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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Carpe diem 
– tartu hetkeen 

Olen ollut innoissani liittomme 
puheenjohtajan Vappu Taipa-

leen uudesta kirjasta Vanha ja vireä 
– virkistys kirja vanhoille naisille. Olen 
löytänyt kirjasta paljon asioita, jotka 
puhuttelevat minua itseäni. Innostuk-
seni ovat varmasti monet nähneet 
myös niissä lukuisissa viesteissä, joi-
ta olen kirjasta lähettänyt. 

Minulta on tiukattu mitä Vanha ja 
vireä -kirjassa on sellaista, että 

siitä vanhuspoliittisesti kannattaisi ol-
la innoissaan. Minä luin kirjaa omien 
mahdollisuuksieni opuksena, miten 
minä itse voin vaikuttaa omaan van-
henemiseeni. Perinteisesti vanhuu-
teen liittyy maassamme paljon kiel-
teisiä mielikuvia; sairautta, syrjäyty-
mistä, luopumista, kuolemaa ja van-
huutta elämänvaiheena pidetään kal-
liina yhteiskunnalle. Vanha ja vireä 
-kirjassa on kuvattu positiivisen van-
henemisen sanoma. Minusta Vappu 
on kirjassaan inhimillistänyt vanhene-
misen, antanut mahdollisuuden elää 
omanäköistään elämää vanhanakin 
ilman pelkoja ja dramatiikkaa. 

Suomalaisessa yhteiskunnassa van-
hat ihmiset nähdään harmaana 

massana, kulueränä, jotka ikääntyes-
sään ovat vielä tippuneet tunnista-
mattomuuden kuiluun. Vappu on ke-
rännyt pitkään materiaalia kirjaa var-
ten. Olen kirjan kirjoittamisen aika-
na nähnyt luovuuden tuskan lisäksi 
hänessä aidon ärtymystä siitä, että 
vanhojen ihmisten arkielämästä tie-
detään niin vähän. Etenkin vanhois-
ta naisista tiedetään vähän ja heistä 

löytyy ihan minimaalisesti tutkimus-
tietoa. 

Voiko kielteisesti vanhuksiin ja van-
henemiseen suhtautuvassa yh-

teiskunnassa elää hyvän vanhuuden. 
Varmasti voi, kun satsaa itseensä. Vap-
pu on kirjassaan kuvannut lyhyes ti ja 
täsmällisesti niitä elementtejä, joilla 
hän itse vaikuttaa omaan vanhene-
miseensa: Liity!, Harrasta!, Opi uutta! 
Anna! Naura!  Vanha ja vireä – virkis-
tyskirja vanhoille naisille on ikäänty-
vien ihmisoikeuksien julistus, osalli-

suuden oppikirja ja täynnä esimerk-
kejä vanhuuden haltuunotosta aktii-
visena elämänvaiheena.

Vappu painottaa kirjassaan, et-
tä kova ja sydämetön yhteisö 

laimin lyö omat vanhuksensa ja ra-
pautuu sisältä päin. Ihmiset pelkää-
vät vanhetessaan huonoa hoivaa, ar-
vokkuuden menettämistä ja yksinäi-
syyttä.  Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto on Vapun johdolla lisännyt hoi-
to-  ja palvelujärjestelmän rinnalle toi-
minnan, jolla tuetaan itsenäistä elä-
mää, terveyttä, hyvinvointia ja oma-
toimisuutta. Vanhat ihmiset ovat itse 
valmiita satsaamaan itseensä. 

Vanha ja vireä -kirjassaan Vappu 
on kiteyttänyt ne elementit, jot-

ka ovat yhteiskunnalle halpoja rat-
kaisuja. On oikeutettua kysyä, onko 
yhteiskunnallamme kaukonäköisyyt-
tä panostaa ihmisarvoiseen vanhuu-
teen. Siihen mielestäni sisältyvät mm. 
vanhojen ihmisten arvostus, elämän 
mielekäs sisältö, toimintamahdolli-
suuksia, palveluja ja hoitoa. Ilman ra-
haa ihmisarvoisen, mielekkään ja hy-
vän vanhenemisen prosessia ei saa-
da aikaan. Silloin kun satsataan van-
haan ihmiseen oikea-aikaisesti, tue-
taan hänen omia mahdollisuuksia ja 
omatoimisuutta, säästetään varmasti 
myös tulevaisuuden menoissa. Vappu 
itse toteaa, ettei korkeatasoisen, laaja-
alaisen vanhuspolitiikan vaatiminen 
ole ylellisyyttä eikä edellytä rikkaut-
ta. Se on eettinen velvoite, joka voi-
daan toteuttaa niukoissa taloudelli-
sissa oloissa yhteisvastuullisesti. 
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Vanhusten Kotiapusäätiön toiminnanjohtaja Sirkku Rannikko 
kehaisi taannoin, että säätiön Havurasti ja Myyrasti ovat hyviä 
esimerkkejä itseohjautuvista työyhteisöistä, joissa työhyvin-
vointi näkyy.
Havurastin vastaava hoitaja Marja Helvamo ja Eveliina Haapa-
aho, Myyrastin Elli Kaskinen sekä säätiön entinen toiminnan-
johtaja ja nykyinen vapaaehtoistyöntekijä Sirkka Lehtinen kiit-
televät itseohjautuvaa työyhteisöä. Sirkalla on aikanaan ollut 
merkittävä osuus rastien perustamisessa ja hyvän työkulttuu-
rin luomisessa.  Itseohjautuvuus merkitsee vapautta, vastuuta, 
työmotivaatiota ja työhyvinvointia.

vistamaan asiakkaiden tunneilmai-
sua yhteisöllisesti. Muita ryhmiä ovat 
esimerkiksi sarjakuva-työpaja, asa-
hi-terveysliikuntaryhmä sekä Runoa, 
draamaa ja tarinoita -ryhmä.

Yhteistyössä 
asiakkaiden kanssa

Marjan mukaan ryhmiä ja ryhmien 
sisältöjä suunnitellaan yhdessä asiak-
kaiden kanssa sekä yhteisissä viikko-
kokouksissa. Koko ajan myös seu-
rataan onko jotain uutta, mitä voi-
si kokeilla.

– Asiakkaat osallistuvat ryhmien 
suunnitteluun ja toteutukseen, Mar-
ja korostaa.

– Ideoita syntyy koko ajan ja yh-
dessä asiakkaiden kanssa pyritään 

Itseohjautuvan työyhteisön merkitys työntekijöille:

Vapautta, vastuuta, työmot

– Talon johto asettaa tietyt raamit 
rastien toiminnalle, mutta toimin-
nan sisältöä voimme kehittää luo-
vasti. Henkilökunta on motivoitu-
nutta ja työtyytyväisyys on erittäin 
hyvä, Marja kertoo. 

Rastien tavoitteena on tukea van-

husten mielenterveyttä ja edistää ko-
tona selviytymistä. Rasteilla on pal-
jon erilaista toimintaa niin ryhmissä 
kuin yksilöille, sekä ohjatusti että it-
senäisesti. Erityisen suosittuja ovat 
erilaiset musiikkiryhmät, joissa mu-
siikkia käytetään eri muodoissa vah-

Musiikkiterapeutti Markku Taipaleen vetämässä Markun musaryhmässä lauletaan innokkaasti. Laulamassa Mirk-
ku, Aino ja Maija-Liisa.
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luomaan erilaisia toimintamalleja, 
Elli painottaa.

– Ryhmissä voidaan kokeilla eri-
laisia asioita. Jos jokin toiminta tapa 
koetaan mukavaksi ja toimivaksi, se 
otetaan käyttöön. Jos huomaamme, 
että toimintatapa ei kanna, luovum-
me siitä. Molemmissa rasteissa on 
rohkeutta kokeilla uutta, Eveliina 
toteaa.

Marja korostaa, että rastien toi-
minnassa on keskeisenä ajatus "gro-
wing old" eli kasvetaan vanhaksi. Ei-
kä niin, että vanheneminen nähtäisiin 
vain luopumisena. 

– Rastien toiminnassa on tavoittee-
na, että ihmiset oppivat olemaan tois-
tensa kanssa, osallistuvat ja oppivat 
yhteisöllisyyttä. Kaikilla on yhteinen 
ymmärrys ikääntymisestä ja ikäänty-
mistä arvostava asenne.

– Tavoitteena on se, että saam-
me yhdessä asiakkaiden kanssa luo-
tua jotain uutta, jota asiakkaat voi-
vat lähteä kokeilemaan ja joka kan-
taisi asiakkaille kotiin saakka, Eve-
liina toteaa.

– Asiakkailta tulee palaute välittö-
mästi ja palaute on hurjan positiivis-
ta, Marja kehaisee.

– Lämmittää mieltä, kun täällä käy. 
Asiakkaat sanovat, että rastien toi-
minta on todella tarpeen, Sirkka 
puolestaan kertoo. 

Rasteihin on helppo tulla

Rastit ovat avoinna arkisin. Marjan 
ja Ellin mukaan rastien asiakasmäärä 
on suhteellisen vakio; Vantaan Havu-
koskella olevassa Havurastissa käy 
päivittäin noin 30 asiakasta ja Myyr-
mäessä olevassa Myyrastissa parisen-
kymmentä. Toiset asiakkaista käyvät 
rasteissa joka päivä, toiset selviyty-
vät vähemmällä tuella. Asiakkaissa 
on vaihtuvuutta, mutta mukana on 
myös pitempiaikaisia asiakkaita. 

– Työmme kuormittavuus syntyy 

siitä, että uusi asiakas saattaa tulla ras-
tiin milloin tahansa ja meidän täy-
tyy olla valmiita kohtaamaan hänet 
juuri siinä hetkessä. Monelle tutustu-
jalle rastiin tuleminen on jo sinällään 
merkittävää ja voimia vaativaa ja se, 
kuinka yhteisö ottaa hänet vastaan, 
tukee kiinnittymistä paikkaan, Mar-
ja luonnehtii.

Marjan ja Sirkan mukaan rastien 
ovissa luki aikaisemmin "vanhus-
psykiatrinen päivätoimintayksikkö", 
nykyään rasteista käytetään nimitys-
tä mielenterveysyhteisö.

– Meidän tehtävämme on koros-
taa, että mielenterveys kuuluu kai-
kille ja olemme rohkeasti sen asian 
puolesta, Marja korostaa.

– Molemmissa rasteissa on yhtenä 
tavoitteena olla osa ympärillä olevaa 
yhteisöä ja yhteiskuntaa. Tutustum-
me asiakkaiden kanssa mm. nyky-
teknologiaan, miten voimme yhdessä 
sitä hyödyntää. Esimerkkinä tekno-
logian hyödyntämisestä ovat vaikka-
pa asiakkaiden kanssa tehdyt digi-
tarinat, Eveliina kertoo.

– Olemme pyrkineet ylisukupolvi-
seen lähiöyhteistyöhön sekä erilais-
ten ja eri-ikäisten ihmisten yhteen-
saattamiseen. Esimerkiksi molem-
missa rasteissa on ollut jo useam-
man vuoden yhteistyötä päiväkotien, 
nuoriso talon sekä kansainvälisen lu-
kion kanssa, Eveliina kertoo. 

Rastien työntekijät 
tulevat mielellään töihin

Kun rastien työntekijöitä pyytää ver-
taamaan nykyistä työpaikkaansa ai-
kaisempiin, he kiittelevät nykyisen 
työpaikkansa vapautta, innostavuut-
ta ja hyvää työilmapiiriä. Marjalla on 
kunnallista taustaa, Elli on tehnyt yk-
sityisellä puolella IT-alan töitä aikai-
semmin.

– Täällä ei ole sellaista henkeä, et-
tä "käydään vain töissä", vaan töi-

ivaatiota ja työhyvinvointia
hin tullaan todella mielellään, Mar-
ja korostaa.

– Koen, että omaa työtä arvoste-
taan ja samoin itse arvostan omaa 
työtäni. Sitä kautta tulee myös mo-
tivaatio. Oma työtyytyväisyys on to-
si korkea ja oman työn kokee todel-

”Rastien työntekijät 
kiittelevät nykyisen työ-
paikkansa vapautta, innos-
tavuutta ja hyvää työilma-
piiriä.

Havurastin työntekijät Eveliina ja 
Marja, Myyrastin Elli sekä vapaa-
ehtoistyöntekijä Sirkka viihtyvät mie-
lekkäästä työssään Kotiapusäätiön 
rasteilla. Myös asukas Pirkko nauttii 
rastien toiminnasta.
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la mielekkäänä, Elli toteaa.
– Se heijastuu myös asiakkaaseen, 

kun henkilökunta voi hyvin työssään, 
Marja toteaa.

Rasteissa on yhteensä kuusi työn-
tekijää, Marja toimii molempien ras-
tien esimiehenä. Marjan lähiesimies 
on Kotiapusäätiön hoitotyön esimies 
Aulikki Rouichi, joka tukee ja kan-
nustaa rastien toimintaa ollen "rin-
nallakulkija". Kotiapusäätiön toimin-
nanjohtaja Sirkku Rannikko puoles-
taan antaa rasteille toimintavapauden 
ja tilaa innovatiivisuudelle sekä tur-
vaa tarvittavat resurssit. 

– Meihin luotetaan, ja se on to-
della tärkeätä. Luottamus syntyy il-

man selän takana vahtimista, Mar-
ja korostaa.

Elli kiittelee, että rastien välillä on 
erittäin hyvä yhteistyö; tieto kulkee 
ja yhteistyö on tiivistä. Työyhteisös-
sä huolehditaan jokaisen hyvinvoin-
nista ja jaksamisesta.

– Työntekijöiden jaksamista aut-
taa se, että refl ektoimme omaa työ-
tämme ja pohdimme, olemmeko me-
nossa oikeaan suuntaan. Meillä on 
myös säännöllinen työnohjaus, mikä 
on todella tärkeää tässä työssä, Mar-
ja toteaa.

Asiakkaat tyytyväisiä

Rastien toiminnan tuloksellisuutta 
on vaikea mitata rahallisesti, jos se on 
edes tarpeellista. Monella rastien asi-
akkaista on psykiatrinen hoitotausta. 
Marja arvioi, että rastien toiminnan 
ansiosta jotkut asiak kaat ovat vältty-
neet sairaala hoidolta ja siten on syn-
tynyt merkittävästi säästöjä, sillä psy-
kiatrinen laitoshoito on erittäin kal-
lista. Osana rastien toimintaa ovat 

Apuvälineet PT-Keskuksesta

Koivuhaantie 2-4, 01510 Vantaa, Puh 0207 912 740, fax 0207 912 759   

Entistä kevyempi, entistä mukavampi
Uusittu Breezy Relax2 Comfort-tuoli

Ei hyydy lumihankeen
Trionic -aktiiviliikkujan rollaattori

Lisää tuotteitamme internetissä:      
www.ptkeskus.fi

tilaa kätevästi verkkokaupastamme:
www.ptkeskus.fi/vekkokauppa

Tila
a 

esite
! 

”Se heijastuu myös 
asiakkaaseen, kun 

henkilökunta voi hyvin 
työssään.

elämäntapa ryhmät päihdekuntoutu-
jille. Myös alko holistin sairaalahoi-
don välttäminen merkitsee huimaa 
yhteiskunnallista säästöä.

Kotiapusäätiön asukas Pirkko 
Rantanen on käynyt kolmisen vuot-
ta Havurastissa. Rantanen kiittelee 
Havurastin toimintaa todella tarpeel-
lisesti ja hyödylliseksi. Hän käy välillä 
parikin kertaa päivässä Havurastissa. 
Rantasen suosikkeja ovat mm. lau-
lu- ja musiikkiryhmät, mutta myös 
monet muut.

– Tekee todella hyvää, kun täällä 
käy päivittäin. En jäisi millään pois, 
Pirkko kiittelee.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki
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Vanhat ihmiset globalisaation pyörteissä

Olen Katmandussa luennoimassa kuu-
dellekymmenelle terveystieteen opiske-
lijalle. Innokkaat opiskelijat haluavat 
kuulla Suomen sosiaali- ja terveyspolitii-
kasta. Koulutusprojektia pyörittää suo-
malainen Elämäntavat Raittiiksi-järjes-
tö. Nepal on yksi kahdeksasta Suomen 
kehitysyhteistyökohteesta, yksi maail-
man köyhimmistä maista. Lukutaidot-
tomuus on yleistä, lapsityövoimaa käy-
tetään, kastijärjestelmä pitää ottees-
saan perheitä. Maa toipuu parhaillaan 
kymmen vuotisesta sisällissodasta, joten 
ongelmia riittää ratkottavaksi. Ihmiset 
ovat ystävällisiä ja yritteliäitä, talous kas-
vaa ja ilmassa on myönteisen kehityksen 
tunnelmaa. Nepalin 28- miljoonaisesta 
väestöstä liki puolet on alle 15-vuotiaita, 
vanhuksia ei ole paljoa.  "Väki muuttaa 
maalta kaupunkeihin ja oppii uuden-
laiset elämäntavat. Vanha perhe rakenne 
murtuu. Vanhuksia jätetään yksin maal-
le ja hylätään", kertoo surullisena lääkä-
riystäväni Bishwa.

Miten monessa Aasian maassa olen-
kaan kuullut samanlaisen tarinan! Meil-
lä suomalaisilla on mielessä ihanteel-
linen kuva aasialaisista kulttuureista. 
Niissä arvos tetaan vanhuutta ja van-
huuden viisautta, sanotaan. Totta on-
kin, että vanhat saavat osallistua työ-
elämään, ja harmaat hiukset antavat 
luen noitsijalle arvo valtaa ja uskotta-
vuutta. Vanhoja ihmisiä kohdellaan 
yleensä myös kunnioit tavasti. Mutta 
hoivan ja huolen pidon suhteen tilan-
ne muuttuu nopeasti. 

Sama ilmiö näyttää toistuvan Koreas-
sa, Japanissa, Kiinassa. "Me työikäiset 
olemme viimeinen sukupolvi, joka hoi-
taa omat vanhuksensa, ja ensimmäi-
nen sukupolvi, jota lapset eivät hoida", 
japa nilainen ystävämme kuvaa tilan-
netta. Muutos tulee nopeasti ja rajus-
ti kuin veitsellä leikaten kahden suku-
polven välissä. Se synnyttää suurta 
yhteis kunnallista huolta, melkein pa-
niikkia näissä maissa. "Te eurooppalai-
set ennätitte tulla rikkaiksi ja kehitty-
neiksi maiksi, ennen kuin teillä vanho-
jen määrä alkoi kasvaa. Monessa Kauko-
idän maassa me emme ennätä rikastua 
emmekä kehittyä, ennen kuin tämä van-
hustuminen on jo tosiasia", professori 
Chan Hongkongista arvioi. "Ajatelkaa 
vaikka Kiinan väestöä. Siellä on jo nyt 
miljoonia 100-vuotiaita, ja kun demen-
tia lisääntyy iän myötä, on arvioitu, et-

tä pian siellä voi olla satoja miljoonia 
muistihäiriöisiä."

YK:n sosiaalisen kehityksen toimi-
kunnan kokouksessa helmikuussa 2011 
kaikki YK:n maat raportoivat kehitykses-
tään sosiaaliturvan ja ikääntymisen suh-
teen. Seuraavalla vuosikymmenellä suu-
rin osa vanhoista ihmisistä asuu kehitys-

ner? Kylänvanhimpia kunnioitetaan 
maaseudulla, mutta kaupungeissa ja 
etenkin niiden slummeissa kulttuuri 
on murroksessa. Afrikassa HIV/AIDS te-
kee tuhoaan leikaten työikäisten suku-
polvea pahasti. Sambiassa esimerkiksi 
kuolee vuosittain enemmän opettajia 
HIViin kuin koulutus ehtii tuottaa. Lap-
set jäävät isovanhempien huomaan, 
käytän nössä isoäitien. Kaupungissa elä-
mä on äärimmäistä köyhyyttä, maalla 
sentään joku peltotilkku tuottaa vähän 
ravintoa. Mummot ovat lasten sosiaali-
turva, mutta kuka tai mikä on mummo-
jen turva? 

Globaali sosiaalipolitiikka on kes-
kustelun alla nykyisin. Kansainvälinen 
työjärjestö ILO jo sanoo, että yhdellä-
kään maalla ei ole varaa jättää sosiaali-
turvaa hoitamatta, sen verran on opit-
tu kansainvälisen talouden äskettäisis-
tä kriiseistä. Yhtenä uutena innovaatio-
na ovat olleet mikrolainat, joilla kannus-
tetaan yrittäjyyttä. Kymmenen dollarin 
lainalla kehitysmaiden taitavat naiset 
jo käynnistävät omia yrityksiään. Mil-
tä kuulostaa sitten mikroeläke tai mik-
rovakuutus? Ne ovat tulossa seuraava-
na vaiheena – huhhuh! Onneksi monet 
maat ovat oivaltaneet, että pienoises-
takin eläkkeestä suurin osa menee ku-
lutukseen ja loput lapsenlapsille, hyö-
dyttämään sosiaalisen pääoman kas-
vua yhteisöissä.

Kaikkiin eläkkeisiin ei nykymaailmas-
sa voi kuitenkaan luottaa. Yhdysvaltain 
jättimäinen eläkeläisjärjestö AARP, jol-
la on ainakin 40 miljoonaa jäsentä, on 
ollut hyvin huolissaan jäsenistöstään. 
USA:ssa monet eläkeläiset menettivät 
kaikki eläkerahansa, kun pankit kaa-
tuivat ja niiden mukana monet eläke-
rahastot. Asunnot menettivät arvonsa, 
pakko huutokauppoja on pitkin man-
nerta. Yhtäkkiä ollaan tyhjän päällä. Ei-
kä kyse ole pelkästään amerikkalaisista 
eläkeläisistä, tätä on tapahtunut myös 
Euroopan Unionin maissa. Globalisaa-
tio pyörittää vanhojen ihmisten elämää, 
mutta heillä ei ole paljoa sanansijaa ke-
hitykseen.

Tämän kaiken keskellä ei ehkä ole ih-
me, että Suomeen ja Pohjoismaihin kat-
sotaan esimerkkimaina. Me itse tiedäm-
me, miten paljon kirittävää meillä vie-
lä on, miten paljon parannettavaa. Silti 
voimme katsoa reippaasti silmiin maail-
man kehitystä häpeämättä itseämme.

maissa. Kiina ilmoitti, että maahan on 
saatu laki, joka antaa vanhuksille oikeu-
den haastaa lapsensa oikeuteen, jos nä-
mä eivät hoida heitä. Singaporessa on 
myös laki, joka velvoittaa lapset huo-
lehtimaan vanhempiensa taloudellises-
ta asemasta ja hoivasta. Kollega kertoo, 
että siellä on paljon oikeusjuttuja, jois-
sa sisarukset haastavat toisiaan raas-
tupaan, jos kokevat vanhempien hoi-
to- tai ylläpitovastuun jakautuneen lii-
an epäoikeudenmukaisesti lasten kes-
ken. Mahtaneeko tuo auttaa vanhojen 
ihmisten elämää. 

Olisiko Afrikka sitten parempi man-
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Parhaimmillaan töihin on kiva 
mennä ja joka päivä voi kehit-
tyä ihmisenä. Tällaisen mielui-
san työyhteisön rakentuminen 
onnistuu vain, jos kaikki jäsenet 
ovat aktiivisesti mukana. 
Aulikki Kananojalla, 71, on pit-
kä koke mus työhyvinvointiasioista. 
Viimeisin virka hänellä oli Helsingin 
kaupungin sosiaalijohtajana. 

Taloudellisen korvauksen lisäk-
si työntekijä saa työstään vastineek-
si mm. mahdollisuuden toteuttaa it-
seään ja olla sosiaalisen yhteisön jä-
sen. Se, miten nämä kaksi viimeistä 
palkkiota toteutuu, on jokaisen työn-
tekijän vastuulla. 

– Työntekijät ovat joukko, jossa 
kaikilla on sama päämäärä. Kloo-
nattu ryhmä ei ole tavoite, mahdol-
lisuus olla oma itsensä pitää säilyt-
tää, Kananoja määrittelee.

– Kaikilla on myös yksityiselämä. 
Elämäntilanteet voivat olla hyvinkin 
erilaisia: Yksi huolehtii lapsistaan, 
toinen kantaa vastuuta vanhemmis-
taan ja kolmas saattaa olla avioeron 
kynnyksellä. On muutosvaiheita, ku-
kaan ei voi olla yhtä tehokas vuodes-
ta toiseen, joka tunti.

On jokaisen työntekijän velvolli-
suus pyrkiä ymmärtämään ohime-
neviä tilanteita. Työpaikka ei toki saa 
olla terapian korvike, mutta inhimil-
linen joustavuus työntekijöiden kes-
ken vahvistaa yhteishenkeä.

– Tässä tulee väkisin mieleen ajat, 
kun Ruotsi tarvitsi työntekijöitä ja 
sinne lähti suuri joukko suomalaisia 
siirtolaisia. Perästäpäin kotimaaham-
me tuli noottia, että tilattiin työnteki-
jöitä, mutta saatiinkin ihmisiä.

Jokainen voi vaikuttaa

Kaikilla työntekijällä on omat vah-
vuutensa ja rajoitteensa. Avoimesti 
toimivassa työyhteisössä näitä käy-

tetään rohkeasti hyväksi.
– Jos vaikka ATK-asiat ovat jol-

lekin hankalia, ja fyysiset hommat 
toiselle mieluisia, niin voidaan sopia 
tehtävien vaihdannaisuudesta.

Kaikkien yhteisön jäsenten tulee 
noudattaa yhteisiä pelisääntöjä.

– Pienistäkin asioista, vaikkapa 
työpaikan kahvihuoneeseen tiski-
vuoroista kannattaa asiallisesti so-
pia. Muuten ne saattavat laukaista 
liikkeelle eripuraa ja katkeruutta. 

On jokaisen velvollisuus nostaa 
ärsyttävät ongelmat keskusteltavik-
si. Työntekijöiden oma-aloitteisuut-
ta tarvitaan, jotta kipukohtiin voi-

daan puuttua.
– Kaikista ei tarvitse pitää, mut-

ta yhteistyön toimivuuden ehto on, 
että hyväksytään muut ja koetetaan 
tulla yhdessä toimeen.

Työntekijöiden keskinäinen ar-
vostus koskee jokaista ammattiin 
tai koulutustaustaan katsomatta. Jäy-
kät hierar kiat ja klikkiytymät synty-
vät usein turhauttavasta statuskilpai-
lusta.

– Työpaikalla jokaista on kunnioi-
tettava, kaikkia tarvitaan.

– Jo ihmisen itsetunnon kannal-
ta merkityksellisyyden kokemukset 
ovat välttämättömiä: ei kukaan voi 

Työyhteisön hyvinvointi

– Esimies ei luo ihanneyhteisöä. Terve ja miellyttävä yhteisö on heijastuma 
kaikkien sen jäsenten toiminnasta, Aulikki Kananoja muistuttaa.
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olla vain jonkun sivuhaara.
Iloakaan ei sovi unohtaa. Työ-

keskeistenkin kannattaa osallistua, 
jos joku tuo vaikka synttärikakkua 
kahvitauolle. Pirteä työyhteisö moti-
voi omaakin työntekoa valtavasti. 

Yhteinen vastuu

Ihminen on pohjimmiltaan oikeuden-
mukaisuuteen pyrkivä olento. 

– Esimerkiksi hoiva-aloilla yleinen, 
yhteishenkeä jäytäviin ongelmiin joh-
tava tilanne on se, että potilaan soit-
taessa kelloa kansliasta lähtevät aina 
samat ihmiset selvittämään tilannet-
ta. Jos samaa palkkaa ansaitsevat ih-
miset kuormittuvat erilailla, niin tot-
ta kai se aiheuttaa pahaa verta yh-
teisössä.

Esimies ei luo ihanneyhteisöä. Ter-
ve ja miellyttävä yhteisö on heijas-
tuma kaikkien sen jäsenten toimin-
nasta. 

Jokaisen on siis syytä tarkastel-
la omaa toimintaansa ja miettiä, te-
keekö tasaveroisen osuutensa perus-
hommista. Samoin voi pohtia, hoi-

taako ehkä työajalla liikaa omia asi-
oitaan, huomioiko riittävästi kolle-
goitaan, kuuluuko johonkin muita 
ali arvioivaan ryhmittymään tai väis-
teleekö yhteisiä asioita. 

Kaikilla työntekijöillä on myös vel-
vollisuus ottaa uusi työntekijä reip-
paasti vastaan. 

– Uudet työntekijät tulevat yhtei-
söön täynnä virkeitä ideoita. Tällöin 
vanhempien ei ole suotavaa tyrmätä 
ehdotuksia suoralta kädeltä esim. sa-
noin "Kokeiltu on, ei toimi..." Tällöin 
uuden työntekijän into saattaa sam-
mua ja hän ei enää uskalla nuijittuna 
ehdottaa mitään, Kananoja kertoo.

Hyvä työyhteisö kehittyy

Ihannetilanteessa työpaikalla vallit-
see luottamuksellinen henki ja han-
kaliakin asioista voidaan puida raken-
tavalla tavalla.

Varsinkin ihmisalan työssä tällai-
nen avoimuus on tärkeää.

– Parhaimmillaan hoiva-alan työ 
on äärettömän kehittävää. Työnte-
kijä voi kasvaa ihmisenä moninker-

 on kaikkien vastuulla
taisesti, kaikkien työskentelemiensä 
ihmisten kokemusten kautta.

– Toisaalta nimenomaan tällä alal-
la työyhteisön tuen merkitys koros-
tuu. Päivittäinen työskentely on niin 
tunne valtaista, että eettisiä valinto-
ja pitää saada purkaa ymmärtävässä 
seurassa ikään kuin ensiapuna. 

Kananoja kuvailee mm. teknii-
kan kehityksen, työnteon temmon 
kiivastu misen ja informaatiotulvan, 
jossa työntekijän pitää valita miljoo-
nasta tiedonjyvästä itselleen tär keät, 
kasaavan jännitteitä työntekijöille. 
Joustavassa työyhteisössä muutos-
ten haasteisiin vastataan yhtenä rin-
tamana.

Työyhteisö kehittyy vain työnteki-
jöiden solidaarisuuden avulla

– Onneksi monessa työyhteisössä 
on tapahtunut esimerkillisiä työta-
pojen uudistuksia. Niihin on tarvit-
tu työyhteisöjen uteliasta itsekriitti-
syyttä, Kananoja iloitsee.

Teksti ja kuva:
Noora Valkila

Sosiaalialan korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentian puheen-
johtaja Tero Ristimäki painottaa, 
että tasapuolisuuden tulee toteu-
tua kaikenikäisien työntekijöiden 
keskuudessa. 

– Vaikka ikäjohtaminen on käsit-
teenä kokenut infl aation, se mää-
rittää hyvin työnantajan ja työn-
tekijän velvollisuuksia. Se on työ-
paikan kulttuurin tuntemista ja eri-
ikäisten työntekijöiden oikeuden-
mukaista huomioimista.

Ristimäki kuvailee ihmisen 
sopeutumis mekanismien olevan 
erilaisia eri ikävaiheissa.

– Nuorempi työntekijä saat-
taa kaivata erikoisjärjestelyjä per-

Ikäjohtaminen on osoitus oikeudenmukaisuudesta

heen ja työtehtävien yhteensovitta-
misessa ja työuran loppupäässä ole-
va työn tekijä taas kohdata rajoitteita 
jaksamisensa vuoksi. Ikäjohtaminen 
on sellaista johtamista, että erilaiset 
tarpeet ja elämänolosuhteet otetaan 
huomioon.

Nykyajan nopea osaamisen ja uu-
siutumisen kenttä sopii erityisesti 
nuorille ketterille työntekijöille. 

– Tällaisen hektisen ilmapiirin ei 
saisi antaa hämätä, vaan olisi tunnis-
tettava ja valjastettava ikäänty vien 
työntekijöiden osaaminen ja koke-
mustieto käyttöön, jotta mentoroin-
ti ja tehtävien siirtyminen kävisi jou-
hevasti, Ristimäki muistuttaa.

Ristimäki ohjeistaakin ikääntyviä 

työntekijöitä avoimeen keskuste-
luun. Työjärjestelyiden tekeminen 
työuran lopussa helpottaa kaikkia 
osapuolia. Työntekijän pitää osa-
ta luopua joistain, ehkä mieluisis-
takin työtehtävistä jaksamisen ra-
joitteiden tullessa vastaan. 

– Viimeistään 3-5 vuotta ennen 
työuran mahdollista päättymisajan-
kohtaa työntekijän velvollisuus on 
keskustella asioita läpi ja pohtia, 
miten hän voi olla mukana oman 
osaamisen välittämisessä. Samal-
la hän voi kertoa, miten tahtoisi 
oman ehkä heikkenevän toimin-
takykynsä huomioitavan. 

Teksti: Noora Valkila
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Leena Multasen mukaan Suomessa 
on vasta viimeisen kymmenen vuo-
den aikana alettu ymmärtää, mitä 
työhyvinvointi oikein tarkoittaa. 

– Aikaisemmin ajateltiin, että hy-
vinvointi on samaa kuin erityisten 
ongelmien puuttuminen. Nyt se on 
positiivisten asioiden vahvistamis-
ta ja samalla kuormitukseen puut-
tumista.

– Nykyään puhutaan positiivises-
ta työhyvinvoinnista. Ymmärretään, 
että työpaikan hyvä ilmapiiri on tär-
keä ja kun työ sujuu, se myös an-
taa voimavaroja. Työhyvinvointiin 
satsaaminen lisää myös henkilöstön 
hyvin vointia ja tuottavuutta. Työ-
hyvinvointia ei nähdä satunnaisena 

Vanhempi konsultti Leena Multanen työhyvinvoinnin kehittämisen lähtökohdista:

Pienistä asioista lä

kehittämisenä, vaan osana omaa työ-
tä ja koko henkilöstö on siinä mu-
kana, Työterveyslaitoksen vanhem-
pi konsultti Leena Multanen taus-
toittaa.

Multasen mukaan hyvinvoivassa 
työyhteisössä tiedonkulku ja vuoro-
vaikutus toimivat avoimesti. On-
gelmista uskalletaan puhua, anne-
taan palautetta puolin ja toisin se-
kä eri osapuolten välinen yhteistyö 
sujuu. Työyhteisö hallitsee muutok-
sia tehok kaasti ja ongelmiin uskalle-
taan tarttua. Henkilökunta on moti-
voitunutta ja vastuuntuntoista sekä 
pystyy muuntautumaan. Myös työ-
suojelu ja työterveyshuolto kuuluvat 
hyvinvoivaan työyhteisöön.

Työhyvinvointiin kuuluu olennai-
sesti se, että henkilöstö huomioi-
daan koko ajan: niin työn järjeste-
lyissä, johtamisessa kuin työyhteisön 
toiminnassa. On tärkeää, että hen-
kilöstöllä on itsenäisyyttä työssään, 
yhteen kuuluvuuden tunnetta sekä 
mahdollisuus onnistua ja menes-
tyä työssään. Parhaimmillaan jokai-
nen työntekijä voi omalla panoksel-
laan osallistua työyhteistyön hyvin-
vointiin.

Suomalaisissa työyhteisöissä 
voidaan sekä hyvin että 
huonosti

Multanen toteaa, että suomalaisissa 
työyhteisöissä voidaan sekä hyvin et-

– Työhyvinvointiin satsaaminen lisää myös henkilöstön hyvin vointia ja tuottavuutta, vanhempi konsultti Leena Multa-
nen korostaa.
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”Työhyvinvointia luovat 
mm. mahdollisuus vaikut-
taa omaan työhön, mah-
dollisuus antaa palautetta 
ja mahdollisuus kehittää 
omaa työtä ja työyhteisöä.

hdetään liikkeelle
tä huonosti. Ei voida mitenkään yksi-
selitteisesti sanoa, että jollakin tietyllä 
alalla voidaan hyvin ja jollakin huo-
nosti. Löytyy eri alojen isoja ja pieniä 
yrityksiä sekä julkisen sektorin aloja, 
joissa työhyvinvointiin on panostet-
tu ja panostetaan. 

– Kaikilla aloilla on työn kuormit-
tavuutta. Olennaista on se, miten 
organi saatio hallitsee tai on hallitse-
matta työn kuormittavuutta, ja onko 
työhyvinvoinnista pidetty huolta. 

– Työhyvinvointia luovat mm. 
mahdollisuus vaikuttaa omaan työ-
hön, mahdollisuus antaa palautetta ja 
mahdollisuus kehittää omaa työtä ja 
työyhteisöä, Multanen korostaa.

Multanen painottaa, että aktiivi-
nen toimiminen työssä vaikuttaa 
työn mielekkyyteen, yhteishenkeen 
ja yhteis työhön. Positiivinen asen-
ne työyhteisön kehittämiseen saa 
aikaan lumipalloefektin: aloitteelli-
suus lisääntyy, työntekijät voivat hy-
vin ja hyvä olo tarttuu yksilöistä toi-
siin. Kun työyhteisö voi hyvin, myös 
työntekijät voivat hyvin – ja päin-
vastoin.

Vanhustyö on palkitsevaa

Leena Multanen oli mukana TTL:n 
ja Tykesin Palkitseva ja luova vanhus-
työ -menetelmän kehityshankkeessa 

(2007-2009), jonka tavoitteena oli ke-
hittää vanhustyön työpaikkojen käyt-
töön soveltuva työn ja työyhteisön 
kehittämisen menetelmäkokonaisuus 
(”Palkitseva vanhustyö -kori”). Val-
miissa kokonaisuudessa on hyödyn-
netty vanhustyön palkitsevuutta ja 
luovuutta lisäävät tutkimushavain-
not ja hyvät käytännöt. Hankkeessa 
valmistui myös suunnitelmaosuus, 
joka kohdistuu vanhustyön organi-
sointiin ja kehittämiseen, myönteis-
ten voimavara tekijöiden vahvista-
miseen ja osaamisen parantamiseen 
työntekijä- ja työyhteisötasolla.

Multanen toteaa hankkeen perus-
teella, että vanhustyössäkin hyvä ja 
toimiva työyhteisö mahdollistaa pal-
kitsevuuden ja luovuuden. Vaativa 
työ edellyttää työyhteisön hyvää il-
mapiiriä, hyvin toimivaa yhteistyö-
tä ja monipuolista osaamista. Nämä 
koetaan palkitsevina ja työn iloa an-
tavina. Luovuus löytyy yhdessä ideoi-
malla ja yhteisellä kehittämisellä. 

Multanen korostaa, että työhyvin-
voinnin kehittämisessä kaiken A ja 
O on se, että kehitettävät asiat ovat 
pieniä. 

– Vanhustyössäkin palkitsevat    
asiat ovat pieniä, arkisia asioita.

Esimerkiksi eräässä sairaalassa il-
tavuoron alkamista aikaistettiin 15 

minuutilla. Tällä oli huima positiivi-
nen merkitys työntekijöiden työmat-
koihin ja siihen, että yöhoitajat eh-
tivät hoitaa työnsä rauhassa ja van-
huksetkin saivat nukkua yönsä rau-
hallisesti.

Työterveyslaitoksen Palkitseva ja 
luova vanhustyö -nettisivuilta löy-
tyy vanhustyön arjessa hyödynnet-
täviä käytännön vinkkejä, ideoita ja 
kehittämis kokemuksia. Sivustoa voi 
hyödyntää työn ja työyhteisön kehit-
tämisen työkaluna.
Lisätiedot: www.ttl.fi /fi /toimialat/
soter/vanhustyo/sivut/default.as-
px
TTL:n työhyvinvoinnin www-sivut:
www.ttl.fi /fi /tyohyvinvointi/Sivut/
default.aspx

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS
Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

Polttolinja 39, 40520 JYVÄSKYLÄ 
puh. (014) 641 133, fax (014) 641 155 
info@jklhoivapalvelu.com 
www.jklhoivapalvelu.com
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Pertti Purosen mukaan kiirettä 
on kahta lajia: luonnollista kii-
rettä ja tuhoavaa kiirettä. Kiire 
ei synny ainakaan välittömäs-
ti paljosta työstä vaan tavasta 
suorittaa työtä. Länsimaises-
ta ihmisestä on tullut koneis-
ton osa, ja ihmisten suoritusta 
mitataan kuin koneiston suori-
tusta. Puronen kannattaa jouti-
laisuutta kiireen vastapainona. 
Joutilaisuus ei tarkoita laiskuut-
ta vaan sitä, että ihminen lepää, 
latautuu henkisesti, mutta en-
nen muuta nauttii siitä, mitä te-
kee.

Pertti Puronen on leppoisa mies. Pu-
ronen teki pitkän uran Vero hallinnon 
palveluksessa, ja hän jäi vuosi sitten 
eläkkeelle kiireisestä ja työntäyteises-
tä Pirkanmaan verotoimiston johta-
jan virasta. Koulutukseltaan hän on 
oikeustieteen tohtori. Tai hän itse sa-
noo olevansa eläkkeellä virasta, mutta 
ei muuten eläkkeellä. Tamperelaisen 
Purosen päivät täyttyvät mielenkiin-
toisista tehtävistä ja harrastuksista.

Vuonna 2005 ilmestyi Purosen kir-
ja Irti kiireestä. Tässä kirjassa Puro-
nen analysoi kiireen olemusta, mistä 
se syntyy ja mitä kiireelle voisi teh-
dä. Hän kertoo myös oman tarinan-
sa siitä, miten kiire oli polttaa hänet 
loppuun. 

Pertti Purosen mukaan kiirettä on 
kahta lajia: luonnollista kiirettä ja tu-
hoavaa kiirettä. Luonnollista kiire on, 
jos meillä on jonakin päivänä niin pal-
jon tehtävää, että meille tulee kiire sel-
vitä kaikesta käytettävissämme ole-
vana aikana, ja tuhoavaa, silloin kun 
kiire on muuttunut tavaksemme elää, 
siis osaksi meistä. Tuhoava kiire ei 
useinkaan synny paljosta työstä vaan 

elämän suorittamisesta. 
– Uskon, että kiire on aika pitkälle 

opittua. Se on siis asenne, tapamme 
elää. Valintamme. Kiire syntyy koke-
mastamme ulkopuolisesta paineesta 
ja meidän tulkinnoistamme. Kukin 
tulkitsee tätä maailmaa omalla taval-
laan ja toimii omien tulkintojensa mu-
kaan. Esimerkiksi meillä voi olla ku-
va siitä, millainen on tehokas työn-
tekijä, ja me toimimme sen mukaan. 
Haluam me itsekin olla tehokkaita, ja 
samalla muiden hyväksymiä.

– Psykologisesti ihminen on ulkoa-

päin ehdollistettu 35-40 ikävuoteen 
saakka. Sen jälkeen ihminen kääntyy 
sisäänpäin ja alkaa miettiä omaa elä-
määnsä ja alkaa odottaa pysähtymi-
sen hetkiä. 

– Työelämässä on nyt jonkinlainen 
käymistila. Hyvän vähän on ihmisiä, 
jotka ovat sitä mieltä, että vauhtia vain 
lisää, niin mutinat loppuvat, Puro-
nen arvioi.

Ihmisistä on tullut koneen 
osia myös hoitotyössä

Puronen kammoaa aikamme vallit-

Kiire syntyy su

– Kiireen vastakohta on joutilaisuus. Jokaisen pitäisi löytää myös joutilaisuus, 
Pertti Puronen korostaa.
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”Joutilaisuus ei 
tarkoita laiskuutta vaan 
tyhjäkäyntiä, henkistä 
latautumista.

sevaa ilmapiiriä, jossa kaikessa pyri-
tään rationaalisuuteen ja mitattavuu-
teen numeroilla. Melkein mikä tahan-
sa asia voidaan muuttaa numeroiksi, 
ja se mahdollistaa esimerkiksi työn, 
suoritusten ja tulosten mitattavuuden 
ja vertailtavuuden. Purosen mukaan 
esimerkiksi itsearvioinnissa mennään 
moninkertaisesti harhaan: vertailuissa 
ihmiset ymmärtävät numerot eri ta-
valla, lisäksi ihmiset tulevat eri yksi-
köistä, eri työyhteisöistä ja eri paik-
kakunnilta. Kaiken lisäksi vertailuja 
tehdään eri yksikköjen välillä, vaik-
ka itse arviointi nimensäkin mukaan 
voisi koskea vain samaa yksikköä eri 
aikoina. Vastaajat voivat antaa hyviä 
arvosanoja ja numeroita vain siksi, 
että saisivat olla rauhassa. Sitten joh-
to ihmettelee, että miten meillä me-
nee näin hyvin, vaikka mikään ei ole 
muuttunut tai parantunut.

– Vastustan prosessiajattelua, jos-
sa työ jaetaan prosesseihin ja sen eri 
vaiheet aikataulutetaan. Paperilla voi-
daan saada työlle jonkin ihanneaika, 
mutta todellinen elämä on ihan eri 
asia kuin jokin laskelma.

Purosen mukaan länsimainen 
teollistumis kehitys, ajan mittaami-
nen ja työn tehostaminen – itse asi-
assa työtahdin kiihdyttäminen – ovat 
johtaneet siihen, että ihmisestä on tul-
lut vain jonkun koneiston osa, ja ih-
miselle asetetaan samoja vaatimuk-
sia kuin koneille ja laitteille. Ihmisten 
suoritusta mitataan kuin mekaanista 
suoritusta. Pitää olla tehokas, nopea 
ja väsymätön. Kehitys on myös joh-
tanut siihen, että elämästä nauttimis-
ta sekä luovaa työtä ja leikkiä ei ar-
vosteta. On hyväksyttyä uhrata itsen-
sä työnteolle.

Puronen pohdiskelee, että hoito-
työssä ihminen voi olla koneiston osa 
enemmän kuin muualla, koska alal-
la on erittäin paljon erilaisia kelpoi-
suus- ja muita säännöksiä. Tämä taas 

voi johtaa siihen, että työntekijä tun-
tee itsensä kelpaamattomaksi ja riittä-
mättömäksi. Riittämättömyys johtaa 
tunteeseen, ettei voi tai ehdi tehdä 
tarpeeksi, ja siitä syntyy ajatus omas-
ta kelpaamattomuudesta. Toisaalta 
säännökset voivat olla turha rajoite: 
esimerkiksi hoitaja voi osata parem-
min pistää neulalla kuin lääkäri.

Purosen mukaan Suomi on hyvin 
pitkälle kontrolliyhteiskunta, ja esi-
merkiksi hoitoalan säännöstöt ovat 
yksi kontrollin muoto. Hoitoala on 
myös hyvin hierarkkinen. Joku voi 
kokea hierarkian turvallisuutta syn-
nyttäväksi tekijäksi. Kuitenkaan ihmi-
set eivät saa olla vain pelinappuloita 
ja numeroita, hoitotyössäkään.

Toisaalta Puronen sanoo uskovan-
sa, että ihmiset itse rajoittavat toimin-
taansa turhan paljon. Oikeasti ihmi-
sillä voisi olla työssään enemmän va-
pauksia kuin he kuvittelevat olevan.

– Olen ehkä naiivi siinä suhtees-
sa, että ajattelen, että jos ihminen 
voi työssään hyvin ja kokee olosuh-
teet hyviksi, hän tekee aina parhaan-
sa. Itse en koskaan vaatisi, enkä työ-
elämässä ollessani vaatinutkaan, ih-
miseltä enempää kuin hän pystyy tai 
osaa tehdä.

Purosen mukaan syvällisempi on-
gelma on siinä, ettei ihmisille anneta 
riittävää vapautta itse päättää omasta 
tekemisen tavastaan, vaan heidän pi-
tää toteuttaa työtä jonkun toisen suun-
nitelmien mukaan. Työ motivaatio ja 
työn tulokset paranisivat huomatta-
vasti, jos työtekijöillä olisi enemmän 
vapautta työssään. Jokainen haluaisi 
tarpeittensa täyttyvän .

– On myös todella vaikeaa mää-
ritellä työntekijän toimenkuva tar-
kasti. Ja onko se tarpeen siksi, ettei 
mikään muu ole hyväksyttävää työ-
paikalla kuin itse työn tekeminen? Ih-
minen ei ole sen jälkeen enää ihmi-
nen vaan robotti.

Joutilaisuus on tärkeää

Kiireen vastakohta on joutilaisuus. 
Puronen korostaa, että jokaisen pi-
täisi löytää myös joutilaisuus. 

– Joutilaisuus ei tarkoita laiskuutta 
vaan tyhjäkäyntiä, henkistä latautu-
mista. Joutilaisuuteen liittyy kiireet-
tömyys. Joutilaisuus ei tarkoita teke-
mättömyyttä, vaan ihminen voi teh-
dä jotakin ja olla silti joutilas. Teke-
misen tulee olla itselle mieluisaa. Suo-
rittaminen ei koskaan täytä tätä vaa-
timusta.

– Tärkeintä joutilaisuudessa on 
oma sisäinen tila, suhtautuminen 
omaan tekemiseen. Keskeistä on se, 
että mieleni lepää. Esimerkiksi voi ha-
kata halkoja, käydä kalassa tai marjas-
sa, ja tekeminen on mieluista. Joutilai-
suus tarkoittaa sitä, että on läsnä siinä, 
mitä tekee. Myös työpaikalla on mah-
dollista toimia näin, jos kokee työnsä 
ja työolosuhteet sellaisiksi, että saa to-
teuttaa omia tarpeitaan tulla itsenään 
hyväksytyksi ja arvostetuksi.

Pertti Puronen toteaa, että Suo-
messakin on viime vuosina valtavas-
ti lisääntynyt kiinnostus erilaisia tera-
pioita ja henkisiä asioita kohtaan. Tä-
mä on osoitus siitä, että ihmiset ha-
kevat jotain muuta kiireisen elämän 
tilalle. Ehkä voisi luonnehtia niin, et-
tä "ajassa on henkisyyttä ilmassa". Jo-
ka tapauksessa on selvää, ettei ihmis-
ten työtahtia voi kiristää loputtomas-
ti, vaan jossain tulee pysähdys.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

orittamisesta
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Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu Leevi ry palkitsi viime vuon-
na henkilökuntansa 1500 euron rahapalkkiolla. Palkkio tuli yh-
distyksen hyvästä tuloksesta sekä henkilökunnan hyvin tehdys-
tä työstä.
– Hoitoalalla palkitseminen on uutta. Niinpä henkilökuntam-
me oli hyvin yllättynyt palkitsemisesta, toiminnanjohtaja Heidi                 
Wallius-Virkkula luonnehtii.

Hoitoalalla palkit

henkilön täyttäessä 40-, 50- tai 60 hän 
saa tietyn määrän vapaapäiviä. Ikäoh-
jelma on suunnitteilla. Henkilökunta 
saa myös kulttuuriseteleitä.

Palkinto hyvin tehdystä työstä

– Hoitoalalla ollaan totuttu ajattele-
maan, että työ itsessään on palkitse-
vaa. Työhyvinvoinnin kannalta hen-
kilökunnan kokemus siitä, että hei-
tä kuullaan ja he voivat itse vaikut-
taa työhönsä lisää työhyvinvointia ja 
työn palkitsevuutta. Johdon tehtävä 
on luoda edellytykset työhyvinvoin-
nille; tukea henkilökuntaa ja varmis-
taa toimintaedellytykset esimerkiksi 
hankkimalla tarvittavat laitteet. Hen-
kilökunnan työhyvinvointi on siis tär-
keintä, vasta tämän jälkeen tulee muu 

Leevi ry on viime vuosina joutunut 
painiskelemaan isojen asioiden kans-
sa. Uuden palvelutalon rakentamisen 
myötä yhdistys velkaantui ja talous oli 
vuosikausia tiukilla. Myös toiminnan-
johtajan vaihdoksia oli useampia. Pari 
vuotta sitten aloittaneen toiminnan-
johtaja Heidi Wallius-Virkkulan 
johdolla yhdistys on saanut talou-
tensa tasapainoon; velkainen Lee-
vin palvelutalo myytiin kaupungille, 
mutta yhdistys jatkaa toiminnan pyö-

rittämistä. Lisäksi Wallius-Virkkulan 
johdolla yhdistyksessä tehtiin paljon 
muutakin: johdon ja henkilökunnan 
toimenkuvia selkiytettiin ja heitä kou-
lutettiin, sijaisten osalta aloitettiin me-
nettely, että on vain yksi sijainen, jo-
ka työskentelee pitempään. Yhdistyk-
sen henkilökunnan palkkoja tarkistet-
tiin ja luotiin ihan omat palkkaluo-
kat, joissa huomioidaan niin koulu-
tus, palveluvuodet kuin ikäkin. Luo-
tiin myös ikäpalkitsemisjärjestelmä; 

Leevi ry:n toiminnanjohtaja Heidi Wallius-Virkkula sekä Rumpupolun palvelutalon johtaja Erja Laasonen kertovat, et-
tä Leevin henkilökunta hämmästyi palkitsemista. Alalla ei ole totuttu rahalliseen palkitsemiseen.
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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

seminen on uutta
palkitseminen, Heidi Wallius-Virk-
kula korostaa.

– Henkilökunnan selkeät toimen-
kuvat ja tavoitteet sekä luottamus joh-
toon ovat tärkeitä työhyvinvoinnin 
kannalta. Henkilökunta on tärkein re-
surssimme, meitä ei olisi ilman hyvää 
henkilökuntaa.

Wallius-Virkkula korostaa, että si-
jaisjärjestelyillä voidaan vaikuttaa 
henkilökunnan työhyvinvointiin ja 
saada aikaan ajankäytöllisiä ja rahal-
lisia säästöjä, jotka voidaan suunna-
ta sovitusti henkilökunnan palkitse-
miseen. 

– Henkilökunnan palkitseminen, 
tulospalkkio, tuli hyvin tehdystä työs-
tä, mutta se liittyy myös henkilökun-
nan sitoutumiseen, Leevin arvoihin 
ja strategiseen työhön.

Palkinto jaettiin tasapuolisesti

Wallius-Virkkula toteaa, että rahalla 
palkitsemisessa pitää olla erittäin tark-
ka; kenellekään ei saa tulla vaikutel-
maa epätasa-arvoisuudesta tai epärei-
luudesta. Wallius-Virkkula sekä Leevi 
ry:n Rumpupolun palvelutalon johta-
ja Erja Laasonen kertovat, että raha-
palkinnolle luotiin selvät säännöt: pal-
kinto kaikille, jotka olivat olleet Lee-
vissä töissä vähintään puoli vuotta, 
brutto siis 1500 euroa, josta vähen-
nettiin sairauspäivät sekä mahdolliset 
virkavapaat. Jokainen sai henkilökoh-
taisen kirjeen, jossa kerrottiin palkit-
semisesta sekä esitettiin laskelma ko. 
henkilön palkinnon suuruudesta. Pal-
kinto julkistettiin henkilökunnalle en-
nen joulua ja maksettiin tammikuus-
sa. Henkilökunta ei tiennyt etukäteen 
tulossa olevasta palkinnosta.

– Luulen, että henkilökunta häm-
mästyi palkitsemista. Tällä alalla ei 
ole totuttu rahalliseen palkitsemi-
seen, Wallius-Virkkula toteaa.

– Hoitoalalla ajatellaan, että tämä 
on kutsumustyötä. Kuitenkin hoito-
työ on palvelua siinä missä esimer-

kiksi kampaajakin työ. Ei kukaan ky-
seenalaista kampaajalle maksettavaa 
palkkaa. Jos ihmiset tietäisivät, mitä 
esimerkiksi terveyskeskuksessa käyn-
ti oikeasti maksaa, niin ehkä asenteet 
hoitoalaa kohtaan muuttuisivat.

Wallius-Virkkula ja Laasonen poh-
tivat, että hoitoalalla työskenteleville 
tulee jonkinlainen henkinen este, kun 
puhutaan palkitsemisesta: "me teem-
me kutsumustyötä, ei meitä tarvitse 
palkita" ja "muistakaa mieluummin 
asiakkaita". Sen sijaan kaikilla muilla 
aloilla, niin yksityisellä kuin julkisella 
sektorilla, on erilaisia palkitsemis- ja 
bonusjärjestelmiä. Tässäkin suhtees-
sa tarvitaan uutta ajattelua: hoitoala 
pitäisi saada samalle viivalle muiden 
alojen kanssa. Uusi ajattelu on myös 
tarpeen, jotta hoitoalalle saadaan työ-
voimaa tulevaisuudessa. Uudet su-
kupolvet todennäköisesti ajattelevat 
hoitoalasta eri tavalla kuin nykyiset 
tai aikaisemmat sukupolvet. 

– Korostan, että Leevin tehtävä ei 
ole tehdä voittoa, vaan palkitseminen 
tuli hyvin tehdystä työstä. Uskon, että 
palkitseminen ei vaikuttanut henkilö-
kunnan työn tekemiseen, vaan palkit-
seminen antoi hyvän mielen siitä, et-
tä heidän työtään arvostetaan. Mut-
ta palkitseminen ei saa myöskään vai-
kuttaa tulevaisuudessa työn tekemi-
seen siten, että työtä tehtäisiin ikään 
kuin palkitsemisen toivossa. Palkit-
seminen ei saa liittyä markkinatalou-
teen, me emme osta ihmisiä. Uskon, 
että tässäkin mielessä oli hyvä, ettei 
palkitsemisesta kerrottu etukäteen, 
Wallius-Virkkula pohtii.

– Henkilökunnan asenteet työhön 
eivät muuttuneet millään tavalla pal-
kitsemin jälkeen. Henkilökunta oli 
hyvin sitoutunut työhön ja Leeviin 
jo aikaisemmin, mutta varmasti hen-
kilökunta tekee paremmalla mielellä 
töitä, Erja Laasonen vahvistaa.

Heidi Wallius-Virkkula ei lähde ar-
vailemaan, että maksaako Leevi myös 

ensi vuonna palkkioita Leevin henki-
lökunnalle. Hän arvioi, että palkitse-
minen on mahdollista, mutta se voi 
olla jotain muuta kuin rahallinen pal-
kinto.

– Mielestäni palkitseminen liittyy 
aina johonkin; sille on peruste, mik-
si se maksetaan. Tänä vuonna mak-
settiin tulospalkkio, ensi vuonna se 
voi olla jotain muuta. 

– Leevin tavoite on laajentaa ja ke-
hittää yhdistyksen toimintaa, ja esi-
merkiksi uusi osakeyhtiö on perus-
tettu ulkopuolista kotipalvelua var-
ten. Leevin tulevaisuudensuunnitel-
mat tulevat vaatimaan myös henki-
lökunnalta panostusta, Wallius-Virk-
kula toteaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Palkitseminen ei vai-
kuttanut henkilökunnan 
työn tekemiseen, vaan 
palkitseminen antoi hyvän 
mielen siitä, että heidän 
työtään arvostetaan.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 2/201116

Työntekijöiden palkitseminen 
ei ole enää vain eurojen kilinää 
tai kultaisia kädenpuristuksia. 
Ideaalitilanteessa monipuoli-
nen palkitsemisstrategia tyy-
dyttää sekä johtoa että työn-
tekijöitä. Lisäksi sillä on vielä 
toivottuja vaikutuksia tuotta-
vuuden ja työyhteisön hyvin-
voinnin kannalta. 

Suomen Palkitsemiskeskuksen toi-
mitusjohtaja Tomi Rantamäellä on 
pitkä kokemus palkitsemisjärjestel-
mien kehittämisestä. Hän on myös 
yksi Onnistu palkitsemisessa (WSOY 
2006) kirjan kirjoittajista. 

Rantamäki toteaa heti alkuun, et-
tä työntekijän näkökulmasta palkit-
seminen koetaan valitettavan usein 
suppeana, mahdollisesti vain rahal-
lisena tulospalkitsemisena.

– Todellisuudessa sekä yksityisel-
lä että julkisella sektorilla on usein 
kymmeniä palkitsemiseen liittyviä 
teki jöitä. Palkitsemiskokonaisuuteen 

kuuluu sekä aineellisia että aineet-
tomia tapoja. Vaikka työtekijät eivät 
näitä aina tietoisesti edes huomaa, 
ne vaikuttavat tiedostamatta heidän 
hyvin vointiinsa.

Rantamäki kehottaa jokaista kuvit-
telemaan itsensä työttömäksi. Tällai-
sen ajatuskulun myötä kirkastuvat ri-
peästi kaikki ne palkitsemiseen liit-
tyvät asiat, joita työsuhteeseen kuu-
luu.

– Töissä olemiseen liittyy lukemat-
tomia palkitsevia asioita, mm. palau-
te, sosiaaliset elementit, työn sisäl-

tö, mahdollisuus vaikuttaa ja työsuh-
teen järjestelyt. Nämä kaikki auttavat 
työntekijää jaksamaan ja voimaan hy-
vin, kunhan ne on mallikkaasti hoi-
dettu. Silloin aika ei mene valittami-
seen.

Palkitsemisstrategian 
määrittely

Palkitsemisen perusta lähtee liikkeel-
le palkitsemisstrategian määrittelys-
tä, jonka tulee tukea koko organi-
saation strategiaa. Palkitsemis salkku 
puolestaan pohjautuu palkitsemis-
strategiaan. 

Palkitsemissalkun sisällä olevilla 
elementeillä voi olla yrityksissä eri ni-
met ja niistä voidaan viestiä erilailla, 
mutta kaikki palkitsevat tekijät voi-
daan jakaa neljään luokkaan:
1. Rahalliseen palkitsemiseen 
kuuluu monia tapoja palkita työn-
tekijää rahallisesti. Niitä ovat mm. 
peruspalkka, tulospalkkaus ja osak-
kuus.
2. Henkilöstöedut helpottavat 
työntekijän työntekoa, vapaa-aikaa 
ja niiden yhteensovittamista. Ne tuo-
vat myös lisää sosiaalisuutta ja yhteis-
henkeä työpaikalle.
3. Työ ja tapa toimia ovat jokaises-
sa organisaatiossa jo olemassa, mut-
ta mm. mielekkään esimiestyön, pa-
lautteen ja työntekijän vaikutusmah-
dollisuuksien myötä työntekijä myös 
kokee nämä, monesti ehkä tiedosta-
mattomat asiat palkitseviksi. 

Toimiva palkitsemisjärj

Aalto-yliopiston Palkitsemisen 
tutki musohjelmassa on vuodes-
ta 1996 lähtien tutkittu ja kehitet-
ty palkitsemista yli sadassa organi-
saatiossa. Sen tavoitteena on paran-
taa organisaatioiden palkitsemis-
järjestelmien laatua sekä lisätä pal-
kitsemisen avulla tuottavuutta ja 
hyvinvointia työpaikoilla. Erityistä 

Palkitseminen ja palkitsemisen tutkimus

huomiota Palkitsemisen tutkimus-
ohjelmassa kohdistetaan siihen, mi-
ten palkitsemisen avulla voidaan tu-
kea työssä jaksamista.

Lisätietoa kyseisestä ohjelmas-
ta, sekä linkkejä ajankohtaisiin tut-
kimuksiin ja palkitsemisen parissa 
toimiviin järjestöihin löytyy, osoit-
teesta: www.palkitseminen.tkk.fi 

– Töissä olemiseen liittyy 
lukemattomia palkitse-
via asioita, mm. palau-
te, sosiaaliset elemen-
tit, työn sisältö, mahdol-
lisuus vaikuttaa ja työ-
suhteen järjestelyt, toi-
mitusjohtaja Tomi Ran-
tamäki toteaa.
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4. Kasvu ja kehittyminen tarkoittaa 
työntekijän mahdollisuuksia kehit-
tyä työntekijänä tarjottujen kehitys-
keskusteluiden, koulutuksien ja rää-
tälöityjen kasvupolkujen avulla.
Rantamäki korostaa, että Palkitsemis-
salkun sisällön tulee olla viestittävis-
sä koko henkilöstölle. Yleiset sään-
nöt ja periaatteet pitää olla jokaisen 
työntekijän ulottuvilla. 

Palkitsemisen vaikutukset

Ihannetilanteessa työntekijät suh-
tautuisivat palkitsemiseen neutraa-
lilla kiitollisuudella.

– Tämä ei tietysti tarkoita sitä, et-
tä työntekijän pitäisi olla rajattoman 
kiitollinen pelkästään siitä, että saa 
tehdä töitä lämpimässä huoneessa, 
Rantamäki selventää.

Työsuhteessa on kyse paljon muus-

estelmä on kaikkien etu
ta kuin vain ajan ja rahan vaihdannas-
ta työntekijän ja työnantajan välillä.

– Aikansa lisäksi työntekijä antaa 
sisältöä ja laatua työnantajalle. Vas-
taavasti hän saa työstään vastineeksi 
peruspalkan lisäksi sisältöä ja laatua. 
Nämä asiat näkyvät aineettomassa 
palkitsemisessa ja henkilöstöeduis-
sa, jotka ovat osa Palkitsemissalkkua, 
Rantamäki tarkentaa. 

Palkitsemisjärjestelmien vaikutuk-
sia on tutkittu yksityiskohtaisesti jo 
pitkään. Organisaation eri yksiköis-
sä saattaa olla erilaisia ongelmia esim. 
jaksamisessa. Tällaisiakin kiperiä ti-
lanteita voidaan ratkoa, kunhan huo-
non jaksamisen syyt on saatu analy-
soitua. 

– Hyvästä Palkitsemissalkusta 
löytyy aina myös keinoja työhyvin-
voinnin edistämiseen.

– Palkitsemisella on edelleen val-
tava merkitys työntekijöiden sitoutu-
misen viiteen ulottuvuuteen: sitoutu-
miseen yritykseen, sen tavoitteisiin, 
aatteeseen, kehittämiseen sekä työn-
tekijän itsensä kehittämiseen. 

Palkitseminen voi siis olla hyvin 
vahva ohjaamisen väline. Toimi-
va palkitsemisen kokonaisuus hyö-
dyttää kaikkia osapuolia; henkilös-
tön tyytyväisyys ja työteho parane-
vat, työnantaja saavuttaa strategiset 
tavoitteensa paremmin ja sen myö-
tä palkkaa ja palkkioitakin voidaan 
maksaa enemmän.

Teksti: Noora Valkila

Oikeutesi on vaatia hoitoa 
myyntiluvallisella lääkkeellä aina, 

kun sellainen on olemassa.

Tunnetko potilaan oikeudet? Testaa ja päivitä tietosi www.potilaanoikeudet.fi
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Työyhteisön palautekulttuurin parantaminen ja kehittäminen on 
työhyvinvoinnin kannalta tärkeä asia. Erityisen tärkeää on posi-
tiivisen palautteen merkitys työyhteisössä. Positiivinen palaute 
vaikuttaa myönteisesti sekä työntekijään että työyhteisöön. Se 
on myös vaivaton tapa vaikuttaa työn mielekkyyteen ja tehok-
kuuteen ja sen myötä työyhteisön ilmapiiri voi kokea merkittä-
viä myönteisiä muutoksia.

Sosiaalialan toimintaympäristöstä 
nousee esiin runsaasti haasteita se-
kä palvelujärjestelmän että sosiaa-
lialan johtamiskäytäntöjen uudista-
miselle ja johtamisosaamisen vah-
vistamiselle. Pääkaupunkiseudulla 
suuri huolenaihe on lisäksi ammatti-
taitoisten työntekijöiden riittävyys ja 
saatavuus tulevaisuudessa, etenkin 
vanhusten hoiva- alalle. Alan työolo-
suhteiden parantaminen ja henkilös-
tön työhyvin voinnista huolehtiminen 
nousee työnantajan tärkeämmäksi 
tehtäväksi. Henkilöstö on sosiaali-

huollon strate ginen voimavara ja toi-
minnan keskeinen menestystekijä.  

Positiivinen palaute 
on taitolaji

Positiivisen palautteen myönteisistä 
vaikutuksista huolimatta sitä anne-
taan liian vähän. On kuitenkin myös 
tilanteita, joissa työntekijälle annetaan 
positiivista palautetta, mutta hän ei it-
se koe sellaista saaneensa. 

Positiivisen palautteen antaminen 
ja vastaanottaminen vaativat taitoja. 
Puutteelliset taidot vaikuttavat siihen, 
miten paljon positiivista palautetta 
koetaan saatavan. Aina ei ole kyse sii-
tä, ettei palautetta anneta vaan siitä, 
ettei saatua palautetta huomioida tai 
osata vastaanottaa. 

Valtaosa positiiviseen palauttee-
seen liittyvistä tutkimuksista käsitte-
lee sitä, miten paljon palautetta työ-
yhteisössä toisille annetaan. Tutki-
muksissa on pohdittu hyvin vähän 
sitä, miten hyvin palautteenanto ja 
vastaan ottaminen sujuvat. 

Henkilökohtainen 
ja suullinen palaute

Opinnäytetyöni tavoitteena oli sel-
vittää, millä tavalla positiivista pa-
lautetta työntekijöiden mielestä heil-
le tulisi antaa ja minkälaiseen positii-
viseen palautteeseen he kiinnittävät 
huomiota. Tutkimusaineiston kerä-
sin kolmen pääkaupunkiseudulla si-
jaitsevan vanhuspalveluja tuottavan 
yhdistyksen henkilökunnalta. Lähetin 
kysely lomakkeen yhteensä 195 hen-
kilölle ja kyselylomakkeita palautet-
tiin 117 kappaletta, vastausprosentti 
oli näin ollen 60 %.

Tulokset osoittavat, että valtaosa 
työntekijöistä toivoo saavansa positii-
vista palautetta melko samalla tavalla. 
Työntekijät haluavat mieluiten saada 
positiivista palautetta henkilökohtai-
sesti ja suullisesti. Positiivista palau-

Positiivinen palaute on 
kahden kauppa

Tärkeä johtamisen väline

Positiivisen palautteen antaminen 
ei maksa mitään, mutta sitä kautta 
on mahdollista parantaa työpaikan 
viihtyvyyttä. Positiivisen palautteen 
tärkeyden ymmärtäminen johtami-
sen välineenä voi olla ratkaiseva te-
kijä koko organisaation menestymi-
selle tule vaisuudessa. Tutkimusten 
mukaan hyvä esimiestyö on nuorille 
korkeaa palkkatasoa tärkeämpi. Uu-
si sukupolvi kaipaa palautetta, kos-
ka se on tottunut siihen koulussa ja 
harrastuksissa. 

Miljassa aamukahvin äärellä palveluasumisen hoitaja Marika Lindberg, Mil-
jan toiminnanjohtaja Marie Anttila, ryhmäkotivastaava Sanna Huttunen sekä 
päivätoiminnanohjaaja Tiia Turunen. Ilmeistä päätellen Marie antaa positiivis-
ta palautetta ja hymyä riittää.
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tetta sähköpostin muodossa tulisi sen 
sijaan välttää. Myös työntekijöiden 
taustalla ja asemalla voi olla vaikutus-
ta siihen, miten heille tulisi antaa po-
sitiivista palautetta. Esimerkiksi esi-
miehistä 61 % puolsi positiivista pa-
lautetta sähköpostin muodossa, kun 
taas alaisista 78 % vastusti sitä. 

Kiittäminen kannattaa 
ja asian tärkeys ratkaisee

Kiittäminen kuvastaa parhaiten po-
sitiivista palautetta. Kiittämisen ero 
muihin annettuihin vaihtoehtoihin 
oli selkeä. Kannustaminen ja huo-
mionosoittaminen kuvastavat myös 
melko hyvin positiivista palautet-
ta työ paikalla. Yleisen luulon vastai-
sesti kiittäminen ja sanallinen palau-
te ovat eri asioita. 

Asian tärkeys vaikuttaa eniten sii-
hen, miten työntekijät kiinnittävät 
saamaansa positiiviseen palauttee-
seen huomiota. Seuraavaksi eniten 
vaikuttaa se, kuka palautteen antaa. 
Työkaverilta saatu positiivinen palau-
te koettiin hieman tärkeämmäksi kuin 
esimieheltä saatu. Tämä osoittaa, että 
alaisten on hallittava palautteenanto 
yhtä hyvin kuin esimiestenkin. Työ-
kavereilta saatu palaute koettiin tär-
keäksi, koska heidän kanssaan teh-
dään eniten töitä, ja palaute on tär-
keää myös työn onnistumisen ja ke-
hittämisen kannalta. Esimieheltä saa-
dun palautteen koettiin ensisijaises-
ti tukevan työntekijöiden jaksamista. 
Palautteen koettiin myös vahvistavan 
sitä tunnetta, että työntekijät tekevät 
työnsä oikein ja hyvin. Muutama esi-
mies huomautti myös esimiehen tar-
vitsevan tukea ja palautetta.

Positiivinen palaute aiheuttaa 
vaivautuneisuutta

Alaisista yli puolet tuntee itsensä vai-
vautuneiksi ja esimiehistä yli puolet 
eivät tunne itseään vaivautuneiksi saa-
dessaan positiivista palautetta julki-
sesti. Alaisista puolet tuntee itsensä 
vaivautuneiksi myös saadessaan posi-
tiivista palautetta henkilökohtaises-
ti. Vastaavasti esimiehistä valtaosa ei 
tunne itseään vaivautuneiksi saades-

saan positiivista palautetta henkilö-
kohtaisesti. 

Yli puolet vastavalmistuneista 
työntekijöistä ei tunne itseään vai-
vautuneeksi saadessaan positiivista 
palautetta julkisesti. Kuitenkin valta-
osa hoitoalalla 3-5 vuotta työsken-
nelleistä työntekijöistä koki, että he 
tuntevat itsensä vaivautuneiksi saa-
dessaan positiivista palautetta julki-
sesti. Tämä viittaa siihen, että mieli-
pide muuttuu uuden työntekijän so-
peuduttua alalle. Oletettavasti uu-
si työntekijä on muutaman vuoden 
päästä sisäistänyt työyhteisössä vallit-
sevan palaute kulttuurin ja sitä myötä 
muuttanut myös omaa suhtautumis-
taan positiivisen palautteen vastaan-
ottamisesta. Syynä voi myös olla, että 
kyseiset vastavalmistuneet työntekijät 
edustavat pääosin nuorempaa suku-
polvea, joka on tottuneempi vastaan-
ottamaan palautetta.

Yhtä oikeaa tapaa ei ole

Palauteprosessin hallinta vaatii on-
nistuakseen monien taitojen hallin-
taa. Palautetapahtumaan vaikuttaa 
kunkin yksilölliset tekijät, aikaisem-
mat kokemukset, toimintaympäris-
tö ja keskinäiset välit. Yhtä oikeaa 
tapaa antaa positiivista palautetta ei 
ole. Sopivat tavat riippuvat ihmisis-
tä ja tilanteista. Tärkeää on tiedostaa 
palautetapahtumaan liittyvät tekijät. 
Hyvä esimies tunnistaa henkilöstön-
sä eroavuudet ja osaa toimia palaut-
teen antajana tilanteeseen parhaiten 
sopivalla tavalla. Alaisten tulisi olla 
yhtä tietoisia palautteenantoon liit-
tyvistä tekijöistä kuin heidän esimie-
hensä. Alaiset antavat palautetta toi-
silleen ja heidän kuuluisi antaa sitä 
myös esi miehelleen.        

Palautteen vastaanottoon tulisi 
myös kiinnittää huomiota. Valtaosa 
vastaajista oli sitä mieltä, että posi-
tiivista palautetta tulisi työpaikalla 
antaa julkisesti. Kuitenkin valtaosa 
alaisista tuntee itsensä vaivautuneeksi 
saadessaan palautetta julkisesti. Voi-
daan olettaa, että palautteen antami-
nen ja vastaanottaminen eivät aina 
keskenään kohtaa. Alaisten palaut-

teen vastaanotto taitoihin tulisi kiin-
nittää enemmän huomiota. Lisäksi 
tulisi huomioida, että alaisten palaut-
teen vastaanottotaidoilla on vaikutus-
ta myös siihen, kokevatko he saavan-
sa työssään positiivista palautetta vai 
ei. Heikoilla palautteen vastaanotto-
taidoilla ei pysty vastaanottamaan pa-
lautetta, vaikka sitä saisikin. 

Palautekulttuurin 
kehittäminen kannattaa

Työyhteisöjen palautejärjestelmään 
tulisi kiinnittää enemmän huomio-
ta. Opinnäytetyöni palaute osoittaa, 
että aihe herättää työntekijöissä aja-
tuksia, innostusta ja mielenkiintoa. 
Lisäksi sosiaalialan toimintaympä-
ristöstä nousee esiin runsaasti haas-
teita, kuten työntekijöiden riittävyys 
ja vanhustenalan houkuttelematto-
muus, jotka osoittavat, että työolo-
suhteisiin on kiinnitettävä enemmän 
huomiota. Toimiva palautejärjestel-
mä tukee organisaation oppimista, 
jolloin organisaatio jatkuvasti uudis-
tuu ja pystyy vastaamaan tulevaisuu-
den haasteisiin. 

Marie Anttila
toiminnanjohtaja

Koillis-Helsingin Lähimmäistyö 
MILJA ry

Kuvat: Kari Uittomäki

Kirjoittaja suoritti 2009-2010 
Metropoliassa sosiaalialan ylemmän 

AMK:n tutkinnon. Artikkeli perustuu 
opinnäytetyöhön: ”Positiivinen palaute on 
kahden kauppa. Käsityksiä positiivisesta 

palautteesta vanhusten hoitoalalla”.
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Ikääntyvien työntekijöiden 
työssä jaksamiseen ja työ-
urien pidentämiseen tähtää-
vät seniori ohjelmat ovat yleis-
tyneet Suomessa 2000-luvulla. 
Vastaavanlaisia senioriohjel-
mia on ollut käytössä jo aiem-
min mm. Tanskassa, Norjassa ja 
Ruotsissa. Suomessa toteutetut 
senioriohjelmat on huomioitu 
valtakunnallisesti sekä maam-
me ulkopuolella. 

hin työajan joustoihin ja lisävapaisiin. 
Hyvin koordinoiduissa senioriohjel-
missa on työntekijöiden työtyytyväi-
syys ja työssä jaksaminen huomioitu 
kokonaisvaltaisesti erilaisten työhy-
vinvoinnin ja työterveyshuollon ke-
hittämisohjelmien kautta. Erityisen 
tärkeää ohjelmien toteu tumisessa on 
johdon sitoutuminen uusiin käytän-
töihin. Sitoutumista voidaan vahvis-
taa esimerkiksi kirjaamalla ikäjohta-
minen osaksi yrityksen strategiaa.      

Keravan Energiassa toteutetus-
sa senioriohjelmassa kehittämistoi-
menpiteet ryhmiteltiin kolmeen osa- 
alueeseen: työterveydenhuoltoon ja 
sen kehittämiseen, tietotaidon kehit-
tämiseen ja hiljaisen tiedon siirtämi-
seen sekä johtamiskulttuurin kehit-
tämiseen. Senioriohjelman käytän-
nön toimenpiteitä olivat mm. työ-
terveydenhuollon ylimääräiset ikä-
ryhmätarkastukset, erilaiset kun-
toutus- ja painonhallintaryhmät se-
kä työntekijät paremmin huomioiva 
johtamiskulttuuri. Yritykseen perus-
tettiin myös sisäinen resurssipankki 
vapautuvia työtehtäviä tarjoavan säh-
köisen ilmoitustaulun avulla. Nordea 
Pankin senioriohjelmaan on otettu 
mukaan kaikki 58 vuotta täyttäneet 
työntekijät. Iästä riippuen ohjelmaan 
kuuluvat ovat voineet lyhentää työ-
viikkojaan 10-20 seniorivapaapäiväl-
lä vuodessa ilman vaikutuksia ansio-
tasoon. Kerava Energian ja Nordea 
Pankin senioriohjelmat ovat tuotta-
neet halutunlaisia tuloksia: vuoden 
2005 aikana Keravan Energiassa saa-
vutettiin sairauspoissaoloille asetettu 
tavoitetaso 4 % ja Nordeassa eläke-
ikään ehtineistä 20 % on päättänyt 
jatkaa työuraansa.

Ruoka-Saarioisten Sahalahden teh-
taan senioriohjelmaan on sisällytetty 
kaikki yli 55-vuotiaat vähintään viisi 
vuotta talossa työskennelleet työn-
tekijät. Ohjelman käytännön toi-

menpiteisiin osallistuminen on ollut 
vapaa ehtoista. Käytetyimpiä seniori-
ohjelman tarjoamia mahdollisuuksia 
ovat olleet fyysiseen terveyteen liit-
tyvät palvelut sekä ohjelman tarjo-
amat ylimääräiset vapaat. Myös mah-
dollisuutta pysyä samassa tehtäväs-
sä ilman ns. työkiertoa tai tulo tason 
alenemista on hyödynnetty. Ohjel-
maan on otettu mukaan myös var-
haisen puuttumisen menetelmä, jos-
sa pitkillä sairaslomilla olevia tue taan 
mm. säännöllisellä yhteydenpidolla ja 
tarvelähtöisellä työntekijän uudelleen 
perehdytyksellä. Kaikkein merkittä-
vintä Saarioisten Sahalahden tehtaan 
senioriohjelmassa on se, että seniori-
ohjelmallaan työnantaja on osoitta-
nut arvostavansa työn tekijöittensä 
kokemusta ja pitkää uraa samassa 
työpaikassa. Ruoka-Saarioisilla seni-
oriohjelmat ovat merkinneet sitä, että 
työpaikan ikärakenteessa yli 60-vuo-
tiaiden osuus on kasvanut 3,5 %:sta 
6,3 %:iin. Lisäksi elintarvikealan työ-
sopimuksessa on päätetty lähteä to-
teuttamaan koko alan kattavaa vas-
taavantyyppistä mallia.    

Joensuun kaupungille vuonna 
2002 tehtyyn senioriohjelmasuun-
nitelmaan on sisällytetty useita yk-
silölliseen työkykyyn, johtamiseen 
sekä työyhteisöön liittyviä menetel-
miä. Menetelmäkoonnassa on muka-
na myös yhteydenpito eläkkeelle jää-
neisiin työntekijöihin sekä eläkkeelle 
siirtymässä olevien eläkevalmennus. 
Eläkevalmennukseksi on suunnitel-
massa esitetty yhden työpäivän mit-
taista tietoiskua eläkeläisten sosiaali-
turvasta, työssä luopumisen merki-
tyksestä sekä ikääntymisestä ja sen 
vaikutuksista hyvinvointiin, liikunta-
tapoihin, terveyteen, toiminta kykyyn 
ja ravintoon. 

Teksti: Jarkko Utriainen
Kuva: Rodeo.fi /Juha Tuomi

Senioriohjelmat ikääntyvien 
työssä jaksamisen tukena

Senioriohjelmien tarjoamat joustot 
ja tukipalvelut ovat edistäneet työn-
tekijöiden työssä jaksamista ja työs-
sä viihtymistä merkittävissä määrin. 
Kokemukset siitä, että työnantaja ar-
vostaa ikääntyneitä ja pitkään talos-
sa olleita työntekijöitä, saa seniori-
ohjelman tuottamaan selkeitä tu-
loksia myös työnantajalle. Ohjel-
mien kautta yritykset ovat voineet 
kantaa myös yhteiskunnallista vas-
tuuta mm. eläkekulujen ja erilaisten 
terveys palvelujen tarpeen vähenty-
misen kautta. Senioriohjelmat ovat 
muokattavissa tarvelähtöisesti ja laa-
jennettavissa suuremmiksi kokonai-
suuksiksi esimerkiksi sisällyttämällä 
niihin eläköitymässä olevien työn-
tekijöiden eläkevalmennusohjel-
ma. Senioriohjelmat eivät yleensä-
kään saisi perustua vain ikääntymäs-
sä oleville työntekijöille myönnettyi-
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Verkosto-
johtaminen 

haastaa 
hierarkkisen 

johtajan

Verkostoituminen on ollut muoti-
sana jo jokusen vuoden ja organisaa-
tiot ovat mukana useissa verkostois-
sa. Sosiaali - ja terveyspalvelut yhdis-
tävissä vanhuspalveluissa verkosto-
osaamisen, verkostojohtamisen ja 
verkostoitumisen tärkeyttä korosta-
vat erityisesti tehokkuuspaine, asia-
kasmäärän kasvu ja asiakkaiden mo-
niongelmaisuus. Tehokkuus paine tu-
lee siitä, että väestön ikääntyminen 
lisää asiakasmäärää ja samalla vai-
keuttaa työn tekijöiden saatavuutta. 
Vanhus väestön haasteet myös mo-
ninaistuvat ja osaamis tarve alalla 
kasvaa. Samalla kun asiakas määrä ja 
osaamis vaatimukset kasvavat ja työn-
tekijöiden saatavuus on entistä haas-
teellisempaa, on rahoitus entistä tiu-
kemmassa. Verkostoitumista koros-
taa myös se, että vanhus palveluissa 
asiakas saa palveluja useasta organi-
saatiosta ja näiden palveluiden koor-
dinointi on usein vanhuksen itsen-
sä tai hänen läheistensä vastuulla. 
Vanhusasiakas saattaa olla ainoa, 
joka tuntee koko palvelutuotannon 
eli palvelutoimittajat ja tuotetut pal-
velut. Nämä asiat yhdessä pakotta-
vat vanhuspalvelut etsimään uusia 
tapoja tuottaa palveluja ja erityisesti 
etsimään kumppaneita, joiden kans-
sa tuottaa uudenlaisia innovatiivisia 
palveluja. 

Verkostojen kautta vanhuspalve-
luiden johtaja on kaksisuuntaisen 
johtamishaasteen edessä: Samalla 
kun oman organisaation johtami-
nen vaatii hierarkkisen johtamisen 
tehokkuutta, vaatii palvelu tuotanto 
verkostoitumista, jossa nopeuden 
ja tehokkuuden sijaan korostuvat 
sosiaaliset taidot ja pitkäjänteisyys. 
Verkosto johtaminen on oman or-
ganisaation verkostoitumisen mah-
dollistamista, mikä hierarkkisen joh-
tajan näkö kulmasta tarkoittaa välillä 
aukto riteetin ja vallan käyttöä ja välil-
lä työntekijöiden valtaistamista ja it-
sensä irrottamista verkostotyösken-
telystä.  Työntekijän näkökulmasta 
verkostoituminen on vastuunotta-
mista, osallis tumista verkostotyös-
kentelyyn ja omien verkostojen luo-

mista omaa osaamista tukemaan. 
Verkostojohtaminen on haasteellis-

ta erityisesti siksi, että organisaa tion 
johtaja ei aina ole paras johtamaan 
verkostoa, mikä tarkoittaa toiminta-
tapojen muutosta kaikille organisaa-
tiossa. Johtajan on osattava luopua 
vallastaan ja työntekijöiden on osat-
tava ottaa valtaa ja vastuuta. Työnte-
kijöiden kannalta tärkeää on resurssi-
en saaminen verkosto työskentelyyn 
perustehtävien ohella. 

Verkostot kehittyvät ja elävät pro-
sessin kautta, jossa eri vaiheilla on 
omat tehtävänsä ja vaatimuksensa. 
Vanhuspalveluiden johtajan kan-
nalta verkostojohtaminen on oman 
organi saation työntekijöiden ver-
kostoitumisen mahdollistamista, ei-
kä omasta auktoriteetista ja asian-
tuntijuudesta kiinnipitäminen vält-
tämättä ole paras tapa mahdollis-

taa oman organi saation verkostoi-
tumista. Ideaali tapauksessa johtajan 
rooli vaihtelee läpi verkostoitumis-
prosessin. Mahdollistamisen kan-
nalta hierarkkisen johtajan rooli on 
usein vahvimmillaan verkostoa muo-
dostettaessa eli verkostotoimijoiden 
valinnassa ja heidän verkostotyös-
kentelynsä mahdollistamisessa.  Ver-
koston muodostamisen jälkeen ver-
kosto työskentelee löytääkseen yh-
teisen tavoitteen ja keinot tämän ta-
voitteen saavuttamiseksi. Tässä vai-
heessa auktoriteetin ja vallan käyttä-
minen on verkoston toiminnan kan-
nalta herkin haittaamaan verkoston 
toimintaa. Varsinaisen työskentelyn 
aikana verkosto yleensä toimii par-
haiten itseohjautuvana verkostona, 
jossa verkostojohtajana on yksittäi-
nen henkilö tai ryhmä verkoston si-
sältä. 

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen 
-hankkeessa onnistunut rakenne oli 
johtamisen siirtäminen verkostossa 
mukana olevan kolmen osapuolen 
yhteiselle vastuuryhmälle, jossa kus-
takin organisaatiosta mukana oli yk-
si henkilö. Tämä malli sitoutti kaik-
kia osapuolia ja lisäsi tiedonsiirron 
tehokkuutta koko verkostossa kun-
kin vastuuhenkilön pitäessä huolen 
oman organisaationsa osallistumises-
ta ja tiedonsiirrosta organisaatioon 
ja organisaatiosta verkostoon. Var-
sinaisen toiminnan aikana hierark-
kisen johtajan rooliksi jäi hankkeen 
johtoryhmän jäsenenä hyväksyä ja 
mahdollistaa ne verkoston luomat 
kehitysideat, jotka sopivat kaupun-
gin strategiaan kotona asumisen tu-
kemisesta. Verkoston tuottamia ke-
hitystuloksia jalkautettaessa hierark-
kisen johtajan roolina on tukea työn-
tekijöitä ja mahdollistaa myös omal-
la auktoriteetillaan tulosten siirtymi-
nen palvelutuotantoon. 

Katri Nykänen
 KTM, tohtorikoulutettava

Tutkija, projektipäällikkö Muutosvoi-
maa vanhustyön osaamiseen -hankkeessa

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu
katri.nykanen@aalto.fi 
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Käyttäjälle kätevä teknologia  -pro-
jektin ensimmäinen vuosi oli toi-
mintaa ja tulosta täynnä. Tekemis-
tä ja haastetta riittää myös tulevil-
le vuosille. Näitä ovat muun muas-
sa: miten teknologialla käytännös-
sä voidaan tukea kotona asumista ja 
parempaa arkea, miten ikäihmisten 
ääni saadaan kuuluvammaksi, miten 
erilaiset toimijat saadaan oppimaan 
toisiltaan ja esimerkiksi yritykset pa-
remmin kuulemaan ikäihmisten sekä 
vanhuspalvelujen tuottajien toiveet, 
tarpeet ja näkemykset.

Ikateknologia.fi :  tiedonväli-
tyksen, tiedon keräämisen ja 
saavutettujen tulosten kanava

Keväällä KÄKÄTE-projektille avat-
tiin omat nettisivut. Tavoitteena on, 
että sivuilta löytyy monenlaista tietoa 
eri ryhmille. Ikäihmisille ja heidän 
kanssaan työskenteleville sivuilta löy-
tyy tietoa esimerkiksi yrityksistä, jot-
ka myyvät erilaisia arkea tukevia tuot-
teita. Tuotteet vaihtelevat turvapuhe-
limista palovaroittimiin, omatoimi-
suuden tukemisesta vuorovaikutuk-
sen ja osallisuuden tukemiseen. 

Suomessa on parhaillaan käyn-
nissä monia hankkeita ikäihmisten 
ja tekno logian aihepiirissä. Näistä 
on kerätty mahdollisimman kattava 
linkki luettelon, samoin kuin aihe-
alueen julkaisusta ja päättyneiden 
projektien raporteista. Lähiaikoina 
ilmestyy raportti Ikäteknologiakokei-
lut Suomessa, jossa kerrotaan missä 
kehittämis hankkeissa ikäihmiset itse 
ovat olleet mukana teknologiaa ko-
keilemassa ja kehittämässä. 

Yli 1200 ikäihmistä on vastannut 
Ikateknologia.fi  -sivulla olevaan ky-
selyyn, jossa kysytään muun muassa 
mitkä uudet teknologiat kuulostavat 
kiinnostavilta ja olisiko valmis kokei-
lemaan näitä. Ylivoimaisesti kiinnos-

KÄKÄTE-projektissa 
tapahtuu!

ten tarpeisiin kerrotaan, mitä Suomes-
sa tehdyt tutkimukset tietävät ikä-
ihmisten tarpeista ja toiveista ja mi-
ten näitä on tutkittu. Keväällä Vallin 
ja VTKL:n yhteensä 360 jäsenjärjes-
töltä tiedusteltiin mitä teknologiaa 
niillä on käytössä ja mitä lisää ne toi-
vovat. Saadussa 140 vastauksessa pal-
veluntuottajat viestivät, että käyttöä 
olisi monesti mm. paikantavalle tur-
vapuhelimelle ja uudenlaisille virike-
teknologioille.  Myös asumiseen on 
nykyään tarjolla monenlaista asumis-
ta tukevaa teknologiaa ja ratkaisua. 
Näitä esitellään maaliskuussa valmis-
tuvassa raportissa. Keväällä ilmestyy 
lisäksi opas, joka esittelee markki-
noilla olevia turva puhelimia. Työn al-
la on kirjanen, joka esittelee olemassa 
olevia toiminnan ohjausjärjestelmia 
ja miten ne toimivat suhteessa toi-
siinsa. Palveluntuottajia varten KÄ-
KÄTE-projekti on julkaissut opas-
kirjasen, joka esittelee julkisia rahoi-
tusmahdollisuuksia kehittämistyölle, 
jossa halutaan ottaa käyttöön tai ke-
hittää käyttäjälle kätevää teknologi-
aa. Nämä kaikki löytyvät Ikatekolo-
gia.fi  -sivuilta.

Teksti: Lea Stenberg
Kuva: Hanna Hihnala

tavin vastaajien mielestä olisi helppo 
tietokone, mutta myös robotti-imu-
ri, paikantava turvapuhelin ja liesi-
vahti kiinnostivat.  Yli puolet har-
kitsisi myös jonkin uuden teknolo-
gian kokeilemista, mikäli siihen tar-
joutuisi mahdollisuus.

Toimijat yhteen 
– kokemukset kiertoon!

KÄKÄTE-verkottumistilaisuudet 
kokosivat viime vuonna yhteen noin 
230 henkilöä kuudessa tilaisuudessa 
eri puolilla Suomea. Nämä edusti-
vat noin sataa eri tahoa, muun muas-
sa vanhuspalveluja tuotavia järjestö-
jä, yrityksiä, ammattikorkeakoulu-
ja ja yliopistoja. Tilaisuuksissa käy-
tiin vilkasta tiedonvaihtoa olemassa 
olevista teknologioista ja kokemuk-
sia näistä sekä tulevaisuuden kehit-
tämistarpeista. Keväällä 2011 jatke-
taan verkottumista, tällä kertaa asu-
misen tekno logian ympärillä. Tar-
kempi ohjelma löytyy Ikateknolo-
gia.fi  -sivuilta.

Tietoa tarjolla!

KÄKÄTE-projekti on jo julkaissut 
monenlaista tietoa. Raportissa Mitä 
ne tarttee ja tahtoo – katsaus ikäihmis-

HOPEAMARKKINAT -tilaisuudessa Tampereella syksyllä 2010 mietittiin, miksi 
suunniteltaessa tuotteita ja palveluja ikäihmisten tarpeita ei kuunnella.
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Sähköposti kilahti toista vuotta sit-
ten. "Olen kirjoittamassa kirjaa van-
hoista naisista. Voisimmeko tavata?" 
Jotenkin näin taisi Vappu Taipaleen 
viesti kuulua. Tavattiin, puhuttiin – 
ensin lapsenlapsista tietty – niin kuin 
mummot pruukaavat tehdä ja kirja-
asiaakin sentään sivuttiin. 

Printterini alkoi raksuttaa.
Alkoi mielenkiintoinen matka van-

hojen naisten maailmaan, kiehtovaan, 
monitasoiseen maailmaan. Aihealue 
oli toki tuttu, onhan minullakin siitä 
jotain tietämystä entisen ammattini 
myötä ja lisäksi vankkaa omakohtais-
ta kokemusta ikääntymisestä ja van-
hana naisena olemisesta. 

Vanheneva ulkokuori

Jo kirjan sisällysluettelon lukemi-
nen on kuin kurkistaisi herkku koriin:  
minkähän makupalan tuosta ensik-
si napsisin! Voin ottaa sen palan, jo-
ka juuri nyt tuntuu mieluisammal-
ta ja jäljelle jää vielä paljon herkku-
ja. Kirjan suurena etuna on, ettei si-
tä tarvitse lukea kronologisessa jär-
jestyksessä, vaan siihen voi tutustua 
missä järjestyksessä tahansa.

Kirjan syntyvaiheista Vappu ker-
too, että hän on kerännyt vanhene-
miseen liittyvää aineistoa vuosia. Ai-
neistoa kerätessään hän havaitsi, et-
tä tutkimusten ikähaarukka päättyi 
65-vuotiaisiin, parhaassa tapaukses-
sa 75-vuotiaisiin.

Vappu ihmettelee, että ikääntymi-
sellä on edelleenkin erittäin kieltei-
nen leima, stigma, vaikka tosiasia on, 
että maailma ikääntyy vauhdilla. Van-
henemista ei voi estää. Sen sijaan si-
tä hävetään, se kätketään, siitä puhu-
taan sievistellen ja kierrellen. Vappu 
kertoo, että hän on työssään vuosi 
vuodelta yhä enemmän joutunut ja 
päässyt syventymään ikääntymisen 
ilmiöihin. Samalla hän havaitsi, että 
vanhoista naisista, heidän arjestaan ja 

elämästään tiedetään hämmästyttä-
vän vähän. Vanhoja ei pidetä muka-
na kuluttajapaneeleissa tai mielipide-
tiedusteluissa. He loistavat tilastoissa 
ja tutkimuksissa – poissaolol-
laan.

Tämän 
puutteen 
hän on 
korjannut 
tällä kirjal-
laan Van-
ha ja vireä. 
Vappu kat-
soo asioita 
naisten näkö-
kulmasta, mo-
nesta erilaises-
ta näkökulmas-
ta. Kirjoittaja 
jakaa tietonsa ja 
kokemuksensa muiden naisten kans-
sa, koska hän uskoo meillä vanhoil-
la naisilla olevan yhteistä kokemus-
pohjaa. 

Vappu kertoo omasta taustastaan, 
elämästään, suvustaan, nuoruuden 
perheyhteisöstään ja sen ajan tavois-
ta. Lukija löytää niistä paljon tart-
tumapintaa ja samaistumista omaan 
elämäänsä. "Noinhan meilläkin aina. 
Ei meilläkään koskaan"...huomasin 
usein pohdiskelevani kirjan herättä-
miä tuntemuksia. 

Kirjassa on paljon ikääntymistä kä-
sittelevää ajantasaista tutkimustietoa 
sekä meiltä että muualta. Vanhois-
ta naisista on sanottu, että olemme 
näky mättömiä, sukupuolettomia, vä-
rittömiä ja äänettömiä. En enää usko, 
että se on totta! Kirjassa esitetyt käy-
tännön kokemukset ja tieto kerto-
vat aivan muuta: toistavat ikivanho-
ja stereotypioita, joista on viimeinkin 
päästävä eroon. Kirjassa minua pu-
huttivat esimerkiksi, että muurahais-
tutkimuksesta on apua meille mum-
moille ja vanhenemista voi kuvata 

Kirjailijan kyydissä
– Vappu Taipaleen kirjan Vanha ja vireä esilukijan mietteitä

myös sisäisen lämmön määreellä. 
Kiehtovaa!

Vanhat hyvät lukupiirit elävät uut-
ta kukoistusta. Vapun kirjan teemat 

ovat näille hyvää polttoainet-
ta. Teemoja voi  käsitellä jon-
kun opintokerho-, työyhteisö- 
tai naisten kerhon kokouk-
sissa. Aiheista ei todellakaan 
ole pulaa: sota-ajan lapsilla 
ja nuorilla on paljon yhteis-
tä jaettavaa. Mielenvirkey-
den ylläpitämiseksi tarvi-
taan aina kertausta ja ala-
kulon alasajoa joutuu itse 
kukin välillä tekemään. 
Kuolema on asia, jonka 
jokainen aikanaan koh-
taa: tästä teemasta kes-
kustelemaan kirja joh-

dattaa ymmärtäväisin esimerkein. 
Kirjassa on myös käyttökelpoisia ja 

lempeitä ohjeita, miten itse voi koti-
konstein edistää hyvää vanhenemis-
taan. Kannattaa kokeilla! Tiedättekö 
muuten, mikä on vanhan naisen kal-
lis omaisuus? Väärin, väärin, ei raha, 
vaan reisilihakset! 

Kuin jännitystarinoita

Vappu on saanut haastateltavansa 
puhumaan avoimesti elämästään ja 
kipeistäkin asioistaan. Kirjassa on 
mieleenpainuvia kertomuksia, nais-
ten selviytymistarinoita, joita lukee 
kuin jännityskertomuksia. Puhuttele-
via tarinoita. Vaikka ensin tuntuu, et-
tä kertojien elämäntilanteet ovat kau-
kana omasta tilanteesta, niin yhtymä-
kohtia on runsaasti. Samaistuminen 
heidän tuntoihinsa on helppoa. Van-
hojen naisten elämässä ovat samat 
kohokohdat ja kipupisteet.  

Vaasalaisuutta

Vapulla on hyvä, moderni kieli, hän 
on aina kirjoittanut paljon ja se nä-
kyy tekstin sujuvuutena ja ilmavuu-
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Silmänpohjan ikärappeuma on 
yleisin syy Suomessa näön me-
netykseen ikäihmisten keskuu-
dessa. Suurin osa näönmene-
tyksistä johtuu sairauden kos-
teasta muodosta, jonka hoi-
toon on kehitetty tutkitusti te-
hokas lääke. Sitä ei kuitenkaan 
kustannus syistä hoidossa käy-
tetä.

Ikään liittyvä verkkokalvon maku-
lan rappeuma (AMD, age-related 
macular degeneration) on degene-
ratiivinen silmäsairaus. Sen osuus 
Suomessa tehdyistä näkövammadi-
agnooseista on 42 prosenttia, ja se 
on yleisin syy näönmenetykseen yli 
50-vuo tiailla.

Silmänpohjan ikärappeuma vaikut-
taa erityisesti keskeisen näön tarkkuu-
teen. Sen oireita ovat muun muas sa 
ääriviivojen vääristyminen, tumma 
läiskä keskellä näkökenttää, lisään-
tynyt kirkasvaloherkkyys ja väri näön 
heikentyminen.

Sairauden syntyprosessia ei tunne-
ta vielä tarkasti. Ikärappeumalle al-
tistaviksi tekijöiksi on kuitenkin ha-
vaittu muun muassa sairauden esiin-
tyminen suvussa, korkea verenpaine, 
korkea veren kolesteroli ja vähäinen 
antioksidanttien saanti. Sairaus yleis-
tyy iän myötä, ja se on naisilla mie-
hiä yleisempi.

– Vaikka kuiva ikärappeuma on sai-
rauden kosteaa muotoa yleisempi, ai-
heuttaa kostea ikärappeuma suurim-
man osan näönmenetyksistä. Kuiva 
muoto etenee hitaasti usean vuoden 
aikana, kun kostea ikärappeuma ke-
hittyy yleensä hyvin nopeasti ja näkö 

voi heikentyä jo muutamassa viikos-
sa, Novartis Finland Oy:n toimitus-
johtaja Antti Viitanen kertoo.

Uutta hoitoa ei hyödynnetä

Silmänpohjan kuivaan ikärappeu-
maan ei ole toistaiseksi hoitoa, mut-
ta useita uusia, edistyksellisiä lähes-
tymistapoja on kehitteillä. 

Kosteaan ikärappeumaan on sen 
sijaan olemassa jo lääke, jonka on 
kliinisissä tutkimuksissa osoitettu pa-
rantavan ensimmäisenä valmisteena 
maailmassa näkökykyä. Aiemmilla 
hoitomuodoilla sairauden etenemis-
tä voitiin vain hidastaa.

Ikärappeumaan myyntiluvan saa-
neen valmisteen sijasta suurimmassa 
osassa Suomen silmäklinikoita käyte-
tään kuitenkin järjestelmällisesti suo-
listosyövän hoitoon kehitettyä lää-
kettä. Viitasen mukaan näin toimi-
taan puhtaasti kustannussyistä. Nyt 
käytettävää lääkevalmistetta, sen val-
mistustapaa, koostumusta ja lääke-
annosta ei ole suunniteltu kosteaan 
ikärappeumaan eikä silmän sisäi-
seen käyttöön vaan syövän hoitoon 
ja laskimon sisäiseen käyttöön. 

Toteutuvatko potilaan 
silmän pohjan ikärappe

tena. Hän on poikkeuksellisen hyvä 
tieteen popularisoija. Kunpa heitä 
olisi enemmän! 

Kirja on helppolukuinen myös 
tekstin koon ja taiton vuoksi: siitä 
pisteitä kustantajalle.

Kun esilukijana joskus kiinnitin 
huomiota joihinkin kielellisiin asioi-
hin, kuten svetisismiin, sanajärjestyk-
seen, yms. pikkuseikkoihin, niin Vap-
pu puolustautui vaasalaisuudellaan, 
kaupunkihan oli Vapun nuoruudes-
sa vahvasti ruotsinkielinen. Pohja-
laisuuden piikkiin voi panna muuta-
kin. Hän kuunteli mielipiteitä, lisäsi ja 
poisti joitakin ehdottamiani kohtia, 
mutta piti ystävällisen tiukasti kiin-
ni joistain asioista, jotka esilukijana 
olisin halunnut poistaa. 

Monta roolia

Vapun mielestä onnellisinta on elää 
omannäköisensä, itselle sopiva elä-
mä, vanhanakin. Hän on tästä itse 
hyvänä esimerkkinä. Kirjaa tutus-
tuttaa ahkeraan ja aikaansaavaan, 
monen roolin naiseen, joka suk-
kuloi niin kansainvälisillä kuin ko-
timaan kentillä: hän on sosiaali- ja 
terveyden huollon areenoilla julkkis. 
Vaikka meitä muita ei näy estradeil-
la, niin meillä kaikilla on merkittäviä 
rooleja omassa arjessamme. Laske-
pa kerran, kuinka monta roolia Si-
nulla on!

Kirjaa lukiessani minulla oli toi-
sinaan käytössä koko tunnerekis-
terini – ihailun, samaistumisen, ar-
vostuksen tunteiden ohella – tunsin 
haikeut ta, omat ja aikaansaannokset 
tuntuivat kovin vähäisiltä. Onneksi 
tuntemukset katosivat nopeasti. Kir-
ja on kunnianosoitus meille vanhoil-
le naisille, se madaltaa esteitä, joita 
jokainen vanha kohtaa. Se lisää it-
seluottamustamme, omanarvontun-
nettamme ja auttaa kantamaan ylpei-
nä ikävuotemme. Olemme voima-
vara emme kuluerä. 

Annikki Korhonen
kirjoittaja on eläkkeellä oleva valtion 
virkanainen, joka oli Vanha ja vireä- 

kirjan esilukijana

Novartis Finland Oy:n toimitusjohta-
ja Antti Viitanen.
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– Valmisteissa toki on samankaltaisuutta, mut-
ta ne ovat kuitenkin selkeästi eri lääkkeet ja viran-
omainen on hyväksynyt ne eri sairauksien hoi-
toon. Hyväksytyn käyttöaiheen vastaisesta käy-
töstä on viime aikoina julkaistu useita raportteja, 
joissa kerrotaan paikallisista ja systeemisistä hai-
toista, Viitanen sanoo.

Esimerkiksi yhdysvaltalaisessa Curtis et al. -jul-
kaisussa on noussut esille mahdollinen lisääntynyt 
riski aivoinfarktien ja kokonaiskuolleisuuden osal-
ta kun edellä mainittua syöpälääkettä on käytetty 
silmänsisäisesti ikärappeuman hoidossa

Käytäntö murtaa 
myyntiluvan merkityksen

Antti Viitanen ihmetteleekin, mihin myyntilupaa ja 
sen vaatimia tutkimuksia enää tarvitaan, jos halut-
taessa voidaankin käyttää systemaattisesti lääket-
tä, jolla ei ole myynti lupaa kyseiseen tarkoituk-
seen? Voitaisiinko vastaavasti lentoliikenne Suo-
messa hoitaa tyyppihyväksymättömillä ja huolta-
mattomilla koneilla?

– Suomen kaltaista yhtä laajaa ja systemaattista 
käyttöaiheeseen myyntiluvattoman lääkevalmis-
teen käyttöä ei esiinny muissa EU-maissa. Syöpä-
lääkkeen valmistaja on yhteistyössä viranomaisten 
kanssa muistuttanut lääkäreitä siitä, että lääke on 
tarkoitettu syövän hoitoon ja suonensisäiseen an-
nosteluun, Viitanen toteaa.

Ikärappeumapotilaiden lisäksi valmisteyhteen-
vedosta poikkeavaa, eli nk. off-label -käytäntöä, 
harjoitetaan myös diabeettista makulaturvotusta 
sairastavien potilaiden hoidossa. On mahdollista, 
että käytön riskit ovat diabetespotilailla vieläkin 
suuremmat, koska diabetekseen tautina jo sinän-
sä liittyy kohonnut sydän- ja verisuoni sairauksien 
riski. 

– Potilaan laillisiin oikeuksiin kuuluu, että hä-
nelle annetaan tiedot hoidon laajuudesta, riskite-
kijöistä, hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksis-
ta. Viime vuonna Taloustutkimuksella teettämäm-
me tutkimuksen mukaan 95 prosenttia suoma-
laisista haluaisi kyseiseen sairauteen myyntiluvan 
saaneen lääkkeen. Pohtimisen arvoista on, ker-
rotaanko ikärappeumapotilaille, millä valmisteel-
la heitä hoidetaan ja että kyseiseen sairauteen on 
olemassa tutkitusti tehokas, myyntiluvallinen val-
miste, Viitanen miettii.

oikeudet 
euman hoidossa?

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

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

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien.

Kestotilaus 33,-7 nroa/vuosi
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Ajankohtaista Vallissa    1.3.-30.4.

Ristikko 1/2011 oikea ratkaisu.
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Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta 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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Seminaari iäkkäiden 
onnistuneesta

 asumisesta

Lailla turvattaisiin 
iäkkäiden oikeus 

tarpeenmukaiseen 
hoivaan

Sosiaali- ja terveysministeriössä on 
valmisteltu luonnos laiksi, jolla tur-
vattaisiin iäkkäiden oikeus tarpeen-
mukaiseen hoivaan, kun tarve on 
monipuolisesti arvioitu. Lakiluonnos 
ei mahdollista subjektiivisia palve-
luja vanhuksille ja sen valmistelussa 
on noudatettu periaatetta, ettei se li-
sää vanhustenhuollon kustannuksia. 
Luonnos luovutettiin 9.3. peruspal-
veluministeri Paula Risikolle.

Iäkkään henkilön oikeus sosiaali-
palveluihin sidottaisiin aiempaa vah-
vemmin sosiaalipalvelujen tarpeen 
selvittämiseen ja laadittavaan palve-
lusuunnitelmaan. Päätös palvelujen 
saamisesta pitäisi tehdä 3 kuukau-

den kuluessa hakemuksen jättämi-
sestä. Iäkkäällä henkilöllä olisi oi keus 
palvelussuunnitelmassa määriteltyyn 
hoivaan ja kuntoutukseen sosiaali-
palveluissa. Vahvempi oikeus pal-
veluihin ei olisi rajattu vain ympäri-
vuorokautiseen hoivaan, vaan myös 
iäkkään henkilön avustamiseen hä-
nen kotonaan ja kodin ulkopuolella 
tapahtuvissa päivittäisissä perustoi-
minnoissa, joista henkilö ei suoriudu 
ilman toisen henkilön tukea. Iäkkääl-
le henkilölle nimettäisiin vastuutyön-
tekijä, joka koordinoisi koko palvelu-
kokonaisuutta ja vastaisi yleisesti sii-
tä, että henkilö saa palvelu- ja hoito-
suunnitelmiin kirjatut palvelut. 

Lakiluonnoksen mukaan iäkkäi-
den henkilöiden kanssa työskente-
levän sosiaali- ja terveydenhuollon 
työntekijän on varmistettava osal-
taan palvelujen laatu. Lisäksi luon-
noksessa esitetyt määräajat tukisi-
vat aluehallintoviranomaisten teke-
mää laillisuusvalvontaa. Lailla myös 
annettaisiin vanhusneuvostoille ny-
kyistä jämäkämpi asema välittää iäk-
käiden ihmisten ääni kaikkeen sellai-
seen päätöksentekoon, joka koskee 
iäkkäitä ihmisiä. Kunnan olisi asetet-
tava vanhusneuvosto, joka seuraisi ja 
vaikuttaisi päätöksentekoon kunnan 
eri toimialoilla.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto 
järjestää 5.4.2011 Helsingissä, Haka-
niemen virastotalossa seminaarin 
Ikääntyneen onnistunut asuminen vaatii 
muutakin kuin seinät. Seminaarissa kä-
sitellään ikääntyneiden asumiseen ja 
ympärivuorokautiseen hoitoon liit-
tyviä muutostarpeita ja tavoittei-
ta. Seminaarin kokonais valtainen 
ohjelma on herättänyt suurta kiin-
nostusta. Onnistunut asuminen ja 
ympäri vuorokautisen hoidon järjes-
täminen tulevat olemaan keskeisiä 
kehittämis alueita lähitulevaisuuden 
vanhustyössä.  

Tilaisuudessa käydään läpi hyviä 
esimerkkejä hoito- ja palvelutoimin-
nan ratkaisumalleista sekä hahmo-
tetaan tulevaisuuden kotona asumi-
sen tukimuotoja. Vanhus- ja lähim-
mäispalvelun liiton vieraana ja luen-
noitsijana koulutustilaisuudessa on 
Theresia Brechmann, joka esitte-
lee Saksassa nopeasti leviävää yhtei-
söllisen asumisen mallia. Tässä Biele-
feldin mallissa palkalliset työntekijät 
ja vapaaehtoistoiminta tekevät kiinte-
ää yhteistyötä ja auttamisverkostoon 
on kutsuttu mukaan myös ympäris-
tön naapurit.

Koulutus on tarkoitettu järjestö-
jen, kuntien ja yritysten ikääntynei-
den asumis- ja hoitotyön kehittäjille 
sekä luottamushenkilöille. Tilaisuus 
soveltuu hyvin myös ikääntyneiden 
asumisyhteisöjen rakentajille. 

Tutustu koulutukseen ja ilmoittau-
du internetissä www.valli.fi .
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Ristikko 2/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 12.5.2011
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

48 Martta Wendeli

Antiikkimarkkinoilla ja kirpputoreilla 
on jo pitkään kaupattu vanhoja aika-
kauslehtiä. Eräs kohoaa kysytyim-
mäksi: ne Kotiliedet, joissa on Mart-
ta Wendelinin kansikuva. Tunnel-
mallisia tuokiokuvia Wendelin tallet-
ti myös noin tuhanteen postikorttiin, 
joiden keräilijöitä Suomessa on suu-
ri joukko. Myös Wendelinin kansi-
kuvia kerätään. Aira Heinänen koh-
tasi Lahden kaupunginmuseon tut-
kija Ulla Aaltion, joka vuonna 1984 
teki opinnäytteen Jyväskylän yliopis-
ton taidehistorian laitokselle Wende-
linin kansista 1920- ja 30-luvuilla.

Ulla Aaltion 
kiinnostuksen herätteet

Ulla Aaltio kertoo saaneensa kos-

ketuksen Martta Wendelinin (1893-
1986) kuvituksiin jo kaksivuotiaana 
saatuaan isoäidiltään Viktor Ryd-
bergin runoon perustuvan Tonttu-
nuottikirjan Wendelinin kuvittama-
na. Se, että Aaltio valitsi gradunsa 
aiheeksi Martta Wendelinin Koti-
lieden kannet, johtui sitä, että tuol-
loin 80-luvulla ei oltu juurikaan tut-
kittu kuvituksia ja toisaalta siksi, et-
tä silloin yli 90-vuotias Martta Wen-
delin tunnettiin Aaltion perhepiiris-
sä eri yhteyksistä: aviomiehen isoäiti 
oli taiteilijan opiskelutoveri Helsingin 
Yliopiston piirustussalissa ja äidinäiti 
Kerttu Ignatius oli taiteilijan ystävä 
ja naapuri Tuusulan Rantatieltä.

Kertoessaan tapaamisistaan taitei-
lijan kanssa Ulla Aaltio toteaa: 

–Kansikuvat kuvastavat myös aika-
kauden suomalaista elämäntapaa ja 
kulttuuria. Kotiliesihän oli perinteisiä 
arvoja kunnioittava perhelehti.

 Kotilieden kansien merkitys-
tä arvioi dessaan Aaltio näkee kan-
sien toimineen nykyajan julisteiden 
edellä kävijöinä: 

– Niitä kehystettiin ja ripustettiin 
kotien seinille. 

Ja niin tehdään edelleenkin!

Wendelinin merkityksestä

Ulla Aaltio arvelee taiteilijan ha-
lunneen "opettaa" ihmisille tiettyjä, 
myös itselleen merkityksellisiä perus-
arvoja. 

– Ne ovat nimenomaan aikalaisia, 
aikansa kuvajaisia, joskin myös hei-

Lahden kaupunginmuseon tutkija Ulla Aaltiolla on laaja kokoelma Kotiliesiä, joissa on Martta Wendelinin kansikuva.
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inin Kotilieden kansikuvat

jastumia taiteilijan omista elämän-
vaiheista. 

Wendelin sai hyvän koulutuksen 
Eero Järnefeltin johdolla, ei avioi-
tunut koskaan, omistautui kuvitus-
työlleen, työskenteli WSOY:ssä  esi-
miehenään Akseli Gallen-Kalle-
la, asettui Tuusulaan rakentamaan-
sa Annivaaraan ja adoptoi tyttären. 
Kuulo heikentyi, mutta työnteko jat-
kui aina 90-vuotiaaksi.

Wendelin teki Kotilieden kansi-
kuvia 300 kpl vuosien 1923-1951 
aikana! Hän teki ahkerasti ja taita-
vasti myös muita kuvituksia, kirjoi-

hin ja kortteihin. Aaltio toteaa alku-
vuosina kuvitustyön olleen vähem-
män arvostettua.

– Kuvittamista ei pidetty 1920- 
ja 1930-luvuilla taiteena, Aaltio to-
teaa.

Mutta viimeisinä vuosikymmeni-
nään Wendeliniä jo kovasti arvostet-
tiin armoitettuna taiteilijana.

Lisätietoa saatavissa

Wendelinin elämästä ja tuotannosta 
on runsaasti tutkimuksia ja luetteloi-
ta. Jatta von Konow on kirjoittanut 
elämänkerran Martta Wendelin, taide ja 
työ (WSOY 2003) ja Tuula Karjalai-
nen Ikuinen sunnuntai – Martta Wende-
linin kuvien maailma (WSOY 1993). 

Hänen muistoaan vaalii Martta 
Wendelin-Seura (per. 2001) puheen-
johtajanaan kotiseutuneuvos Raili 
Kuusjärvi (puh. 09-2751152). Tuu-
sulassa toimii Taidemuseo Martta 
Wendelin, jossa perustana ovat kaik-
ki 2000 kuvitusoriginaalia, jotka tai-
teilija lahjoitti kunnalle 1977. Mu-
seo esittelee hänet myös lahjakkaa-
na taide maalarina. 

Hämeenlinnalainen kustantamo 
Paletti Oy julkaisee Wendelinin kort-
teja, kalentereita ja muita kysyttyjä 
painotuotteita.

– Kuvia on helppo lähestyä, kos-
ka ne kertovat ihmisen läheiseen 
elämänpiiriin liittyvistä asioista. Ne 
antavat käsityksen ja tuovat monille 
mieleen muistoja vuosikymmenien 
takaisesta, nyt jo kadonneesta kult-
tuuri- ja tapaperinteestä. Taiteilija ei 
ole halunnut kuvata kansikuvissaan 
koko todellisuutta, vaan on halunnut 
jättää mahdollisuuden myös katsojan 
omalle mielikuvitukselle. Tämä saa 
kuvat elämään yhä uudelleen, Aaltio 
selittää suuren suosion syitä.

Aira Heinänen
Kuvat: Ulla Aaltio
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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) 3745 215 
etapinjarjestot@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

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

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 

GeriVia ry
Mäkituvantie 1, 90650 OULU
tommi.ruokonen@villametsola.fi 
www.metsolakodit.fi 

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

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
puh. (03) 875 8200, fax (03) 875 8210
jouni.helen@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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04410 JÄRVENPÄÄ
puh. (09) 292 941, fax (09) 2929 4320
johtaja@kivipuisto.fi , www.kivipuisto.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Leppärengas ry
Savonkatu 30,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
mervi.nissinen@lepparengas.fi  
www.lepparengas.fi 
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi 

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
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 
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Nokian vammaisten ja vanhusten 
ystävät ry
Vihnuskatu 7,  37150 NOKIA
puh. (03) 342 2668

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi 
www.mantykoti.fi 
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     eeva-liisa.saisa@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
paula.repo@svtl.fi 

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

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

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

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

     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
seutulanharjun.hoivakoti@roi.inet.fi 
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
johannes.tossavainen@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
kaija.nieminen@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
silja-riitta.sinisalo@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
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 




