ja 
voimme edelleen hyödyntää arvioin-
teja kulmakivinä toimintamme sisäi-
sessä kehittämisessä.

 Myös tarkastuskäynnit hän näkee 
arvokkaina:

ta syö. Yksiköiltä pyydetään sen si-
jaan esimerkiksi tietoa siitä, onko il-
ta- ja aamupalan välillä yli 11 tuntia 
taukoa.

Kokonaisuudessaan uusi valvon-
tasuunnitelma on jo herättänyt run-
saasti keskustelua ja siltä odotetaan 
paljon.

– Teemme parhaamme, jotta tieto-
kannan kokoaminen ja yhteenvedon 
julkaiseminen tapahtuisivat mahdolli-
simman nopeasti. Toiveet valvonnan 
tehostumisesta vanhustenhuollon sa-
ralla ovat tietysti meillä Valvirassakin 
suuret, Ahonen vakuuttaa.

Teksti ja kuvat:
Noora Valkila

Terve kilpailu motivoi kehittämiseen

– Johdon, henkilökunnan, asiakkai-
den ja omaisten kuuntelu on tärkeää. 
Objektiivista yksikkökohtaista tietoa 
voisi myös kerätä asukas neuvostoilla 

ja omaisista kootuilla ryhmiltä. Esi-
merkiksi meillä henkilökunta tekee 
aktiivista yhteistyötä asiakkaiden 
omaisten perustaman Pro Kustaan-
kartano ry:n kanssa. Tarkastajien kan-
nattaisi hyödyntää tällaisia valmiita, 
aktiivisia kokoonpanoja.

Jatkuvuus ja seuranta ovat Pohjo-
lan mukaan valvontasuunnitelmassa 
oleellisessa roolissa.

– Kehotusten ja suositusten anta-
misen jälkeen on todella tärkeää pa-
lata asiaan tarkistaen, että hoidon laa-
tu on todella kehittynyt parempaan 
suuntaan. Prosessin pitäisi olla dy-
naamista ja elävää, ei pelkkiä pisto-
kokeita.

Pohjola toivoo myös mediahuo-
miota uudelle valvontasuunnitelmal-
le, jotta julkisessa keskustelussa käsi-
teltäisiin rinnakkain epäkohtien kans-
sa myös vanhustenhuollon edistyk-
sellisyyttä.

– Uskon, että tämän myötä saattaa 
hyvinkin syntyä tervettä kilpailua, kun 
sekä kunnalliset, että yksityiset palve-
luntuottajat asetetaan samalle viival-
le. Kaikki pyrkivät parhaansa mukaan 
vanhustenhuollon ensisijaisen eetti-
sen näkökulman eli asiakaslähtöisyy-
den lisäämiseen.

Palveluntuottajan näkökulma:

– On hienoa, että vanhustenhuollon 
asioista tehdään entistä näkyvämpää, 
Kustaankartanon vanhainkodin johta-
ja Leena Pohjola toteaa.
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to teki opintomatkan Saksan liitto-
tasavaltaan, Berliiniin, helmikuussa. 
Miksi Saksa? Saksan väestö vanhe-
nee nopeasti. Kun nyt yli 60-vuoti-
aita on 20% (2008) ja yli 80-vuotiaita 
5%, niin nämä määrät tulevat arvioil-
ta kasvamaan vuoteen 2060 mennes-
sä 34 ja 14 prosenttiin. Saksan pal-
velujärjestelmä, vapaaehtoistoimin-
ta ja järjestöjen toiminta kiinnosti-
vat opintomatkalaisia. 

Saksassa perhe ja 
läheiset auttavat

Saksan väkiluku on 84 miljoonaa, 
johon sisältyy 8 miljoonaa muiden 
maiden kansalaisia ja 6 miljoonaa ns. 
siirtolaistaustaisia henkilöitä. Saksan 
syntyvyys on EU:n alhaisimpia. Ar-
vioidaan, että väestön vähenee aina-
kin kymmenellä miljoonalla vuoteen 

2050 mennessä. Uskonnolla on suu-
ri merkitys Saksan sosiaalipolitiikalle 
ja arkielämälle. Protestantteja ja ka-
tolisia on molempia kolmannes vä-
estöstä. 

Suomen ja Saksan hyvinvointi-
järjestelmät ovat kovin erilaiset. Suo-
messa on verorahoitteinen palvelura-
kenne, jossa kunnat ovat ratkaisevas-
sa asemassa palveluja järjestet täessä. 
Saksassa on subsidiariteetille raken-
tuva ajattelutapa: läheisin auttaa en-
sin. Siis perhe tulee ensin, lapsilla on 
jopa taloudellista vastuuta vanhem-
piensa palveluista. Lähiyhteisö tulee 
perheen jälkeen. Tämä asenne te-
kee muun muassa Bielefeldin mal-
lin mahdolliseksi ja ihmisten kannal-
ta toivottavaksi. Kuntaa, aluehallin-
toa tai osavaltion hallintoa tarvitaan 
vanhusten huoltoon mahdollisim-
man vähän. Ja kun vanhustenhuol-

lon rahoitus on vielä toteutettu hoi-
tovakuutuksen kautta, liikkumatilaa 
jää runsaasti järjestöille.

Saksan hoivamarkkinoilla on myös 
yksityisiä, voittoa tuottavia yrityksiä, 
jopa melko runsaasti ( kaksi kolman-
nesta kotipalveluista, 39% palvelu-
asunnoista). Non-profi t-organisaa-
tioiden on taisteltava saadakseen ää-
nensä kuuluviin. Sitä helpottaa liit-
toutuminen yhteen ja valtakunnalli-
sen tason järjestöt, joilla on vaikutus-
valtaa ja tunnettuutta. Katolisen ja 
evankelisen kirkon järjestöt Caritas 
ja Diakonisches Werk ovat valtakun-
nan suurimpia työnantajia, DW:llä 
esimerkiksi 450 000 työntekijää, jo-
ten niiden poliittinen ja yhteiskunnal-
linen painoarvo on melkoinen.

Hoitovakuutus, joka käynnistyi 
vuonna 1995, perustuu prosentu-
aaliseen palkkaveroon, ja sitä mak-

 Järjestöt vahvoilla 
Saksassa

Opintomatkalaiset vierailulla Evankelisen Johannestiftin palvelutalossa Spandaussa. Taloa esittelemässä hoitopuolen 
vastaava, diakoni ja sosiaalityöntekijä Martin Howen. Oikealla tulkki Kai Henttonen.
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savat nykyisin myös eläkeläiset. 
Hoito vakuutus on tuonut lisää ra-
haa vanhus palveluihin. Se ei kuiten-
kaan ilmeisesti pysty pysymään ta-
loudellisesti mukana hoivan tarpeen 
nopeassa kasvussa. Se rakensi rajo-
ja, koska hoiva piti tuotteistaa ja ra-
jat hoivan tarpeelle piti määritellä 
valtakunnallisesti. Kun hoitovakuu-
tus seuraa terveysvakuutusta, myös 
hoivan rajat asetetaan medisiinisesti. 
Kriteeristö pohjaa somaattiselle kun-
nolle eikä huomioi riittävästi men-
taalisia tai sosiaalisia rajoitteita. Va-
kuutuksen piiriin hyväksyttävän ra-
jan alapuolella on jo nyt enemmän 
apua tarvitsevia ihmisiä, kuin hoito-
vakuutuksen piirissä. 

Ihmiset ovat innostuneita

Matkan parasta antia olivat innostu-
neet ja innostavat ihmiset ja heidän 
sanottavansa. Emme tavanneet lei-
pääntyneitä saksanesittelijöitä, vaan 
elävästä työstä ja sen haasteista avoi-
mesti kertovia ammattilaisia. Työn 
eetos oli konkreettisesti läsnä. Toki 
kirkollinen tausta antaa oman sävyn-
sä työlle, mutta se tulee myös avoi-
mesti esille. Asiakkaan tarpeista ja 
oikeuksista keskusteltiin runsaasti. 
Asiakasnäkökulmaa ei tarvinnut ky-
sellä, se tuli aina hyvin esille keskus-
teluissa ja vierailukäynneillä. Motto-
na oli ” Teemme hyvää ja puhumme 
siitä”. Opimme myös, että saksankie-
lessä ei käytetä sanoja ”vapaaehtoi-
nen” tai ”vapaaehtoistyö”. Saksaksi 
kyse on ihmisestä, joka on ”Ehre-
namtlich”, kunniavirkaa hoitava!  

Mitä opimme? 

• Saimme kiinnostavan silmäyksen 
ison maan sosiaalipolitiikkaan. Vaik-
ka perusta on erilainen, ihmisten tar-
peet ovat samanlaisia. Työttömyys-
turvakeskustelu rinnastui meidän 
koti maisiin ongelmiin työllistämis-
toimien suhteen. 

• Voittoa tuottavat yksityiset toimi-
jat ovat tulleet Saksankin markkinoil-
le; asiakashan valitsee palvelun tuot-
tajan. Vapaan hyvinvointityön tuotta-
jat ovat Saksassa vielä vahvoilla, mut-

ta kehitystä lienee syytä seurata. Sak-
san markkinoiden yksityiset toimijat 
ovat ehkä pian meilläkin.

• Vakuutuimme non-profi t- työn 
yhteiskunnallisesta merkitykses-
tä kaikkialla. Se auttaa hallitsemaan 
kustannuksia, se turvaa työn eetok-
sen ja tekee vapaaehtoistyön nivo-
misen mukaan luontevaksi. Meidän 
on tuotava paljon voimakkaammin 
itse esille oman työmme non-pro-
fi t- luonnetta ja merkitystä.

• Vapaaehtoisten, siis ”kunnia-
virkaa hoitavien” ihmisten tarve on 
molemmissa maissa suuri, mutta 
meillä ei osata vielä rekrytoida riittä-
vän määrätietoisesti ihmisiä mukaan. 
Tarjontaahan tulee olemaan yhä uu-

sien ikäluokkien siirtyessä eläkkeel-
le. On tehostettava toimia ja lisät-
tävä yhteistyötä eläkeläisjärjestöjen 
kanssa!

• Resurssikeskusajattelumme on 
inno vatiivista kansainvälisestikin 
ajatellen. Meidän pitää tehostaa sen 
markkinointia ja läpivientiä koti-
maassa. Uutta työotetta tarvitaan! 

• Ja työn eetos, eettinen pohja, se-
hän on meidän innoituksemme ja 
voimavaramme. Otetaan se selkeäm-
min esille!  

Bielefeldin mallissa ammattilaisten ja vapaaehtoisten yhteistyönä tuote-
taan yhteisöllisiä asumis- ja hoitopalveluita. Bielefeld sijaitsee Hannove-
rin lähellä. Bielefeldin mallia on kehitetty yhteistyössä kaupungin, osa-
valtion, kunnallisten rakennusyritysten ja osuuskuntien kanssa.

Bielefeldin mallissa oleellista on naapurustokeskukset, jotka muodos-
tuvat asuinalueille 500-700 metrin etäisyydellä olevaksi asuinyhteisöksi, 
joka käsittää 300-800 asuntoa/ruokakuntaa. Naapurusto keskuksia tuke-
vat joko kunnalliset tai osuuskunta-periaatteella toimivat asunto yritykset. 
Asuinyhteisöt eivät lokeroi asukkaita, vaan tavalliseen asunto kantaan si-
joitetaan 20-60 sellaista asuntoa, joissa asuu hoivaa ja erilaista tukea tar-
vitsevia ihmisiä ja vähintään 6-8 sellaista asukasta, jotka ovat sairaita tai 
vammaisia ja toimintakyvyltään runsaasti apua tarvitsevia (III hoitoluok-
ka). Saksassa hoitoisuus jaetaan I-III luokkaan. Asumisyhteisöissä asuu 
myös vaikeasti vammaisia erityisen hoidon tarpeessa olevia ihmisiä. Mal-
lin ydinajatuksena on integroida ihmiset yhteiskuntaan. Asuinyhteisös-
sä henkilökuntaa on 24 tuntia/vrk. Ammattilaisten apuna työskentelee 
vapaaehtoisia. Kansalaisten apua ja omaa apua korostetaan.

Bielefeldin mallissa asumisprojektien sydän on wohncafe, paikka jon-
ne kokoonnutaan aterioimaan ja jossa aktiviteetit suunnitellaan yhdessä 
asukkaiden mieltymysten mukaan. Avopalvelut ja vapaaehtoistoiminta 
ovat verkostoituneet. Sukupolvien rajat ylittävät kohtaamispaikat sijait-
sevat yleensä asumisyhteisöjen yhteydessä. Yhteinen aamiainen fruhs-
tuck on tärkeä osa päivää, jossa samalla ideat syntyvät.

Vapaaehtoiset tukevat mm. dementiapotilaita, käyvät lukemassa lap-
sille kouluissa, ja pitävät työpajoja. Vapaaehtoisuus freivillige on kunnia-
virka, kunniatehtävä, kunnia toimia vapaaehtoisesti. Asumis yhteisöistä 
yleensä 60-70 % toimii vapaaehtoisena. Noin 30 % vapaaehtoisista 
on vaikea vammaisia, jotka saavat tukea avopalveluiden kautta. Vapaa-
ehtoisina toimii eniten naisia, iältään 55-75-vuotiaita. Nuoret vapaaeh-
toiset tuovat taloihin omia isovanhempiaan asukkaiksi. Saksassa on kun-
nia-asia olla vapaaehtoinen. 
     Teksti: Saara Nyyssölä

Bielefeldin malli

Teksti: Vappu Taipale
Kuva: Anu Kuikka
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Saara Nyyssölä

Vanhusten palvelutaloyhdis-
tyksen toiminnanjohtaja Saara 
Nyyssölä tutki lisensiaatintyös-
sään yleishyödyllisten yhteisö-
jen näkemyksiä omista pärjää-
mismahdollisuuksistaan kilpai-
luympäristössä. 
Saara Nyyssölä lähetti kyselylo-
makkeen noin sadalle Vanhus- ja lä-
himmäispalvelun liiton sekä Vanhus-
työn keskusliiton ympärivuorokau-

tista palveluasumista tuottavalle jä-
senjärjestölle. Vastausprosentti oli 
62,3. Nyyssölä haluaakin kiittää liit-
tojen toiminnanjohtajia Marja-Lii-
sa  Kunnasta ja Pirkko Karjalaista 
kannustavasta suhtautumisesta kyse-
lyyn ja erityisesti tutkimukseen osal-
listuneita vastaajia eli jäsenyhteisö-
jen toiminnanjohtajia ja hallitusten 
puheenjohtajia, jotka mahdollistivat 
tämän mielenkiintoisen aihealueen 
tarkastelun.

– Tutkimukseni mukaan tutkittavia 
yhteisöjä johdettiin markkinaorien-
toituneesti liikeyritysten tapaan, mut-
ta palvelujen tuotantotapa perustui 
yleishyödyllisyyteen ja altruistiseen 
arvopohjaan. Yhteisöjen arvope-
rusta oli koetuksella, ja näkemykset 
arvo johtamisesta olivat jakautunei-
ta, Nyyssölä tiivistää.

– Arvoulottuvuuksien perusteel-
la vastaajayhteisöt voitiin luokitel-
la muutossuuntautuneisiin, arvo-
kapinallisiin ja säilyttäjiin. Muutos-
suuntautuneet ottivat huomioon kil-
pailutalouden edut ja haitat, arvo-
kapinalliset kyseenalaistivat yleis-
hyödyllisyyden. Säilyttäjät halusivat 
kaiken pysyvän ennallaan ja näkivät 
yhteisön turvanantajana ja sellaisena 
palveluntuottajana, jolla oli myös la-
ki tukenaan, Nyyssölä kertoo.

Muutoshaasteita ja uhkakuvia

Yhteisöt elävät muutosvalmiudessa, 
ja toimintaympäristön muutoksiin 
vastaaminen nähtiin tärkeänä teki-
jänä kilpailussa pärjäämiselle.

– Yhteisöjen toiminnan merkittä-

vimpinä uhkatekijöinä nähtiin lain-
säädännön muutokset ja verotustul-
kinnat, eli säilyttävätkö yhteisöt yleis-
hyödyllisyyden asemansa. Toiseksi 
tärkeimpänä uhkatekijänä nähtiin 
kuntien talousvaikeudet. Yhteisöil-
lä on huoli siitä, tekevätkö kunnat-
ko lyhytnäköisiä päätöksiä vanhusten 
palveluissa, joissa vain hinta ratkai-
see. Myös kilpailuttaminen ja yhtei-
söjen toiminnan kannattamattomuus 
nähtiin realistisena uhkana.

–Yllättävä havainto on se, että yh-
teisöt eivät nähneet kilpailuttamista 
ja hoivabisnestä kuitenkaan niin pa-
hana pelkona omalle toiminnalleen 
kuin julkisen sektorin toimintaa.

Tulosten mukaan yhteisöjen me-
nestymisen perusta on taloudellinen 
kannattavuus ja kilpailukyky eli kus-
tannustehokkuus, kestävä, inhimilli-
nen arvopohja, imagotekijät, muu-
tosvalmius, toiminnan profi loitu-
minen erilaiseksi palveluntuottajak-
si sekä laatu ja henkilöstöpolitiikka. 
Sen sijaan verkottumista tai pienten 
yhteisöjen fuusioitumista ei pidet-
ty oleellisena pärjäämisen mahdol-
lisuutena.

– Näen, että järjestöt ovat pitkälti 
omaksuneet liiketaloudellisen ajatte-
lun ja vastanneet siten ajan haastei-
siin. Ilman tätä liiketaloudellista ajat-
telua järjestöjen asema markkinoilla 
ainakin vaikeutuisi.

Nyyssölä toteaa, että yleishyödylli-
sillä yhteisöillä on tietty ristiriita sii-
nä, että niiden pitäisi toimia liike-
taloudellisin periaattein tehokkaas-
ti ja kilpailukykyisin hinnoin, mut-

Yhteisöt ovat 
sopeutuneet kilpailuun 
– puun ja kuoren välissä

UUTUUS! KOTOUTUMINEN VANHUSTYÖHÖN -PROJEKTIN LOPPURAPORTTI
 
Kotoutuminen vanhustyöhön eli KOTO -projektin tavoitteena oli valmentaa vanhustenhuollon 
työyhteisöjä vastaan ottamaan sekä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä että asiakkaita. 
Projektin aikana vanhustenhuollon työyhteisöille organisoitiin räätälöity työyhteisökoulutus. 
Koulutus malli kuvataan raportissa. 
Projektin eräs merkittävä tulos oli työyhteisö koulutuksen vaikutus työyhteisön asenteisiin ja 
ennakkoluuloihin. Koulutuksen tuloksena katsottiin, että suvaitsevaisuus työyhteisössä oli 
lisääntynyt ja ennakkoluulot vähentyneet. Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat tulevaisuuden 
asiakkaita ja valmius kohdata heitä on tärkeää jokaiselle vanhustenhuollon yksikölle! Rapor-
tin hinta on 10 euroa + postikulut.
Tilaukset: sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi, nettisivujen kautta www.valli.fi tai puheli-
mitse (09) 7745 900.
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ta toiminnan sisältö pitäisi muodos-
tua yleishyödyllisin periaattein. Ris-
tiriitaa synnyttää tavallaan myös yh-
teisöjen kahtalainen rooli: toimia sa-
manaikaisesti ammatillisina palvelun-
tuottajina sekä tarjota ihmisille elämi-
sen ja olemisen paikka, yhteisö. Mi-
käli liiketaloudelliset periaatteet ko-
rostuvat liikaa, on vaarana, että yh-
teisöt muuttuvat pelkiksi palvelun-
tuottajiksi.

Nyyssölän mukaan asiakkaan ase-
ma tuli tutkimuksessa näkyviin siten, 
että yksittäinen asiakas on järjestöil-
le tärkeä. Erityisesti yhteisöjen arvot 
ja arvopohja viestittävät sitä, että yh-
teisö on olemassa nimenomaan asia-
kasta varten.

– Yhteisöjen arvopohja tuli esille 
kaikin tavoin. Yhteisöillä on lisäar-
voa asiakkaille ideologisen arvopoh-
jan, perinteiden ja hyvinvointipalve-
luiden tuottamistavan kautta. Yhtei-
söillä on myös tietty lisäarvo siten, et-
tä ne tuottavat palveluja julkisen sek-
torin kyljessä julkisen sektorin tarpei-
siin ja kykenevät tarvit taessa nopei-
siinkin muutoksiin.

– Kaiken kaikkiaan kyselyaineis-
tosta välittyisi yhteisöistä vahva, it-
seensä luottava kuva, joka kertoo sii-
tä, että yhteisöt pärjäävät jatkossakin 
erilaisuudellaan ja keskittämällä toi-
mintojaan, Nyyssölä toteaa lopuksi.

Saara Nyyssölän valtiotieteen li-
sensiaatintutkimus Puun ja kuoren 
välissä – yleishyödyllisten yhteisöjen näke-
myksiä omista pärjäämismahdollisuuksis-
taan kilpailuympäristössä löytyy Sosne-
tista: www.sosnet.fi 

Tule kuulemaan
ainutlaatuisia tuloksia iäkkäiden terveys-         
liikunnasta
tulevaisuuden visioita monialaisesta yhteistyöstä
vahvaa iäkkään ääntä

Ilmoittaudu ja varaa paikkasi ajoissa. Seminaarin hinta 
150 € sisältää ohjelman, iltatilaisuuden ja ruokailut. 

www.voimaavanhuuteen.fi
elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Voimaa vanhuuteen -ohjelman
Juhlaseminaari 28.-29.4.2010
Suomen Kansallisooppera,
Alminsali, Helsinki

Suomalaiset ovat kyselytutki-
musten mukaan vahvasti sitou-
tuneita hyvinvointivaltioon ja 
julkisesti tuotettuihin hyvin-
vointipalveluihin. Mielipiteet 
eivät ole muuttuneet, vaikka 
palvelujärjestelmää on kunnis-
sa karsittu ja tehtäviä siirretty 
yksityisille toimijoille.
VTM Johanna Kallion väitöstut-
kimuksessa tarkastellaan suomalais-
ten asennoitumista paikallisiin hy-
vinvointipalveluihin vuosina 1996 
-2006. Tutkimuksessa keskitytään 

erityisesti siihen, miten kansalaiset 
ovat asennoituneet yksityisen ja jul-
kisen sektorin väliseen työnjakoon 
hyvinvointipalveluissa.

Kallion tutkimuksessa on hyödyn-
netty useita 1990- ja 2000-luvulla teh-
tyjä kyselyjä, joiden perusteella kan-
salaiset suhtautuvat kriittisesti teh-
tyihin muutoksiin. Vastauksissa kriti-
soidaan palvelujen siirtämistä mark-
kinoille ja ollaan huolissaan kunnal-
listen vanhuspalvelujen riittävyydes-
tä. Hyvinvointivaltiolle annetaan kai-
kissa väestöryhmissä vahva tuki. Tu-
ki näkyy muun muassa siinä, että vas-
taajat kannattavat hyvinvointijärjes-
telmän uudelleenmuotoilun keinois-
ta eniten sellaisia vaihtoehtoja, jotka 
eivät merkittävästi muuttaisi nykyis-
tä järjestelmää.

Tutkimuksen perusteella palvelu-
järjestelmän institutionaalinen kehi-
tys ja harjoitettu politiikka kulkivat 
vuosina 1996-2006 eri suuntiin kuin 
kansalaisten mielipiteet. Palvelu-
järjestelmää on kunnissa karsittu ja 
tehtäviä siirretty yksityisille toimi-
joille. Samalla päättäjien on pitänyt 
perustella, miksi kansalaisten pre-
ferenssit voidaan sivuuttaa. Päättä-
jät ovat korostaneet vastuullisuutta, 
välttämättömyyttä sekä pyrkimystä 
säilyttää hyvinvointivaltio. 

Hyvinvointivaltion uusi kar-
sinnan politiikka, ideologinen 
suunnan muutos ja uudelleenmuo-
toilu eivät ole kuitenkaan merkinneet 
hyvinvointi valtion ja julkisen palvelu-
järjestelmän kannatuksen heikenty-
mistä. Suomalai set haluavat yhä pi-

Hyvinvointipalvelu-
järjestelmän 

muutoksissa ei ole
 otettu huomioon 

kansalaismielipidettä

Johanna Kallio
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tää kiinni universaalista ja julkises-
ta hyvinvointipalvelujärjestelmästä, 
vaikka turvan hankinta yksityiseltä 
sektorilta on lisääntynyt ja tuloerot 
kasvaneet. 

Suomalaiset ovat tietoisia kuntan-
sa tilanteesta mielipiteitä muodos-
taessaan. He eivät arvioi sosiaa li- ja 
terveys palveluja vain omasta arjes-
taan käsin. Kuntien institutionaali-
seen, poliittiseen ja sosiaaliseen kon-
tekstiin liittyvät tekijät kytkeytyvät 
kuntalaisten mielipiteisiin hyvinvoin-
tipalveluista. Selkeimmin asenteita 
erottelivat kunnan poliittiset voima-
suhteet. Oikeistoenemmistöisissä 
kunnissa oltiin useimmin palvelujen 
markkinoistumisen kannalla ja näh-
tiin vanhuspalvelut useimmin riittä-
vinä.
VTM Johanna Kallion sosiaalipolitiikan 
väitöskirja ”Hyvinvointipalvelujärjestel-
män muutos ja suomalaisten mielipiteet 
1996 – 2006” tarkastettiin Turun yli-
opistossa 5.2.2010.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com

Laitoshoitoon 
siirtymisen 

todennäköisyys 
ja taustatekijät

Elina K. Einiön väitöskirjas-
sa selvitettiin ikäihmisten lai-
toshoitoon siirtymisen toden-
näköisyyttä ja sen taustoja 
kansainvälisesti ainutlaatui-
sen rekisteri aineiston avulla. 
Selvitettäviä asioita olivat eri 
sairauksien, sosioekonomisten 
tekijöiden, puolison olemassa-
olon ja leskeksi jäämisen yh teys 
laitos hoitoon siirtymiseen yli 
65-vuotiailla suomalaisilla. 
Tutkimuksessa havaittiin, että demen-
tia, Parkinsonin tauti, aivo halvaus, 
masennusoireet ja muut mielen-
terveysongelmat, lonkka murtuma 
sekä diabetes lisäsivät ikäihmisten to-
dennäköisyyttä siirtyä laitoshoitoon 
yli 50 prosentilla, kun muut sairaudet 
ja sosiodemografi set tekijät oli otet-
tu huomioon. Korkeat tulot vähen-
sivät laitoshoidon todennäköisyyttä, 
kun taas puutteellinen asuminen (il-
man peseytymistiloja tai keskus- tai 
sähkölämmitystä) sekä erittäin puut-
teellinen asuminen (ilman lämmintä 
vettä, vesijohtoa, viemäriä tai vesi-
vessaa) lisäsivät toden näkösyyttä, 
kun muut sosio demografi set tekijät, 
sairaudet ja asuinalue oli huomioitu. 
Kerrostalon hissittömyys ei ollut yh-
teydessä laitoshoidon todennäköi-

syyteen. Todennäköisyys siirtyä lai-
toshoitoon oli jostain syystä korke-
ampaa niillä ikäihmisillä, jotka asui-
vat vuokralla ja matalampaa oma-
kotitalossa asuvilla ja niillä, joilla oli 
auto. Puolison olemassaolo vähensi 
ja leskeksi jääminen lisäsi laitoshoi-
don toden näköisyyttä huomattavas-
ti. Toden näköisyys oli erityisen suu-
ri, yli kolminkertainen, kun puolison 
kuolemasta oli kulunut enintään kuu-
kausi verrattuna niihin, joiden puoli-
so oli elossa. Todennäköisyys laski, 
kun puolison kuolemasta kului ai-
kaa. Miesten ja naisten tulokset oli-
vat samansuuntaisia. Korkeat tulot 
tai koulutus eivät suojanneet riskiltä 
joutua laitoshoitoon puolison kuol-
tua. Puolison kuolema näyttää lisää-
vän hoidon tarvetta, kun kotona ei 
ole enää puolisoa tukemassa ja huo-
lehtimassa kodin askareista. Laitos-
hoidon tarve vähenee, jos ja kun les-
ket ajan kuluessa oppivat elämään yk-
sin. Toisaalta tutkimustulokset saat-
tavat viitata myös siihen, että kaik-
kein huonokuntoisimmat lesket, jot-
ka eivät pärjää yksin asuessaan, siir-
tyvät laitoshoitoon hyvin nopeasti 
puolison kuoltua. 

Tutkimuksessa oli mukana yhteen-
sä yli 280 000 yli 65-vuotiasta henki-
löä. Tutkimuksessa käytetty aineisto 
koottiin väestörekistereistä, sosiaa-
li- ja terveydenhuollon rekistereistä 
ja lääkerekistereistä.
Elina K. Einiön sosiologian väitöskirja 
“Determinants of  institutional care at ol-
der ages in Finland” tarkastettiin Helsin-
gin yliopistossa 21.1.2010.
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Susanna Hyväri ja Markku Salo 
(toim.):  Elämäntarinoista kokemus-
tutkimukseen 
Mielenterveyden keskusliitto 2009 

Susanna Hyvärin ja Markku Sa-
lon toimittama Elämäntarinoista koke-

mustutkimukseen - kirja kuvaa neljän 
mielenterveyskuntoutujan elämän-
tarinoita ja kokemustutkijoiden ta-
rinoista tekemiä tulkintoja. Kirja on 
Mielenterveyden keskusliiton tutki-
musprojektin Yhteinen ymmärrys ja 
avunanto, neljäs julkaisu.

Tutkimuksellista arvoa kirjaan tuo 
se, kun tarinoiden tulkitsijat ovat itse 
kokeneet vastaavanlaisia kokemuksia. 
Elämäntarinat tuovat esiin sairastu-
neiden näkökulmia siitä, mitä on elää 
Suomessa mielenterveys palveluiden 
käyttäjänä eri vuosikymmeninä. Sai-
rastuneen elämäkerta avaa niin tulkit-
sijalle kuin lukijalle yksittäisen ihmi-
sen sairaskertomusta ja samalla myös 
palvelujärjestelmän toimintaa sekä 
toimimattomuutta. Kirjan luettuaan 
jää miettimään kohtaavatko palvelut 
ihmisten tarpeita? Kirja auttaa lukijaa 
ymmärtämään sitä, kuinka helpos-
ti sairastuneet leimataan ja mitä siitä 
seuraa arkielämän kannalta. 

Kirja soveltuu niin ammattilai-
sille kuin opiskelijoille ja erityisesti 
mielen terveys- ja päihdekuntoutuji-
en kanssa työskenteleville, jotka voi-
vat käyttää teosta myös työkirjana. 
Kirjassa kuvattua menetelmää voitai-
siin soveltaa myös vanhusten kanssa 
työskentelyyn.

Anu Kuikka

Sirkka Pöysti: Eutanasia ja etiikka
2009

Sirkka Pöystin tutkimus Eutanasia 
ja etiikka käsittelee suomalaista euta-
nasiakeskustelua kansainvälisen euta-
nasiakeskustelun osana 1970-luvulta 
nykypäivään. Kirjassaan Pöysti poh-
tii eutanasiakeskustelua kansainvä-
lisessä viitekehyksessä, unohtamat-
ta kuoleman tutkimusta, eutanasia-
keskustelun arvoperustaa sekä mo-
raalin asettamia näkökulmia. Tutki-
muksen ansioksi voidaan lukea var-

sin kattavat pohdinnat suomalaisen 
saattohoidon erityisalueista; lasten-, 
kehitysvammaisten-, monikulttuuris-
ten- ja pitkäaikaissairaiden vanhus-
ten saattohoidosta. Johtopäätöksis-
sään kirjoittaja tuo eutanasiakeskus-
telun niin yksilö- kuin yhteiskunnan 
tasolle. Kirja soveltuu mainiosti so-
siaali- ja terveysalan ammattilaisille, 
opiskelijoille, opettajille sekä saatto-
hoitoa kehittäville tahoille.

Anu Kuikka

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

Käpyrinteen palvelutalo,
Ilmattarentie 2, 00610 Helsinki

p. (09) 728 8800

 
www.kapyrinne.fi 
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Ajankohtaista Vallissa    1.2.-31.3.

Ristikko 1/2010 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Alueelliset 
Työllistämisfoorumit 
ovat käynnistyneetTeknologia sisustuksessa 

-näyttely avattu 
Toimivassa Kodissa

Kotoutuminen vanhustyöhön eli 
KOTO -projekti on päättynyt ja 
projektista on ilmestynyt loppu-
raportti. Projektin tavoitteena oli val-
mentaa vanhustenhuollon työyhtei-
söjä vastaan ottamaan sekä maahan-
muuttajataustaisia työntekijöitä et-
tä asiakkaita. 

Projektin aikana vanhustenhuollon 
työyhteisöille organisoitiin räätälöi-
ty työyhteisökoulutus. Koulutus malli 
kuvataan raportissa. Samoin kuva-
taan KL Nanna Wilhelmssonin 
orga nisoima Helsingin Diakonia-
opiston mentor -koulutus maahan-
muuttajataustaisen työntekijän tuek-
si.  

Eräs merkittävä tulos oli työyhteisö-
koulutuksen vaikutus työyhteisön 
asenteisiin ja ennakkoluuloihin. Kou-
lutuksen tuloksena katsottiin, että su-
vaitsevaisuus työyhteisössä oli lisään-
tynyt ja ennakkoluulot vähentyneet. 
Ikääntyvät maahanmuuttajat ovat 
tulevaisuuden asiakkaita ja valmius 
kohdata heitä on tärkeää jokaiselle 
vanhustenhuollon yksikölle!

Projektissa oli mukana viisi Val-
lin jäsenjärjestöä eli Kantti ry, Kou-
volan Korttelikotiyhdistys ry, Oulun 

Seudun Mäntykoti ry, Palvelutaloyh-
distys Koskenrinne ry ja Tampereen 
Vanhuspalveluyhdistys ry. Näillä vii-
dellä oli omat kotoutumisprojektinsa 
ja niiden kokemuksista ja tuloksista 
kerrotaan myös loppuraportissa. 

Loppuraporttia voi tilata edulli-
seen 10 euron (+postimaksu) hin-
taan osoitteesta eija.uuksulainen@
valli.fi  

Toimiva Koti on informaatio keskus 
ja näyttelytila Helsingissä, jossa on 
esillä erilaisia arjen toimivuutta ja 
turvallisuutta lisääviä ratkaisuja ja 
apuvälineitä. Esillä on niin pienapu-
välineitä kuin erilaisia kylpyhuone ja 
wc-ratkaisuja (mm. pesevä ja kuivaa-
va wc). Kädestä pitäen voi tutustua 
myös monenlaisiin teknologisiin rat-
kaisuihin kuten lääkemuistuttimiin 
ja turvapuhelimiin. Tämän vuoden 
teema näyttely Teknologia sisustuk-
sessa on juuri avattu. Näyttely esitte-

Työssä On Hyvä Olla -projek-
tin alueel liset Työllistämisfoorumit 
ovat käynnistyneet. Ehdit vielä il-
moittautumaan mukaan Tampereel-
la 25.3.2010 ja Jyväskylässä 26.3.2010 
sekä Porissa 15.4.2010 pidettäviin 
tilaisuuksiin. Työllistämisfoorumin 
puhujat tuovat esiin järjestöjen mer-
kitystä palveluiden tuottajina,  hoiva- 
ja vanhustyöhön työllistämistä sekä 
mahdollisuuksia turvata työvoiman 
saaminen jatkossa. 
Lisätietoa Työllistämisfoorumeista 
osoitteessa www.valli.fi /projektit/
toto/uutiset

KOTO-projektin 
loppuraportti ilmestynyt

lee sisustusratkaisuja, jotka toimivat 
niin liikuntarajoitteisten kuin mui-
denkin kotien ja laitosten sisustuk-
sissa. 

Toimiva Koti sijaitsee osoiteessa 
Käpyläntie 13.
Lisätiedot: www.toimivakoti.fi 



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 2/2010 27

Ristikko 2/2010

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.5.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

42 Perinteinen n

Taiteilija Eeva-Liisa Kortelahti 
on todennut, että kuka tahansa op-
pii nypläämään. Hänet on myös ni-
metty Suomen tunnetuimmaksi nyp-
lääjäksi, joka on luonut 500 erilais-
ta pitsimallia; reunapitsejä, koriste-
esineitä, tauluja ja pitsejä pukeutu-
miseen. Aira Heinänen haastatte-
li huittislaista, Laviasta kotoisin ole-
vaa taiteilijaa.

Nypläystä muuallakin 
kuin Raumalla

Nypläys liitetään meillä herkästi Rau-
maan, jossa perinteet ovat pitkät. Jo 
1500-luvulla maassamme tunnet-
tiin hienosto- ja kirkollisissa piireis-
sä ulkomailta tuotettu nyplätty pitsi. 

Ja 1700-luvulla raumalaiset olivat jo 
kehittäneet taidokkaan ammattikun-
nan. Oppi oli saatu Alankomaista ja 
Ranskasta. 1700-luku oli kulta-aikaa, 
jolloin naiset ja tytöt 7 ikävuodes-
ta ylöspäin taisivat tämän arvoste-
tun pitsinteon. Tuo aikakausi 1710-
1840 oli nimenomaan tykkimyssyjen 
korkeakautta.

Rauman museossa on noin sata-
tuhatta historiallista nypläys esinettä. 
Niiden perusteella tehdään an-
sioakasta tutkimusta. Harrastajilla 
on Nyplääjät ry -niminen yhdistys. 
Muuallakin maassamme toimii har-
rastajia ja taitajia. Kansanopistoissa 
järjestetään alan kursseja.

Pitsi-Pirtin emäntä Eeva-Liisa 
Kortelahti Huittisista

Eeva-Liisa Kortelainen osoitti piirtä-
misen taitonsa jo koulussa.  Aikuis-
tuneena hän kävi leikkuuopiston ja 
valmistui kaavapiirtäjäksi. Avioliiton 
myötä hän muutti Huittisiin.

– Huittisissa alkoi nypläyspiiri 
1972, siitä kaikki lähti liikkeelle. Ha-
luan tehdä omia malleja, aloitin kuk-
ka-aiheista. Sittemmin aiheet laven-
tuivat enkeleihin ja lapsiin ja laivoi-
hin. Olen suunnitellut erilaisia tuot-
teita, mm. Huittisten seurakunnal-
le alttaripitsiä ja kastemekon, Kor-
telahti kertoo.

Omaa Pitsi-Pirttiä Huittisissa hän 
on hoitanut vuodesta 1983. Pitseis-

Taiteilija Eeva-Liisa Kortelahti ja osa hänen tekemästään kookkaasta liinasta.
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ypläys on taitolaji
tä kiinnostuneita vierailijoita on riit-
tänyt niin kotimaasta kuin ulkomail-
takin.

Pitsi-Pirtti on yli 60 neliön suurui-
nen hirsirakennus, seinät ja pöydät 
täynnä pitsiä.

Tekniikka ja välineet

Maallikolle nypläyksen tekniikka on 
käsittämätöntä lankojen pyöritys-
tä ja nappuloiden heittelyä. Taitelija 
Korte lahti kertoo kokeneen opetta-
jan tapaan käyttävänsä kaikkein pie-
nimpiä nypylöitä. Jokaiselle langalle 
on oma reitti ja määrätyillä lyönneillä 
ohjataan kuvion syntyä. Nypylöiden 
siirtotapoja on neljä, samoin nypy-
löitä. Nypylä on puinen puikko, jon-
ka ympärille lanka kierretään. Tärkeä 
väline on nypläystyyny, pehmustet-
tu, usein pyöreä alusta, johon mal-
lipiirros eli mynsteri – rei’itetty pa-
peri tai pahvi – ja nuppineulat kiin-
nitetään. Lanka on yleensä kehrät-
tyä pellavaa.

– Nykyään nyplään reunapitsejä, 
koriste-esineitä, tauluja ja pitsejä pu-
keutumiseen, Kortelahti luettelee. 

Nypläystuotteet ovat arvokkaita, 
ja harva niitä myy, sillä niistä ei voi 

tuntipalkkaa ottaa. Nyplääjältä vaa-
ditaan aikaa ja tarkkaavaisuutta, se ei 
ole hätäiseen hommaa.

1900-luvun alussa markkinoille tul-
leet ulkomaiset ja kotimaiset tehdas- 
pitsi syrjäyttivät vähäksi aikaa aidon 
käsityötaiteen tuotteet.  1970-luvun 
alussa alettiin taas arvostamaan kä-
dentaitoja, ja kansalaisopistot alkoi-
vat antamaan nypläyksen opetusta.

Eeva-Liisa Kortelahti on tehnyt 
malleistaan peräti 12 kirjaa. Suosi-
tuimmasta kirjasta Nyplättyä pitsiä on 
ilmestynyt jo kuusi painosta. Kirjo-
jensa kautta hän on tullut kansain-
välisestikin tunnetuksi; vuonna 1982 
hänellä oli menestyksellinen näytte-
ly belgialaisessa vanhassa linnassa. 
Nyplääjillä on oma kansainvälinen 
yhdistys OIDEA (Ommeltujen ja 
nyplättyjen pitsien järjestö), joka ko-
koontuu kahden vuoden välein.

Taiteilija on syvästi uskovainen ja 
niinpä raamatulliset aiheet toistuvat 
hänen teoksissaan. Puutarhan hoito 
on hänelle tärkeää – niinpä vuokko-
kimput kukkivat myös nypläyksissä. 

Aukeaman teoskuvat kertovat her-
kästä luomisesta.

– Menkää nypläyskurssille. Nyp-
läys on kevyttä voimistelua kipeille 
sorminivelille, Eeva-Liisa Kortelah-
ti suosittelee nypläyksestä kiinnos-
tuneille.

Kortelahti kutsuu myös pirtilleen 
ja antaa yhteystiedot tapaamisesta so-
vittavaksi. Pirtti on auki sopimuksen 
mukaan huhtikuusta-lokakuuhun, 
puh. 040-5717977. Osoite Hiukka-
mäenkatu 8, 32700 Huittinen.

Aira Heinänen
Eeva-Liisa Kortelahden kuva:

Riitta KosolaSuojelusenkeli -niminen nyplätty kuva.

Kiitos -niminen työ. Raamatulliset ai-
heet toistuvat Kortelahden teoksissa.

Puutarhan hoito on myös Kortelah-
delle tärkeää. Tässä Tulppaani -nimi-
nen työ.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Leppärengas ry
Kievarinkatu 7,  PL 42,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
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 5252, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Arvoisa lukija,

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

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

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

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
12.5.2010.


