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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Lakiluonnos avaa uuden aikakauden 
suomalaisessa vanhustenhuollossa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto nä-
ki jo antaessaan oman lausuntonsa 

ns. "Risikon lakiluonnokseen" toukokuus-
sa 2011, että paineet ja odotukset uuden 
vanhuspalvelulain säätämiselle ovat suu-
ret. Kun suomalaisessa yhteiskunnassa ei 
oltu riittävästi valmistauduttu no peaan 
ikääntymiseen sekä sen vaatimiin muu-
toksiin ja lisäresursseihin, epäkohdat ko-
rostuivat. Tiedostettiin, että vanhusten-
huollossa tarvitaan uusia resursseja, uu-
sia toimintamalleja, uutta työnjakoa ja 
yhteistyötä. Palvelujen kehittämistarve 
oli kasvanut suureksi. Vaikeinta julkises-
sa keskustelussa oli kuitenkin myöntää, 
että muutoksen tarve oli ääneen sanot-
tua suurempi ja vaati myös rakenteellisia 
muutoksia. Ikääntyneiden hyvinvointia 
tulevaisuudessa ei turvata vain nykyisen 
kaltaisia sosiaali- ja terveyspalveluja lisää-
mällä, vaan lailla on tuettava myös ikään-
tyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. 

Valli vaati lausunnossaan, että henki-
löstömitoitus on saatava lakiin. Sa-

malla liitto edellytti, että laki tulee por-
taittain voimaan, jotta turvataan riittä-
vä rahoitus. Syvällisen pohdinnan jäl-
keen lain ohjausryhmä ehdottaa, et-
tä lain 19 §:ään sisällytetään henkilös-
töä koskeva perussäännös. Sen mukaan 
toiminta yksikössä on oltava henkilöstö, 
jonka määrä, asiantuntemus ja tehtävä-
rakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden 
luku määrää sekä heidän toimintakykyn-
sä edellyttämää palvelun tarvetta ja jo-
ka turvaa heille laadukkaat palvelut. Tä-
män lisäksi lakiehdotuksen 23 §:ään sisäl-
tyy asetuksen antovaltuus, jonka mukaan 
sosiaali- ja terveysministeriön asetuksel-

la voidaan tarvit taessa antaa tarkempia 
säännöksiä mm. henkilöstöstä.
Ohjausryhmän mielestä on perusteltua 
ensin seurata, miten laki sekä uudet laatu-
suositukset yhdessä koulutuksen kehit-
tämisen ja muun informaatio-ohjauksen 
kanssa vaikuttavat vanhuspalvelujen laa-
tuun. Tämä on varmasti kohta, joka tulee 
jakamaan mielipiteitä tulevalla lausunto-
kierroksella.

Uusi lakiehdotus on suuri haaste ja 
mahdollisuus kunnille. Lakia valmis-

telleen ohjau sryhmän johtavat periaat-
teet on hyvä näkökulma tarkastella laki-
luonnoksen monipuolisuutta:

Lain perusta on ikääntyneen toiminta-
kyky, ei ikä. Lain tulee lisätä ikäänty-

neiden oikeuksia ja vaikuttamismahdolli-
suuksia elinolojensa ja palvelujensa suun-
nitteluun ja kehittämiseen. Samalla on 
myös edistettävä kunnan toimintaa ikään-
tyneen väestön aseman paranta miseksi, 
hyvinvoinnin, terveyden, ja toiminta-
kyvyn edistämiseksi sekä iäkkäille järjes-
tettävien palvelujen kehittämiseksi osa-
na kunnan strategista suunnittelua. Lain 
turvin on tuet tava ja vahvistettava iäkkäi-
den itsenäistä suoriutumista ja iäkkääl-
le henkilölle on mahdollistettava hoito 
laitoksessa, jos se on perusteltua arvok-
kaan elämän ja turvallisen hoidon kan-
nalta. Iäkkäiden palveluissa on satsatta-
va laaja- alaisen osaamisen lisäämiseen ja 
hyödyntämiseen sekä pätevään johtami-
seen, laadunhallinnan ja valvonnan te-
hostamiseen. Lain turvin on tuettava ja 
vahvistettava iäkkäiden itsenäistä suo-
riutumista.

Kunnan tulee laatia valtuustokausittain 
suunnitelma miten se edistää ikään-

tyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, 
toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 
sekä ikääntyneiden palvelujen tuottamis-
ta ja kehittämistä. Palvelujen laatua ja riit-
tävyyttä tulee arvioida vuosittain tehtävil-
lä, säännöllisillä palautekyselyillä palvelu-
jen käyttäjiltä, heidän läheisiltään ja omai-
siltaan sekä vanhusneuvostolta. 

Lakiluonnokseen liittyy paljon poliitti-
sia intohimoja etenkin näin kunnallis-

vaalien alla. Lakiluonnos tulee eduskun-
nan käsittelyn syksyn aikana. Lakiluon-
noksesta järjestetään kuulemistilaisuus ja 
se lähetetään lausuntokierrokselle.  
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– Vanhuspalvelulaissa pyri-
tään siihen, että kokonaan luo-
vutaan vanhainkotiajattelusta. 
Laki korostaa iäkästä henkilöä 
itsenäisenä toimijana, ja koko 
toimintamalli tukee itsenäistä 
selviytymistä omassa elinympä-
ristössä, sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön kansliapäällikkö Kari 
Välimäki korostaa.
Luonnos vanhuspalvelulaiksi on vi-
ralliselta nimeltään "Laki ikäänty-
neen väestön toimintakyvyn tuke-
misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista". Kansliapääl-
likkö Kari Välimäki painottaa, et-
tä uusi versio laista poikkeaa aikai-
semmasta huomattavasti. Uudes-
sa laki luonnoksessa halutaan pois-
taa laitosajattelu ja korostetaan iäk-
kään henkilön ja ikääntyneen väes-
tön omaa toiminta kykyä, vaikutus-
mahdollisuuksia ja oikeuksia. Laissa 
ei ole tarkkoja ikärajoja, vaan henki-
lö määritellään iäkkääksi toimintaky-
vyn perusteella. 

– Olisi kummallista, jos oikeus pal-
veluihin olisi kiinni henkilön iästä. 
Palvelut on saatava iästä riippumatta, 
sen mukaan miten ja mitä palvelui-
ta tarvitsee. Uudella vanhuspalvelu-
lailla pyritään ohjaaman prosesseja ja 
suuntamaan resursseja uudella taval-
la, Välimäki korostaa.

– Tällä lailla on tarkoitus muut-
taa nykyisiä vanhushoidon toimin-
tamalleja kunnissa ja muualla. Laissa 
korostetaan iäkkäiden hyvin voinnin 
ja terveyden edistämistä, ja sitä tue-
taan palveluilla. Lain ydin on se, et-
tä iäkkäät pidetään aktiivisina tekijöi-
nä ja osallistujina omassa elämässään 

ja ympäristössään. Iäkkäät ovat sub-
jekteja eikä objekteja.

– Lain tavoitteena on lisätä iäk-
käiden vaikutusmahdollisuuksia se-
kä kollektiivina että yksilöinä. Kol-
lektiivisuus tulee esille vanhus-
neuvostoissa, ja niille asetetaan tiu-
kempia velvoitteita kuin aikaisem-
massa lakiluonnoksessa. Laki valmis-
tellut ohjausryhmä ehdottaakin van-

husneuvostojen lakisääteistämistä.
Kari Välimäki painottaa, että iäk-

kään henkilön asema asiakkaana pa-
ranee. Iäkkäällä on oikeus palvelu-
tarveselvitykseen. Tähän selvityk-
seen on kirjattava iäkkään omat nä-
kemykset, ja selvityksen perusteel-
la tehdään palvelusuunnitelma. Tä-
mä selvitys ja palvelusuunnitelma 
antavat myös valvontaviranomaisil-

Kansliapäällikkö Kari Välimäki:

Vanhuspalvelulaki korostaa iäkästä 
henkilöä itsenäisenä toimijana

– Lain tavoitteena on myös nostaa iäkkäiden arvostusta ja asemaa tässä 
yhteis kunnassa. Perimmäinen kysymys on se, miten me suhtaudumme mui-
hin ihmisiin,  kansliapäällikkö Kari Välimäki havainnollistaa.
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le ihan uudenlaiset mahdollisuudet 
valvoa palveluiden toimivuutta. Iäk-
käällä on oikeus saada palvelut vii-
meistään kolmen kuukauden kulut-
tua päätöksen tekemisestä.

– Lain tavoitteena on myös nostaa 
iäkkäiden arvostusta ja asemaa täs-
sä yhteiskunnassa. Perimmäinen ky-
symys on se, miten me suhtaudum-
me muihin ihmisiin, Välimäki ha-
vainnollistaa.

Kuntien on suunnitelmallisesti 
tuettava ikääntyneitä
Kunnille tulee useita velvoittei-
ta. Kuntien on valtuustokausittain 
laadittava suunnitelma ikääntyneen 
väes tön hyvinvoinnin, terveyden, 
toiminta kyvyn ja itsenäisen suoriu-
tumisen edistämiseksi sekä palvelui-
den järjestämiseksi ja kehittämiseksi. 
Palveluiden laatua ja riittävyyttä oli-
si arvioitava vuosittain. Se, että laa-
tua arvioitaessa kuullaan myös iäk-
käiden ja heidän omaistensa mieli-
piteitä, on laatua nostava tekijä. Laa-
tua nostaa myös palveluiden järjestä-
jien omavalvonta. Viranomaiset seu-
raavat omavalvontaa.

Välimäki toteaa, että lakiluonnok-
sessa korostetaan asiantuntijuuden 
vahvistamista. Kunnassa on oltava 
riittävä määrä tarpeellista asiantunte-
musta monilta eri aloilta. Näitä alo-
ja ovat hyvinvoinnin ja terveyden 
edistäminen, gerontologinen hoito- 
ja sosiaalityö, geriatria, lääkehoito, ra-
vitsemus, monialainen kuntoutus ja 
suun terveydenhuolto. 

Välimäen mukaan ikääntyneen 
väes tön hyvinvoinnin turvaami-
nen ei koske pelkästään sosiaali- ja 
terveyden huoltoa, vaan asia koskee 
myös muita kunnan toimialoja – ja 

myös muita kuin kunnallisia toimi-
joita, kuten omaisia ja vapaaehtoi-
sia. Kunnat tulevat tarvitsemaan yh-
teistyötä yli kuntarajojen ikääntyneen 
väestön hyvinvoinnin ja palveluiden 
turvaamiseksi.

– Iäkkäälle henkilölle nimetään 
myös vastuuhenkilö, joka tuntee 
kunnan ja myös muut palvelut, Väli-
mäki kertoo.

Iäkkäillä on myös oikeus laitoshoi-
toon silloin, kun se on hänen kan-
naltaan perusteltua.

Lakiluonnoksessa ei 
henkilöstömitoituksia
Vanhuspalvelulain yhteydessä on pal-
jon puhuttu henkilöstömitoituksista 
ja niiden tarpeellisuudesta. Uudessa 
lakiluonnoksessa ei ole henkilöstö-
mitoituksia, mutta lakiehdotukseen 
sisältyy asetuksenantovaltuutus. Ase-
tuksella voidaan myöhemmin tarken-
taa toimintayksiköiden henkilöstön 
määrää, tehtävärakennetta, johtamis-
ta ja omavalvontaa. 

Kari Välimäki tuo esille, että hyvän 
laadun takaavan henkilömitoitusten 
tarkka määritteleminen laissa on han-
kalaa eri syistä. Ensinnäkään henki-
löstö määrä ei yksin ratkaise, sillä 
iäkkäiden henkilöiden hoidon tarve 

Vanhuspalvelulaki korostaa iäkästä 
henkilöä itsenäisenä toimijana

vaihtelee huomattavasti – osa iäk-
käistä tarvitsee ympäri vuorokautista 
apua ja osa tukea vain harvakseltaan.  
Hoidon tarvetta arvioi taessa on otet-
tava huomioon myös työntekijän ky-
ky ja osaaminen antaa tarvittavaa tu-
kea.  Kolmanneksi hoidon tarve riip-
puu siitä ympäristöstä, missä vanhus 
elää.

– Uuden lain kustannuksiksi 
arvioi daan, tosin hyvin alustavas-
ti, 100-200 miljoonaa euroa, mutta 
siinä on hyvin kuntakohtaisia eroja. 
Toisaalta voidaan laskea, että tuol-
la summalla saataisiin 1500-2000 li-
sää hoito henkilökuntaa kaikkine 
sivu kuluineen. Tällaisen osaavan 
henkilöstön löytäminen vaatii lisää 
koulutus paikkoja. Siksi tarvitaan toi-
senlaisia menettelytapoja ja ajattelua.

– Tämä on ihan uudentyyppinen 
laki, ja sillä on luultavaksi vaikutuksia 
myöhemmin tulevaan sosiaalihuol-
lon lainsäädännön kokonaisuudis-
tukseen, Välimäki korostaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Vanhuspalvelulakia valmistellut 
ohjausryhmä luovutti lakiluon-
noksen peruspalveluministeri 
Maria Guzenina-Richardso-
nille 19.4.2012. Tavoitteena on, 
että vanhuspalvelulaki annetaan 
eduskunnalle syksyllä 2012.

Ohjausryhmän muistio sekä 
luonnos laiksi löytyvät sosiaali- 
ja terveysministeriön nettisivuil-
ta www.stm.fi

”Lain ydin on se, että 
iäkkäät pidetään aktiivi-
sina tekijöinä ja osallis-
tujina omassa elämäs-
sään ja ympäristössään. 
Iäkkäät ovat subjekteja 
eikä objekteja.
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Nykyään puhutaan paljon vanhusten palvelutalojen laadun paran-
tamisesta, mutta totuus on, että noin 90 % vanhuksista asuu ko-
tonaan. Vanhuksia tulee lähivuosina olemaan määrällisesti enem-
män ja he ovat entistä terveempiä. Kuinka kotona asumisesta voi-
daan tehdä mahdollisimman riskitöntä ja mukavaa nimenomaan 
vanhuksen näkökulmasta?

ja päivä tanssit kasvattavat sosiaalis-
ta pääomaa ja ylläpitävät henkistä ja 
fyysistä terveyttä.

Pelkonen painottaa, että vanhuk-
selle on hyvin tärkeää, ettei hän ole 
kodin vanki, vaan voi lähteä ko toaan 
muiden joukkoon yksin tai avustuk-
sella. 

– Oma leskiäitinikin asui muisti-
sairaana vielä yli 80-vuotiaana yksin. 
Me lapset kävimme siellä päivittäin 
ja kodinhoitaja oli mukana. Vierai-
ta varten äidillä oli ollut tapana käy-
dä ostamassa kakku läheisestä leipo-
mosta.  Siihen aikaan, yli 30 vuotta 
sitten Munkkiniemen naapuristos-
sa tunnettiin hyvin toiset ja kannet-
tiin huolta kaikista. Kun muisti alkoi 
pettää ja äitini halusi ostaa samanlai-
sen kakun perättäisinä päivinä, osto-
hanke väistettiin naapuruston avulla 
tyylikkäästi ja ystävällisesti. 

Kaikilla on vastuu toisista!

Risto Pelkonen sai juuri omaa nimeään kantavaa Pelkosen "Pikkutikka" -palkinnon. Palkinto lahjoitetaan vuosittain lää-
kärille, jonka hyvään ammatilliseen osaamiseen liittyy oleellisena osana halu toimia kaikin tavoin potilaan parhaaksi.

Pyydän arkkiatri Risto Pelkos-
ta pohtimaan, millaisia asioita ko-
tonaan asuva vanhus tarvitsee, jot-
ta hän voisi hyvin. Vastausta ei tar-
vitse kauaa miettiä.

– Vanhan ihmisen elämässä turval-
lisuus on olennainen asia.

– Hyvään elämään kuuluu rauhoit-
tava tunne siitä, että joku, sukulai-
nen, ystävä, naapuri tai sosiaalityön-
tekijä välittää ja pitää huolta. Koti-
ympäristön turvallisuus tarkoit-
taa esimerkiksi keinoa estää muisti-
sairaalta lieden unohtuminen päälle. 
Turvallisessa kodissa kynnykset ovat 

matalia, kurtussa olevat matot eivät 
aiheuta vaaraa kompastua, valaistus 
on riittävä ja kylpyhuoneessa on tar-
peeksi tukikahvoja.

Hyvään kotona asumiseen kuuluu 
myös kohtuullinen terveys, mahdolli-
suus ylläpitää omatoimisuutta ja mie-
len vireyttä. 

– Pelkkä kotona asuminen ei rii-
tä. Sen rinnalla olisi luotava vanhuk-
selle mahdollisuus olla muiden mu-
kana. Liikunnan monet lajit, yhtei-
set hengelliset ja henkiset riennot, 
kirjallisuus- ja taidekerhot, konser-
tit ja kuoroharrastus, luontopolut 
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Tehostaminen ei yksin riitä
Erilaisten vierikokeiden kehitys on 
itsehoidon kannalta hyvä asia. Vieri-
kokeilla tarkoitetaan koeliuskoja tai 
laitteita, joilla voisi itse tutkia erilai-
sia veriarvoja, kuten kolesterolia ja 
mitata verenpainetta.  

– Hyvälläkin on huonot puolensa. 
Monelle vanhukselle on mitä parasta 
fyysistä ja sosiaalista virikettä men-
nä terveyskeskuksen laboratorioon 
ja tavata odotustilassa muita ihmisiä 
ja varmaan myös vanhoja tuttuja. Se 
saattaa olla jollekin yksinäiselle koko 
viikon kohokohta.

Arkkiatria huolestuttaa myös pos-
tien, pankkien, lähikauppojen ja 
kirjasto autojn katoaminen. 

– Kun ihmiselle ei tarjota mitään 
sosiaalisia virikkeitä ja mieli on alla-
päin, käy huonosti sekä hengelle et-
tä keholle. 

Tehostamisen huumassa vanhus 
nähdään vain yhtenä palikkana ko-
neistossa. Kotipalvelujen yksityis-
tämisessä on vaarana kylmä bisnes-
henkisyys.

– Kuvaava esimerkki kunnallis-
ten palveluiden tehostamisesta ovat 
melko kamalilta kuulostavat ruoka- 
automaatit. Kun automaatti ladataan 
viikoksi täyteen vanhuksen kotona, 
ruokailu ei ole enää hyvä sosiaa linen 
hetki vaan kylmä robottimainen suo-
rite.

Veteen piirretty raja, milloin ko-
ti on oikea ja hyvä paikka, milloin 
taas on aika siirtyä palvelutaloon, on 
häilyvä. Vaikka kotihoidon tehosta-
misen tarkoitusperät ovat hienot, ei 
tuo kyseinen raja saa kadota näky-
vistä niin, että vanhuksia hoidetaan 
koneiden avulla kotonaan vain siksi, 
että se on nykyisenä tekniikan aika-
kautena mahdollista. 

– Peräänkuuluttamaani konkreet-
tista turvallisuutta vanhuksen kotiin 
voi lisätä asentamalla erilaisia varo-

laitteiden antureita, hälytyslaitteita, 
kännyköitä ja ties mitä. Mikään ve-
kotin ei kuitenkaan korvaa ihmisten 
katseita, kosketuksia ja myötäelämis-
tä kumpuavaa turvallisuutta. 

– Toisesta huolehtiminen on ih-
misen perusoikeus – ja velvollisuus. 

Naapuri on jokaisen vastuulla
Sosiaalisten, henkistä vireyttä tutki-
tusti edistävien tapahtumien kehit-
telyyn arkkiatri peräänkuuluttaakin 
luovuutta ja uusia ratkaisuja.

– Olisi esimerkiksi mahtavaa, jos 
pikkuisella bussilla kerättäisiin lähi-
alueen vanhukset kerran päivässä yh-
teen paikkaan syömään. 

– Tai kerrostalon kerhohuone val-
jastettaisiin sosiaaliseen käyttöön, 
jossa eri-ikäiset voivat kohdata lues-
kelun, pelailun ja kuulumisten vaih-
don merkeissä. Näin vanhojen vii-
saus ja nuorien innokkuus kohtaisi-
vat hyödyttäen kaikkia.

Valitettavasti vanhuuden hyvä elä-
mä jakaantuu eriarvoisesti Suomes-
sa. Hyvin toimeentulevat ja koulu-
tetut vanhukset ovat terveempiä ja 
elävät kauemmin kuin vähäosaiset 
ja vähemmän koulutetut kätoverit. 

– Kun puhutaan vanhusten hoi-
dosta pitää aina muistaa, että ihmiset 
ja heidän tarpeensa ovat erilaiset. Si-
vistyneessä yhteiskunnassa ei toimita 
vain vahvojen ehdoilla, vaan otetaan 
huomioon erityisesti ne, jotka eivät 
ole yhtä vahvoja, Pelkonen muistut-
taa terävästi.

Vaikka kuulostaa ehkä epäreilul-
ta, meillä kaikilla on vastuu toisis-
ta ihmisistä.

– Toki valtiovallalla on ohjaus-
vastuu vanhustenhuollon suhteen ja 
kuntien tehtävä on huolehtia kaiken-
ikäisistä kuntalaisistaan. Jokaisen 
kunnan johtajan olisikin hyvä men-
nä kerran vanhusten luona käyvän 
yöpartion mukaan nähdäkseen, mi-

tä kentällä oikeasti tapahtuu.
– Tämän lisäksi kansalaisjärjestöil-

le jää suuri työmäärä olla valppaana 
ja löytää eniten apua tarvitsevat van-
hukset. Erilaisilla vanhusneuvostoilla 
on myös hyvä tilaisuus osoittaa epä-
kohtia ja vaatia niitä korjattavaksi.

Pelkosta arveluttaa uusliberalisti-
nen linja, jota on maassamme ny-
kyään aistittavissa.

– Suomalaisten mentaliteettiin ei 
sovi toisen elämään tuppautuminen, 
mutta kyllä kaikista on pidettävä huo-
li. Hyvinvointiyhteiskunnan perus-
pilareihin kuuluu lähimmäisenrak-
kaus. 

– Ennen vanhaan kyläyhteisössä 
ihmiset menivät heti katsomaan, jos 
joku puuttui jumalanpalveluksesta. 
Kyllä sitä naapurin mummon ovea 
voi nykyäänkin koputtaa ja kysäistä, 
onko kaikki hyvin. 

Pihatöitä ja kävelylenkkejä
Arkkiatri Pelkosen, 81, kotona kaksi-
kerroksisessa rivitalossa työt jaetaan 
perinteisesti niin, että vaimo hoitaa 
sisätiloja ja mies ulkotiloja. 

– Aiomme asua tässä niin kauan 
kuin jalka kapsaa, Pelkonen suun-
nittelee. Sitten täytyykin keksiä joku 
uusi viritys. Olisihan se ihan muka-
va muuttaa täältä maalta keskustaan 
raitiovaunun ääreen.

Pelkonen pitää kunnostaan huol-
ta kävelemällä joka aamu säässä kuin 
säässä ainakin puolen tunnin lenkin. 
Fyysistä kuntoa kohottaa myös tal-
vella lumityöt ja kesällä möyriminen 
puutarhassa. 

– Arkkiatrin tehtävät puolestaan 
pitävät yllä henkistä vireyttä, hän hy-
myilee.

Teksti ja kuva:
Noora Valkila

Kaikilla on vastuu toisista!
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Ylisosiaalineuvos Aulikki 
Kanan oja korostaa, että ikä-
osaamista tarvitaan kaikilla 
elämän aloilla, ei pelkästään 
sosiaa li- ja terveysalalla. Ikä-
ihminen on otettava mukaan 
oman tilanteensa pohdintaan 
ja hänen on saatava tietään it-
seään koskevista ratkaisuista.
Aulikki Kananoja on Suomen en-
simmäinen ylisosiaalineuvos. Yli-
sosiaalineuvos on sosiaalihuollon 
ylin arvonimi, ja se vertautuu arkki-
atrin arvonimeen. Ylisosiaalineuvos 
on arvojohtaja, yhteiskunnallinen 
keskustelija ja sosiaalialan arvostuk-
sen nostaja. Kananojalla on selkeä 
käsitys siitä, millaisista vanhuksiin ja 
vanhustenhoitoon liittyvistä asioista 
hän haluaa puhua.

– Eräs keskeinen asia on pitkän 
elämänkokemuksen arvostaminen 
ja ymmärtäminen yhteiskunnan voi-
mavarana. Toinen, joka liittyy edel-
liseen, on ikääntyneiden ihmisten 
osallisuus erilaisissa asioissa. Hyvin 
monilla yhteis kunnan tahoilla tar-
vitaan ikääntyneiden käyttäjäpalau-
tetta. Tässä tulee ikäosaamisen tar-
ve esille.

– Haluan myös korostaa ikä-
ihmisten ihmisarvon, elämän-
kokemuksen ja elämänlaadun kun-
nioittamista. Niiden tahojen, jotka 
ovat tekemisissä ikäihmisten kanssa, 
pitää ymmärtää, että vanhetessa ih-
misen vauhti hidastuu. Yksinkertai-
sesti asiat vaativat vähän enemmän 
aikaa. Yleisesti ottaen haluan toimia 
ja puhua toimintatapojen, käyttäy-
tymisen ja ajattelutapojen muutok-
sen puolesta.

– Lisäksi haluan, että muisti-

sairaudet ja muistisairaat huomioi-
daan. On paljon hyvää muisti-
sairauksia koskevaa tutkimusta, niin 
Suomessa kuin muualla maailmassa, 
ja tutkimustietoa pitää osata sovel-
taa ja käyttää. Muistisairaiden kans-
sa työskentelevien ja omaisten on tie-
dettävä, miten muistisairaus vaikut-
taa vaikkapa sairaan käyttäytymiseen. 

Ikäosaaminen tarkoittaa 
tiedon soveltamista 
kulloiseenkin tilanteeseen
Viime vuosina on alettu puhua ikä-
osaamisesta. Ikäosaaminen on kui-
tenkin hankala käsite määritellä tar-
kasti. Gerontologia on oma tieteen-
alansa, mutta ikäosaaminen ei ole 
geron tologiaa. Aulikki Kananoja 
hahmottelee, että ikäosaaminen tar-
koittaa tiedon soveltamista kulloi-
seenkin tilanteeseen.

– Keskeinen asia on ymmärrys sii-
tä, millainen prosessi ikääntyminen 
on, ja kuinka suuret vaihteluvälit sii-
nä on. Ikääntyminen ei tapahdu kaik-
kien kohdalla samalla tavalla ja sa-
maan aikaan. Ymmärretään kuunnel-
la jokaista ihmistä erikseen. Vanhuu-
dessa vielä korostuu ne piirteet, joita 
elämä on tuonut mukanaan. Jos on 
elänyt hyvän elämän, niin vanhana-
kin on seesteistä. Mutta jos elämäs-
sä on ollut paljon vastoinkäymisiä ja 
kuormaa, niin on aika luonnollista, 
ettei vanhuuskaan voi yhtäkkiä ol-
la auvoinen.

– Suomessa on ollut sosiaali- ja 
terveyden huollossa järjestelmä-
keskeisyys – ja on edelleen. Ammat-
tilaiset tekevät omaa työtään järjes-
telmän antaman roolin näkökulmas-
ta, ja sitten tarkastellaan ihmistä si-

ten, että sopiiko hän joihinkin tun-
nusmerkkeihin. Tämä koskee oike-
astaan kaikkia ihmisryhmiä. Työta-
poja pitäisi kehittää sillä tavalla, että 
ensin katsottaisiin ihminen ja hänen 
elämän tilanteensa ja vasta sitten jär-
jestelmää kuinka se voisi tulla tähän 
mukaan. Jos järjestelmä ei voi kaikil-
ta osin tulla mukaan, niin mitä mui-
ta keinoja olisi olemassa.

– Tarvitaan ihmisosaamista, 
vuorovaikutustaitoja ja ymmärrys 
ikääntymis prosessista. Ei voi ol-
la niin, että vanhaa ihmistä kohdel-
laan vanhana ja vasta sitten ihmisenä, 
vaan sen pitää olla toisinpäin. Van-
haa ihmistä pitää ensisijaisesti koh-
della ihmisenä.

Ikäosaamista tarvitaan 
kaikilla elämänaloilla
Aulikki Kananoja korostaa, että ikä-
osaamista tarvitaan esimerkiksi tilan-
teissa, joissa vanhan ihmisen ympä-
ristö tai hoito muuttuu. Jos vanhus 
viedään toiseen paikkaan, vaikkapa 
toiseen sairaalaan, hänen olisi saata-
va tietää siitä hyvissä ajoin. Pitää vält-
tää nopeita muutoksia ja ympäristön-
vaihdoksia.

– On huomioitava puhuttu kieli ja 
varmistettava, että tieto menee peril-
le. Läheskään kaikki vanhukset eivät 
ole olleet tekemissä organisaatioiden 
käyttämän kielen kanssa. Kieli ja pu-
humisen tapa ovat äärimmäisen tär-
keitä. On myös varmistettava, että 
vanhus ymmärtää sen, mitä hänel-
le sanotaan.

– Ikäsensitiivisyys on hyvä sana. 
Ymmärretään ikääntyviä ja ikäänty-
mistä ja heidän maailmaansa. Mones-
ti on kyse ihan pienistä asioista. Ku-

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja:

Ikäosaamista 
tarvitaan kaikkialla
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ten vaikka siitä, että vanhus saa pi-
tää hoitopaikassaan syntymäpäivä-
onnittelukortteja pöydällä, eikä hoi-
taja heitä niitä pois vanhukselta ky-
symättä.

Vielä muutama vuosikymmen sit-
ten nuoret pystyivät ymmärtämään 
ikääntyneitä, he ikään kuin elivät sa-
massa maailmassa. Nyt kuilu nuor-
ten ja ikääntyneiden välillä on kas-
vanut huikeasti. Juuri siksi ikäosaa-
minen ja ikäsensitiivinen työote ovat 
tärkeitä asioita. Koulut voisivat opet-
taa niitä. Kananoja painottaa esimer-
kiksi lähihoitaja koulutuksen merki-
tystä. Olisi hyvä, jos ikääntyneet kä-
visivät lähihoitajaopiskelijoille kerto-
massa itsestään ja elämästään. 

– Pitäisi olla sukupolvien välisiä 
foorumeita. Tällaiset foorumit aut-
taisivat vähentämään ikääntymistä 
kohtaan tunnettuja pelkoja ja viha-
mielisyyttä. Kaikki me vanhenemme. 
Vanheneminen on niin luonnollinen 
asia kuin olla voi.

– Ikäosaaminen tarkoittaa myös 
sitä, että asenteet ikääntyviä koh-
taan ovat positiivisia. Ikäosaamista 
ei ole pelkästään tietous ja kokemus 
ikäihmistä ja heidän elämästään, vaan 
koko yhteiskunnan rakenteiden ym-
märtämistä ikääntyneiden kannalta. 
Nykyään on sellainen jaottelu, että 
yhteiskunta olisi vain työikäisten ja 
veroja maksavien. Muut ovat "nii-
tä", joista täytyy pitää huolta. Yhteis-
kunta ollaan me kaikki, lapsista van-
huksiin.

Kananoja painottaa ikäihmisten 
kokemustiedon merkitystä.  Ikä-
osaaminen pitäisi näkyä kaikissa 
yhteis kunnan rakenteissa: julkisen ja 
yksityisen sektorin palveluissa, fyysi-
sissä rakenteissa, kommunikaatios-
sa, kaupunkisuunnittelussa jne.  Esi-
merkiksi monien palveluiden käytet-
tävyys on erittäin huono ikäihmisten 
kannalta. Kuten sellainen, että soitet-
taessa puhelimella johonkin palve-
luun pitää tehdä jotain konemaisen 

äänen ohjeiden mukaan: "Jos haluat 
palvelua x paina 1..." jne. VR:n taan-
noinen sekoilu, ettei vanhus päässyt 
matkustamaan junalla, koska hänel-
lä oli liian vanha kännykkä, on lajis-
saan surullinen esimerkki.

– Kaikille niille, jotka suunnit-
televat yhteiskunnan informaatio-
järjestelmiä tarvittaisiin ikäosaamis-
ta. Insi nööreille, kauppatieteilijöille 
ja monille muille. Pitäisi kuunnella 
ja ottaa huomioon ikäihmisten omat 
mieli piteet ja kokemukset.

– Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa on tärkeää myös se, että johto 
ymmärtää ikääntymisen merkityk-
sen. Ymmärretään, että asioita pitää 
tehdä pikkuisen hitaammin. Perus-
henkilökunnan kannalta sellainen ti-
lanne on vaikea ellei mahdoton, jos 
johdon ideologia ja käytäntö ovat eri-
laiset.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

– Ikäosaamista ei ole pelkästään tietous ja kokemus ikäihmistä ja heidän elämästään, vaan koko yhteiskunnan ra-
kenteiden ymmärtämistä ikääntyneiden kannalta, ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja korostaa.
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Pienet yritykset ja järjestö-
jen palvelutoiminta ovat erit-
täin tiukoilla kilpailutustilan-
teissa. Työ- ja elinkeinominis-
teriön kehitys johtaja Ulla-Mai-
ja Laiho korostaa, että yritys-
ten ja järjestöjen pitää kehit-
tää yhteistyötä, jonka avulla 
vastata isojen yritysten haas-
teeseen. Yhteis työ voi olla esi-
merkiksi alan pienten toimijoi-
den yhteenliittymä, joka hoitaa 
tarjouspyynnöt ja muuta hallin-
nointia. 

Kehitysjohtaja Ulla-Maija Laiho 
vastaa työ- ja elinkeinominis teriön 
HYVÄ 2011-2015 -ohjelman toteu-
tuksesta. (Hyvinvointialan työ- ja 
elinkeinopoliittinen kehittäminen).  
Mittavalla hankkeella on kaksi pää-
tavoitetta:  hyvinvointi palvelujen 
tuottamisen edellytysten vahvistami-
nen työ- ja elinkeinopoliittisin kei-
noin sekä hyvinvointialan kehittämi-
nen kasvavana ja kansainvälistyvänä 
liiketoiminta-alana. 

Alan työvoimapula, joka vain pa-
henee lähivuosina, on toki ollut tie-
dossa jo pitkään. Ikääntyvän väes-
tön määrän kasvu, alan henkilö-
kunnan eläköityminen ja toisaalta 
työ markkinoille tulevien ikäluok-
kien pienuus ovat ratkaisematon yh-
tälö. Valtion taloudellinen tutkimus-
keskuksen 4 vuotta sitten tekemien 
laskelmien mukaan Suomeen tarvit-
taisiin vuoteen 2020 mennessä 130 
000 uutta alan työntekijää nykyisten 
lisäksi, mikäli hoitoisuus ja tuotta-
vuus pidetään nykyisellä tasolla.

– Työvoiman tarjontaa lisäämällä 
asiaa ei ratkaista. Pitää etsiä muita rat-
kaisuja, kuten tuottavuuden paranta-
minen ja palvelutarpeen myöhentä-
minen terveyttä ja hyvin vointia edis-
tämällä. Tarvitaan myös uusia, älyk-
käitä palvelukonsepteja ja uuden-

tyyppisiä kotipalveluja, Laiho pai-
nottaa.

– Esimerkiksi Japanissa on pystyt-
ty kuntouttamaan pitkään dementoi-
tuneita jopa niin hyvin, että puolen 
vuoden kuntoutusjakson jälkeen he 
ovat voineet siirtyä kotiin asumaan. 
Kotiin he saavat tarvittavia palvelu-
ja. Kuntoutusjaksoon kuuluu erilaisia 
henkisiä ja fyysisiä harjoituksia. Voi-
daan kysyä, että hoidetaanko Suo-
messa liikaa ihmisiä sänkyyn, tarjo-
taanko palveluja tavalla, joka aiheut-
taa palveluriippuvuutta, eikö vanho-
jen ihmisten voimavaroja ole osattu 
kaivaa oikealla tavalla esille.

Laiho huomauttaa, että lähitule-
vaisudessa eläkkeelle jäävä sukupolvi 

tulee olemaan hankala ja vaativa pal-
veltava: sukupolvi on hyvinkoulutet-
tua, osaa käyttää tietotekniikkaa, osaa 
etsiä tietoa ja osaa vaatia yksilöllisiä 
palveluja. Samanaikaisesti kuitenkin 
julkinen rahoitus tiukkenee, koska 
vero tulot vähenevät.

Toisaalta eläkkeelle jäävä suku polvi 
on tottunut käyttämään omaa rahaa 
palveluihin ja omaan hyvinvointiin-
sa. Ulla-Maija Laiho arvioi, että tule-
vat eläkeläiset ovat valmiimpia käyt-
tämään omaa rahaa eläkevuosien 
palveluihin. Laiho myös aprikoi, et-
tä olisi uskallettava puhua esimerkik-
si eläke läisten asunto- tai muun va-
rallisuuden käyttämisestä palvelujen 
kustantamiseen.

Yritysten ja järjestöjen yhteistyötä pitää kehittää
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– Pitäisi kehittää uudentyyppisiä 
rahoitusmalleja, joka olisi myös pe-
rillisten kannalta win-win -tilanne.

Henkilöstörakenteisiin 
joustavuutta
Ikälain valmistelussa on väännet-
ty kättä henkilöstömitoituksista: 
laitetaanko lakiin tarkat ja tiukat 
henkilöstö mitoitukset vai ei. Liian 
tiukkojen rajojen pelätään vaikeut-
tavan hoitoyksiköiden toimintaa. 
Työ- ja elinkeinoministeriö kannattaa 
joustavuutta.  Tähän kokonaisuuteen 
liittyy myös hoiva-avustajakoulutus.

– Hyvinvointiala, palvelutarpeet 
ja palvelurakenteet muuttuvat ko-
ko ajan. Tämä tietenkin merkitsee 
muuttuvia tehtäviä ja muuttuvia pal-
veluja. Ei ole järkeä palkata lähi- tai 
sairaanhoitajia tehtäviin, joihin riit-
tää vähäisempi koulutus. Koulutetut 
hoiva-avustajat ovat siis yksi mahdol-
listava tekijä sille, että alaa voidaan 
kehittää. Henkilökuntaa on katsot-
tava kokonaisuutena.

Ulla-Maija Laihon mukaan hoiva- 
avustajakoulutus on lähtenyt hyvin 
käyntiin, ja saatu palaute on ollut 
kauttaaltaan kiittävää. Ensimmäi-
set hoiva-avustajat valmistuvat nyt 
huhti kuussa, ja heillä on jo työpai-
kat tiedossa. Hoiva-avustajakoulu-
tusta järjestetään koko ajan seitse-
män ELY-keskuksen alueella. Myös 
hakijamäärät ovat olleet suuria. Lai-
ho arvioi, että vuoden 2013 loppuun 
mennessä on valmistunut noin 200 
hoiva-avustajaa.

– Myöskään työntekijöiden rekry-
tointi ulkomailta ei ole yksiselitteinen 
asia. Rekrytoinnista tulee kustannuk-
sia, ja sitä enemmän mitä kauempaa 
rekrytoidaan. Toisaalta on ymmär-
rettävää, ettei esimerkiksi leikkaus-
saleja kannata pitää tyhjillään hen-
kilökuntapulan vuoksi, vaan silloin 
rekrytoidaan vaikka ulkomailta. 

– Ulkomaisen työvoiman osal-

Yritysten ja järjestöjen yhteistyötä pitää kehittää
ta keskeinen kysymys on kieli-
koulutuksen järjestäminen. Suomes-
sa on jo nyt paljon maahanmuutta-
jia, jotka olivat halukkaita ja moti-
voitunoituneita vaikkapa lähihoitaja-
koulutukseen, mutta heillä ei ole riit-
tävää kieli taitoa. 

– Myös tutkintojen ja ammattien 
tunnustaminen ja tutkintojen lail-
listaminen ovat keskeisiä kysymyk-
siä. Ei ole mielekästä, että ulkomail-
la sairaan hoitajan koulutuksen hank-
kinut henkilö joutuu täällä tekemään 
työtä, joka ei vastaa hänen koulutus-
taan. 

Laiho toteaa, ettei ole olemas-
sa tarkkoja laskelmia siitä, paljon-
ko ulko maista työvoimaa tarvitaan 
hyvinvointipalveluihin lähivuosina. 
Tällainen selvitys on tarkoitus käyn-
nistää jo kuluvan kevään aikana.

Hyvinvointialan yritys-
toimintaan uusia näkökulmia
Hyvinvointialan yritystoiminta, eri-
tyisesti palveluasumisessa, on voi-
makkaasti keskittymässä. Tämän 
vuoksi pienet yritykset ja järjestöjen 
palvelutoiminta ovat yhä tiukemmas-
sa puristuksessa. Laiho korostaa, et-
tä keino vastata isojen yritysten haas-
teeseen on löytää yhteistyö muotoja. 
Hyviä esimerkkejä löytyy eri puo-
lilta Suomea:  Tampereella pienet 
hammas lääkäriasemat ovat perusta-
neet osuuskunnan, joka vastaa esi-
merkiksi kaupungin tarjouspyyntöi-
hin. Savossa hoiva- ja asumispalve-
luja tuottavat yritykset ovat perusta-
neet Hoivakymppi Oy:n. 

– Tällaiset yhteistyö- ja verkostoi-
tumismuodot mahdollistavat sen, 
että jäsenyritykset voivat keskittyä 
omaan ydinosaamiseensa.

Laiho toteaa, että työ- ja elinkeino-
ministeriö ei voi tukea yritysten liike-
toimintaa kilpailusäännösten vuok-
si, mutta ministeriö ja TE- keskusten 
yritysneuvonta ja yrityspalvelut voi-

vat auttaa uuden yrityksen alkuun. 
Ministeriöllä on myös erilaisia ke-
hittämishankkeita, joihin voi pääs-
tä mukaan.

– Nykyään yritykset näkevät myös 
yhteistyön järjestöjen kanssa entistä 
tärkeämpänä. Järjestöt voivat tuot-
taa erimerkiksi vapaaehtoispalveluja.

Hyvinvointialasta uusi vahva 
vientituote Suomelle
– Suomessa elinkeinorakenne on 
muuttunut ja muuttuu koko ajan yhä 
enemmän. Teolliset työpaikat ovat 
vähentyneet, ja metsäteollisuuden 
osuus Suomen viennistä on pudon-
nut erittäin jyrkästi. Toisaalta Suo-
messa olemme hyvin riippuvaisia 
vientituloista. HYVÄ -hankkeessa 
pyrimme saamaan hyvinvointitoimi-
alasta uuden menestyksekkään vien-
tituotteen, Laiho kertoo.

Laihon mukaan terveydenhuol-
toon ja sairaanhoitoon liittyvää 
tekno logiaa, koneita ja laitteita, vie-
dään ulkomaille vuosittain yli miljar-
din euron arvosta. Vähintään yhtä 
suuri mahdollisuus voi löytyä palve-
lujen viennistä ja siitä, että Suomeen 
tullaan hyvinvointipalvelujen vuok-
si. Suomessa on maailman huippu-
luokkaa olevia syöpähoito- ja mui-
ta palveluja. 

– HYVÄ-hankkeessa erityises-
ti Venäjä on kiinnostuksen kohtee-
na. Muutaman tunnin junamatkan 
päässä on 10 miljoonan asukkaan 
markkina- alue. Suomalaisille hyvin-
vointipalveluille on siellä kysyntää. 
Venäläiset hakevat palveluja mielel-
lään muualta, kuten Saksasta tai Suo-
mesta. 

– Venäjällä on myös erittäin vahva 
perinne, että perhe hoitaa vanhukset. 
Nykyisin esimerkiksi kotiin annetta-
ville palveluille on valtava kysyntä, 
Laiho kuvailee.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki
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Viksu eli Vantaan ikääntymis-
poliittinen ohjelma ja toimeen-
panosuunnitelma 2010-2015 
tekee selväksi, ettei yhtä ja 
ainoa ta vanhuutta ole eikä 
vanhe neminen ole surkeutta 
edes näinä nuoruuden ihannoi-
misen aikoina. 
Tikkurilassa Peltolantorin parla-
mentti jauhaa kahvilassa päivän po-
litiikkaa. Romanikerjäläiset istuvat 
muovikassiensa päällä katseita saa-
matta. Kolmannessa kerroksessa to-

rin laidalla istumme Vantaan vanhus- 
ja vammaispalvelujen vs. johtajan Ju-
ha Jolkkosen huoneessa, jonne on 
tullut myös vanhus- ja vammais-
palvelujen erityisasiantuntija Anne 
Aaltio sekä ohjelman valmistelevas-
sa ja asumistyöryhmässä vaikuttanut 
Anja Pekkinen, joka teki elämän-
työnsä pitämällä lounaskahvilaa Hel-
singissä.

Laajaa pohjaa
– Monissa kunnissa ohjelmat ovat 

sosiaali- ja terveyspainotteisia. Täs-
sä olivat kaupungin kaikki toimijat ja 
seniorit itse mukana laatimassa, tä-
mä on konkreettisempi, sillä tavoit-
teet lähtevät elämään ja mukana on 
kunnan lisäksi järjestöjä, seurakunta 
ja yrittäjiäkin ehkä eli kolmas sekto-
ri aidosti mukana, Anne Aaltio ker-
too kiitetyn ohjelman eroista muihin.

– Vantaa on ollut aika nuori ja 
ikääntyy nyt yhtenä Suomen nopeim-
mista. Vaikka muistisairaudetkin ete-
nevät, siitä huolimatta voidaan asua 

Lapsiperheiden Vantaa ikääntyy vauhdilla

Viksu ohjaa vanhenemaan viisaasti 

Anne Aaltio, Juha Jolkkonen ja Anja Pekkinen ovat saaneet hyvää palautetta Viksusta, joka ohjaa Suomen nopeimmin 
tapahtuvaa ikääntymistä, kun Vantaa muuttuu lapsiperheiden kaupungista kaikenikäisten paikaksi.
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  jatkuu seuraavalla sivulla->

kotona ja ennen ryhmäkotia on vie-
lä paljon tehtävissä, Juha Jolkkonen 
kuvaa tilannetta.

Itsenäistä elämänvaihetta yritetään 
jatkaa mahdollisimman pitkäksi, sa-
moin apua, jotta palvelut ja harras-
tukset löytyisivät. Murheiden listaa 
ei ole lähdetty laatimaan ja sen mu-
kaan sotasuunnitelmaa, päinvastoin, 
tämän ohjelman mukaan on iloinen 
asia, että saamme elää entistä pitem-
pään.

Viksuun kannatti Anja Pekkisen 
mielestä lähteä:

– Heti ajattelin seniori-infosta, että 
toi on mun homma. Yrittäjänä piti ai-
kanaan kiertää luukulta luukulle. Täs-
sä sellaista juoksuttamista poistetaan.

Anja muutti viherkumpulaises-
ta vuonna 1957 rakennetusta talos-
taan Ilolaan, jossa kaikki on samassa 
tasossa ja jossa rollaattorillakin pää-
sisi kulkemaan, vaikkei hän sitä vie-
lä tarvitsekaan.

–Ei yhteiskunta voi kaikesta huo-
lehtia, Anja penää omaakin ajoissa 
toimimisen osuutta.

Ei vain rahaa
Sen sijaan raha ei ole tämän ohjel-
man olennaisin asia. Suomen suu-
rimpiin kaupunkeihin kuuluvan Van-
taan sosiaa li- ja terveysmenot ovat 
puolen miljardin luokkaa, josta van-
hus- ja vammaispalvelut merkitsevät 
noin 150 miljoonaa euroa.

– Rahaa ei ole lisää odotettavissa, 
mutta palvelutarve kasvaa jo pitem-
pään elämisen takia, Juha Jolkkonen 
kuvaa lähivuosien tilannetta.

Kaikki tarvitsevat lähiverkostoaan, 
tuttujaan, sukulaisiaan ja ystäviään. 
Oleellista on muu elämä, sitten vas-
ta palvelut, viimeisinä erityispalvelut.

Viksun pääpaino on aktiivisessa 
elämänvaiheessa ennen erityispal-
veluja.

Anne Aaltion mukaan seniori-
kuntalaisten osallistuminen ja vai-
kuttaminen tuli keskeiseksi asiaksi 
sitä mukaa kuin  ikääntyneen hyvin-
voinnin kulmakiveksi tajuttiin kaa-
voitus ja ympäristön esteettömyys .

– Kaikki tahot ottavat vastuuta, Ju-
ha Jolkkonen sanoo.

– Ja kulttuuria pitää saada myös 
sinne ryhmäkotivaiheeseen asti, An-
ne Aaltio kertoo.

Anja kertoo iloitsevansa kulttuuri-
luotsien työstä He vetävät vanhoja 
tapahtumien piiriin. Samalla taval-
la ikääntymisohjelma vetää muita 
yhteis kunnan toimijoita iäkkäiden 
pariin.

Ammattikorkeakoulu Laurea val-
mentaa senoriosaajia vapaaehtois-
toimintaan Vantaalla saksalais-
mallilla. Anjakin sai koulutuksen 
mietittyään mitä haluaa ja mistä tyk-
kää. Löytyi itämainen tanssi – nyt he 
kuntoilevat ja sen ohella esiintyvät 
vaikka vanhain kodeissa!

– Toisen toimintavuoden raport-
ti on valmistumassa. Siitä näkee, on-
ko saatu jo paljon aikaan. Joka nel-
jäs vuosi ikääntyneiden asioita arvioi-
daan. Vapaaehtoistoiminta on ollut 
esimerkkinä. Toistaiseksi päiväkotei-
hin sitä ei ole saatu, vaikka moni tah-
toisi mummoksi tai vaariksi niihin, 
varsinkin, jollei ole omia lapsia, An-
ne Aaltio kertoo.

Muitakin alueita on vielä valloitet-
tavina, työn edetessä on huomattu. 
Verkoston idea on keskustella uusis-
ta muodoista ja osoittaa, että näin-
kin voi toimia.

Kevään mittaan julkistettiin väitös-
kirja, jonka mukaan valtion ohjelmia 
on liikaa eikä niitä kunnissa edes tun-
neta. Vantaalla ohjelmia on käytetty 
esimerkiksi terveys erojen kaventami-
sessa ja vantaalaisten viran haltijoiden 
lausuntoja on kuunneltu lakimuu-

Viksu ohjaa vanhenemaan viisaasti 
toksia valmisteltaessa. Iso kunta on 
pientä paremmin kartalla siitä mis-
sä mennään.

Aaltion ja Jolkkosen mukaan asian-
tuntijoiden tehtävänä on suodattaa 
ohjelmia siihen muotoon, että ne 
auttavat vaikkapa lähihoitajaa tä-
män työssä. Ohjelma kainalossa ei 
lähdetä kotikeikalle, vaan se auttaa 
mm. opinnäytteissä ja täydennys-
koulutuksessa. Kokonaisuus on sit-
ten esimiesten hartioilla.

Ohjelma on saanut hyvää palau-
tetta. Sitä käytetään esimerkkinä ja 
kuvataan erilaiseksi tavaksi tehdä 
suunnittelu työtä. 

– Tässä ei ole saneltu vaan yhtei-
nen tekeminen ja kaikkien toimijoi-
den osallisuus on otettu huomioon, 
myös kaupungin omien toimintojen 
ulkopuolelta, Juha Jolkkonen kertoo.

Senioritkin ovat olleet tyytyväisiä 
ohjelman arvoihin. Niitä ovat mm. 
valinnanvapaus ja itsemääräämisoi-
keus, oikeudenmukaisuus ja turval-
lisuus. Palvelulupauksissa taas mai-
nitaan asenteita muuttava tieto, osal-
listumalla vaikuttaminen, elämän-
makuinen asuminen, esteetön ym-
päristö, ennaltaehkäisevät palvelut 
ja uusi teknologia.

”Moni näistä ohjelman 
asioista ei vaadi lisärahaa 
ja silti saadaan enemmän 
hyvää. Fiksuinta on pohjal-
la oleva idea yhdessä te-
kemisestä ja vastuun otta-
misesta. Juha Jolkkonen



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2012

Anja Pekkinen painottaa esteet-
tömyyttä. Anne Aaltion mukaan si-
tä käsiteltiin Myyrmäessä mm. jal-
kautumalla reiteille ja luomalla näin 
lähiömallia. Huomauttamista löytyi 
mm. talvikunnossapidosta. Ikäänty-
neiden järjestöjä koulutilat eivät juu-
rikaan palvele, huomattiin, sillä ne 
ovat toivotuimpaan aikaan eli päi-
visin varattuja. Violan vapaaehtois-
keskus onkin niin varattu, että tilaa 
varataan jo vuoden päähän.

Kumppaneita ja reagointia
Toimintaa on roskankeruusta 
seniori teatteriin ja tuiki tärkeään 
muisteluun. Yhteistyökumppaneita 
on saatu omien pääkaupunkiseudun 
ammattikorkeakoulujen lisäksi mm. 
Turun, Kuopion ja Helsingin yliopis-
toista hyvinvointikatsauksista suosit-
tuihin gerontologialuentoihin.

Ohjelman laadinta on elävää pro-
sessia Juha Jolkkosen mukaan, jatku-
vaakin. Palvelurakenteen kehittämis-
ohjelmat ulottuvat investoinneiltaan 
aina vuoteen 2025 asti.

– Viksussa on luotu yhteinen aja-
tus. Seuraavissa ohjelmissa ei enää 
samoja toisteta. Yhteistyökuvioista 
tulee tavallisempia palvelujen muut-
tuessa, Anne Aaltio kertoo.

– Koko ajan on reagoitava siitä, mi-
ten palvelut hoidetaan ja kuka niistä 
vastaa, kun maailma muuttuu, Juha 
Jolkkonen pohtii.

Mikä sitten on fi ksuinta Viksussa?
– Vanhusten palvelutarpeet, oma-

hoitajien asema ja paljon muuta, An-
ja vastaa.

– Moni näistä ohjelman asioista ei 
vaadi lisärahaa ja silti saadaan enem-
män hyvää, laajapohjaisuutta koros-
tava Juha Jolkkonen sanoo ja pitää 
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fi ksuimpana pohjalla olevaa ideaa yh-
dessä tekemisestä ja vastuun ottami-
sesta, ei viranhaltijan ylhäältä kansa-
laiselle antamista tai vanhoja paino-
lasteja. On voittopuolisesti hyvä jut-
tu, että ikäännytään. Yhdessä myös 
joudutaan toteamaan, että kaikkea 
hyvää ei saada.

– Olen iloinen, että hyviä asioita 
on tapahtunut, kun on tehty yhdes-
sä. Työntekijän näkökulmasta tässä 
on ollut inspiroivaa innovatiivisuut-
ta, Anne Aaltio pohtii.

Teksi ja kuva:
Marjatta Pöllänen
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Minua raivostuttaa suuresti se tapa, 
jolla meistä vanhoista ihmisistä pu-
hutaan. Oletteko huomanneet? Se on 
suorastaan rasistista. Olen tullut puo-
lestamme ilkeäksi, ja reagoin vasti-
neella jokaiseen huomaamaani lehti-
kirjoitukseen, jossa vanhoja halveera-
taan. Talouselämässä kerrottiin erään 
pankin ja vakuutusyhtiön tuloksesta 
otsikolla "Vähemmän lunta ja mum-
moja. Kiitos!" Vitsikkääksi tarkoitettu 
otsikko ilmaisi sen, että tulos olisi ollut 
parempi, ellei väestön vanheneminen 
olisi yllättänyt yhtiötä. Haloo, voiko 
joku yllättyä moisesta. Sitten suuren 
päivälehden pääkirjoituksen insertti-
nä oli "Koko Eurooppaa vaivaa väes-
tön vanheneminen". Ja Ytimestä hyp-
päsi silmille kuva vanhasta japanit-
taresta otsikolla: "Väestön vanhene-
minen on suuri ongelma Japanissa". 

Tämä on selvää rasismia, koetta-
kaapa vaihtaa otsikoihin jotain muu-
ta väestöryhmää kuvaava sana: mus-
tia  alkuperäisväestöä,  sukupuolises-
ti suuntautuneita.  Ikärasismi on ai-
van erityisen kavalaa rasismia, koska 
fiksuimmatkaan eivät sitä heti huo-
maa. On tullut niin tavanomaiseksi 
voivotella vanhusten määrää ja kus-
tannuksia ja kuntarakenteen ongel-
mia vanhusten takia ja niin edelleen. 
Ikärasismi näyttää aivan sallitulta jul-
kisuudessa. 

Minun kiukkuni ja vastineeni ovat 
vain hyttysen ininää, eivätpä ne pal-
joa auta muuta kuin omaa mieli-
alaani. Mutta meitähän on paljon! 
Meitä vanhoja ihmisiä on vähintään 
miljoona, kun kahdeksankymppi-
siäkin on jo neljännesmiljoona. Ke-
nenkään ei pitäisi yllättyä väestö-
kehityksestä sillä sen linja on tiedet-
ty jo vuosi kymmeniä. Eliniän pitene-
minen on ihmiskunnan suuri voitto. 
Yhdeksän kymmenestä ikäihmises-
tä asuu sitä paitsi kotonaan ja hoitaa 
omat asiansa. Mutta yhteisetkin asi-
at pitäisi hoitaa. Mitä tällä rintamalla 
saataisiin aikaan?

Vallataan vanhuus!
Vanhat ihmiset ovat keskenään ai-

van erilaisia, kaikkein erilaisin ikä-
ryhmä. Mielikuva harmaasta vanho-
jen massasta syntyy siitä, että meis-
tä ei tiedetä paljoakaan. Ei kerätä ti-
lastoja, ei kysellä mielipidetieduste-

luissa, EU ei vaadi maita ryhdistäy-
tymään. Jos miljoona yli 65-vuotias-
ta pannaan samaan pussiin, iloisis-
ta väreistä tulee todella tasaharmaa-
ta. Meidän vanhojen keskinäisestä 
erilaisuudesta huolimatta meillä on 
sukupolvikokemuksia, jotka yhdis-
tävät. 30-luvulla syntyneet ovat eh-
kä nähneet vuosikymmenen alun la-

man ja lopun hyvinvoinnin, me sodan 
aikana syntyneet olemme tottuneet 
niukkuuteen ja epävarmuuteen. Entä 
meidän suuret ikäluokat! Sata tuhatta 
lasta yhtäkkiä tupsahtaneena neuvo-
loihin, kansakouluihin, työ elämään, 
opiskelemaan – aina liian paljon, aina 
tiukkaa ja tungosta. Nyt sitten edel-
leen suurimpana ikä ryhmänä koko 
kansallisessa ikäpyramidissa, eläk-
keelle siirtymisen vaiheessa, ja mitä 
tulee tapahtumaan?

Jos aiemmat sukupolvet ovat tot-
tuneet ottamaan vastaan sen, mitä 
annetaan, tulevatko uuden vanho-
jen sukupolvet toimimaan toisin? Jo 
kauan sosiaali- ja terveydenhuollon 
tule vaisuuden visioissa on ennakoi-
tu uusia asiakastrendejä: ihmiset tu-
levat vaativammiksi ja valikoivammik-
si. Vanhojen elämässä tämä ei kuiten-
kaan ole vielä laajemmin näkynyt. 
Mutta nyt saamme uusia eläkeläis-
polvia, entistä koulutetumpia, entis-
tä parempi kuntoisia. Topeliaaninen 
puukuppi porstuassa ei enää riitä 
vanhalle osoitettuna. Me tarvitsem-
me täyttä elämää.

Vallataan vanhuus! Aikanaan vallat-
tiin Vanha Ylioppilastalo uuden kult-
tuurin nimissä. Meidän täytyy nyt löy-
tää toisemme ja määritellä itse, mi-
tä vanhuus on, ja mitä me haluam-
me ja tarvitsemme. Vanhuus ei ole 
sairaus eikä häpeä, se on kunnia. Tä-
mä vuosi on Euroopan Unionin ak-
tiivisen ikääntymisen ja sukupolvien 
välisen solidaarisuuden vuosi. Valli 
ja seitsemän muuta järjestöä saivat 
Raha- automaattiyhdistykseltä varo-
ja kampanjaan ja teemaksi kehittelim-
me iskusanat Valtaa Vanhuus. Kam-
panja huipentuu suurtapahtumaan 
Helsingin Senaatintorilla 15. syyskuu-
ta 2012. Torilla on puheita ja musiik-
kia, telttoja ja viihdykettä, karnevaali-
tunnelmaa. Sieltä lähetetään meidän 
vanhojen keskeinen viesti päättäjille. 
Nyt me valtaamme vanhuuden vaati-
muksinemme.
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– Tee se itse -hoivapalvelut tar-
koittavat palveluja, jotka ihmi-
set tekevät itse. Yksinkertainen 
esimerkki on itse tehty veren-
painemittaus. Uskon, että tule-
vaisuudessa yhä useammat pal-
velut siirtyvät tee se itse -hoiva-
palveluiksi, Kuluttajatutkimus-
keskuksen tutkija Helena Tuori-
la arvioi.
Tutkija Helena Tuorila painot-
taa, että tee se itse -hoivapalvelu-
ja on jo nyt olemassa. Niistä vain 
käytetään eri nimitystä, kuten itse-
palvelu. Hoivapalveluilla Tuorila tar-
koittaa laaja-alaisesti sellaisia palve-
luja, joita ikääntyvät tarvitsevat joka-
päiväisissä arjen toiminnoissa sosiaa-
li-  ja terveyden huollosta erilaisiin 
koti talouspalveluihin.

– Lähivuosina tee se itse -hoiva-
palvelujen merkitys tulee korostu-
maan entisestään. Julkinen sektori 
on vähentämässä palvelujaan ja siir-
tämässä niitä yhä enemmän kansa-
laisille. Kaikilla taasen ei ole va-
raa yksityisen sektorin palveluihin. 
Toisaalta myös sairauksien ennal-
taehkäisy nousee yhä tärkeämmäk-
si. Myös tekno logia kehittyy koko 
ajan, ja teknologian ansiosta tervey-
den- ja sairauden hoidosta tulee yksi-
löllisempää ja ennakoivampaa, Tuo-
rila pohtii.

– Tee se itse -hoivapalvelut eivät 
tarkoita pelkästään itselle tehtyjä 
palveluja ja toimenpiteitä. Kansalai-
set toimivat paitsi itsensä hoivaajina 
myös siten, että he tarjoavat hoivaa 
kanssaihmisille vastikkeettomasti. 

Teknologiaa kotona 
ja yksilöllisesti
Tee se itse -hoivapalvelut ovat mah-
dollisia teknologian ansiosta. Jo nyt 
ovat mahdollisia lukuisat erilaiset toi-
minnot: verenpaine- ja verensokeri-
mittausten lisäksi voi kirjata vaikka-

pa syömisensä, juomisensa, liikkumi-
sensa, nukkumisensa ja mieli alansa 
erilaisiin ohjelmiin. Lääkäriasemilta 
voi varata aikoja netin kautta. Eri-
laiset vaa'at, kuume- ja verenpaine-
mittarit ovat yleisimpiä.

– Kehittyvän teknologia mahdol-
listaa uudet ja erilaiset tee se itse -pal-
velut. Ei mene varmaan pitkä aika sii-
hen, että markkinoille tulee testeri, 
johon laitetaan sormenpäästä otettu 
verinäyte ja testeri tutkii verinäytteen. 

– Keskeinen tee se itse -hoiva-

palvelujen piirre on se, että ne teh-
dään tai tuotetaan kotona. Kodis-
ta tulee yksilöllinen palvelukeskus. 
Tämä liittyy taas siihen, että kodin 
ja asumisen ajatus muuttuvat. Ko-
ti muuttuu asukkaan tarpeiden ja 
elämän tilanteen mukaan eikä niin, 
että asukkaan pitää sopeutua kotiin. 
Suomessakin aletaan puhua elin-
kaariasumisesta. Tuttu ympäristö, 
oma koti, tukee jokapäiväisissä as-
kareissa selviytymistä ja toimii myös 
hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Myös uu-

Tutkija Helena Tuorila:

Tee see itse -hoivapalvelut ovat tulevaisuutta

– Lähivuosina tee se itse -hoiva palvelujen merkitys tulee korostumaan entises-
tään. Julkinen sektori on vähentämässä palvelujaan ja siirtämässä niitä yhä 
enemmän kansa laisille, tutkija Helena Tuorila pohtii.
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denlainen yhteisöllinen asuminen 
tarjoaa turvallisuutta.

Tuorila myös toteaa, että itse-
palveluna toteuttavissa hoivapalve-
luissa hoivan kohde muuttuu palve-
lujen tuotannon kohteesta yksilök-
si. Perinteisesti hoivan kohde on ol-
lut massatuotannon kohde, ja siten 
hoiva ei monestikaan ole vastannut 
toiveita hyvästä hoivasta.  Tee te it-
se -hoivapalvelut tuotetaan tai toteu-
tetaan yksilöllisesti, yksilöllisten tar-
peiden mukaan. Tällöin yksilö nou-
see hoivan keskipisteeksi.

– Tee se itse -hoivapalvelut sopi-
vat periaatteessa kaikille, jotka osaa-
vat ja voivat käyttää teknologiaa. 
Tietenkään muistisairaille teknolo-
gia ei sovi. Samaten, jos ihmisen kä-
det vapisevat, niin hän ei voi käyt-
tää kosketus näytöllisiä laitteita. Tie-
tyt tietotekniset valmiudet täytyy ol-
la, ja erityisesti siitä pitäisi huoleh-
tia, että laitteiden käyttö opetetaan. 
Samaten pitäisi aina olla jokin taho, 
jolta kysyä neuvoa.

– Tällä hetkellä kaikkein vanhim-
milla ikäpolvilla on vaikeuksia ope-
tella laitteiden ja tietotekniikan käyt-
töä. Tulevaisuudessa asia on eri, sil-
lä eläkkeelle jäävät sukupolvet ovat 
jo työelämässä tottuneet käyttämään 
tietotekniikkaa. Toisaalta laitteet ke-
hittyvät koko ajan, joten nuorempien 
pitää opetella laitteiden käyttöä jatku-
vasti. Kerran opitut taidot eivät riitä.

Kansalaisten vastuu kasvaa
Tee se itse -hoivapalvelujen vallan-
kumouksellisin piirre on se, että kan-
salaiset ottavat palvelujen tuotannon 
enenevässä määrin omiin käsiinsä. 
Voidaan tuottaa juuri sellaisia pal-
veluja kuin halutaan. Toisaalta myös 
kansalaisten vastuu hoivasta ja omas-
ta elämästä kasvaa.  

Tuorila korostaa itsepalvelun käyt-
täjien omaa roolia ja vastuuta. Itse-

palvelun käyttäjällä on vastuu sii-
tä, että hän tekee testit oikein, tai ei 
jätä testejä tekemättä – hänellä on 
myös vastuu seurauksista. Esimer-
kiksi korkean verenpaineen omaava 
voisi jättää testin tekemättä pelätes-
sään tuloksia. Tuorila huomauttaa, 
ettei ole olennaista eroa siihen, jos-
sa lääkäri määrää verenpainelääkkeet 
ja ihminen jättää lääkkeet syömättä.

– Itsepalvelussa ihmisen on tun-
nistettava tekemänsä virheet ja osat-
tava korjata ne. Itsepalvelu onkin al-
tis monenlaisille virheille. Ihminen ei 
esimerkiksi osaa käyttää laitetta oi-
kein, tai sitten hän vääristelee omia 
mittaustuloksiaan mennessään lää-
kärille.

– Toisaalta myös itsepalvelu paran-
taa yksityisyyttä. Omaan terveyden-
tilaan liittyviä asioista ei välttämättä 
haluta muiden henkilöiden tietoon. 

Kansalaisten vastuu kasvaa myös 
siten, että internetin ansiosta kaikil-
la kansalaisilla on pääsy tiedon läh-
teille. Lääkärit eivät ole enää lääke-
tieteellisen tiedon tai sairauksien 
asian tuntijoita. Kansalaisilla on vas-
tuu siitä, mitä tietoa he omaksuvat ja 
mihin tietoon luottavat.

Palveluihin sisältyy 
myös ongelmia
Helena Tuorila toteaa, että tee se it-
se -hoivapalveluihin liittyy myös eri-
laisia ongelmia. Esimerkiksi monet 
palvelut ovat internet-pohjaisia. Suo-
men valtio on linjannut, että kaikil-
la kansalaisilla on oikeus 2 Mt laaja-
kaistayhteyteen, mutta se ei toteudu 
kaikkialla Suomessa. Jopa Espoos-
sa ja Helsingissä löytyy katvealueita, 
puhumattaan Itä- tai Pohjois-Suo-
mesta.

Tuorila mieltää neljä muuta kes-
keistä ongelmaa: hoivapalvelu-
jen siirtyminen omaisten vastuulle, 
hoiva palvelujen kaatuminen naisten 

Tee see itse -hoivapalvelut ovat tulevaisuutta
harteille, kodin muuttuminen vanki-
laksi sekä itsepalvelun mahdollista-
man välinpitämättömyyden. 

– Julkisen sektorin vähentäes-
sä palvelujaan vastuu siirtyy entis-
tä enemmän omaisille tai naapureil-
le. Hoiva on aina ollut naisten vas-
tuulla, ja näin lienee tulevaisuudessa-
kin. Tekniset ratkaisut ja hoivan kes-
kittäminen kotiin voi muuttaa ko-
din vankilaksi. Kun hoivapalveluis-
ta siirretään vastuu kansalaisille, niin 
sen kääntöpuolena voi olla se, että 
ollaankin välinpitämättömiä, Tuori-
la pohtii.

Tuorila myös kaipaa sitä, että tee se 
itse -hoivapalveluihin liittyvän teknii-
kan – ja monen muunkin tekniikan 
– kehittelyssä otettaisiin enemmän 
käyttäjän ideat ja kokemukset huomi-
oon. Nyt kehitystyö tapahtuu tekno-
logian ehdoilla, liian usein kirjoitus-
pöydän takana. Kirjoituspöydän ta-
kana taasen ei saa mitään käsitystä 
siitä, miten asiat oikeasti tapahtuvat.

Tuorila myös toteaa, että huoli-
matta teknologian kehityksestä ih-
minen kaipaa ihmisen tarjoamaa 
hoivaa. Esimerkiksi Japanissa kehi-
tetään hoivarobotteja, ja vaikka ne 
olisivat kuinka ihmisen näköisiä ja 
oloisia, niin silti oikeata, todellista ih-
mistä kaivataan.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Itsepalvelun käyttä-
jällä on vastuu siitä, että 
hän tekee testit oikein, 
tai ei jätä testejä teke-
mättä – hänellä on myös 
vastuu seurauksista.
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– Alaspäin pääsee hyvin, mutta 
ylös tullessa tahtoo henki lop-
pua, hissittömän kerrostalon 
kolmannessa kerroksessa asu-
va Mirjami Komppula sanoo. 
Vaikka ulos on vaikea päästä, 
liki 90-vuotias hämeenlinnalai-
nen haluaa edelleen asua omas-
sa kodissaan, kuten suurin osa 
ikäihmisistä.
Noin 90 prosenttia suomalai-
sista vanhuksista asuu tällä 
hetkellä kotona, mikä on sekä 
kun tien ja valtion tavoite et-
tä myös ikääntyneiden kansa-
laisten oma toive. Kunnallisia 
koti hoidon palveluja ei kuiten-
kaan riitä kaikille, ja tulevai-
suus näyttää vanhusten mää-
rän lisään tyessä yhä haasta-
vammalta.
Omien voimien ehtyessä kotiin tuo-
tavat palvelut auttavat vanhuksia sel-
viytymään omassa kodissaan. Koti-
hoidon järjestämiseen eri paikka-
kunnilla on erilaisia järjestelmiä. 
Hämeen linnassa kotihoito on järjes-
tetty pääosin kaupungin omana toi-
mintana, ja palvelut on vuoden 2012 
alusta tuotettu alueellisesti.

– Ikäihmisten kotihoidon ja pit-
käaikaishoivan organisaatiot yhdis-
tyivät tämän vuoden alusta yhdek-
si ikäihmisten hoivaksi ja hoidoksi. 
Kotipalvelu ja kotisairaanhoito on 
yhdistetty, ja kaupungin alueella toi-
mii kaikkiaan 20 kotihoidon tiimiä, 
kaupunginjohtaja Tapani Hellstén 
kertoo.

Valkeakoskella taas kotihoito on 
terveystoimen vastuulla, ja siellä se 
on organisoitu yhdeksäksi tiimiksi, 
joista jokaisella on oma vetäjä ja oma 
tehtäväkuva.

Hämeenlinnassa asukkaita on kaik-
kiaan noin 68.000, joista yli 75-vuo-
tiaiden osuus on noin 6500. Valkea-
kosken asukasmäärä on reilu 20.000 

ja yli 75-vuotiaita noin 1700. Koti-
hoidon asiakkaita Hämeenlinnas-
sa on noin 1000 ja Valkeakoskella 
noin 400.

Kaupunginjohtajat sanovat ole-
vansa tietoisia vanhusten määrän 
kehityksestä sekä siitä, että tulevai-
suudessa kotona asuu entistä enem-
män ja entistä huonokuntoisempia 
vanhuksia.

Jotkut kaupunginjohtajista joutu-

vat omassa elämässään hyvinkin lä-
heltä seuraamaan vanhustenhuoltoa.

Hellsténin vuonna 1922 syntyneet 
vanhemmat asuvat omakoti talossa 
Hämeenlinnassa, ja kaupunginjoh-
taja auttaa mahdollisuuksiensa mu-
kaan heidän arkensa sujumista. 

– Käymme säännöllisesti katso-
massa heitä ja pyrimme itse anta-
maan apua, esimerkiksi tekemään 
heille aterioita.

Kotona asuminen voittaa arjen ongelmat

Vanhusten kotihoito kasvavien haasteiden edessä

Valkeakosken 
kaupunginjoh-
ta ja Markku 
Auvinen näkee 
tärkeänä, et-
tä ikäihmisten 
asunnot sijait-
sevat kaupun-
gin  keskustas-
sa kävelymat-
kan päässä pal-
veluista.

H ä m e e n l i n -
nan kaupungin-
johtaja Tapa-
ni Hellstén seu-
raa kaupunkin-
sa vanhusten-
huoltoa läheltä: 
hänen iäkkäät 
vanhempansa 
asuvat samalla 
paikkakunnalla.
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Valkeakosken kaupunginjohtaja 
Markku Auvisen  86- ja 88-vuotiaat 
vanhemmat asuvat Savonlinnassa: 

– Äitini ei innostunut, kun heiltä 
kysyttiin, mitä apua he tarvitsevat. 
"Mitäs minä sitten teen?" hän kysyi, 
Auvinen kertoo.

Pitkäaikaisista hoivapaikoista 
kotihoidon tehostamiseen
Vanhusten kasvavaan määrään, hei-
dän kotihoitonsa ja muiden palve-
luidensa järjestämiseen Hämeen-
linnassa on varauduttu muuttamal-
la ympäri vuorokautisia pitkäaikais-
paikkoja kotihoitoa ja omaishoitoa 
tukeviksi lyhytaikaispaikoiksi sekä 
vähentämällä pitkäaikaisia hoiva-
paikkoja.

– Nykyiset pitkäaikaispaikat riittä-
vät määrällisesti ikääntymisestä joh-
tuvaan lisätarpeeseen. Laadullisesti 
hoivakotien fyysinen ympäristö on 
korjaantunut merkittävästi. Hämeen-

Vanhusten kotihoito kasvavien haasteiden edessä
linnassa ympärivuorokautisia uusia 
hoivapaikkoja on kolmen vuoden ai-
kana rakentunut 180. Käyttöikänsä 
päässä olevia vanhainkotipaikkoja on 
suljettu samaan aikaan kolme yksik-
köä, noin 110 paikkaa.

Kotihoitoa Hämeenlinnassa on 
tarkoitus kohdentaa entistä enem-
män raskaampaan kotihoitoon. Täl-
lä hetkellä painopiste on alle 30 tun-
tia kuukaudessa kotihoitoa saavissa 
asiakkaissa.

– Samalla kotihoidon toiminta-
prosesseja pyritään tehostamaan 
niin, että asiakkaan luona vietetyn 
ajan määrä työpäivästä lisääntyy, Ta-
pani Hellstén sanoo. 

Ikäihmisten asunnot 
palvelujen äärelle
Myös Valkeakoskella ollaan lopetta-
massa toista kaupungin alueella toi-
mivaa vanhainkotia, ja tilalle raken-
netaan tehostetun palveluasumisen 

paikkoja.
– Tehostetun palveluasumisen pai-

kat tulevat ns. terveyskampukseen eli 
aluesairaalan ja terveyskeskuksen vä-
littömään läheisyyteen niin, että niis-
tä on suora sisäyhteys, Markku Au-
vinen sanoo. 

Auvinen uskoo ikäihmisten tunte-
van olonsa turvatummaksi, kun apu 
on lähellä. 

– Asunnot sijaitsevat kaupungin 
keskustassa, ja alueella on varaus 
myös esimerkiksi senioritalon lisä-
rakentamiseen.

Kaupunginjohtaja Auvinen on 
silmin nähden ylpeä siitä, että Valkea-
koskella on tilaa edelleen rakentaa 
keskustaan kerrostaloja ja niiden vie-
reen jopa uusi liikekeskus: 

Hämeenlinnalainen Mirjami Komppula 
haluaa edelleen asua omassa asunnossaan.

Valkeakoskelainen Eini Loutesalmi tulee toimeen omaisten avun tur-
vin. Hän toivoo siivousapua kaupungilta.

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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– Parhaillaan on rakenteilla neljä 
uutta kerrostaloa, joista kaksi seniori-
taloja. Ikääntyvien on helpompi hoi-
taa itse asioitaan, jos kaikki on kävely-
matkan päässä.

Kotipalvelun henkilökuntaa 
Valkea koskella on jatkuvasti lisätty 
eikä tilanne varmasti ole kaupungin-
johtajan mukaan pysähtymässä nyt-
kään. 

– Henkilökunnan määrä ei kuiten-
kaan ole ratkaiseva, vaan se, miten 
työtä tehdään.

Auvinen sanoo kuuluvansa niihin, 
jotka eivät halua mennä uusimpien 
trendien perässä: 

–Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana on tapahtunut paljon muutok-
sia esimerkiksi ikäihmisten toiminta-
kyvyssä, ja uskon, että lisää muutok-
sia on tulossa. Ihmisen ovat ikään-
tyessään yhä parempikuntoisia. Olen 
talven aikana esimerkiksi katsellut, 
miten 80-vuotias naapuri luo lunta. 
Tekisi mieli mennä auttamaan, mut-

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

ta tiedän, että se on hänelle vain hy-
väksi – liikkuminen ja lihasvoimien 
säilyttäminen on tärkeää.

Toki Valkeakoskella Auvisen mu-
kaan seurataan suosituksia, mutta sa-
malla myös todellista tilannetta se-
kä tekniikan ja uusien apuvälineit-
ten kehittymistä.

– Kaikkia mahdollisuuksia ei var-
masti vielä edes pystytä ajattelemaan.

"Mikään ei voi voita 
omassa kodissa asumista"
Omassa kodissa asuminen on ikä-
ihmisille niin tärkeää, että vaikeuk-
sista ei välitetä. Rollaattoria liikkumi-
seensa tarvitseva hämeenlinnalainen  
Mirjami Komppula sanoo kotona 
asumisen sujuvan hyvin, vaikka ko-
tiin pitää kavuta portaita pitkin kol-
manteen kerrokseen saakka. 

Kotoaan hän lähtee vain, milloin 
täytyy mennä lääkäriin tai muihin ter-
veystarkastuksiin. Liikuntaa ja ulko-
ilmaa hän saa kävelemällä edestakai-
sin pitkin oman kerroksensa por-
taikkokäytävää, joka on rakennuk-
sen ulko seinälle.

– Kaupassa käyn kerran kuussa 
ystävä perheen kanssa, ja lisäksi tut-
tavat tuovat täydennystä. 

– Kotihoito käy joka arkipäivä ja il-
taisin vielä soittavat, miten on men-
nyt. Tunnen olevani valvonnassa 
aamusta iltaan, ja lisäksi minulla on 
turva ranneke.

Mirjami Komppula kustantaa it-
se suursiivouksen kaksi kertaa vuo-
dessa, ja tarvittaessa hoitajat hieman 
imuroivat lisäksi – se riittää. Hän va-

kuuttaa olevansa tyytyväinen ja sa-
noo, ettei voi enempää apua vaatia.

– Ainoa huono puoli on se, että 
hoitajilla on aina kiire. Joskus toivoisi 
pientä ylimääräistä, esimerkiksi selän 
hierontaa tai vaikka vain keskustelua.

Valkeakoskella yksin omassa rivi-
talo asunnossaan asuva Eini Loute-
salmi, 86, tulee toimeen omaistensa 
avun turvin. Hoitaja käy kerran päi-
vässä antamassa silmätipat, ja hänel-
läkin on käytössä turva ranneke. Kau-
pungilta hän on lisäksi saanut apu-
välineitä:  rollaattorin, pyörä tuolin, 
suihkutuolin ja vessan korokkeet. 
Lämpimän aterian tuo yksityinen 
ateria palvelu. Siivous sekä apteek-
ki-, kauppa- ja pankkiasioiden hoi-
taminen on omaisten vastuulla.

– Kyllä elämä vielä hyvin sujuu, 
mutta ei sujuisi, elleivät omaiset aut-
taisi, hän sanoo. 

– Jos jotain voisi  toivoa, niin 
siivous apua olisi hieno saada kau-
pungilta. Kyllähän sitä yksityisetkin 
tarjoavat, mutta niin kalliilla, ettei si-
tä pysty ostamaan, Eini tuumii. Ei-
ni  uskoo siivousavun olevan monen 
muunkin vanhuksen toive.

Tällä hetkellä Eini Loutesalmi on 
pääosin elämäänsä tyytyväinen: 

– Täytyy ajatella, että on monia, 
joilla asiat ovat paljon huonommin.

– On hienoa, kun aamulla vie-
lä pääsee itse ilman apua sängystä 
ylös ja pystyy tekemään omat aamu-
toimensa. Mikään ei voita sitä, että 
saa asua omassa kodissaan.

Teksti ja kuvat: 
Ritva Mäkelä

”Jos jotain voisi  toi-
voa, niin siivous apua olisi 
hieno saada kaupungilta. 
Kyllähän sitä yksityiset-
kin tarjoavat, mutta niin 
kalliilla, ettei sitä pysty 

ostamaan.
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Miten sinä 
haluat 

vanheta?

On erinomaista, että viime aikoina 
on julkisuudessa käyty keskustelua 
vanhusten asemasta ja heidän hoi-
dostaan erityisesti elämän viime vuo-
sina. Toivottavasti keskustelu herät-
tää nekin, jotka eivät ole omakohtai-
sesti tai läheistensä kautta nähneet 
ja kokeneet, mitä todellisuus joskus 
voi olla. 

Jokainen vanhenee. Vanhene-
misessa on useita vaiheita. Useim-
miten äskettäin eläkkeelle jääneet ja 
alle 70-75 -vuotiaat ovat hyväkuntoi-
sia. Nämä toimintakuntoiset senio-
rit palvelevat yhteiskuntaa eläkkeel-
läkin. He hoitavat lapsenlapsiaan ja 
toimivat vapaaehtoisjärjestöissä aut-
taen muita. Kun suuret ikäluokat jää-
vät paraikaa eläkkeelle, heidän eläk-
keensä ovat paljon paremmalla ta-
solla kuin aiempien ikäluokkien. He 
ostavat matkailu-, kylpylä ja hyvin-
vointipalveluja. Yli 80-vuotiailla al-
kaa sitten olla erilaisia sairauksia ja 
palvelujen tarvetta. Heistä yhä kas-
vava joukko on muistisairaita, jot-
ka tarvitsevat apua. Heidänkin oli-
si nykypolitiikan mukaan selvittävä 
kotona – useimmiten yksin – mah-
dollisimman kauan, niin että palve-
lut tuodaan kotiin. 

Sitten ovat ne puolustuskyvyttö-
mät vanhat ihmiset, jotka eivät enää 
pysty hoitamaan asioitaan. Eivät pys-
ty kunnolla liikkumaan tai ovat sel-
laisessa kunnossa että ainoa mahdol-
lisuus on jonkinasteinen palvelutalo 
tai laitos. Siis eivät kykene selviyty-
mään ilman jatkuvaa apua.

Huhtikuun 19. päivänä luovu-
tettiin ministeri Maria Guzenina-
Richardsonille lakiesitys ikään tyeen 
väestön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista eli nk. vanhuspalvelula-
ki. Kun on lukenut lehtiä tai katsellut 
tv-uutisointia, tuntuu kuin mikään 
ei tulisi muuttumaan nykyiseen ver-
rattuna.

Auttaako uusi laki huonokuntoi-
sia, puolustuskyvyttömiä vanhuksia? 
Nähdäkseni kyllä, kunnilla on tässä-
kin suuri vastuu. Lakiesityksen mu-

kaan iäkkäillä on subjektiivisen oi-
keus pitkäaikaisiin sosiaalipalvelui-
hin eli siis asumis- ja hoivapalvelui-
den iäkkään itsenäisen selviytymi-
sen heikentyessä. Palvelutarpeesta 
tehdään suunnitelma. Päätös palve-
luista on tehtävä nopeasti ja vanhuk-
sella on oikeus saada palvelut kol-
men kuukauden kuluessa. Kiireelli-
sissä tapauk sissa viipymättä. Iäkästä 
ja hänen omaistaan on myös kuulta-
va suunnitelmia tehtäessä. Iäkkäällä 
tulee olla vastuuhenkilö, joka seu-
raa palvelusuunnitelman toteutumis-
ta. Laki esitys korostaa palvelun laa-
tua ja palvelutilojen kodinomaisuut-
ta määrittelemättä kuitenkaan niitä 
sen tarkemmin. Palvelujen laatua val-
vovat kuntiin perustettavat vanhus-
neuvostot.

Miten me pysyisimme toiminta-
kykyisinä mahdolisimman pitkään, 
jotta saisimme asua omassa kodis-
samme? Meille on opetettu, että 
liikkumalla, syömällä terveellisesti, 
käyttämällä alkoholia kohtuullisesti 
voimme pitää kuntoamme yllä. Mie-
lestäni näiden fyysistä kuntoa ylläpi-
tävän toiminnan lisäksi ihminen kai-
paa toisen luo.  Oma äitini asui yksin 
omassa asunnossaan siihen saakka, 
kunnes sai aivoinfarktin yli 90-vuo-
tiaana. Nyt hän on palveluasunnos-
sa. Silloin kun äitini pystyi vielä pu-
humaan, hän sanoi usein, että mik-
si kukaan ei tule käymään tai miksi 
kukaan ei soita. Kun asuu tavallises-
sa kerros- tai rivitalossa, naapureilla 
on omien perheidensä kiireet ja ikä-
toverit ovat kaukana. Naapurilla ei 
yksinäinen vanhus ole ensimmäise-
nä mielessä.  

Miten sinä haluaisit vanheta? Yk-
sin odottaen, että joku tulee käy-
mään tai soittaa. Minun visioni tule-
vaisuudesta on asuminen sellaises-
sa ympä ristössä, jossa näkee elämää 
ympärillään, vaikka itse ei pystyi-
si liikkumaan. Ei kaukana keskuk-
sista, ei moottoritien kupeessa vaan 
keskellä elämää. Ryhmä- tai seniori-
koti, jossa vanhat ihmiset voivat ol-
la toistensa kanssa. Nähdä toisiaan. 
Jutella menneistä. Jossa henkilökunta 
auttaa ihmisiä hoitamaan itse päivit-
täisiä asioitaan. Jossa loppuelämällä-
kin on tarkoitus. Tai asuinalue, jonka 
keskellä on luonnollinen kohtaamis-
paikka, toimintakeskus, jossa on eri-
laisia palveluita sekä nuorille että van-
hoille. Mm. Aalto-yliopisto on MO-
NA  -nimisessä projektissaan kehitel-
lyt näitä ideoita, ja tutustunut Saksas-
sa ja Itävallassa toteutettuihin ratkai-
suihin. Uskon että sellainen asumi-
nen hidastaisi raihnastumista.

Ja kun sitten ei pärjää enää, kuvaan 
tulisisivat laitosmaisemmat palvelut 
– ehkäpä niitä tarvittaisiin sitten vä-
hemmän aikaa.

Eeva Kainulainen
Suomen Senioriliike

Puheenjohtaja
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Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto teki opintomatkan Hol-
lantiin maaliskuussa. Matkan 
aikana tutustuttiin Hollannin 
vanhusten huoltoon. Jo muu-
taman päivän matka osoitti, 
että Hollannissa on paljon eri-
laisia mahdollisuuksia järjestää 
vanhusten hoito. Idea rikkaus, 
suvaitsevaisuus ja monikulttuu-
risuus näkyvät monin eri tavoin 
vanhustenhoidossa.
Hollannin – eli virallisesti Alanko-
maiden – vanhustenhuollosta on 
suomeksikin saatavissa aika hyvin 
tietoa, varsinkin asumispalveluista. 
Lisäksi Valli on tehnyt kerran aikai-
semmin opintomatkan Hollantiin, 

joskin siitä on jo aikaa.
Hollannissa on noin 17 miljoo-

naa asukasta, joista yli 65 vuotiaita 
on noin 13 prosenttia. Hollannissa, 
kuten muissakin länsimaissa, ikään-
tyneiden määrä kasvaa nopeas ti. 
Arvioi daan, että vuonna 2030 maan 
asukkaista yli 65 vuotiaita on 22 pro-
senttia on ja vuonna 2050 noin 26 
prosenttia.

Suomen ja Hollannin hyvinvointi-
järjestelmät ovat hyvin erilaiset, jo-
ten suoria vertailuja on vaikea teh-
dä. Suomessa on verorahoitteinen 
palvelu rakenne, ja lainsäädännön 
mukaan kunnat huolehtivat palve-
luiden järjestämisestä – ja kuten hy-
vin tiedetään, viime vuosina on ko-

rostunut se, että kunnat kilpailuttavat 
asumis- ja muita palveluja, ja moni-
kansalliset yhtiöt ovat saanet merkit-
tävät jalansijan Suomessa. 

Hollannissa vakuutusjärjestelmällä 
on merkittävä rooli, mutta tätä roo-
lia on muutettu viimeisen kymmenen 
vuoden aikana tehdyillä lakiuudistuk-
silla. Osa palveluista on lakisääteisiä 
ja ihmisille on tullut enemmän omaa 
vastuuta. Hoiva ei ole samalla lail-
la vakuutukseen sidottu kuin aikai-
semmin, vaan kunta määrittelee tar-
peet. Lainsäädäntö myös turvaa osan 
lääketieteellisistä kuluista. Ikääntynyt 
on myös voinut valita henkilökohtai-
sen budjetin. 

Hollannissa asuminen on merkit-

Hollannissa idearikkaus, suvaitsevaisuus 
ja monikulttuurisuus korostuvat

Opintomatkalaiset tutustuivat muun muassa Oegstgeestin kaupungissa olevaan WWZ-Rustenborchin palvelutaloon.
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tävässä roolissa ikäihmisen hyvin-
vointia ja terveyttä edistävänä teki-
jänä. Hollannissa pyritään rakenta-
maan elämänkaariasumista. Elämän-
kaariasuminen perustuu siihen, että 
asunnot olisivat kaikille suunnattuja 
ja ikääntyneet ovat osa yhteisöä. Asu-
minen ja palveluiden tuottajina ovat 
säätiöpohjaiset toimijat. Sosiaalinen 
asuntotuotanto rakentaa ja kunnos-
taa ikääntyneille asuntoja.

Hollannille on leimaa antavaa, että 
maassa on runsaasti erilaisia asumi-
sen malleja. Maassa on mm. Asumi-
nen ja palvelut naapurustomalli, joka 
koostuu palveluvyöhykkeistä (Woon-
zorg zones) sekä hoivan ja asumisen 
yhdistelmistä eli hoiva-asuinalueis-
ta. Julkisen järjestelmän ohella Hol-
lannissa on useita yksityisiä tai muita 
projekteja, joilla on omia asumisen 
malleja esimerkiksi muistisairaille.

Positiivinen ote vanhustyöhön 
näkyy joka taholla
Hollannin värikäs historiaa näkyy 
tänä päivänä suvaitsevaisuutena ja 
kansain välisyytenä ja tiettynä luovuu-
tena. Hollanti oli aikoinaan mahti-
tekijä maailmankaupassa, ja Hollan-
ti on myös katolisen ja protestant-
tisen Euroopan rajalla. Kulttuurien 
ja uskontojen sekoitus tekee maas-
ta värikkään.

Vallin opintomatkan aikana maan 
idearikkaus, suvaitsevaisuus ja moni-
kulttuurisuus näkyivät monella eri 
tavalla. Ei ole olemassa vain yhtä 
vanhusten hoidon tai asumisen mal-
lia, vaan malleja on useita. Erityisesti 
NGO:illa (Non Governmental Or-
ganisation= ei-hallinnollinen organi-
saatio), eli säätiöillä ja järjestöillä, on 
erittäin vahva asema.

Positiivisuus ja positiivinen ote 
vanhustyöhön tulivat monien eri ta-
voin esille. Vanhusta kannustetaan 

elämään rikasta elämää ja hyödyntä-
mään ja kehittämään omia voimava-
rojaan. Vanhus on selvästi oman elä-
mänsä keskiössä. Näkökulma ja ote 
vanhustyöhön olivat tavallaan päin-
vastaiset kuin me olemme Suomes-

Hollannissa idearikkaus, suvaitsevaisuus 
ja monikulttuurisuus korostuvat

sa tottuneet – Hollannissa vanhus-
työ on ei-holhoavaa, sallivaa ja an-
taa vanhuksille mahdollisuuden olla 
aktiivinen tekijä omassa elämässään.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

MITÄ OPIMME?
• Demografinen kehitys ja siitä johtuvat kysymykset ovat samantapaisia 
kuin Suomessa.  Väestö ikääntyy nopeasti, ja tästä mm. seuraa vanhusten-
hoidon kustannusten kasvu sekä työvoimapula. Näihin asioi hin pyritään 
varautumaan erilaisin keinoin. Toisaalta myös osa keinoista, kuten eläkkei-
den pienentäminen, eläkeiän nostaminen ja vastuun siirtäminen vanhuk-
sille itselleen ovat vahvasti esillä Suomessakin. Samaten kuntarakennet-
ta ollaan tiivistämässä. Myös vastakkainasettelua nuoret-vanhat esiintyy.
• NGO:illa on vahva asema Hollannissa, paljon vahvempi kuin Suo-
messa. NGO:ista on kehittynyt QUANGO:ja (Quasi Autonomous 
Non Governmental Organizations =kvasiautonominen ei-hallinnolli-
nen organisaatio). Joistakin NGO:ista sanotaan, että ne ovat kehitty-
neet MANGO:iksi (More Autonomous Non Governmental Organiza-
tions =enemmän autonominen ei-hallinnollinen organisaatio) tai perä-
ti TANGO:iksi (Too  Autonomous Non Governmental Organizations 
= liian autonominen ei-hallinnollinen organisaatio).
• NGO:t huolehtivat hyvin pitkälle vanhushoidosta käytännön tasolla. 
Kansainväliset, voittoa tavoittelevat yritykset, eivät ainakaan toistaisek-
si toimi Hollannissa. Tosin osa NGO:ista toimii yritysmäisesti, mutta 
niiden eettinen perusta vaikuttaa kestävältä. 
• Hollannissa on hyvin laaja kirjo erilaisia palveluja. Idearikkaus, su-
vaitsevaisuus ja monikulttuurisuus näkyivät monella eri tavalla. Hoito-
filosofia korostaa ihmisläheisyyttä ja on ihmistä kunnioittavaa. Pitää sa-
noa YES (KYLLÄ) uusille ideoille, asiakas on BOSS (PÄÄLLIKKÖ). 
• Positiivinen asenne vanhuksiin ja vanhustyöhön tulivat esille joka ta-
holla. Henkilökunta ja kaikki vanhusten kanssa tekemisissä olevat ih-
miset ovat aidosti kiinnostuneita vanhuksista.  Asenne, että vanhus ei 
tarvitse vain hoitoa vaan välittämistä. Välittäminen näkyy monin eri ta-
voin: niin hoito kulttuurissa kuin vanhuksen mahdollisuuksissa olla ak-
tiivinen tekijä omassa elämässään. Hänellä on osallistumismahdollisuuk-
sia ja monen laisia virikkeitä. Vanhus saa itse päättää omasta elämästään.
• Kunnioitus vanhoja ihmisiä kohtaan näkyy esimerkiksi uskonnollisen 
vakaumuksen kunnioituksena. Samassa talossa saattavat asua sulassa so-
vussa katoliset, protestantit ja muita uskontoja edustavat. Esimerkiksi 
WZH Transvaalissa on rukous huone, jota käyttävät eri uskontokuntiin 
kuuluvat: muslimit, hindut ja kristityt. 
• Myös historia ja eletty elämä ovat kunniassa, parissa vierailemassamme 
talossa on oma museo. Laajoja vanhojen esineiden kokoelmia, joiden an-
siosta saattoi kuvitella mielessään entisaikojen elämää ja elinolosuhteita.
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Suomalaisilla on aito huoli yhteis kuntamme tilasta ja suunnasta. 
Lähes puolet suomalaisten valitsemista Suomen nykyistä toimin-
takulttuuria koskevista arvokuvauksista on luokiteltavissa Suo-
men kehitystä rajoittaviksi. Tätä kokonaisuutta mitataan tutki-
muksessa niin sanotulla "entropian asteella": Suomen kartoituk-
sessa se nousee 48 prosenttiin. Entro pian aste kuvaa sitä, kuinka 
paljon yhteiskunnassamme on toimintaamme ja kehitystämme 
jarruttavia tekijöitä. Tiedot käyvät ilmi Suomalaisen Työn Liiton 
ja WOIMA-säätiön marraskuussa 2010 teettämästä Suomen en-
simmäisestä kansallisten arvojen kartoituksesta.

kä nykyisessä taloustilanteessa ei ole 
tietenkään yllättävää, Pekka Tsupa-
ri sanoo.

Epävarmuus tulevaisuudesta on 
Suomen listan kolmonen. Lieneekin 
luontevaa päätellä, että kansalaisten 
kokema työttömyyden pelko ja epä-
varmuus tulevaisuudesta kytkeytyvät 
vahvasti yhteen. Suomalaiset haikai-
levat poliittisen johtajuuden perään.

– Mitä enemmän pohdin tä-
tä tutkimus tulosta, sitä enemmän 
näyttää siltä, että Suomen kehitys 
on sosiaa lisesta näkökulmasta men-
nyt pahasti vinoon viimeisen parin 
vuosikymmenen aikana, paradoksaa-
lisesti samaan aikaan kun Suomen 
menestystarinaa on kirjoitettu, Wi-
lenius ruotii.

Suomalaiset peräävät 
vaikuttamismahdollisuuksia
Tavoiteltavien kansallisten arvo-
jen kärkeen suomalaiset valitsi-
vat hieman yllättäen demokratian. 
Kokonais tuloksen teemoja tulkiten 
suomalaiset tuntevat olevansa tur-
hautuneita vaikutusmahdollisuuk-
siensa puutteeseen. Muissa kartoi-
tetuissa maissa tämä teema ei nouse 
kärkisijoille. Voidaankin kysyä, vai-
vaako Suomea jokin erityinen demo-
kratian kaipuu vai onko kyseessä jopa 
luottamuksen puute poliittisen järjes-
telmämme toimivuuteen? 

Demokratian vanavedessä tär-
keimpinä tavoiteltavina asioina nou-
sivat esiin köyhyyden vähentäminen 
ja vanhuksista huolehtiminen, mikä 
viestii vahvasta sosiaalisesta omasta-
tunnosta. Myös Islannissa, Belgias-
sa ja Kanadassa köyhyyden vähentä-
minen kuuluu kärkikymmenikköön. 
Suomessa köyhyys, soppajonot, ker-
jääminen kadulla ovat omiaan nos-
tamaan tämän ilmentymän kakkos-
sijalle. 

Kolmanneksi Suomessa nousee 

Suomalaisen Työn Liiton ja  WOIMA-säätiön kansallisten arvojen kartoitus:

Suomella on vakavia sosiaalisia ongelmia

– Siinä missä maabrändivaltuus-
kunnan työ keskittyi positiivisiin 
mahdollisuuksiin Suomi-kuvan ke-
hittämisessä, tämä tutkimus tuo esiin 
kolikon toisen puolen: Suomella on 
vakavia sosiaalisia ongelmia jotka 
kansalaiset tunnistavat. Tässä mieles-
sä tutkimustulos on selvästi protesti 
ja hätähuuto. Toisaalta juuri mainit-
tuihin epäkohtiin, köyhyyteen, byro-
kratiaan ja työttömyyteen tarttumalla 
voimme parhaiten edistää yhteiskun-
tamme tasapainoista kehitystä, pro-
fessori Markku Wilenius WOIMA-
säätiöstä toteaa.

– Suomalaisen osaamisen hyödyn-
tämisen näkökulmasta Suomen kehi-
tys on mennyt pahasti vinoon. En-
sinnäkin kansalaisten arvoissa on 
runsaasti hyödyntämätöntä poten-
tiaalia eli elämänlaatu jää toivotus-
ta. Toiseksi kansalaisten voima varoja 
valuu hukkaan, kun resursseja hyö-

dynnetään vajavaisesti. Kolmannek-
si kansalaiset haluaisivat vaikuttaa, 
mutta kokevat vaikuttamisen vai-
keaksi, Suomalaisen Työn Liiton toi-
mitusjohtaja Pekka Tsupari sanoo.

Suomea vaivaa 
resurssien vajaakäyttö
Kansalaiset kokevat omat mahdol-
lisuutensa toimia rajoitetuiksi. Vas-
taajien valitsemat kolme merkittä-
vintä toimintakulttuuriamme hallit-
sevaa teemaa byrokratia, työttömyys 
ja epävarmuus tulevaisuudesta tulki-
taan tutkimuksessa rajoittaviksi ar-

voiksi. Ne heikentävät kan-
salaisten mahdollisuuksia 
toimia omien arvojensa ja 
siten koko yhteiskunnan hy-
väksi. Byro kratiaa, virkaval-
taisuutta esiintyy tyypillisim-
min hallinnossa sekä suuris-
sa organisaatioissa. 

 – Työttömyys on kansa-
laisten mielissä sijalla kak-
si. Rajoittavina ilmentymi-
nä nähdään myös hukatut 
voima varat, lyhytnäköisyys 
ja ka teus. Kansainvälisissä 

kilpailukyky mittauksissa onkin esi-
tetty, että Suomen verraten hyvä kil-
pailukyky menee hukkaan juuri työt-
tömyyden takia. Ei siis tässä kään suh-
teessa ole ihme, että työttömyys va-
likoituu Suomessa aivan kärkeen. 
Työttömyys esiintyy myös useimpi-
en vertailumaiden top 10 listalla, mi-

”Demokratian vana vedessä 
tärkeimpinä tavoiteltavina 

asioina nousivat esiin 
köyhyyden vähentäminen ja 
vanhuksista huolehtiminen,

mikä viestii vahvasta 
sosiaalisesta omastatunnosta.



25VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2012 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 3-4/2012

vanhuksista huolehtiminen. Tässä 
asiassa Suomi ei ole yksin, sillä asia 
esiintyy myös mm. Islannin, Kana-
dan, Ruotsin ja Yhdysvaltojen kärki-
kymmenikössä.

Luotettavat julkiset palvelut on 
asia, joka on suomalaisille tärkeä 
(8.). Suomi on vähän yksinäinen tässä 
asias sa, sillä vain Islannissa asia koe-
taan tärkeäksi (6.). 

 Huomionarvoista on, että Suo-
men 20 tärkeimmän listalta puuttu-
vat monet yhteiskunnallisesti tärkeik-
si todetut asiat: innovaatiot, yrittäjä-
henkisyys, optimismi, pitkän aika-
välin näkökulma ja yhteinen visio, 
Tsupari sanoo. 

Eväitä rakentavaan 
keskusteluun
Suomalaisen Työn Liitto ja WOI-
MA-säätiö tekivät arvokartoituksen 

ajatuksella, että sen tulos antaa eväi-
tä paremman Suomen luomiseksi. 
Vastaavien kartoitusten pohjalta on 
joissakin kartoitetuissa maissa lähte-
nyt käyntiin toiminnallisia muutos-
hankkeita – osassa kansalaiset ovat 
osallistuneet muutoksentekoon suu-
rin joukoin, osassa "muutosagent-
teina" ovat olleet maan päätöksen-
tekijät. Suomen kohdalla kysymys 
jatko työskentelystä on vielä auki, 
mutta tavoitteena on käynnistää tu-
losten pohjalta toimintaa ja keskus-
telua yhteiskunnan muutostarpeista 
ja -tavoista. Mitä monipuolisemmin 
se pystytään toteuttamaan, sen pa-
rempi – tässä ajassa arvot kosketta-
vat kaikkia ja niiden pohjalta tehtä-
vät ratkaisut ovat kestäviä.

 – Vaalien lähestyessä suomalaisten 
arvojen osoittamat todelliset ongel-
mat nousevat pääteemoiksi, Markku 

Suomella on vakavia sosiaalisia ongelmia

Wilenius toivoo.
WOIMA-säätiö ja Suomalaisen 

Työn Liitto ovat teettäneet tutkimuk-
sen Suomessa Taloustutkimus Oy:n 
avustamana yhdysvaltalaisen Bar-
rett Values Centren strukturoimas-
ta ja toimittamasta kartoituksesta. 
Tutkimukseen vastasi marraskuus-
sa 2010 yhteensä 1008 Taloustutki-
muksen nettipanelistia. Vastaaminen 
tapahtui internetissä linkin, käyttäjä-
tunnuksen ja salasanan kautta
Lisätiedot: Suomalaisen työn Liitto, 
toimitusjohtaja Pekka Tsupari, puh. 
040-5702021 ja tutkimuspäällikkö 
Sami Tuurna puh. 0400-802001, 
www.avainlippu.fi. 

WOIMA-säätiö, professori Mark-
ku Wilenius puh. 050-5929121, toi-
minnanjohtaja Katja Vilponiemi, 
puh. 044 061 0999,
www.woimasaatio.fi

WOIMA-säätiön professori Markku Wilenius uskoo, että köyhyyteen, byrokratiaan ja työttömyyteen tarttumalla voi-
daan parhaiten edistää suomalaisen yhteiskunnan tasapainoista kehitystä.
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Yksityisyrittäjä Sirkku Hanni-
la on tehnyt pitkän uran lasten 
parissa, ja hän on markkinoi-
nut virikemateriaaleja lapsille. 
Hannila alkoi etsiä ikääntyneille 
suunnattuja virikemateriaaleja 
oman äidin sairastuessa Alzhei-
merin tautiin.
– Olen aina ollut kiinnostunut 
kaiken laisista virikemateriaaleista, 
Sirkku Hannila kertoo. 

Lasten varhaiskasvatuksen ja 
erityis pedagogiikan saralla työsken-
nellessään hän tutustunut virikema-
teriaaleihin. Näin hän ajautui vuo-
sien saatossa myös yksityisyrittäjäk-
si, myymään virikeratkaisuja ja alan 
tuotteita niitä tarvitseville. Pääpaino 
tuotteissa oli ensin erityis lasten kun-
toutuksen virikemate riaaleissa ja tar-
vikkeissa. Tmi Sirkku Hannila on yh-
den naisen yritys.

Oman äidin muistisairauden ede-
tessä Hannila huomioi myös ikään-

Virikkeillä parempaa 
vanhustyötä
tyvien hoitopaikoissa virikkeellisyy-
den vähyyden.

Hannila alkoi innovoida lasten 
tuotteiden kautta virikemateriaale-
ja myös ikääntyneemmille käyttäjil-
le. Yhdistelemällä ikääntyneille so-
pivia mate riaaleja ja etsimällä uusia 
vanhuksille sopivia ratkaisuja Han-
nila löysi lopulta oman paikkansa. 
Huomion arvoista oli myös se, että 
monet hoiva työntekijätkin kaipasi-
vat vinkkejä ja materiaaleja arjen vi-
rikkeellistämiseen.

– Monet lasten virikemateriaalit 
ovat aikuisen käyttöön mauttomia 
ja jäävät siksi käyttämättä. Tarvittiin 
tuotteita, joiden alkuperäinen kohde-
ryhmä ja käyttäjät olisivat ikäänty-
neet, Hannila kertoo.

Vuonna 2010 Hannilalta ilmes-
tyi erityisesti ikäihmisille suunnattu 
muistipeli nimeltä Muistatko? Pelissä 
on 20 paria kortteja, joihin on valo-
kuvattu esineitä vuosikymmenten ta-
kaa. Muistipeli on ulkoisesti viehät-
tävä ja kestävän tuntuinen. Kortit 
ovat paksua pahvia ja hauraisiinkin 
käsiin sopivaa kokoa. Pelin mukana 
tulee ehdotuksia korttien käyttämi-
sestä muunakin kuin vain muistipe-
likortteina, kuten korttien käyttämi-
nen muistelun apuvälineenä. 

Tulevaisuuden näkymiä
Hannilan suunnitteleman muisti-
pelin eräs juju onkin siinä, että van-
hoja esineitä esittäviä kortteja voi 
käyttää sukupolvien välisen vuoro-
vaikutuksen välineenä. Ikäihmiset 
voivat jakaa kokemuksiaan esineitä 
esittävien korttien kautta vielä mel-
ko huonokuntoisinakin, jos sana-
varastoa pidetään yllä ja tarinoita 
kerrotaan säännöllisesti.

Hannila haluaa jatkaa tuoteke-
hittelyä ikääntyneille suunnattujen 
virike materiaalien parissa. Hän ha-

luaa myydä jatkossa enemmän ja uu-
dempia ikäihmisille suunnattuja tuot-
teita. Ikäihmisten päivätoiminnan 
puolella virikemateriaalit ovat mo-
nessa paikassa jo tuttuja, ja esimer-
kiksi palvelu asumisen puolella tuot-
teita tilataan koko ajan lisää.

Hannila markkinoi tuotteitaan 
pääasiassa messujen, tapahtu mien 
ja verkkosivujensa www.sirkulta.fi 
kautta. Lisäksi hän esittelee ja myy 
tuotteitaan yrityksissä ja toimipai-
koilla. Uudempana vaihtoehtona 
ovat kotiin myytävät tuote-esittelyt. 

– Alalla on selvästi huomioitu 
ikääntyville suunnattujen terapeut-
tisten virikemateriaalien käytön mer-
kitys ja hyöty hoivatyössä, Hannila 
kertoo.

Terveiset työtä tekeville
Kiinnostusta vanhustyön ammatti-
laisilla tuntuu viriketoimintaan ole-
van. Teemavuoden suomat mahdol-
lisuudet vanhustyön kehittämiseksi 
viriketoiminnan näkökulmasta jää-
vät nähtäviksi.

Lopuksi Hannila haluaa vielä ker-
toa terveisensä vanhustyötä tekeville. 

– Toivon, että virikemateriaaleja 
löydettäisiin enemmän vanhustyön-
kin kentällä ja että hoivanantajilla oli-
si jotain "kättä pidempää", Hanni-
la listaa. 

Lisäksi Hannila toivoo, että tässä-
kin asiassa kunnioitettaisiin vanhaa 
ihmistä; ei käytettäisi nukke- ja nalle-
palapelejä, vaan annettaisiin ikäihmi-
sille aikuista ihmistä kiinnostavaa te-
kemistä.

Teksti:
Mirja Laitinen

Kaisa Poskiparta
Erja Ronkainen

Kuva: Erja Ronkainen
Metropolia Ammattikorkeakoulu:

Vanhustyön koulutusohjelma

Sirkku Hannila on osallistunut Vanhus-
työmessuille useita kertoja markkinoi-
den kehittämiään virikemateriaaleja.
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Mainio Vire Oy on Suomen suu-
rimpia hoiva-alan yrityksiä, jonka 
pääliike toiminta on vanhusten ja 
mielenterveys- ja päihdekuntoutu jien 
asumispalvelut. Tällä hetkellä yrityk-
sellä on 44 asumispalvelu yksikköä, 
joissa on yhteensä n. 1500 asukas-
paikkaa. Asumispalveluillamme on 
sertifioitu ISO 1900:2008 standardin 
mukainen laatujärjestelmä.

Vuoden 2012 aikana Mainio Vire 
Oy:n toiminta laajenee seitsemällä 
uudella asumispalveluyksiköllä, jois-
ta viisi ikäihmisille ja kaksi mielenter-
veys- ja päihdekuntoutujille. 

Yrityksemme arvot ohjaavat myös 
uusien kotiemme suunnittelua ja 
kaikkea toimintaamme:
• Ihminen ihmiselle – pysähdymme, 
kohtaamme, kuuntelemme
• Onnellinen elämä – hyviä hetkiä, 
vähemmän huolia
• Työmme on arvokasta – arvostam-
me jokaista yksilönä, Mainio yritys, 
koti, työpaikka, kumppani ja vaikut-
taja

Uusien kotien sisustuksen ja toi-
minnan suunnittelu käynnistyy hy-
vissä ajoin ennen valmistumista tu-
tustumalla paikkakunnan ja alueen 
histo riaan sekä tulevien asukkaiden 
elämän kokemuksiin. Näistä muo-
dostuu jokaiselle kodille yksilöllinen 

tarina ja ilme, joka on ympäristönsä 
ja asukkaidensa makuinen. 

Keväällä 2012 valmistuu kolme 
ikäihmisten tehostetun palvelu-
asumisen kotia.

Kaarinaan tulevan 30-paikkaisen 
Vire Koti Katariinan sydän tu-
lee olemaan yhteinen ruokailu- ja 
oleskelu tila "Katariinan salonki", jo-
ka on saanut nimensä kunnan vaa-
kunassa esiintyvästä Pyhästä Katarii-
nasta. Pyhä Katariina kääntyi filoso-
fian opintojensa myötä kristityksi ja 
kärsi lopulta marttyyrikuoleman yri-
tettyään estää keisari Maximiamuk-
sen vainoamasta kristittyjä. Legen-
dan mukaan Katariina yritettiin polt-
taa roviolla, mutta tuli ei tarttunut hä-
neen ja lopulta Katariina mestattiin 
vuonna 305, muistopäivän mukaan 
Katariinan päivä on 25.11.  

Lohjalle sijoittuvan 40-paikkai-
sen Vire Koti Emilia ja Arvi-
din nimi pohjautuu varatuomari 
ja kirjailija Arvid Järnefeltiin ja hä-
nen vaimoonsa Emiliaan. Arvid oli 
1900- luvun vaihteen huomattavin 
aate historiallinen kirjailija. Koettu-
aan uskonnollisen murroksen Arvid 
jätti juristin työt ja siirtyi maanraivaa-
jaksi ja viljelijäksi Virkkalaan hyvin 
lähelle tulevaa Vire Kotia. Eri ryhmä-
kotien nimeämisessä olemme huo-

mioineen myös Arvidin vanhemmat.
Vantaan Asolaan valmistuva 

56-paikkainen Vire Koti Aino ja 
Antti sijoittuu Räckhalsbölen maal-
le, jonka Antti Rekola eli Anders 
Rechals  lahjoitti vuonna 1401 Hel-
singin pitäjän Pyhän Laurin kirkol-
le. Kyseessä oli keskiajalle tyypilli-
nen sielunlahja, joita annettiin vapaa-
ehtoisesti ja jonka vastineeksi lah-
jan saaja järjesti sielunmessuja, joi-
den ajateltiin nopeuttavan vainajan 
sielun pääsyä kiirastulesta eteenpäin. 
Aino taas on yksi ensimmäisistä ko-
tiin muuttavista asukkaista, joka tun-
netaan varsinaisen ilopillerinä ja tari-
nan kertojana. 

Talon tarina, yhteisöllisyys ja vi-
rikkeellisyys näkyvät kotien arjessa; 
mm.Vire Koti Emiliassa ja Arvidissa 
järjestetään viikoittain kirjallisuus- ja 
runokerho ja Vire Koti Katariinas-
sa kokoonnutaan päivittäin salongin 
kahvikerhoon.

Loppuvuonna 2012 valmistuu vie-
lä kaksi ikäihmisille tarkoitettua Vi-
re Kotia, toinen Helsingin Lehti-
saareen ja toinen Hämeenlinnaan. 
Lisäksi avaamme keväällä 2012 
mielen terveyskuntoutujille tarkoite-
tun Ykkös koti Tiltun Iittiin ja päih-
dekuntoutujien asumispalveluyksi-
kön Ykköskoti Artukaisen Turkuun.

Kaikissa uusissa yksiköissämme 
hyödynnämme heti alusta lähtien toi-
minnanohjausjärjestelmäämme In-
vian Oy;n DomaCarea, jonka avulla 
varmistamme yksikön toiminnan su-
juvan käynnistämisen, laatujärjestel-
mämme mukaisen toiminnan, hyvän 
tietosuojan ja sujuvan laskutuksen. 

Johanna Paavolainen
Liiketoimintajohtaja, LL

Mainio Vire Oy
Kirjoitus on julkaistu aikaisemmin 
Hoivapalvelut -lehdessä 3/2012.

Uusien Vire Kotien mainiot tarinat
Kesäisin MainioVireen kodeissa osal-
listutaan puutarhanhoitoon.
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Väestön ikääntyminen johtaa 
lääkekäytön lisääntymiseen ja 
altistaa lääkkeiden aiheutta-
mille haitoille. Mm. sosiaali- ja 
terveysministeriö on suositel-
lut moniammatillisten toimin-
tamallien käyttöönottoa ikään-
tyvien lääkehoidon turvalli-
suuden varmistamiseksi. Sai-
ja Leikolan selvitti väitöskirja-
tutkimuksessaan moniamma-
tillisen lääkehoidon kokonais-
arvioinnin (LHKA) soveltuvuut-
ta ja tarvetta avohoidossa ole-
villa ikääntyvillä Suomessa. 
Kelan valtakunnalliseen rekisteri-
tietoon perustuva Saija Leikolan 
väitöstutkimus osoitti, että vuonna 
2007 15% suomalaisista 65 vuotta 
täyttäneistä avohoitopotilaista käyt-
ti vähintään yhtä iäkkäillä haitallista 
lääkettä. Selvästi yleisimpiä näistä oli-
vat unilääkkeinä käytettävät bentso-
diatsepiinit, etenkin tematsepaami. 

Leikolan tutkimuksessa kehitetys-
sä lääkehoidon kokonaisarviointi-
mallissa erityispätevyyskoulutuksen 

suorittanut farmaseutti tai proviiso-
ri toimii kiinteässä yhteistyössä hoi-
tavan lääkärin ja tarvittaessa hoita-
jien kanssa. Lääkehoidon arviointi 
perustuu lääkäriltä saatujen hoito-
tietojen ja potilaalta itseltään koti-
käynnin yhteydessä kerättyjen tie-
tojen syvälliseen läpikäymiseen. Ar-
vioinnissa esille tulleet lääkehoidon 
ongelmat kirjataan raporttiin ja käy-
dään läpi hoitavan lääkärin kanssa 
henkilökohtaisesti. 

Leikolan tutkimuksessa farmaseu-
tit ja proviisorit raportoivat hoita-
valle lääkärille LHKA:n yhteydessä 
keski määrin 6,5 lääkehoitoon liitty-
vää ongelmaa/iäkäs potilas. Yleisim-
mät ongelmat olivat epätarkoituksen-
mukaisen lääkkeen käyttö (koskien 
etenkin uni- ja rauhoittavia lääkkei-
tä) sekä alilääkitys. Myös kivun lääke-
hoitoon liittyvät ongelmat olivat ylei-
siä. Lääkärit hyväksyivät noin puo-
let farmaseuttien/proviisoreiden te-
kemistä lääkitysmuutosehdotuksis-
ta (keskimäärin 3 muutosta/potilas). 
Yleisin muutos oli unilääkkeen lo-
pettaminen. 

Väitöskirjassa kuvataan myös 
valta kunnallisen LHKA-koulutuk-
sen kehittäminen ja toteutus. Koulu-
tus on proviisoreille ja farmaseuteil-
le suunnattu erityispätevyys koulutus, 
joka suoritetaan yhteistyössä paikal-
lisen terveydenhuollon kanssa. Kes-
keisenä osana koulutusta ovat oi keat 
potilastapaukset. Koulutukseen osal-
listuneet farmaseutit ja proviiso-
rit olivat siihen erittäin tyytyväisiä, 
vaikka kaikki eivät ole täysimääräi-
sesti pystyneet hyödyntämään osaa-
mistaan koulutuksen jälkeen. Erityis-
pätevyyden suorittaneita on noin 150 
eri puolilla Suomea. 

Tutkimus antaa viitteitä, että moni-
ammatillisen lääkehoidon kokonais-
arvioinnin avulla on mahdollista vä-
hentää iäkkäillä haitallisten lääkkei-
den käyttöä ja lääkehoidon ongelmia. 
Saija Leikolan sosiaalifarmasian väitös 
"Development and Application of  Com-
prehensive Medication Review Procedure 
to Community-Dwelling Elderly" tarkas-
tettiin Helsingin yliopistossa 30.3.2012.

Moniammatillinen lääke-
hoidon kokonaisarviointi 

vähentää iäkkäiden 
lääkehoidon ongelmia

Hilkka Dufvan tutkimuksen 
mukaan suuri osa suurten ikä-
luokkien edustajista olisi val-
miita jatkamaan työssä pidem-
pään, mikäli heillä oli mahdolli-
suus hyödyntää työaikaan, työn 
määrään ja työn sisältöön liit-
tyviä henkilökohtaisia jousto-
ja perhe-elämän ja vapaa-ajan 
harrastusten tarpeista lähti-
en. Lisäksi pidempään työelä-
mässä pysymistä suunnittele-
vat halusivat ikämyönteistä 
johtamis tapaa ja ikääntyneet 
työn tekijät hyväksyvää työ-
paikan toiminta kulttuuria se-
kä mahdollisuutta ammattitai-
don yllä pitämiseen ikääntyneil-
le sopivin menetelmin.
Hilkka Dufva selvitti väitöstutki-
muksessaan suuriin ikäluokkiin kuu-
luvien, vuosina 1945-1950 -syntynei-
den, eläkkeelle siirtymisen aikomuk-
sia, kokemuksia eläkkeelle siirtymi-
sen kynnykseltä sekä niitä poliittis-
hallinnollisen ohjauksen keinoja, joil-
la eläkkeelle siirtymistä on pyritty val-
takunnallisesti myöhentämään. 

 
Ristiriita perhe- ja työelämän 
välillä jouduttaa eläkepäätöstä
Tutkimuksen mukaan 63-vuotiaana 
tai sitä ennen eläkkeelle siirty vien 

Työelämän joustot ja 
ikä  myönteinen 

johtaminen pitäisivät 
suuret ikäluokat töissä 

nykyistä pidempään 
Saija Leikola

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja

FIHSK93752A

aikomuksia selitti kotitalouden va-
rallisuus, joka mahdollisti eläkkeelle 
siirtymisen. Aikaisin eläkkeelle aiko-
vat halusivat aikaa perheelle ja har-
rastuksiin. Suuri osa vastanneista 
oli hoivavastuussa nuoremmasta ja 
vanhemmasta sukupolvesta. Suuret 
ikä luokat kokivat ristiriitaa perhe- ja 
työ elämän sekä harrastusten välillä. 
Myös epävarmuus työn jatkumisesta 
sekä osaamisen puutteet ja puolison 
eläkkeellä olo selittivät aikaista eläk-
keelle siirtymisen aikomusta.

Ne, jotka aikoivat jaksaa työssä yli 
63-vuotiaina, arvioivat terveytensä 
ja ammattitaitonsa hyviksi. Työtään 
he pitivät luovana ja haasteellisena, 
päätöksen tekoa itsenäisenä, johta-
mista kannustavana ja työilmapiiriä 
ikämyönteisenä. Lisäksi perheolot 
mahdollistivat työssäkäymisen ja va-
paa-ajan harrastuksia oli vähän. Ta-
loudellinen turvattomuus lisäsi aiko-
muksia jatkaa pidempään työelämäs-
sä. Lisäksi yksinäisyys ja sosiaalisen 
syrjäytymisen pelko pitivät työnteki-
jöitä kiinni työelämässä. Kotitalou-
den varallisuus antoi työntekijöille 
suuremmat valinnanmahdollisuudet 
jatkaa terveenä työssä tai siirtyä kuor-
mittavaksi koetusta työstä eläkkeelle.

Johtaminen työssä osoittautui yh-
deksi eläkepäätösten vaa'an kieleksi. 
Johtaminen selitti työssä pidempään 
jatkamisen, mutta myös aikaisia eläk-
keelle siirtymisen aikomuksia. Johta-
jalla oli mahdollisuus luoda työyhtei-
söön ikämyönteistä tai ikä kielteistä 
ilmapiiriä sekä vaikuttaa työhyvin-
vointiin ja työntekijöiden työssä jat-

kamiseen.
Kyselytutkimuksen avoimissa ky-

symyksissä nousi esiin, että eläkkeel-
le siirtyminen oli yksilöllinen kypsy-
mis- ja sopeutumisprosessi, joka al-
koi toimintaympäristöstä ilmaantu-
neista, eläkeaikaa ennakoivista vih-
jeistä, tai omien voimavarojen muu-
tosten tuottamista havainnoista. 
PTtL Hilkka Dufvan väitöskirja "Eläk-
keelle siirtymisen kynnyksellä. Eläkkeel-
lesiirtymisilmiön monitasoinen tarkaste-
lu" tarkastettiin Itä-Suomen yliopistossa 
9.3.2012.

Liikunnan ja mielialan 
välinen yhteys aiemmin 

luultua heikompi

Inka Pakkala

Inka Pakkala tarkasteli väitös-
tutkimuksessaan ikääntynei-
den henkilöiden masentunei-
suudelle altistavia varhaisia 
riskitekijöitä kaksosaineistos-
sa, jossa tutkittavia on seurat-
tu 28 vuoden ajan. Lisäksi hän 

selvitti kahden erityyppisen 
liikuntaintervention vaikutuk-
sia ikääntyneiden henkilöiden 
psyykkiseen hyvinvointiin.
Sekä liikunnallisen aktiivisuuden että 
mielialaongelmien taustalla tiedetään 
olevan geneettisiä tekijöitä. Lisäksi 
liikunnallisesti aktiivisilla henkilöillä 
sanotaan olevan vähemmän mieliala-
ongelmia kuin liikunnallisesti passii-
visilla. Inka Pakkalan laajassa tut-
kimuksessa näiden muuttujien väli-
nen yhteys oli kuitenkin heikko eivät-
kä geneettiset tekijät selittäneet sitä. 

Neuroottisuus
yhteydessä masennukseen 
Keski-iän persoonallisuuden piirteis-
tä erityisesti neuroottisuus lisäsi ris-
kiä sairastua masentuneisuuteen 28 
vuoden seurannan aikana. Ulospäin 
suuntautuneisuuden havaittiin puo-
lestaan suojaavan vanhuusiän masen-
tuneisuudelta. Lisäksi Pakkala havait-
si neuroottisuuden ja masennusoirei-
den yhteyden selittyvän osittain yh-
teisillä perinnöllisillä tekijöillä, jot-
ka altistavat yksilön sekä neuroot-
tisuudelle että masentuneisuudelle. 
Sen sijaan keski-iässä raportoidul-
la liikunta- aktiivisuudella tai muilla 
elintapatekijöillä ei havaittu vaiku-
tusta myöhempiin mielialaoireisiin.

– Tulos tukee aikaisempia löydök-
siä persoonallisuuden merkitykses-
tä myöhäisemmille mielialaoireille. 
Kiinnostavaa oli myös havainto, jon-
ka mukaan aikaisempi fyysinen ak-

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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Rakastuminen ja naimisiinme-
no eivät ole nuorten yksinoike-
uksia. Terveiden elinvuosien li-
sääntyessä uusia suhteita sol-
mitaan myös myöhemmällä iäl-
lä. 
Niin naisten kuin miestenkin vastauk-
sissa läheisyys ja luottamus, rakkaus, 
yhdessä viihtyminen sekä hyvä hen-
kinen kumppanuus olivat keskeisiä 
tunteita ja kokemuksia, joiden varas-
sa kypsässä keski-iässä, mutta vielä 
80-vuotiaana avioi duttiin uudelleen. 
Toisaalta tärkeinä parisuhteen viral-
listamisen syinä pidettiin omien elä-
mänarvojen ja perinteiden mukaista 
tapaa elää parisuhteessa sekä aviolii-
ton tuomaa turvallisuutta ja vakautta. 

Avioitumispäätökseen ei ollut liit-
tynyt vahvaa epäröintiä. Tapojen 
yhteen sovittaminen, lasten suhtau-
tuminen ja perintöasioiden mahdol-
linen mutkistuminen olivat kuitenkin 
hieman askarruttaneet. Myös tulevai-
suuden puolisohoivakysymyksiä oli 
puntaroitu. Perintöasiat olivat mieti-
tyttäneet enemmän naisia kuin mie-
hiä. Lisäksi naiset olivat pohtineet 
miehiä enemmän uuden leskeytymi-
sen uhkaa ja kumppanin alkoholin-
käyttöä. Miehet taas olivat puntaroi-
neet naisia enemmän avioelämään 
liittyviä seikkoja, vastuun ottamista 
yhteisen kodin askareista ja vakitui-

tiivisuus ei suojannut myöhemmiltä 
mielialaoireilta. Näyttäisikin siltä, et-
tä erityisesti persoonallisuuden piir-
teiltään voimakkaasti neuroottiset 
henkilöt muodostavat masentunei-
suuden kannalta riskiryhmän, jonka 
mielen terveysongelmiin tulisi puut-
tua jo varhain, Pakkala pohtii.

Liikuntaneuvonta 
vähensi masennusoireita
Tutkittaessa kahden erityyppisen 
liikunta intervention vaikutuksia 
psyykkiseen hyvinvointiin Pakka-
la havaitsi yksilöllisen ja motivoivan 
liikuntaneuvonnan vähentävän mieli-
alaoireita niiden ikääntyneiden kes-
kuudessa, jotka tutkimuksen alussa 
kärsivät lievästä masentuneisuudesta. 

Masentuneisuus on ikääntyneiden 
henkilöiden yleisin mielen terveyden 
häiriö. Myös tässä tutkimuksessa 
noin viidennellä tutkituista henkilöis-
tä oli masennusoireita. Koska ikään-
tyneillä masentuneisuus on usein yh-
teydessä moniin negatiivisiin terveys-
muutoksiin, tulisi erityisesti masen-
tuneisuuden ennaltaehkäisyyn kiin-
nittää erityistä huomiota. Fyysisen 
aktiivisuuden tiedetään puolestaan 
olevan monin tavoin hyödyllistä ter-
veydelle. 

– Huomioiden liikunnan ja mieli-
alan monimutkaisen yhteyden ikään-
tyneillä henkilöillä, tieteellistä näyttöä 
fyysisen aktiivisuuden vaikutuksis-
ta mielialaan tarvitaan lisää. Pakkala 

TtM Inka Pakkalan gerontologian ja 
kansanterveyden väitöskirjan "Depressi-
ve symptoms, sense of  coherence, physical ac-
tivity and genetic factors among older peop-
le" (Masentuneisuus, koherenssi, fyysinen 
aktiivisuus ja geneettiset tekijät ikäänty-
neillä ihmisillä) tarkastettiin Jyväskylän 
yliopistossa 17.2.2012.

seen sukupuolisuhteeseen sitoutu-
mista sekä avioitumista tilanteessa, 
jossa ensimmäinen liitto oli päätty-
nyt vaimon kuolemaan. 

Vasta-avioituneiden liittojen laatu 
oli hyvä. Noin yhdeksän kymmenes-
tä piti uutta liittoaan vähintään mel-
ko onnellisena ja liiton eri osa-aluei-
siin oltiin vähintään melko tyytyväi-
siä. Suurimmiksi erimielisyyksien ai-
heiksi osoittautuivat politiikka sekä 
tavat ja tottumukset. Varsinaisia rii-
toja aiheutti pääasiassa puolisoiden 
välinen erilaisuus. Avioliittojen van-
hetessa onnellisuus ja tyytyväisyys 
hieman heikkenivät ja jännitteet li-
sääntyivät, mutta liittojen laatu säilyi 
kuitenkin hyvänä. Naisilla erityises-
ti tyytyväisyys puolisoiden väliseen 
vuorovaikutukseen heikkeni ja liiton 
tunne sävy viileni. Miehet puolestaan 
olivat vähemmän tyytyväisiä suku-
puolielämään. Lisäksi miehet koki-
vat, että puolisoiden välinen kieltei-
nen vuorovaikutus lisääntyi ja mie-
het pohtivat useammin eron mah-
dollisuutta. Kokonaisuutena liitois-
sa vallitsi kuitenkin pikemminkin so-
puisuus kuin riitasointuisuus. Avio-
liiton laadulle tärkeitä tekijöitä oli-
vat taloudellinen tyytyväisyys ja se, 
että liitto oli solmittu voimakkaiden 
myönteisten tunteiden varassa, omiin 
arvoihin tai huolelliseen puntaroin-
tiin perustuen. 

Avioitumisen onnellisuuden avai-
mina tutkimukseen osallistuneet pi-
tivät niin ikääntymisen kuin ensim-
mäisen avioliiton aikana kertynyttä 
elämänkokemusta. Raha-asioista ja 
lasten perintöön liittyvistä asioista 
on hyvä sopia, tarvittaessa kirjalli-
sesti. Tärkeänä pidettiin myös uuden 
puolison ja aikuisten lasten välisten 
suhteiden toimivuutta. Edesmennyt-
tä puolisoa ei tarvitse unohtaa, mutta 
uuden puolison arvostamista omana 
itsenään pidettiin tärkeänä.
PsM Kirsi Pankarinkankaan psyko-
logian alaan kuuluva väitöskirja "Les-
kien keski-iässä tai myöhemmällä iällä 
solmimat uudet avioliitot: seurantatutki-
mus" tarkastettiin Itä-Suomen Yliopis-
tossa 25.11.2011.

Leskeytyneiden 
myöhemmän iän 

avioliitot ovat 
onnistuneita 

Kirsi Pakarinkangas
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Johanna Annola

Kukoista vanhustyön ammattilaisena! 
Tule mukaan opiskelemaan 

Vanhustyön erikoisammattitutkintoa.  
Autamme oppisopimusrahoituksen järjestämisessä.

Lisätietoja: www.medinter.fi  Katso heti!
Medinter

ajatuksella arjessa

1800-luvun lopussa Suomeen 
ryhdyttiin perustamaan köy-
häintaloiksi kutsuttuja laitok-
sia, joihin sijoitettiin huollet-
taviksi kaikki köyhäinhoidon 
elätit vammaisista aviottomiin 
äiteihin. Köyhäintalot olivat 
oman aikansa vastaus sosiaa-
lihuollon ongelmiin. 
Johanna Annolan tutkimukses-
sa tarkasteltiin köyhäintalon johta-
jan ammatin rakentumista ja amma-
tissa toimineita henkilöitä. Tulokset 
osoittavat, että köyhäinhoidon ylim-
mät virkamiehet sitoivat johtajuuden 
yhteiskuntaluokkaan ja sukupuoleen 
niin, että johtajan toimesta muodos-
tui 1900-luvun alkuun mennessä kes-
kiluokkainen naisammatti. Köyhäin-
talon johtaja oli siis yleensä köyhäin-
talon johtajatar.

Ammatin naisvaltaistumisen taus-

talla vaikutti sivistyneistön ja muo-
dostuvan keskiluokan näkemys, jon-
ka mukaan kasvatus ja hoiva olivat 
naisten erityisosaamisen aluetta, nais-
kansalaisen tärkein tehtävä. Tutki-
muksessa osoitettiin, että luodakseen 
köyhäintaloille mahdollisimman hy-
vät toimintaedellytykset köyhäin-
hoidon ylimmät virkamiehet sulki-
vat vähitellen miehet kokonaan pois 
köyhäintalon johtajan ammatista. Tä-
mä tapahtui rajaamalla kelpoisuuseh-
toja, valintamenettelyä ja johta jien 
koulutusta. 

Sukupuolella oli vaikutusta joh-
tajan ammatin palkkakehitykseen. 
Koska johtajan toimi miellettiin nais-
ten kutsumustyöksi, jolla oli myös 
uskonnollisia ulottuvuuksia, siitä ei 
aikalaisten käsityksen mukaan tar-
vinnut maksaa kovin suurta palk-
kaa. Tässä suhteessa johtajattaret 
rinnastuvat kansakoulunopettajiin 
ja sairaan hoitajiin. 

Köyhäintalot olivat kurinalaistavia 
laitoksia, joissa kerjäläisistä ja työt-
tömiksi jättäytyneistä oli tarkoitus 
kasvattaa ahkeria ja velvollisuuden-
tuntoisia "kunnon kansalaisia". Joh-
tajattarien oli sisäistettävä sivistyneis-
tön näkemys "kunnon kansalaisuu-
desta" voidakseen toimia kansalaisen 
mallina hoidokeille. Ihanne johtajatar 
oli koulutettu sivistyneistön edusta-
ja, ja tätä kautta johtajattaren ammat-
ti kytkeytyi tiiviisti kysymykseen yh-
teiskuntaluokasta. 

Tutkimuksen keskeiseksi teemak-
si kohosi johtajattaren ammattiin lii-
tetyn ideologian ja todellisuuden vä-

linen ristiriita. Johtajattarina toimi-
neet naiset eivät välttämättä kokeneet 
työtään yleväksi kutsumus tehtäväksi 
vaan ryhtyivät siihen pakon edessä, 
esimerkiksi taatakseen puoliorvoille 
lapsilleen elannon. Köyhät eivät ai-
na alistuneet nöyrästi osaansa vaan 
alkoivat kapinoida. Laitosten muu 
henkilökunta ja kuntien köyhäin-
hoitohallitukset, joiden olisi pitänyt 
auttaa johtajatarta tämän vaikeassa 
työssä, saattoivat evätä tukensa koko-
naan. Laajemmin ristiriitaisuudet hei-
jastavat yhteiskuntaluokkien erilai-
sia käsityksiä sukupuolesta ja kansa-
laisuudesta suomalaisen yhteiskun-
nan suuressa murroksessa.

Väitöskirja antaa uutta tietoa 
sosiaali työn varhaisvaiheista, suku-
puolijärjestelmän rakentamisesta ja 
keskiluokan noususta yhteiskunnal-
liseen valta-asemaan. Köyhäintalo-
jen kautta on mahdollista tarkastel-
la tuoreessa valossa myös 1900-lu-
vun alun poliittista kuohuntaa sekä 
vuoden 1918 tapahtumia. Johtajatta-
rien henkilökuvat tarjoavat lukijalle 
ensimmäistä kertaa mahdollisuuden 
kurkistaa hoiva-alan pioneerien elä-
mään ja sen myötä köyhäinhoitolai-
tosten kirjavaan arkeen.

Johanna Annolan väitös "Äiti, emän-
tä, virkanainen, vartija. Köyhäintalo-
jen johtajattaret ja yhteiskunnallinen äi-
tiys 1880-1918" (Mother, matron, civil 
servant, guardian. Poorhouse directresses 
and social motherhood in Finland, 1880-
1918) tarkastettiin Tampereen yliopistos-
sa 26.11.2011.
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Mitä on hyvä ikääntyminen? Esitim-
me tämän peruskysymyksen kolmel-
le Valtaa vanhuus -kampanjaa suun-
nittelemassa olleelle toimijalle. 

Vastaajina olivat Suomen 
setlementti liiton seniori- ja vanhus-
työn sekä opinto- ja kulttuuritoimin-
nan toimialajohtaja Pirkko Ruus-
kanen-Parrukoski, eläkkeellä ole-
va vanhus työn aktiivi ja entinen Sta-
kesin ylitarkastajaja Annikki Kor-
honen sekä Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liitto ry:n toiminnanjohta-
ja Marja- Liisa Kunnas.

Arvostavaa yhteisöllisyyttä
ja elinikäistä oppimista 
– Hyvä ikääntyminen on sitä, että 
ihminen on vanhetessaankin tasa-
vertainen kansalainen muiden kan-
salaisten joukossa. Hänen ääntään 
ja mielipiteitään kuunnellaan. Hänel-
lä on mahdollisuus toteuttaa itseään, 
Marja-Liisa Kunnas sanoo. 

– Ikäihmisten elämää arvioidaan 
nykyisin hyvin paljon hoidon ja pal-
velujen näkökulmasta. Silloin elä-
mästä tulee kallis kustannus. Mei-
dän pitäisi nähdä ihminen numeroi-

Hyvä ikääntyminen 
– Omannäköistä elämää arvostettuna yhteisön jäsenenä

den takana. Kaikki ihmiset ovat kui-
tenkin erilaisia persoonia, joiden si-
sällä on elänyt sama ihminen koko 
heidän elämänkaarensa läpi. Koke-
musta on vain vuosien varrella kart-
tunut yhä enemmän ja enemmän, 
Kunnas jatkaa.

Annikki Korhonen tarkastelee 
kampanjaa aidan molemmilta puo-
lilta. Toisaalta hän on ollut mukana 
kampanjan suunnittelussa ja toisaal-
ta hän voi kommentoida asiaa koh-
teen näkökulmasta, 11 vuotta eläk-
keellä olleen iäkkään ihmisen koke-
muksesta käsin.

– Sinä olet arvokas, merkittävä ja 
tarpeellinen ihminen, vaikka sinulla 
on ryppyjä ja sairauksia ja olet vanha. 
Ikääntyneen tulee saada olla oman 
elämänsä herra, joka saa elää sellais-
ta elämää, jota itse pitää hyvänä. Hy-
vässä elämässä ikääntynyt myös saa 
kaiken tarvitsemansa avun samal-
la itsestään selvyydellä kuin lapsi-
perheille tarjotaan neuvolapalvelut, 
Korhonen linjaa.

– Yhteisöihin kuuluminen on 
myös todella tärkeä hyvän ikääntymi-
sen kulmakivi. Tunne, että kuulun jo-

honkin, ja minua tarvitaan, on perus-
tarve, joka ei häviä koskaan. Yksi-
näisyys on meillä Suomessa aika iso 
riski tekijä ja kokemus yksinäisyydes-
tä on täällä vahva monella. Mitä van-
hemmaksi elää, sitä harvemmaksi käy 
ystäväjoukko ja lähi yhteisöjen, per-
heen, naapureidenkin merkitys ko-
rostuu. Tarvitaan joku, joka välittää 
ja auttaa tarvittaessa, Pirkko Ruus-
kanen-Parrukoski pohtii.

Ruuskanen-Parrukoski kokee 
myös elinikäisen oppimisen ajatte-
lun edistämisen tärkeäksi. 

– Ihminen oppii loppuun asti. Ai-
na tulee vastaan uusia asioita, jotka 
voi ja täytyykin ottaa haltuun. Tietoi-
suus mahdollisuudesta omien hen-
kisten voimavarojen vahvistamiseen 
tuo myös toivoa elämään. Oppimi-
nen on hauskaa ja iloista, ehkä siksi, 
että saa keskittyä siihen, mikä kiin-
nostaa. Pänttäämisen sijasta oppimi-
nen on oivallusta, jossa voi hyödyn-
tää kaikkea sitä elämänkokemusta, 
mitä matkan varrella on kertynyt.

”Vanha on kaunis”
Korhosen kokemuksen mukaan 

Hyvää ikääntymistä pohtivat toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas, eläkkeellä oleva ylitarkastaja Aulikki Korhonen ja 
toimialajohtaja Pirkko Ruuskanen-Parrukoski.
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Hyvä ikääntyminen 
– Omannäköistä elämää arvostettuna yhteisön jäsenenä

ikääntymiseen liittyy Suomessa stig-
ma, eli polttomerkki tai negatiivinen 
leima. Ikääntynyt ihminen nähdään 
usein hivenen huonompana kuin 
nuoremmat ihmiset.

– Tämän olen itse eläkeläisenä 
kokenut. En ole niin tasa-arvoinen 
kuin esimerkiksi nelikymppinen. Me 
ikääntyneet tulemme jollakin tavoin 
näkymättömiksi erityisesti 40-50 
-vuotiaiden seurassa. Ilmeisesti tällä 
ikäluokalla on oman elämän ruuhka-
vuodet ja kiireisyys päällä. Ehkä heil-
lä on vielä jonkinlainen pelko, että pi-
an minäkin olen vanha. Joku aavis-
tus voi olla, että tuvan takaseinä hää-
möttää. Sitten taas nuorempien pa-
rissa et enää olekaan näkymätön. Mi-
nä sanoisin, että nuoret näkevät van-
hat ihmiset, Korhonen sanoo.

– Vanha-sanahan on hyvin kau-
nis. Vanha viini, vanha puu; niillä on 
hyvin positiivinen arvovaraus. Jos-
takin syystä sitten, kun vanha onkin 
ihminen, varaus muuttuu jotenkin 
huonoksi. Vanhasta ihmisestä pitäi-

Vanhustyötä tekevien järjestöjen yhteinen Valtaa Vanhuus – Med Ålderns Rätt -kampanja haastaa syksyllä kaikki suoma-
laiset miettimään, miten teemme meidän jokaisen tulevaisuudesta hyvän. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto koordinoi 
kampanjaa, ja toivottaa jäsen järjestönsä lämpimästi mukaan. 

Kampanjan päätapahtuma, My Generation – Sukupolveni – Min Generation, järjestetään Helsingissä Senaatintorilla 
15.9.2012. Yleisötapahtuma on samalla kertaa sekä konsertti että tuhansien ihmisten mielenilmaus hyvän ikääntymisen 
puolesta. Lähde mukaan ja tuo myös ystäväsi, perheesi, harrastusporukkasi tai muu yhteisösi!

Kuntavaalien lähestyessä kampanjan viesti suunnataan kuntavaali ehdokkaille. Heidät kampanja haastaa kertomaan aja-
tuksensa hyvistä ja toimivista tavoista laittaa vanhuuden asiat kuntoon. Järjestöt ja yhdistykset voivat olla mukana myös 
tässä työssä, ja miettiä, miten eri tavoin voisivat lähestyä oman alueensa ehdokkaita sekä pitää kampanjaa esillä omissa 
tapahtumissaan ja tilaisuuksissaan syys-lokakuussa. 

Lisää tietoa kampanjan materiaalista & käytännön työstä Uudet Tuulet -lehden seuraavassa numerossa, Valli ry:n uu-
tiskirjeissä ja verkkosivuilla! 

Kampanjassa ovat mukana Folkhälsans förbund  rf, Ikäinstituutti, Miina Sillanpään Säätiö, Omaishoitajat ja Läheiset -liitto 
ry, Suomen Senioriasianliitto ry, Suomen Senioriliike ry, Suomen Setlementtiliitto ry ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry.

Lähde mukaan Valtaa Vanhuus – 
Med Ålderns Rätt -kampanjaan! 

si saada samalla tavoin positiivinen 
asia kuin vanha suuri puu. Me vanhat 
emme eroa millään tavoin nuorem-
mista, olemme vain erinäköisiä, kun 
olemme vanhoja. Meillä on ihan sa-
ma sielu, tarpeet, toiveet ja unelmat 
kuin nuoremmillakin. Ei siinä ole mi-
tään eroa. Muistan, että tämä asia oli 
kauhean vaikea ymmärtää, kun olin 
nuori, Korhonen pohtii. 

Senaatintorin voimannäyttö
Kampanjan kehittäjät odottavat 
Senaatin torille tuhansia ihmisiä, jotka 
näyttävät ulospäin, että tässä maas-
sa pitää jokaiselle taata tasa- arvoinen 
vanhuus. 

– Suomi tarvitsee hyvän ikäänty-
misen asennekampanjan, jotta jokai-
nen havahtuu siihen, että myös mi-
nä vanhenen. Jotta jokainen havah-
tuu miettimään, mitä minä voin teh-
dä sen eteen, että minunkin elämäni 
on turvattu ja pystyn elämään ihmis-
arvoista elämää ja merkittävän van-
huuden, Kunnas toteaa.

– Valtaa vanhuus -tapahtuma on 
yhteisöllinen tapahtuma. Odotan, 
että toimimme yhdessä ja tavoitte-
lemme yhdessä isoja asioita. Odo-
tan myös, että ikääntyneiden oma ää-
ni tulee kuuluviin ja kuulluksi mei-
dän omissa yhteisöissämme ja myös 
päättäjien korviin, Ruuskanen-Par-
rukoski sanoo. 

– Vanhuus pitää itse ottaa haltuun 
ja saada ihmiset oivaltamaan, että jo-
kainen tulee vanhaksi, jos elää. Ei ole 
muuta vaihtoehtoa. Yritämme saa-
da kaikki ihmiset liikkeelle, Korho-
nen sanoo.

Tapahtumassa esitetään haasteita 
sekä kunnille että tuleville kunnallis-
vaaliehdokkaille. Nämä haasteet pi-
tää saada myös toiminnaksi.

– Siksi siellä kannattaa jokaisen olla 
paikalla, Kunnas sanoo painokkaasti.

Teksti: Jari Peltoranta
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Tiia Fredriksson
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Muusikko Jukka Poika kurkis-
ti edellisten sukupolvien sie-
lunmaisemaan levyttäessään 
uudestaan Veikko Lavin hitte-
jä. Syksyllä hän esiintyy Valtaa 
Vanhuus -kampanjan pääta-
pahtumassa hyvän ikääntymi-
sen puolesta. 
Kuinka moni kolmikymppinen pää-
see tekemään töitä kokeneen, liki 
80-vuotiaan kollegan kanssa? Aika 
harva, mutta muusikko Jukka Pojan 
kohdalle tämä onni on osunut.

– Olen aina pitänyt laulaja Vieno 
Kekkosen raikkaasta lauluäänestä 
ja valoisista tulkinnoista. Ensi kesä-
nä pääsen yhteisille keikoille hänen 
kanssaan, Jukka Poika kertoo. 

Hän on myös esiintynyt samal-
la levyllä jazzmuusikko Erik Lind-
strömin kanssa. Molempiin tapauk-
siin liittyy arvostus ja kunnioitus pit-
kän linjan ammattilaisia kohtaan.

Yhteistyö alkoi sen jälkeen, kun 
Jukka Poika oli levyttänyt vuonna 
2008 joukon Veikko Lavin tuttuja 
vanhoja kappaleita. Ne veivät muu-

Veikko Lavin jalanjäljissä

sikon syvälle edellisten sukupolvien 
sielunmaisemaan.

– Lavin kappaleissa on osittain 
synkkiäkin ajankuvia ja tarinoita, sel-
laisia kulttuurin kuvia joita oli tär keää 
käydä läpi. Ne saivat miettimään, mi-
ten erilaista elämää Suomessa on elet-
ty melko vähän aikaa sitten. Kuten 
Nälkälinna-kappale, joka kuvaa La-
vin omaa karua lapsuuden maisemaa 
Kotkassa. 

– Näiden ajallisten kerrostumien 
tunteminen on minulle mielen ja sy-
dämen sivistystä, Jukka Poika sanoo. 

Kampanja laittaa 
asenteet remonttiin
Keväällä Jukka Poika sai pyynnön 
lähteä mukaan vanhustyötä teke vien 
järjestöjen yhteiseen Valtaa Vanhuus 
-kampanjaan, joka käynnistyy syys-
kuun alussa. Pyyntöön oli helppo 
vastata myöntävästi. 

– Vanhuus koskettaa meitä kaikkia, 
siksi se on jokaiselle läheinen asia, 
Jukka Poika sanoo.

Viime vuosina hän on seurannut 

itse läheltä oman isoisänsä laitos-
hoitoa. 

– Hoidon epäkohdista on per-
heessämme puhuttu paljon. Mones-
sa asias sa tuntuu siltä, että kyse ei ole 
resursseista vaan tahdosta. Siitä, että 
oltaisiin oikeasti kiinnostuneita van-
hojen ihmisten hyvinvoinnista. Ra-
ha on helppo syntipukki, vaikka oi-
keasti kyse olisi asenteista.

Nimenomaan vanhoihin ihmisiin 
liittyvät asenteet pitää hänen mieles-
tään laittaa remonttiin. Erityisesti tä-
mä koskee päättäjiä. 

– Meidän yhteiskunnassa ne, joilla 
on jonkinlaiset kanavat käytettävis-
sään, saavat kyllä äänensä kuuluviin. 
Mutta sitten ovat  nämä "tuottamat-
tomat" ryhmät kuten lapset ja van-
hukset, joilta ilmeisesti voidaan jat-
kuvasti vain ottaa pois.

Päättäjien lisäksi asennemuutosta 
tarvittaisiin jokaisen omassa arjessa. 

– Vastuu on meillä kaikilla. Yksit-
täinen työntekijäkin voi tehdä pal-
jon hyvää.

Vanhana ihminen 
puhkeaa kukkaan
Entä nuoren miehen oma ikääntymi-
nen, millaisia ajatuksia se herättää?

– Vielä joitain vuosia sitten van-
heneminen tuntui pelottavalta, aja-
tus siitä että aktiiviset ikävuodet vä-
henevät, Jukka Poika sanoo. 

– Harrastan itse skeittausta, ja mi-
tä enemmän ikää kertyy, sitä pahem-
min siinä voi loukata itsensä. Asiois-
ta luopuminen pelotti.

Viime aikoina mieleen on hiipinyt 
hiljainen hyväksyntä. 

– Tajuan entistä paremmin, että ai-
ka on rajallinen ja omat kiinnostuk-
sen kohteet pitää suunnata oikein. 
Omaan tulevaisuuteensa voi myös 
vaikuttaa paljon.

– Osa harrastuksistani on sellai-
sia, että ne voivat syventyä iän myö-
tä, esimerkiksi meditaatio. Tällaisis-
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Veikko Lavin jalanjäljissä
sa asioissa ihminen saattaa puhjeta 
kukkaan vasta vanhemmiten.

– Ajattelen niin, että ilon ja inspi-
raation pitää säilyä vanhanakin. Siksi 
on tärkeää huolehtia hyvin sekä hen-
kisestä että fyysisestä hyvinvoinnista.

Muusikon mielestä on selvää, että 
hyvinvoinnissa on kyse paljon laa-

jemmista asioista kuin lääkitykses-
tä ja vaipoista. 

– Olisi mahtavaa, jos vanhuksil-
le tarjottaisiin julkisissa palveluissa 
enemmän myös muita kuin lääkärin 
palveluita: asioita, jotka ylläpitävät 
onnellisuutta ja terveyttä. Haluaisin, 
että tarjolla olisi kulttuurikokemuk-

sia ja erilaisia mietoja terapiamuotoja.
– Myös liikunnan ylläpitäminen 

olisi tärkeää kaikille. Hyvät rutiinit, 
kuten lempeä lihasharjoittelu ja ve-
nyttely, sopivat melkein kaikille ja 
voivat pitää terveyttä yllä pitkään.

Teksti: Noora Jokinen
Kuva: Jukka Poika
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KÄKÄTE-projekti tuotti seniori-
teatteriryhmä Kutkutuksen esi-
tyksen Ikäihminen kohtaa tekno-
logian Lasipalatsin isoon saliin 
Helsingissä helmikuussa. Ta-
pahtuma oli osa World Design 
Capital Helsinki 2012  design-
pääkaupunkiviikonlopun tar-
jontaa ja keräsi paikalle yli 200 
henkisen yleisön.
Esitys avasi yleisölle ikäihmisten ar-
jen haasteita. Teknologia kehittyy 
huimaa vauhtia, mutta harvoin ikä-
ihmisten ehdoilla. Koskettava ja huu-
morilla höystetty esitys kertoi mm., 
miten kännykkään tilattu junalippu ei 
kelvannutkaan ja asiakas joutui ulos 
vieraalla asemalla, miten pankki-
automaatti nielaisi kortin ja jätti ra-
hattoman ikäihmisen pulaan sekä mi-
ten lääkäriajan tilaaminen onnistuu 
enää vain automaattisen ajanvaraus-
järjestelmän kautta – jos onnistuu.

Ikäihminen kohtaa teknologian -esi-
tys taltioitiin ja sitä tullaan käyttä-
mään keskustelun virittäjänä KÄKÄ-
TE-projektin järjestämissä tilaisuuk-
sissa. Taltioinnin lainaamisesta mui-
hin tilaisuuksiin voi tiedustella alle-
kirjoittaneelta.

Teknologia avuksi ihmisten 
paikantamisessa ja muita 
uusia julkaisuja
Uudessa oppaassa esitellään yli 20 
Suomessa myynnissä olevaa GPS-
paikannuslaitetta sekä muutamia 
paikannus ohjelmia. Lisäksi op-
paassa esitellään laitteita, joilla voi-
daan paikantaa tavaroita kotiolois-
sa. Omaisten ja ikäihmisten lisäksi 
opas on hyödyllinen myös vanhus-
työn ammattilaisille sekä apuväline-
asioista vastaaville henkilöille. Opas 

antaa myös vihjeitä siitä, mitä asioi-
ta on hyvä huomioida laitteita han-
kittaessa.

– Paikannuslaite on hyvä apuväli-
ne, jonka avulla voidaan usein paran-
taa ikäihmisen elämänlaatua ja samal-
la vähentää omaisten huolta, oppaan 
tekijä Kristina Forsberg toteaa.  

– On silti syytä muistaa, että lait-
teissa on paljon eroja eikä mikään 
tekninen järjestelmä toimi aina täy-
dellisesti. Siksi laitteen valintaan, 
käyttöönottoon ja ylläpitoon on pe-
rehdyttävä huolella.

Tänä vuonna KÄKÄTE tuottaa 
useita selvityksiä, oppaita ja muuta 
ikäteknologiaan liittyvää uutta. Ke-
vään kuluessa ilmestyvät paikannus-
oppaan lisäksi Asunnon lukitusopas 
sekä Automaatit ja maksupäätteet 
-käyttäjätutkimus. Loppuvuodesta 
valmistuvat muun muassa Kevyt-
hissi kotiympäristöön: opas hankki-
jalle sekä Teknologian tarvekartoi-
tuksesta pilotointiin -selvitys jäsen-
yhteisöissä. 

Tulevia tapahtumia   
• KÄKÄTE-projekti on esillä 
TERVE- SOS 2012 -messuilla Tam-
pere-talossa. Tervetuloa kuulemaan 
mm. projektin uusista julkaisuista!
• 6.9.2012 KÄKÄTE-seminaari: Jär-
jestöt ja yritykset yhteistyöhön!, Hel-
sinki. Syksyn KÄKÄTE-seminaaris-
sa pohditaan uusia keinoja saattaa 
yritykset ja järjestöt parempaan yh-
teistyöhön.
• 28.9.2012 HOPEAMARKKINAT 
Hyvä Ikä 12 -messujen yhteydessä, 
Tampere. HOPEAMARKKINOIL-
LA viritetään taas keskustelua ikä-
ihmisten kanssa toiveista, ajatuksista 
ja ehdotuksista teknologian suhteen. 
• 1.11.2012 Ikäihminen, design ja tek-
nologia – riitasointuja vai sinfonista 
harmoniaa? on KÄKÄTE-projektin 
ja Toimivan kodin yhteinen seminaa-
ri, jossa eri alojen huippu osaajat poh-
tivat hiertymiskohtia mutta myös uu-
sia yhteistyön mahdollisuuksia. 

Teksti: Lea Stenberg
Kuva: Leena Valkonen

KÄKÄTE  opastaa, 
kouluttaa ja innostaa!

Senioriteatteriryhmä Kutkutuksen esitys Ikäihminen kohtaa teknologian avaa 
yleisölle ikäihmisten arjen haasteita koskettavalla ja hauskalla tavalla. Esitys 
nähtiin Helsingissä helmikuussa.
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Vapaaehtoisuus vaikuttaa -projek-
tin (2012) päätehtävänä on levit-
tää ja juurruttaa Osaaja -projektin 
(2009-2011) tuloksia ja toimintamal-
leja uusiin toimintaympäristöihin ja 
työ yhteisöihin. Tulosten levittämis-
työssä projekti jalkautuu eri puolille 
Suomea 5-7 paikkakunnalle. Alueel-
liset tilaisuudet toteutetaan Vallin 
projektien yhteistyönä sekä yhteis-
työssä HelsinkiMissio ry:n kanssa. 
Kevään 2012 aikana järjestettävien 
tilaisuuksien yhteydessä pidettävis-
sä työpajoissa perustetaan Vapaa-
ehtoisuus vaikuttaa -projektin joh-
tamat ja koordinoimat paikkakun-
takohtaiset vapaaehtoistoiminnan 
kehittämistyöryhmät. Paikallinen 
työryhmä perustetaan jos siihen il-
moittautuu edustaja vähintään kol-
melta eri toimijalta. Työryhmiin ote-

taan mukaan ensisijaisesti vanhusten 
palvelu yksiköiden vapaaehtoistoi-
minnan ohjaajia. Tavoitteena projek-
tissa on perustaa 3-5 kehittämistyö-
ryhmää. Vapaaehtoisuus vaikuttaa 
-projekti koordinoi työryh mien toi-
mintaa vuoden 2012 loppuun saak-
ka, minkä jälkeen kukin työryhmä 
voi jatkaa toimintaansa itsenäisesti. 

Huhtikuun 2012 loppuun men-
nessä on projektiin perustettu kak-
si vapaa ehtoistoiminnan kehittä-
mistyöryhmää, toinen Vantaalle ja 
toinen Ouluun. Perustetuissa työ-
ryhmissä on mukana 16 eri toimi-
jaa, joista kuusi edustaa järjestökent-
tää ja kahdeksan kuntasektoria. Mu-
kana on myös yksi kehittämishanke 
sekä yritysmuotoinen hoivapalvelu-
keskus. Vapaa ehtoisuus vaikut-
taa -projektissa saatujen kokemus-

Vapaaehtoisuus vaikuttaa
ten mukaan kenttä tason toimijoilta 
löytyy paljon kiinnostusta ja tahtoa 
sektori rajat ylittävään yhteistyöhön.

Projektin kotisivuille päivitetään 
alueellisissa tilaisuuksissa ja kehit-
tämistyöryhmien kokouksissa kä-
siteltyjen teemojen alustuksia. Ko-
tisivuilta löytyy mm. vapaaehtois-
toiminnan organisointiin sekä pal-
velutalon henki löstön sitouttamiseen 
liittyviä esityksiä – käy katsomassa 
menemällä Vallin kotisivujen projek-
tit -osioon. 

Vapaaehtoisuus vaikuttaa -pro-
jekti konsultoi kaikissa vapaaehtois-
toiminnan kehittämiseen liittyvissä 
asiois sa – siispä rohkeasti kysymään!

Jarkko Utriainen 
Vapaaehtoisuus vaikuttaa -projekti  

Vallin Etsivä mieli -projekti on käyn-
nistynyt maaliskuun alussa. Projek-
tissa kehitetään yhteisöllinen, välit-
tävä verkosto "ketään ei jätetä" se-
kä osallisuutta tukevia voimaannut-
tavia toimintamuotoja, jotka estävät 
kotona asuvien ikääntyneiden syrjäy-
tymistä, turvattomuutta, yksinäisyyt-
tä. Kehittämistyö tukee ikääntyvien 
hyvinvointia, toimintakykyä, mielen 
terveyttä sekä itsenäistä selviytymis-
tä ja kotona asumista. 

Työmenetelminä projektissa käy-
tetään etsivätoimintaa, verkostotyö-

Etsivä mieli
tä, neuvontaa, palveluohjausta, eri-
laisia ryhmätoimintamuotoja, kou-
lutusta ja tiedottamista. Projektin 
kohde ryhmänä ovat yli 65 -vuotiaat 
syrjäytymisvaarassa olevat ikääntyvät 
sekä henkilöt, jotka haluavat toimia 
avun tarpeessa olevien etsijöinä, tuki-
joina sekä mielekkään toiminnan to-
teuttajina. Kehittämistyön tuloksena 
projektialueille luodaan pysyvä pai-
kallinen tukiverkosto, johon kutsu-
taan mukaan seurakuntien diakonia-
työ, kotipalvelu, eläkeläisjärjestöt jne. 

Projektin resursseina ovat valta-

kunnallinen koordinointiprojekti 
ja viisi alueellista projektia. Etsivä 
mieli tekee yhteistyötä Eläkeliiton ja 
Mielenterveys seuran kanssa. Tampe-
reen Kotipirtin hallinnoima projekti 
aloitti toimintansa maaliskuun alus-
sa ja Vanhusten Palvelutaloyhdistyk-
sen hallinnoima Helsingin projekti 
aloittaa toukokuussa. Kolme muu-
ta alueellista projektia ratkeaa kulu-
van vuoden RAY-avustuspäätösten 
valmistuttua.

Anu Kuikka
Etsivä mieli-projekti

Kuusi tamperelaista vanhustyön jär-
jestöä loi Sijaispankin työvoiman rek-
rytoinnin helpottamiseksi. Rekry-
tointia kehittämällä ja ennakoimalla 
järjestöt saivat huomattavaa etua työ-
voiman hankinnassa. Samalla säästyi 
esimiesten aikaa työyhteisön perus-
tehtäviin ja kehittämiseen. Sijaisten 
haussa hyödynnettiin yksinkertaista 
ja selkeää selainpohjaista ohjelmaa 

TOHO kehittämässä Sijaispankkia
- Työviestiä. Ennakoiva rekrytointi 
tuo kaksinkertaisen määrän työnte-
kijöitä sijaislistoille sekä uusia osaa-
jia työyhteisöihin.

Olennaista rekrytoinnin kehittämi-
sessä on, että työntekijöiden tehtä-
väkuvat ovat selkeitä sekä perehdyt-
täminen on johdonmukaista ja kun-
nossa.

Rekrytoinnin kehittämisessä oli 

mukana Työssä On Hyvä Olla (TO-
HO) -projektissa työntekijät ja sen 
arviointi toteutui projektin suunnit-
telijan Anu Kuikan opinnäytetyönä 
(Laurea YAMK). 

Kehittämistyön tuloksia kuvataan 
myös TOHO -projektissa valmistu-
neessa 24/7 Työvoiman turvaami-
nen julkaisussa. Julkaisua voi tilata 
liitolta  www.valli.fi
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Simo Ylikarjula: Vanheneminen kiel-
letty? Elämänkokemuksen puolustus
Kirjapaja 2011

Vanheneminen kielletty? Elämänkoke-
muksen puolustus -kirjan on kirjoitta-
nut teologian tohtori, tietokirjailija ja 
sairaalapappi Simo Ylikarjula. Hän 
toteaa kirjassaan, että yhteiskunnas-
samme on vanhusten hyvään hoi-
toon tähtääviä neuvottelukuntia ja, 
että maassamme kunnioitetaan YK:n 
ikääntyneitä ihmisiä koskevia peri-
aatteita. Pidämme tai ainakin olem-
me pitävinämme itseämme humaa-
nina sivistysvaltiona, jossa vanhois-
ta ja heikoista pidetään huolta. Meil-
lä ei periaatteessa jätetä vanhuksia 
heitteille, vaan heille yritetään taa-
ta valoisa ja huoleton vanhuus, siinä 
määrin kuin se nyt yleensä on mah-
dollista. Hänen mielestään asenteet 
ovat kääntyneet vanhuutta halvek-
sivaan suuntaan ja tämä näkyy käy-
tännössä taloudellisten voimavarojen 
supistamisena vanhusten hoidossa. 

Ylikarjula käsittelee kirjassaan 
kaiken laisia vanhenemiseen liittyviä 
ongelmia, kuten muistin heikkene-
mistä, yksinäisyyttä ja masentunei-
suutta. Lisäksi hän kertoo vanhene-
misesta Raamatussa, ikään liittyväs-
tä hengellisyydestä ja kuoleman koh-

taamisesta.
Ylikarjula yrittää tekstissään tor-

jua vanhuuteen liittyviä kielteisiä, vir-
heellisiä ja vahingollisia mieli kuvia. 
Eivät vanhat ihmiset ole turhia ja 
hyödyttömiä kuten annetaan ym-
märtää. He ovat usein yhä toimeli-
aita. Vanhustenhuoltokin toimii suu-
relta osin vanhusten omatoimisena 
vapaa ehtoistyönä ikätoveriensa hy-
väksi ja isovanhempina vanhukset 
toimivat lastenlastensa kaitsijoina ja 
vapauttavat työikäiset vanhemmat 
työhönsä. Monet harjoittavat van-
hoina vireätä toimintaa yhteiskun-
nan hyväksi. Vanhoilla on myös pal-
jon hyödyllisiä tietoja sekä taitoa, jon-
ka merkitystä ei sovi väheksyä. Yli-
karjula to teaa lisäksi, että ihmisellä 
on itseisarvo kristillishumanistisen 
ihmis käsityksen mukaan. Myös hei-
kolla, sairaalla ja ikääntyneellä on ar-
vonsa ihmisenä ilman omaa ansio-
taan. Vanhukset eivät ole pelkästään 
taloudellinen menoerä.  Tästä teok-
sesta voi olla hyötyä kaikille ihmisil-
le, toteaa kirjoittaja lopuksi. 

Anu Kuikka

Aira Heinänen (toim.): Ikäihmisten 
kulttuurimuistot talteen
Käpyrinne ry 2012

Aira Heinänen on tullut tutuk-
si lehdessämme vanhoista esineis-
tä ja niiden keräilijöistä kertovassa 
sarjassaan Esineet kertovat. Ennen 
tätä sarjaa hän toimitti lehteemme 

sarjan Keräilyn salat. Aira Heinänen 
on myös Käpyrinteen vantteratoi-
minnan aktiiveja. Viime vuonna Kä-
pyrinteen kuukausittaisten vanttera-
torstai-iltojen aiheena oli "Ikäihmis-
ten kulttuurimuistot talteen". Teema-
illoissa vierailivat monet eri alojen 
asiantuntijat – joista monet ovat tut-
tuja nimiä keräilystä kiinnostuneille.

Aira Heinänen on toimittanut alus-
tuksista kirjasen Ikäihmisten kulttuuri-
muistot talteen. Opas toimii mainiona 
johdatuksena keräilyn maailmaan se-
kä erilaisten kulttuuri esineiden mer-
kitykseen ikäihmisten elämässä ja ko-
deissa. Esimerkiksi monen ikäihmi-
sen lapsuudenkodin Arabian astiat ja 
astiastot olivat joka päiväisessä käy-
tössä, mutta nyt ne ovat suosittuja ja 
arvokkaitakin keräily kohteita. 

Vappu Taipale on kirjoittanut op-
paaseen mainion johdantoluvun, ja 
hän korostaa aiheellisesti, että kult-
tuuri syntyy muistoista ja tarinoista, 
ja ne rakentavat meitä ihmisinä. Kult-
tuurin ja muistojen kautta syntyvät 
juuret, ja ne on tärkeätä välittää lap-
sille ja uusille sukupolville.

Opas tuo esille sen, että melkein 
mitä tahansa voi kerätä ja kerätään-
kin – tämän osoittaa kamari neuvos 
Kari Rahialan erinomainen artikke-
li - mutta myös niin, että jokin sattu-
malta löytynyt esine voi olla kulttuu-
risesti hyvin mielenkiintoinen ja ar-
vokas. Itse pidän kiehtovana sivulla 
33 olevaa pullon kuvaa, jonka sisäl-
töä arvuutellaan. Pullossa on komea 
etiketti. Samalla tulee esille se, että 
Orimattilassa on Pullo museo.  En-
pä tiennyt ennestään.

Vierailin muuten hiljakkoin ystävä-
ni luona Lauttasaaressa. Hän oli pe-
lastanut taloyhtiön roskiksesta kolme 
kirjaa, joista jokaisen arvo on useam-
pi sata euroa. Talossa kuolleen henki-
lön omaiset olivat varmaan ne sinne 
heittäneet siivotessaan kuolin pesää. 
Kunpa valistus tehoasi paremmin ja 
ymmärrettäisiin, että vanhoilla esi-
neillä voi olla arvaamatonta arvoa! 
Jos ei rahallista, niin ehkä kulttuuri-
historiallista arvoa.

Kari Uittomäki

Simo Ylikarjula: Vanheneminen kiel-
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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

Terttu Lensu: Mummo vastaan muu 
maailma
Kustannusosakeyhtö Paasilinna 2011

Kirjassaan Mummo vastaan muu maail-
ma Terttu Lensu kertoo havainnois-
taan maailman menosta mummo-
ikäisen silmin. Kirja on kokoelma 
lyhyitä, erillisiä juttuja mummouden 
maailmasta. Tästä syystä kirjan voi 
lukea missä järjestyksessä tahansa.

Lensu kertoo kirjansa mummo-
jen olevan osin kuvitteellisia, osit-
tain hän on löytänyt esimerkit ym-
päröivästä mummomaailmasta ja osa 
mummoista on häntä itseään. Tästä-
kö syystä kaikki mummolajit tuntu-
vat mummolukijasta tutuilta? 

Lukija voi alkuun miettiä, mihin 
mummo pääalajityyppiin hän kat-
soo itse kuuluvansa. Kirjailijan mu-
kaan meitä on montaa lajia: sankari-
mummo, uramummo ja radikaali-
mummo. Joukossa vilahtelevat myös 
alkuperäismummo ja vihainen mum-
mo (onpa kerrakseen m-kirjaimia!)

Terttu Lensu on oiva sanankäyt-
täjä ja tarkka havainnoitsija. Hän 
ihmettelee asioita, joihin ei ennen 
törmännyt. Tällaisia ovat julkisissa 
kulku välineissä meikkaavat nuoret 
naiset, jotka leväyttävät esiin koko 
kauneus arsenaalinsa ja aloittavat täy-
dellisen kauneusrituaalinsa unohta-
matta hiusten viimeisteltyä lak kausta. 
Ihmetyksen aiheena on myös se, et-
tä meilläkin myydään niin kalliita 
merkki käsilaukkuja, että liikkeiden 
ovella on vartija. Hän pohtii myös 
– monen varttuneen tavoin – miten 
eri tavoin suhtaudutaan sanaan eläke-
läinen. Hänen mielestään jotkut hä-
peävät koko sanaa. Kirjailijalla on hy-
vä neuvo heille: sana on myönteinen, 
sillä sehän alkaa kehotuksella elä! 

Kirjan jutut soveltuvat erinomai-
sesti luettavaksi ääneen ja kirvoitta-
maan nauruja esimerkiksi palveluta-
lon lukupiirissä: yhteinen nauruhan 
on sosiaalista liimaa.

Annikki Korhonen

Aini-Kristiina Jäppinen: Onnistu yh-
dessä! Työyhteisön kehittämisen 10 
avainta. 
PS-kustannus 2012

Akatemiatutkija Aini-Kristiina Jäp-
pinen on perehtynyt oppimiseen ja 
johtamiseen. TenKeys® -malliin pe-
rustuen hän kuvaa teoksessaan On-
nistu yhdessä! Työyhteisön kehittämisen 10 
avainta yhteisöllisyyden rakentami-
sen prosessia. Malli sisältää kymme-
nen avainta, joiden kautta johtajuut-
ta voidaan tutkia yhteisöllisenä op-
pimisena. Jäppinen vertaa teostaan 
energiatehokkaaseen talopakettiin. 
Lupaus täyttyy, sillä mitään mullis-
tavan uutta hän ei esitä lukijan han-
kintalistalle, vaan tarjoilee tutut yh-
teisön rakennusaineet selkeästi, yti-
mekkäästi ja konkreettisesti. 

Avaimet ovat vuorovaikutuksel-
le rakentuvia, niiden avulla peila-
taan niin yhteisön jäsenten asentei-
ta kuin varsinaista toimintaakin. Malli 
on vahvasti prosessipohjainen, edis-
tymiseen luottava kehys, jossa kirkas-
tetaan yhteisön tavoitteiden ja toi-
minnan välistä suhdetta. Asiantunti-
juus on yksi avaimista ja sen Jäppinen 
määrittelee yhteisön tarpeen avulla. 
Asiantuntijuus on määriteltävä ja sel-
vitettävä mitä yhteisö tarvitsee, mitä 
se jo omistaa ja miten asiantuntijuus 
on käytössä. Asiantuntijuutta on jaet-
tava ja sen on jakauduttava. Jakami-
sen edellytyksenä on, kuten Jäppinen 
toteaa: "Yhteinen refl ektointi on jae-

tun johtajuuden jatkumo."
Äly, tunne ja tahto ovat vahva 

kolmi kanta kun Jäppinen kuvaa avai-
mia, samalla muistuttaen ettei mi-
kään avaimista ratkaise yksinään yh-
tälöä vaan tarvitaan kokonaisuutta 
ja sen harmoniaa. Yhteisö tarvitsee 
toiminnalleen lisäksi arvot ja suun-
nan. Keskeinen sanoma on, että yh-
teisöllisyyttä voidaan kehittää ja pa-
rantaa, tulevaisuuteen voi vaikuttaa 
tietoisella toiminnalla. Jäppinen on 
onnistunut kirjoittamaan teoksen, jo-
ka käytännönläheisyydessään ja mo-
nikäyttöisyydessään ansaitsee kuulua 
jokaisen työyhteisön käsikirjastoon.

Mervi Leivo
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Ajankohtaista Vallissa    1.5.-1.6.

Ristikko /2012 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 0504098470 tai 
Pia Ojala 0504035657

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

Valli mukana 
TERVE-SOS -messuilla

Vanhusalan keskusjärjestöt Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto, Vanhus-
työn keskusliitto ja Ikäinstituutti 
ovat TERVE-SOS -messuilla yhtei-
sellä osastolla. TERVE-SOS -messut 
järjestetään Tampereella, Tampere-
talossa 8.-9.5. Jo viime vuonna van-
husalan keskusjärjestöt olivat muka-
na TERVE-SOS -messuilla yhteisel-
lä osastolla.

Verkkoasiointia varten järjestö hakee 
käyttöoikeudet ja tunnukset lomak-
keella, joka löytyy aineistopankista 
(aineistopankki - lomakkeet - muut).

Jotta verkkoasiointiin pääsee asioi-
maan, täytyy järjestön hakea käyttö-
oikeudet ja tunnukset. Kun verkko-
asiointi avataan, sen linkki löy-
tyy RAY:n verkkosivujen Järjestöt- 
osiosta. Alkuvaiheessa verkkoasioin-
ti on suomen kielellä ja ruotsinkieli-
nen versio julkaistaan myöhemmin.

Käyttöoikeuslomake lähetään 
avustusosaston toimistotiimille jo-
ko postitse tai sähköpostin liittee-
nä osoitteeseen asiointituki@ray.fi. 

RAY:n avustushakemus 
tehdään verkossa – hae 
ajoissa käyttöoikeudet

Käyttöoikeuksia on haettava lo-
makkeella siksi, että RAY:n on viran-
omaisena voitava varmistua siitä, että 
käyttöoikeuden hakijalla on valtuu-
tus hakea organisaation puolesta tun-
nuksia. Lisäksi tietosuojavaatimuk-
set edellyttävät kirjallista hakemista.

Järjestöille tiedotetaan verkko-
asioinnin etenemisestä ja toukokuun 
sekä syyskuun hakujen tekemisestä 
verkon kautta RAY:n verkkosivuil-
la, Avustusinfo-uutiskirjeissä ja Tuki-
potti-lehdessä.

Lisätietoja saa avustusosaston toi-
mistosta numerosta 09 437 01 tai 
laittamalla sähköpostia osoitteeseen 
asiointi tuki@ray.fi

Vanhuspalvelulaista 
uusi luonnos

Vanhuspalvelulain uuden luonnok-
sen tavoitteena, on että iäkäs henki-
lö kokee elämänsä turvalliseksi, mer-
kitykselliseksi ja arvokkaaksi. Lähtö-
kohtana palvelujen saannille on iäk-
kään henkilön toimintakyky, ei ikä 
sinällään. 

Lakia sovelletaan vanhuuseläke-
ikäiseen väestöön sekä sellaiseen iäk-
kääseen henkilöön, jonka toiminta-
kyky - fyysinen, kognitiivinen, psyyk-
kinen tai sosiaalinen – on merkittä-

västi heikentynyt ikääntymisen myö-
tä alkaneen tai pahentuneen sairau-
den tai rappeutumisen vuoksi.

Ohjausryhmä ehdottaa, että iäk-
käällä henkilöllä on oikeus tehdä ha-
kemus palvelujen saamiseksi myös 
suullisesti. Kiireellisessä tapaukses-
sa viranomaisen olisi tehtävä palve-
luja koskeva päätös ja järjestettävä 
palvelut viipymättä. Päätös olisi teh-
tävä joutuisasti myös kiireettömissä 
tapauksissa. Iäkkäällä henkilöllä olisi 
oikeus saada hänelle myönnetyt kii-
reettömät palvelut viimeistään kol-
men kuukauden kuluessa päätöksen 
tekemisestä. Iäkkään henkilön tar-
vitsemien sosiaalipalvelujen myöntä-
mistä helpottaa se, että palvelutarve 
on monipuolisesti selvitetty.

Tavoitteena on, että iäkkäälle ih-
miselle annetaan mahdollisuus yllä-
pitää toimintakykyään ja että hänel-
lä on mahdollisuus sosiaalisiin suh-
teisiin ja mielekkääseen tekemiseen. 
Laitoshoito tulee kyseeseen ainoas-
taan silloin, kun se on välttämätön-
tä iäkkään henkilön arvokkaan elä-
män ja turvallisen hoidon kannalta.

Ohjausryhmä luovutti valmiste-
lemansa ehdotuksen peruspalvelu-
ministeri Maria Guzenina-
Richardsonille torstaina 19. huh-
tikuuta.
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Ristikko 3-4/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 6.9.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!

Ajankohtaista Vallissa    
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Esineet kertovat

55 Aivot innoittuvat Musta Pekka -korteista

Pirkko Lahti (s.1941) on tun-
nettu psykologi, mielenterveyden 
asian tuntija ja loistava ihmissuhde-
kysymysten tulkki, puhuja ja kirjoit-
taja, aikaansaapa. Hänen ansioluet-
telonsa on laaja ja vieläkin hän on 
kehittämässä sosiaali- ja terveyden-
huoltoa sekä ideoimassa nokkelia ta-
pahtumia.

Pirkko Lahti kuuluu Requim- 
yhdistykseen eli kerää sielunmessu-
ja. 2900 säveltäjää on luonut 4400 
sielunmessua; Pirkon kokoelmassa 
niitä on nelisenkymmentä. Sielun-
messuja on sävelletty kuoleman tilan-
teeseen, mutta ne ovat vaikuttavuu-
dessaan varsin käyttökelpoisia kai-
kissa elämän käännekohdissa. Tun-
nettuja suomalaisia sielunmessujen 

säveltäjiä ovat Joonas Kokkonen, 
Einojuhani Rautavaara ja Heik-
ki Sarmanto.

Aiemmin Pirkko Lahti keräsi suo-
malaista työväenliikettä käsittelevää 
sekä seksuaalipsykologista kirjalli-
suutta. Niin ikään hän on kiinnos-
tunut työaiheisista ja horoskooppin-
sa mukaisista leijona -postikorteista. 

Tosi harvinainen 
keräilyharrastus
Pirkko Lahdella on harvinainen 
keräily harrastus. Parikymmentä 
vuotta sitten hän koukkuuntui las-
ten pelikortteihin, jotka muistamme 
Mustana Pekkana tai Hullunkurisina 
perheinä. Pelit koostuvat 52 kortis-
ta, jotka esittelevät 13 isän ammatin 

mukaista perhettä. Perheen isä, äiti, 
poika ja tyttö on vekkulisti nimetty 
ammattia kuvaavalla sukunimellä ja 
siihen sointuvilla etunimillä. Pelaa-
jat koettavat koota mahdollisimman 
monta kokonaista perhettä ja häviäjä 
on se, jolle Musta Pekka lopulta jää. 

Perheenisiä ovat mm. leipuri Rin-
keli, kalastaja Lohi ja muusikko Soin-
tu. Etunimetkin rimmaavat keksit-
tyyn hupaisaan sukunimeen. Nyt 
Pirkko Lahti tavoittelee aitojen ih-
misten  ammattia kuvaavia suku-
nimiä, jotka todella ovat tutuiksi 
tulleet. Esimerkkeinä hänen kokoel-
mansa henkilöistä mainittakoon sää-
tieteilijä Pekka Pouta, Metsähalli-
tuksen pääjohtaja Lauri Kirves ja 
opettaja Leena Pänttääjä. Haastat-

Pirkko Lahti koukkuuntui parikymmentä vuotta sitten lasten pelikortteihin, jotka muistamme Hullunkurisina perheinä. 
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Aivot innoittuvat Musta Pekka -korteista
telija ehdottaa puutarhuri Arno Kas-
via tuohon joukkoon.

Pirkko Lahti pyrkii siis löytämään 
sellaisia aidosti aiheeseen "natsaa-
via" persoonallisuuksia uudenlaiseen 
posti korttisarjaan. Nyt hän pyytääkin 
lukijoilta apua. Jos jollakin on tiedos-
sa tällaisia henkilönimiä, voi Pirkko 
Lahdelle soittaa puhelin numeroon 
0400-469 804 ja tehdä hänet iloisek-
si. Nyt siis aivot käyntiin ja muisti 
koetukselle! Siis tällaistakin voi ke-
räily olla!

Keräily lisää tietoa
Keräilyssä kiinnostus kohdetta koh-
taan laventuu. Keräilijä ilostuu jo-
kaisesta löydöksestä. Uutta tietoa ai-
heen lähialueilta ja historiasta ker-
tyy ikään kuin itsestään. Itse Musta 
Pekka -hahmo tunnettiin jo keski-
ajalla Euroopassa. Hänet kuviteltiin 
paholaiseksi, joka keräsi säkkiinsä 
synnintekijöitä, etenkin tottelemat-
tomia lapsia. Vielä näihin aikohin as-
ti lapset ovat leikkineet "Kuka pelkää 
mustaa miestä?"-leikkiä.

Hullunkuriset perheet -kortti-
pelit ovat samansisältöisiä, niissä-
kin voittaja on se, joka saa koottua 
useimpia kokonaisia perheitä. Näi-
tä kortti pelejä on ilmestynyt erilaisia 
eri piirtäjien ja kustantajien aikaan-
saannoksina. Tunnetuimman Mus-
tan Pekan piirsi Arnold Tilgmann 
1940- luvulla.

Onpa hiljattain ilmestynyt uusi 
versio nimellä Ei niin hullunkuriset 
-perheet eli ns. sateenkaariversio, jos-
sa esitellään uusioperheitä eri muo-
doissaan. Pelissä on tarkoitus nostaa 
tiettyjä perhemuotoja kaapista ulos 
ja Pekka- eli häviäjäkorttina on kaa-
pin ovi!

Englannissa pelattiin jo 1800 -lu-
vulla korttipeliä Happy families eli 
onnelliset perheet. Viimeisin hul-
lunkuriset perheet on meillä painet-
tu 2004 Aki Månssonin piirtäminä. 

Walt Disneyn tuotannossa seik-
kaili jo 1928 Jopi Jalkapuoli, Mikki 
Hiiren pahin vihollinen. jonka ni-
meksi muutettiin Musta Pekka (Black 
Pete). Ja sitten sodan aikana poistet-
tiin puujalka, jottei sotainvalideja oli-

si loukattu. Samoin meilläkin Musta 
Pekka on nyttemmin vähemmän ra-
sistiselta kuulostava Pekka. 

Keräilyn tunnearvoista
Pirkko Lahti näkee keräilyssä mo-
nia erityisiä arvoja sen viihteellisyy-
den lisäksi: koukuttuessaan eli ihas-
tuessaan johonkin erityisaiheeseen, 
keräilijä kokee löytämisen iloa, on-
nistumisen hetkiä. Jos kyseessä on 
jokin sarjoitettu esine, sen saami-
seen täydellisenä kohdistuu todelli-
nen into himo. Sarjasta puuttuvia esi-
neitä, kuten tiettyjen vuosien raho-
ja, postimerkkejä ja mitaleja, innos-
tutaan metsästämään vaivoja ja ra-
hoja säästämättä!

Keräilyn merkitystä miettiessään 
Pirkko Lahti kertoo pohtineensa 
myös keräilykohteista luopumista, 
joka jossakin vaiheessa tulee eteen. 
Olisi mainiota, jos voisi kokoelman-
sa ohjata, lahjoittaa tai myydä sellai-
selle henkilölle tai taholle, joka siitä 
riemuitsisi ja kenties vielä kartuttai-
si sitä. Kannattaa ottaa selkoa myös 
asianomaisten museoiden mahdolli-
sesta kiinnostuksesta.

Keräilijöiden yhdistyksissä tapaa 
samanhenkisiä tovereita ja saa lisä-
tietoa ja uutta intoa. Eläkeläisetkin 
saavat aivan uusia kontakteja yhtei-
sen keräilyn piiristä. Ja tunteen sii-
tä, että ollaan mukana kulttuurihisto-
riallisessa tallentamistyössä.

Aira Heinänen
Kuvat: Kari Uittomäki

Hullunkuriset perheet on perinteinen 
lastenpeli, ja sitä pelataan Musta Pek-
ka -korteilla. Nykyään Mustan Pekan 
nimi on vain Pekka.

Säätieteilijä Pekka Pouta on oikea 
henkilö, jonka nimi ja ammatti  nat-
saavat” yhteen.

Pankkiiri Pohatan perhe Hullunkuri-
sissa perheissä.
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Satu Aalto - Satu Marjakangas:
IKÄÄNTYMISEN RESURSSI-
KESKUSOPAS
Ikääntymisen resurssikeskus-
malli on uudenlainen tapa to-
teuttaa ikääntyvien toimintaa 
ja palveluita. Oppaassa ker-
rotaan miten palvelutaloja ja 
kotihoitoa kehitetään niin, et-
tä mahdollistetaan ikäihmis-
ten kotona asuminen mahdol-
lisimman pitkään ja laaduk-
kaasti.
Kehittyvät vanhuspalvelut 
julkaisuja 2008:2      20 €

Satu Aalto - Anu Kuikka - Satu 
Marjakangas - Anne Virkkunen:
ONNISTUNUT PROJEKTI. Van-
hus- ja lähimmäispalvelun liiton 
projektikäsikirja
Projektikäsikirjassa kuvataan 
Vanhus- ja lähimmäisapalve-
lun liiton toimintatavat pro-
jektityöskentelyssä. Projek-
tikäsikirja on tarkoitettu työ-
välineeksi liiton ja yhteistyö-
kumppaneiden väliseen yh-
teistyöhön. 
Kehittyvät vanhuspalvelut 
julkaisuja 2008:1     12 €

Anu Kuikka: ETSIVÄ – Työtä tar-
jolla työelämään 
Etsivä-Työtä tarjolla työelä-
mään 2004-2007-projektin  
tavoitteena oli työllistää liiton 
jäsenjärjestöihin 250-300 pit-
käaikaistyötöntä työnhakijaa 
vuodessa. Loppu raportissa 
esitellään projektin lähtökoh-
dat, toimintatavat, keskeiset 
tulokset, työssäolon tukemi-
sen menetelmät alueprojek-
teissa sekä liiton työllistämis-
malli. 
Kehittyvät vanhuspalvelut 
julkaisuja 2007:1     10 €
 

Anu Kuikka (toim): 24/7 TYÖ-
VOIMAN TURVAAMINEN VAN-
HUSTYÖSSÄ
24/7 Työvoiman turvaaminen 
vanhustyössä -julkaisuun on 
koottu vanhustyön työvoiman 
saatavuuteen liittyviä ajankoh-
taisia aiheita. Julkaisu etenee 
viikonpäivien mukaan. Teks-
tien lomassa lukijalle anne-
taan henkilöstön hankintaan 
ja ohjaukseen liittyviä käy-
tännönläheisiä ehdotuksia se-
kä vinkkejä.
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2012:1                 10 €

Jarkko Utriainen (toim.): VA-
PAAEHTOISUUS VANHUSTEN-
HUOLLON VOIMAVARANA
Julkaisussa esitellään Osaa-
ja -projektin kehittämistyön 
keskeisimmät tulokset. Julkai-
su antaa tuoreita eväitä vapaa-
ehtoistoiminnan monipuolis-
tamiseen ja toiminnan vaikut-
tavuuden lisäämiseen.Julkaisu 
tukee YDIN-projektissa kehi-
tettyä Ikääntymisen resurssi-
keskusmallia.
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2011:1   15 €

Anne Virkkunen: KOTOUTUMI-
NEN V ANHUSTYÖHÖN -PRO-
JEKTIN LOPPURAPORTTI
Kotoutuminen vanhustyöhön 
eli KOTO -projektin tavoit-
teena oli valmentaa vanhusten-
huollon työyhteisöjä vastaan-
ottamaan sekä maahanmuut-
tajataustaisia työntekijöitä et-
tä asiakkaita. Projektin aika-
na vanhustenhuollon työyhtei-
söille organisoitiin räätälöity 
työyhteisökoulutus. Koulutus-
malli kuvataan raportissa. 
Kehittyvät vanhuspalvelut jul-
kaisuja 2010:1          5 €

Uusimmat julkaisut 

LISÄÄ JULKAISUJA JA MUUTA MATERIAALIA  WWW.VALLI.FI
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Materiaaliluettelo
KIRJAT JA RAPORTIT á-hinta kpl

24/7 Työvoiman turvaaminen vanhsutyössä .............................................................................. 10,- ______
Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana ....................................................................... 15,- ______
Teknologia avuksi ihmisten ja esineiden paikantamisessa KÄKÄTE-oppaita 3/2012 .................. 0,- ______
Vanhuspalvelujen tietojärjestelmät KÄKÄTE-oppaita 2/2011 ....................................................... 0,- ______
Turvapuhelinopas KÄKÄTE-oppaita 1/2011   ............................................................................... 0,- ______
Ikäihmiset, asuminen ja teknologia KÄKÄTE-raportteja 2/2011 ................................................... 0,- ______
Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 .................................................... 0,- ______
Ikääntymisen resurssikeskusopas  ............................................................................................. 20,- ______
Onnistunut projekti -Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja  ................................. 12,- ______
Koteja vanhuksille, 50-vuotishistoriikki ....................................................................................... 20,- ______
Etsivä - Työtä tarjolla työelämään   ............................................................................................. 10,- ______
Ennaltaehkäisevä sosiaalisen kuntoutuksen Tuottava vanhuus -projektin loppuraportti   ............ 5,- ______
Elämäni – tulevaisuuteni Ikääntymissuunnitelma  ...................................................................... 10,- ______
Ikääntymissuunnitelmaryhmän ohjaajan opas  ............................................................................ 5,- ______
OMPAS 2001-2005. Omaishoidon palveluseteliprojektin raportti  .............................................. 12,- ______
Kuntouttavaa dementiahoitoa. Muisti ja kuntoutus -projektin raportti  ........................................ 12,- ______
Palveluasunnon rakentaminen omaan kotiin ja olemassa olevaan asuinkantaan -raportti ........ 10,- ______
Ikäihmisten oma-apuryhmätoiminta -raportti ................................................................................ 5,- ______
Pitkää ikää ja kunnon vuosia ........................................................................................................ 5.- ______
Oikeus vapaaseen ........................................................................................................................ 5,- ______
Dementiahoidon kehittäminen kannattaa ..................................................................................... 5,- ______

JULISTEET: á-hinta kpl
Liiton juliste  ..................................................................... 3,- ______
Isovanhempien päivän juliste  ......................................... 3,- ______
Valloittava vanhuus (pun.) ............................................... 2,- ______
Ikä ihmisen elämässä (kelt.) ............................................ 2,- ______
Vastuuta ja välittämistä (vihr.) .......................................... 2,- ______
Julistesarja (3 kpl)............................................................ 4,- ______ 
Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______

LASIESINEET: á-hinta kpl
”Valli-Alli” .........................................................................26,-  ______
”Vallukka” ........................................................................12,-  ______

Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan   ______ euroa
Lisätietoja tuotteista: www.valli.fi

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti
__ vuositilaus (7) numeroa 40,-
__ kestotilaus 37,-
__ ilmainen näytenumero

pvm ____/____.____
Tilaaja ______________________________________________________________________________
Laskutusosoite  _______________________________________________________________________
Toimitusosoite  ________________________________________________________________________
Tilaajan puhelin _______________________________________________________________________

Valli-Alli

Liiton juliste Isovanhem-
pien päivän 
juliste
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 3745215 
am.toikka@kymp.net
http://users.kymp.net/etappi/toimisto.html

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

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

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

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

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

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

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

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

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
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
www.keravanpalvelutalosaatio.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi
www.lahimmaispirtti.fi
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
johanna.sinkkonen@pp2.inet.fi
www.kivistontienpalvelutalo.fi

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

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

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi
www.mantykoti.fi
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     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

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

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

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

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi
www.ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi

     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

Seutulanharjun Hoivakoti
Seutulankuja 33, 96800 ROVANIEMI
puh. (016) 379 7071
seutulanharjun.hoivakoti@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
Petsamokadun päiväkeskus, Mutkakatu 38b,
33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
maria.lansio@tetuko.fi,  www.tetuko.fi

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

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
satu.aalto@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



DomaCare on sähköinen
asiakastietojärjestelmä

Asiakkaitamme

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sähköiseen asiakastietojen 
käsittelyyn, laskutukseen, mobiiliin tiedonkulkuun ja tilastointeihin 
suunniteltu järjestelmä. DomaCarea käyttää päivittäin yli 4000 
hoiva-alan työntekijää pääosin asumispalvelu-, päivätoiminta- ja 
kotihoitoyrityksissä valtakunnallisesti.

•	 Mainio Vire Oy 
•	 KVPS Tukena Oy
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Mediverkko Hoivapalvelut Oy
•	 Doctagon Oy

Pidä juuri sinun tarvitsemasi 
asiakastiedot helposti ajan 
tasalla, missä tahansa oletkin.

Kerää laskutusaineisto vaivattomasti 
ja muodosta laskut yhdellä napin 

painalluksella.

Pidä liikkuvat työntekijäsi kartalla,  
tehosta tiedonkulkua ja automatisoi 

laskutuksesi.

Saat tarvitsemasi tilastot ja raportit 
toiminnan kehittämistä varten 

joustavasti.

Nyt myös kotihoidon
mobiilijärjestelmä!
Mukana optimointi 
reittisuunnittelulla.

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

Käyttäjien mielestä domacare nousi selvästi 
yli muiden käyttömukavuutensa ansiosta 

asumispalvelu
DomaCaren avulla voidaan tehostaa hoitokotien ja 
palvelutalojen toimintaa ja säästää työntekijöiden 
työaikaa varsinaiseen hoitotyöhön.

+ Koti- ja siivouspalvelu
DomaCaren mobiilijärjestelmän avulla kotipalveluyritykset 
voivat helpottaa ja automatisoida asiakaskäyntien 
suunnittelua, seurantaa ja laskutusta.

+

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote


