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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Heinäkuun alussa astuu voimaan 
uusi ja odotettu laki Ikäänty-

neen väestön toiminta kyvyn tu-
kemisesta sekä iäkkäiden sosiaa-
li- ja terveyspalveluista eli nk. van-
huspalvelulaki. Mitä uutta laki sit-
ten tuo tullessaan? Moni sen sisäl-
tämistä asioista on jo vähintään osin 
kirjattuna muihin lakeihin. Ainakin 
yksi asiakokonaisuus on lakitasol-
la uusi: vanhusneuvostot. Lain mu-
kaan kunnilla on velvollisuus ottaa 
vanhusneuvosto mukaan kunnan 
toiminnan suunnitteluun, valmis-
teluun ja seurantaan kaikissa asiois-
sa, jotka koskevat ikääntynyttä vä-
estöä. Nyt on kuntien aika rakentaa 
vanhus neuvostoista todellisia toi-
mijoita ja vaikuttaja. Erityisesti pal-
veluiden määrän ja laadun arvioin-
nissa vanhusneuvostojen on otet-
tava oma vahva roolinsa. 

Vanhustyön kehittämistarve on 
suuri, pelkkä palvelujen lisää-

minen ei riitä. Osaamisen tarve li-
sääntyy kehittämisen myötä. Kuntia 
velvoitetaan hankkimaan monen-
laista asiantuntemusta. Tämä haas-
taa myös koulutusta antavia tahoja 
uudistumaan.

Osaaminen on noussut keski-
öön, ja sitä tarvitaan enemmän 

niin yksilötasolla kuin myös yksik-
kö- ja organisaatiotasolla. Työnte-
kijöiden jatkokouluttautuminen on 
välttämätöntä jo ohjeiden ja mää-
räysten, lainsäädännöllisten muu-

tosten sekä teknologian kehittymi-
sen myötä.   

Joskus käy niin, että työntekijä jat-
kokoulutuksen suoritet tuaan ha-

keutuukin toisiin työtehtäviin, ja esi-
miehen kanssa yhdessä suunnitel-
tu yksikön tai organisaa tion osaa-
misen lisääminen ei tällöin toteudu-
kaan, mutta yksilön kyllä. Portaittai-
nen eteneminen työuralla on halut-
tu mahdollistaa myös erilaisia kou-
lutusohjelmia rakennettaessa. Yksi-
löä uuden oppiminen ja kehittymi-
nen motivoi työssään. Erilaisuus ja 
erilainen osaaminen on rikkaus työ-
yhteisössä, myös vanhusten näkö-
kulmasta. Vanhuksilla on tapana sa-
noa, että joku on "hyvä hoitaja". Hy-

vä hoitaja on mm. asiansa ja työnsä 
osaava hoitaja.

Nuorten työllistyminen on haas-
te, mutta haasteena on myös 

saada nuoret kiinnostumaan hoiva-
alasta. Muutama vuosi sitten käyn-
nistynyt hoiva- avustajakoulutus 
mahdollistaa mm. ilman ammat-
tia olevaa nuorta ottamaan aske-
len kohti työelämää ja saamaan am-
matin. Osa näistä nuorista tulee ot-
tamaan myöhemmin askeleen uu-
delle portaalle ja jatkaa esimerkik-
si lähihoitajakoulutukseen.

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto juhlisti 60-vuotissyntymä-

päivää 19.4.2013 Paasitornissa ol-
leessa juhlassa. Juhlaan osallistui 
noin 150 henkilöä; jäsenjärjestöjen 
väkeä, yhteistyökumppaneita useil-
ta eri vuosikymmeniltä, nykyisiä ja 
entisiä liittotoimikunnan jäseniä se-
kä työntekijöitä. Kiitän lämpimästi 
teitä kaikkia juhlassa mukana ollei-
ta puhujia ja osallistujia sekä Vallia 
muutoin muistaneita. Juhlassa jul-
kistettiin ke räys "60 hyvää asiaa van-
hustyössä". Näitä asioita keräämme 
mm. liiton nettisivujen kautta syys-
kuun loppuun saakka, ja julkistam-
me koosteen hyvistä asioista mar-
raskuussa pidettävässä liiton edus-
tajakokouksessa. 

Toivotan kaikille lehden lukijoille 
oikein lämmintä, kaunista ja le-

vollista kesää!

Kohti kesää ja uutta 
vanhuspalvelulakia



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 4/20134

– Vanhustyön erikoisammatti
tutkinnon uudistamiselle on 
valtava tarve. Työelämän ja 
lainsäädännön muuttuessa, 
toisaalta vanhusväestön mää
rän kasvaessa ja hoitohenkilö
kunnan vähentyessä työelä
män osaamis tarpeet muuttu
vat, opetusneuvos Anne Mår
tensson Opetushallituksesta 
luonnehtii.
Nykyiset vanhustyön erikoisammatti
tutkinnon perusteet ovat vuodelta 
2010, eli ei kovin vanhat. Tutkinnon 
uudistamisessa ammattitaitovaati
muksia, arvioinnin kohteita ja kritee
rejä sekä ammattitaidon osoittamis
tapoja on tarkennettu ja täsmennetty 
työelämän tarpeiden mukaisesti. Uu
tena valinnaisena tutkinnon osana on 
tutkintoon liitetty myös kuolevan ih
misen hoitamista koskeva tutkinnon 
osa, joka palvelee paitsi vanhustyön 
myös muiden tutkinnon suorittajien 

Vanhustyön erikoisammattitutkinto uudistetaan

sekä jo työelämässä olevien alan toi
mijoiden osaamistarpeita.  

Opetusneuvos Anne Mårtens-
son on ohjannut Opetushallituk
sessa vanhustyön erikoisammatti
tutkinnon uudistamisen peruste
työryhmää.

– Julkisuudessa ollut keskustelu 
vanhusten hoidosta ja saattohoidon 
tarve merkitsevät sitä, että tutkin
toon otetaan kokonaan uutena va
linnaisena tutkinnon osana kuolevan 
ihmisen hoitaminen eli palliatiivis
ta ja saattohoitoa koskeva  osaami
nen. Aloite tästä uudesta tutkinnon 
osasta tuli Superilta, Anne Mårtens
son kertoo. 

– Saattohoidolle on valtava tarve 
tällä hetkellä, ja tarve kasvaa koko 
ajan. Tietenkään vanhustyön erikois
ammattitutkinnon suorittanut ei voi 
yksin antaa saattohoitoa, vaan saatto
hoito on moniammatillista yhteistyö
tä. Saattohoidon lisäämisen estee

nä onkin ollut koulutetun henkilö
kunnan puute.

Vanhustyön erikoisammattitutkin
non uudet tutkinnon perusteet tule
vat määräyksenä voimaan Anne Mår
tenssonin mukaan 1.6.2013.

Vanhuspalvelulaki 
huomioidaan uudistamisessa
– Vanhustyön erikoisammatti
tutkintoa uudistettaessa tuleva 
vanhuspalvelu laki on pyritty huomi
oimaan niin pitkälle kuin aikarajoissa 
on mahdollista. Vanhuspalvelu laista 
on otettu käsitteet ja ajattelutapa, ku
ten asiakaslähtöisyys sekä omaisten 
ja läheisten mukaan saaminen hoi
toon. On pyritty pois järjestelmä
lähtöisyydestä, vastaamaan asiak
kaan tarpeisiin.

– Vanhustyön erikoisammatti
tutkinto ei itsessään muutu vaati
vammaksi, mutta on syytä huoma
ta, että tutkinto itsessään on vaati

– Vanhustyön erikoisammattitutkintoon otetaan kokonaan uutena valinnaisena tutkinnon osana kuolevan ihmisen hoita-
minen eli palliatiivista ja saattohoitoa koskeva osaaminen, opetusneuvos Anne Mårtensson Opetushallituksesta kertoo.
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Vanhustyön erikoisammattitutkinto uudistetaan
va. Se antaa mahdollisuuksia vaati
van tason työtehtäviin, kuten vastuu
henkilönä toimimiseen. Vaativat työ
tehtävät edellyttävät, että täytyy olla 
vankka vanhustyön osaaminen, An
ne Mårtensson korostaa.

Mårtenssonin mukaan työnanta
jat ovat ottaneet uudistuksen hyvin 
vastaan. 

– Työnantajat näkevät, että uu

distaminen palvelee juuri sellaista 
osaamista, mitä tarvitaan työelämäs
sä; syvällisempää vanhustyön osaa
mista, moniammatillista yhteistyös
tä, verkosto yhteistyötä, työyhteisöön 
ja työturvallisuuteen liittyviä asioi
ta. Tutkinnon uudistaminen palve
lee kokonaisvaltaisesti työelämän tar
peita, Anne Mårtensson korostaa.

Vanhustyön erikoisammattitutkin

Vanhustyön erikoisammattitutkin
non 2010 perustemääräyksen pa
kolliset ja valinnaiset tutkinnon osat

Pakolliset tutkinnon osat
• Vastuuhenkilönä vanhustyössä 
• Toiminta asiakaspalveluverkos
tossa 
• Ikääntyneen terveyden ja 
toiminta kyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Sairaan ikääntyneen hoitaminen 
• Muistioireisen ikääntyneen tuke
minen eri toimintaympäristöissä 
• Yrittäjänä vanhustyössä 

Uudistetun vanhustyön erikoisam
mattitutkinnon perustemääräyksen 
2013 pakolliset ja valinnaiset osat.
Pakolliset tutkinnon osat :
• Vanhustyössä vastuuhenkilönä 
toimiminen 
• Asiakaspalveluverkostossa toimi
minen 
• Ikääntyneen ihmisen terveyden ja 
toimintakyvyn tukeminen

Valinnaiset tutkinnon osat:
• Sairaan ikääntyneen ihmisen hoi
taminen
• Muistioireisen ikääntyneen ihmi

sen tukeminen
• Yrittäjänä toimiminen vanhustyös
sä
• Kuolevan ihmisen hoitaminen

Vanhustyön erikoisammattitut
kinnon perusteissa ammattitaito
vaatimukset on määritelty tasolli
sesti sellaisiksi, että henkilö, jolla on 
alan perus koulutus tai sitä vastaavat 
tiedot ja taidot sekä työkokemusta, 
pystyy todennäköisesti suoriutumaan 
ko. erikoisammattitutkinnosta.

Vanhustyön erikoisammattitut
kinnon suorittanut työskentelee 
asian tuntijana vanhustyön eri teh
tävissä sosiaali, terveys ja kun
toutusalalla. Tutkinnon suorittanut 
toimii itsenäisesti omalla vastuu
alueellaan ikääntyneen ihmisen ko
tona, päivätoiminta yksiköissä, pal
velutaloissa ja vanhusten keskuksissa 
sekä terveyskeskuksissa ja sairaalois
sa. Tutkinnon suorittanut voi toi
mia myös vanhustyön asiantuntija
na ikääntyneiden ihmisten virikkeel
listä toimintaa ja ohjausta antavissa 
organisaatioissa ja toimintaympäris
töissä edistäen näin ikääntyneiden ih
misten hyvinvointia, aktiivista osallis
tumista sekä sosiaalista turvallisuutta.

non koko tutkinnon suoritti 2011 yh
teensä 160 henkilöä ja tutkinnon osa
suorituksia oli 48. Määrällisesti voi
daan olettaa vielä kasvua jatkossa
kin vanhustyön erikoisammattitut
kinnon suorittamisessa työelämän 
osaamistarpeiden mukaisesti. 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Tutkintotoimikunnan jäsen Olli 
Lehtonen pitää vanhustyön eri
koisammattitutkinnon uudistamis
ta erittäin tervetulleena. Lehtonen 
myös korostaa tutkinnon tärkeyttä.

– Uudistamisessa nousee esil
le iäkkään ihmisen oman tahdon 
mukainen hoito sekä tämän tah
don näkyminen arjessa, Lehtonen 
kiittelee.

Lehtonen muistuttaa, että 
vanhus työhön tarvitaan paljon 
lisä henkilökuntaa ja lisäresursseja. 
Hyvällä koulutuksella ja tutkinnon 
uudistamisella ei ratkaista näitä ky
symyksiä, mutta henkilö kunnan 
osaamisen kehittäminen on myös 
tärkeää – varsinkin, koska tehtävät 
muuttuvat. Myös palvelu talon toi
minnan täytyy muuttua joustavasti 
tehtävien muuttuessa.

– Palvelutalon näkökulmas
ta vanhustyön erikoisammatti
tutkinnon suorittanut henkilö sy
ventää hoitoyhteisön osaamista, ja 
sitä kautta saadaan myös hoitotyön 
tulokset näkymään arjessa.

– On tärkeää, että vanhustyön 
erikoisammattitutkinnon suoritta
minen tapahtuu arjen käytännöis
sä, ja tutkintoa voidaan räätälöidä. 
Uudistetussa tutkinnossa saatto
hoito on hyvä lisä, ja saattohoi
don osaajia tarvitaan nykyistä pal
jon enemmän, Lehtonen korostaa.

Tutkinnon valinnaiset 
ja pakolliset osat

”Tervetullut 
uudistus”
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Tarja Taimisto on pirteä 
perheen äiti, joka pitkän talous
alan työuran jälkeen päätti kou
luttautua sosionomi AMK:ksi. 
Tähtäimessä on työ vanhus
alalla.
– Kyllä perhe saisi välillä parem
minkin muistaa, että äiti opiske
lee, Tarja Taimisto nauraen to
teaa.
Hyväntuulinen, iloinen ja sosiaalinen 
Tarja Taimisto on pohjakoulutuk
seltaan laskentamerkonomi. Hän 
työskenteli lähes 20 vuotta laskenta
tehtävissä isossa kansainvälisessä yri
tyksessä. Tarjan mielessä kuitenkin 
siinteli uran vaihto jo kolmannen lap
sen synnyttyä 2001. Lopullisen sy
säyksen ammatinvaihtoon käynnis
ti työpaikalla olleet YT-neuvottelut 
vuonna 2009. Tarja päätti vaihtaa 
alaa ja kouluttautua sosionomiksi. 
Alan vaihtoa tuki myös työn antajan 
tarjoama outplacement palvelu, jos
sa henkilökohtaisen valmentajan 
avulla mietitään uudelleensijoittu
mista työelämään tai uutta urapolkua.

– Sosiaaliala oli minulle ennestään 
tuttu siten, että nuorena olin kolmi
sen vuotta päiväkodissa lastenhoita
jana, tosin epäpätevänä. Sitten kou
luttauduin merkonomiksi. Valmis
tuin aikana, jolloin työpaikkoja oli 
vielä hyvin tarjolla. Työpaikan sai 
valita.

– Nyt, kun pitkän taloushallinnon 
työuran jälkeen päätin kouluttua uu
delleen, aluksi ajattelin palata pienten 
lasten pariin. Pidän lapsista tosi pal
jon, mutta sitten totesin, että se tie 
on jo kuljettu. Halusin vaihtoehto
ja työskennellä muuallakin sosiaali
alalla ja siksi valitsinkin sosionomin 
opinnot.

– Mielestäni vanhuksia on helppo 

Tarja Taimisto kouluttautuu uudelleen:

Merkonomista sosionomiksi

lähestyä ja arvostan heitä suuresti. 
Vanhuksilla on pitkä elämä ja histo
ria takana ja olen tosi mielelläni hei
dän kanssaan. Minulla on läheiset 
välit esimerkiksi appiukkooni, jota 
käyn palvelutalossa katsomassa sään
nöllisesti. Samaten tapaan ja soitte
len säännöllisesti äidilleni ja kahdel
le anopilleni, jotka asuvat omissa ko
deissaan.

Aikuisopiskelu vaatii itsekuria
Tarja Taimisto aloitti opiskelun 
aikuis opiskelijana Helsingin Dia
koniaammattikorkeakoulussa syk
syllä 2010, josta hän valmistuu tä
män vuoden joulukuussa sosiono
mi AMK:ksi. Tarjan opiskelut tapah

tuvat monimuotoopiskeluna. Tä
mä tarkoittaa pääsääntöisesti opin
toja kahtena iltana viikossa Helsin
gin DIAK issa, toisinaan läsnäolo
päiviä on useampiakin. Opiskeluun 
liittyy paljon itsenäistä työskentelyä, 
verkko opiskelua ja paljon ryhmä
töitä.

Tarjan mukaan DIAKin sosiono
miopintoihin on paljon halukkaita. 
Tarjan pyrkiessä pääsykokeisiin kut
suttiin 860. Haastattelujen ja testien 
jälkeen aloittamaan pääsi 30.

– Opiskelen ryhmässä, jossa kaik
ki ovat aikuisia. Keski-ikä lienee 40 
vuoden tiedoilla. Itse en ole ollen
kaan vanhin, 47vuotias Taimisto 
nauraa.

– Sosionomin tutkinto 
avaa monia mahdol-
lisuuksia työskennellä 
sosiaalialan asiantun-
tija-, suunnittelu- ja 
kehittämis tehtävissä, 
Tarja Taimisto luon-
nehtii. Hän valmistuu 
sosionomiksi joulu-
kuussa
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”Kyllä perhe on kan-
nustava, mutta perhe 
saisi välillä paremminkin 
muistaa, että äiti opiske-
lee.

Merkonomista sosionomiksi
Tarjan mukaan suurin osa opiskeli

joista hänen ryhmässään on lähihoi
tajia, jotka haluavat päivittää tai täy
dentää koulutustaan. Työ elämän kas
vaneet vaatimukset teettävät sen, että 
edetäkseen tai säilyttääkseen nykyi
sen toimen on lähihoitajallakin tar
ve tai luonnollinen polku hankkia 
lisää koulututusta, esim. sosio nomi 
AMK-tutkinnon muodossa.

– Itse olen ryhmästämme niitä har
voja, jotka todella vaihtavat koko
naan ammattia. Olen myös ryhmäläi
sistämme ainoa, joka on erikoistunut 
vanhuksiin. Suurin osa ryhmästäm
me on erikoistunut lapsiin ja nuoriin. 

Taimisto toteaa, että kolmen tei
narin äitinä opiskelu vaatii itse kuria 
ja monenlaisia taitoja. Perheen 
rutii nien pyörittämiseen opiskelun 
ohessa tarvitaan järjestelykykyä ja 
luovimis taitoja. 

– Koen, että äitinä oleminen on 
minulla tärkeä tehtävä. Perhe on mi
nulle kaikkein tärkein asia, opiskelu 
tulee hyvänä kakkosena. Harjoittelu
jaksojen aikana alan yleensä opiskel
la iltaisin klo 21 jälkeen, kun ilta palat 
on syöty.

– Kyllä perhe on kannustava, mut
ta perhe saisi välillä paremminkin 
muistaa, että äiti opiskelee. Mutta 
ehkä minä en ole vaatinut tarpeeksi 
huomiota. Toisaalta minulla on sitä 
vikaa, että haalin itselleni liikaa hom
mia, Tarja Taimisto nauraen toteaa.

Aikuisopiskelijana motivaatio 
opiskella on tietenkin korkea. Toi
saalta yhteiskunta tukee aikuisopis
kelijoita hyvin. Tarja on voinut kes
kittyä opintoihin yhteiskunnan tu
en ansiosta.

– Ajankäytöllisesti myös se on iso 
haaste, miten me opiskelijat löydäm
me yhteisen ajan esimerkiksi yhtei
siä ryhmätöitämme työstäessämme.

Sosionomin tutkinto 
avaa monia mahdollisuuksia
Tarja Taimisto toteaa, että sosio
nomin tutkinto avaa monia mah
dollisuuksia työskennellä sosiaali
alan asiantuntija, suunnittelu ja 
kehittämis tehtävissä. Vanhus puolella 
sosionomi voi työskennellä esi
merkiksi palvelutaloissa ja palvelu
keskuksissa muun muassa sosiaali
ohjaajana tai toiminnanohjaajana. 
Koska Taimistolla on myös merko
nomin tutkinto sekä pitkä talousalan 
työkokemus toivookin hän, että voi
si yhdistää nämä osaamis alueensa. 
Tarja näkee työnsaantimahdollisuu
det valmistuttuaan hyvänä.

– Uskon, että mitä tahansa työ
tä, alasta riippumatta, voidaan ke
hittää. Koen olevani ennen kaikkea 
kehittäjä. Erityisesti ennaltaehkäise
vä työ, jossa tuetaan ikääntyvän ko
tona asumista hänen omat toiveen
sa ja tarpeensa huomioiden kiinnos
taa minua.

Tarjan opinnot ovat loppusuoral
la. Jäljellä on viimeiset opintosuori
tukset sekä opinnäytetyö. Opinnäyte
työn hän tekee vapaaehtoistoimin
nasta; tarkemmin sanoen näkö
kulmasta, miten vapaaehtoistoimin
ta vaikuttaa vapaaehtoisena toimivan 
elämänlaatuun. Opinnäytetyötä var
ten Tarja haastattelee viittä Kontulan 
vanhustenkeskuksen vapaaehtoista.

Sosionomin opintoihin kuuluu 
luku kausittain 710 viikon työhar
joittelujakso, jossa harjoitteluosuus 
on jatkumoa teoriajaksosta. Viimei
nen 7 viikkoa kestänyt harjoittelu
jakso aihe oli työyhteisöt ja näiden 
kehittäminen. Tässä jaksossa Tarja 
Taimisto halusi järjestökokemusta ja 
pääsikin harjoitteluun Vanhus ja lä
himmäispalvelun liittoon. Hän tu
tustui liiton toimintaan, hallintoon, 

projekteihin, erilaisiin työryhmiin se
kä pääsi osallistumaan erilaisten työ
ryhmien kokouksiin.

– Olen erittäin tyytyväinen työ
harjoitteluaikaan Vallissa. Työhar
joittelu avarsi todella paljon näke
mystäni siitä, miten laajaalaisesti 
valta kunnallinen liitto on monessa 
mukana. Tutustuin moniin ihmisiin 
ja pääsin luomaan omaa verkostoa. 
Harjoittelu vahvisti sitä, että tunnen 
olevani oikealla alalla.

Tarja Taimisto ei pidä mahdotto
mana, että hän joskus tulevaisuudes
sa jatkaisi opintoja, esimerkiksi ylem
pi ammattikorkeakoulututkinto ei ole 
ollenkaan poissuljettu.

– Sosionomi AMK-tutkinto kui
tenkin rajaa sitä, millaisiin työtehtä
viin pätevyys riittää ja millaisia työ
tehtäviä voi hoitaa. Jos haluaa edetä 
työelämässä, niin sitten pitäisi jatkaa 
opintoja, Taimisto pohtii.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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”Työnantajat ovat ny-
kyään hyvin tietoisia hoi-

va-avustajakoulutuksesta. 

Hoivaavustajat työskentelevät 
sanan mukaisesti avustavissa teh
tävissä, esimerkiksi ikääntyvien ja 
vammaisten asiakkaiden kodeissa 
tai palvelu taloissa. Tehtävät liittyvät 
avustettavan henkilökohtaisiin arki
toimiin. Pääkaupunkiseudulla hoiva 
avustajakoulutusta järjestää mm. 
Helsingissä toimiva Amiedu.

Koulutus on tarkoitettu 
työttömille ja työttömyysuhan 
alla oleville
Hoivaavustajakoulutus on tarkoitet
tu sosiaali ja terveysalasta, erityises

Hoiva-avustajakoulutus sopii alan vaihtajille

ti vanhus ja vammaistyöstä kiinnos
tuneille henkilöille. Koulutus sovel
tuu myös nuorille, ammatinvaihtajil
le sekä maahanmuuttajille, joilla on 
riittävä suomen kielen taito. Koulu
tukseen valitaan opiskelijat haastatte
luiden ja soveltuvuustestien perus
teella. Opiskelijan oma motivaatio 
on tietenkin erittäin tärkeätä.

– Amiedussa hoivaavustajakoulu
tus järjestetään toista kertaa. Nyt toi
sella kerralla aloitti 18 henkilöä. Ikä
haarukka on 2555 vuotta, joukossa 
on ammatinvaihtajia ja maahanmuut
tajia. Hakijoita koulutukseen oli noin 
330, Amidun kouluttaja Heli Leino-
Holmstén kertoo.

Heli LeinoHolmsténin mukaan 
maahan  muuttajia olisi enemmänkin 
tulossa koulutukseen, mutta estee
nä on puutteellinen suomen kielen 
taito. Koulutukseen osallistuvat pää
sääntöisesti myös jatkavat koulutuk

sen loppuun. Ehkä 12 aloittaneista 
keskeyttää. Toisaalta kaikissa koulu
tuksissa on aina keskeyttäneitä.

– Amiedun sijainti pääkaupunki
seudulla voi tehdä sen, että koulu
tukseen pyrkijät ja koulutukseen va
litut ovat hyvin eriikäisiä, kouluttaja 
Anne Ritvonen puolestaan pohtii.

– Nuorilla on yleensä vähän työ
kokemusta. Usealla on esimerkiksi 
työkokeiluja tai siivoustyötä pikkui
sen taustalla, Heli LeinoHolmstén 
kertoo.

Koulutus räätälöidään 
opiskelijan mukaan
Hoivaavustajakoulutuksen alussa 
kouluttajat laativat yhdessä opiskeli
jan kanssa henkilökohtaistamissuun
nitelman, jossa huomioidaan opis
kelijan aikaisemmat opinnot ja työ
kokemus sekä mahdolliset erityis
tarpeet.

– Hoiva-avustajakoulutus on helppo aloittaa, koska koulutus kestää vain vajaan vuoden, Amiedun kouluttajat Anne 
Ritvonen ja Heli Leino-Holmstén toteavat.
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Hoiva-avustajakoulutus sopii alan vaihtajille
– Hoivaavustajakoulutus on help

po aloittaa, koska koulutus kestää 
vain vajaan vuoden, LeinoHolm
stén ja Ritvonen toteavat.

Vertailun vuoksi esimerkiksi lähi
hoitajakoulutus kestää kolme vuotta, 
yopohjaisena kaksi vuotta.

Hoivaavustajakoulutus tarjoaa 
väylän lähihoitajaopintoihin.  Osa 
hoivaavustajakoulutuksen sisällös
tä muodostuu kasvun tukemisesta 
ja ohjauksesta sekä kuntoutumisen 
tukemisesta. Näiden lisäksi koulu
tettava voi valita tutkinnon osan 
myös muista ammatillisista perus
tutkinnoista tai ammattitutkinnois
ta tai erikoisammattitutkinnoista.

– Edellisestä hoivaavustajakoulu
tuksesta kolme lähti jatkamaan opin
toja, LeinoHolmstén ja Ritvonen 
kertovat.

– Työnantajat ovat nykyään hyvin 
tietoisia hoivaavustajakoulutukses
ta. Vuosi sitten koulutus ei ollut yh
tä tunnettu. 

Valmistuneilla hoivaavustajilla 
riittää kysyntää. Valmistuneet hoiva 
avustajat ovat työllistyneet esimer
kiksi Helsingin kaupungille sekä 
moni naisille vanhuspalveluja tar
joaville yhteisöille sekä säätiöille et
tä liike toimintaa harjoittaville yrityk
sille.

Hoivaavustajakoulutusta on jär
jestetty vuodesta 2011 alkaen. Kou-
lutus tarjoaa joustavan kouluttau

tumis ja työllistymisväylän avus
taviin tehtäviin vanhusten ja vam
maisten palve luissa. Koulutuksen 
käyneillä on myös mahdollisuus jat
kaa lähi hoitajakoulutukseen. Hoiva
avustaja koulutus käynnistyi työ 
ja elinkeino ministeriön ja sosiaa
li ja terveysministeriön yhteisenä 

Asumispalvelusäätiö ASPAn kehittämispäällikkö Raija Mansikkamäki 
on törmännyt, kuten monet muutkin käytännössä siihen, että henkilö
kohtainen avustaja ja hoiva-avustaja sekoitetaan keskenään. Kyseessä 
on kuitenkin kaksi aivan eri asiaa.

– Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulain mukaista toimin
taa. Henkilökohtainen avustaja avustaa vammaista henkilöä asioissa, 
joita tämä tekisi, mutta ei vammansa vuoksi siihen kykene. Vammai
nen henkilö päättää kuka, mitä, missä, milloin ja miten työtä tehdään, 
Mansikka mäki selventää. 

– Yleisesti ei välttämättä ymmärretä sitä, että henkilökohtainen avus-
taja toimii vammaisen henkilön työnjohdon alaisuudessa. Ajatellaan, 
että avustaja kuitenkin jotenkin hoivaa ja vastaa avustettavastaan. Sa
moin omaiset, etenkin vanhemmat, ja joskus myös sosiaalityöntekijät
kin saattavat odottaa avustajalta hoivaosaamista. Koulutusorganisaa-
tioilla henkilökohtaisen avustajan ammattitaitovaatimusten tunnista
minen on myös osin vajavaista.  

– Kansanomainen käsitys henkilökohtaisesta avusta on siis väärä. 
Luullaan, että hoivaalan tutkinnon osista voisi koostua henkilökohtai
sen avustajan ammattitaito. Palveluala ja kotityötutkinto olisivat osuvam
pia, Mansikkamäki painottaa. Näissä koulutuksissa painotetaan palvelu
osaamista, joka on avustajan työssä ensiarvoista.

Henkilökohtainen avustaja ja 
hoiva-avustaja ovat eri asioita

hankkeena. Hankkeen taustalla on 
vanhus alan nykyinen ja tulevaisuu
desta entistä uhkaavampi työvoima
pula.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki

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

www.vanhustenkotiapu.fi

Vuokra- ja omistusasuntoja vanhuksille, palveluasumista, 
kotihoitoa, ryhmäkoteja, siivous- ja ateriapalvelua, 
kuntoutus- ja virkistystoimintaa sekä 
mielenterveysyhteisöt Havurasti ja Myyrasti.

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA JOENSUUSSA

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

Mutalan, Rantakylän ja Utran alueella

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



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 4/2013 10

Iltavuoroon tullut hoiva 
avustaja Juuli Kahma istahtaa 
Ahtiryhmäkodin asukkaan 
Mikko Valkealahden viereen 
juttelemaan työstään ja koulu
tuksestaan. 
Alavudelta nuorena Yhtyneil
le paperin tekijäksi tullut Mik-
ko Valkea lahti tarvitsee ja saa nyt 
ympäri vuorokautista hoivaa isos
sa ja upouudessa talossa, valkea
koskelaisessa hoivakoti Wäinämöi
sessä. Oma huone ja yhteinen ate
riointi ja olohuone vaihtuvat ulkoi
luun kerran viikossa, pihalla on ti
laa pyörätuolillakin liikkuville. Pyörä
tuolilla pääsee myös tilavalle lasi
tetulle parvekkeelle. Viisikerroksisen, 
kahdeksan ryhmä kodin ja 126 asun
non Wäinämöisen alakerrassa toimii 
päivä keskus. Jokaisessa ryhmä kodin 
16 asunnossa on oma wckylpyhuo
ne. Talon asukkaat valitsee kaupun
gin asiantuntija ryhmä. 

Hoiva-avustaja Juuli Kahma työstään:

"Huolenpitoa, muttei lääkkeitä"

Juuli Kahmasta tuli Wäinämöi
sen ensimmäisiä työntekijöitä ta
lon aloittaessa lokakuussa. Hän val
mistui hoivaavustajaksi Tampereen 
aikuis koulutuskeskuksesta TAKK:n 
pilottikurssilta kymmenen kuukau
den opintojen jälkeen viime elo
kuun lopulla. Tätä ennen hän on 
ehtinyt työskennellä mm. sotainvali
dien henkilö kohtaisena avustajana 
asiak kaidensa kodeissa siivoamassa 
ja ruokaa laittamassa, mutta myös 
leipomo alalla toistakymmentä vuot
ta sekä lastentarhassa.

– Laidasta laitaan, Juuli kuvaa työ
uraansa.

Juuli asuu Tampereella ja kulkee 
työmatkansa bussilla, joita riittää hy
vin vajaan tunnin matkaa varten se
kä aamuseitsemäksi että iltayhdeksän 
jälkeen. Yövuoroja ei hoiva- avustaja 
tee, pyhiä kyllä. Kuuden viikon jak
soon osuu kaksi vapaata viikon
loppua. 

Vanhustyössä teki mieli jatkaa
Juuli Kahma halusi jatkaa vanhus
työtä, vaikka avustajan työsopimus 
ei enää jatkunutkaan. Niinpä hän ha
ki työvoimatoimiston sivuilta löytä
määnsä hoivaavustajan koulutuk
seen.

– Vanhustyössä päivät eivät ole 
saman laisia, Juuli kertoo.

– Opinnoissa käsiteltiin vanhuk
sia, mutta myös lapsia ja kehitys
vammaisia henkilöitä sekä lainsää
däntöä. Meillä oli myös kolme har
joittelujaksoa. Työskentelin Tam
pereen Tesomalla Kotipirtissä ja 
kehitys vammaisten henkilöiden pa
rissa Mirkun kodissa. Kehitysvam
maisten henkilöiden kanssa työsken
tely oli minulle aivan uutta, haasteel
lista mutta antoisaa, kun oppi uut
ta. Osa heistä kävi töissä. Talossa oli 
ohjelmaa, sieltä tehtiin retkiä ja koko 
ajan oli hoitaja paikalla.

Juuli pitää kokemuksensa perus

Mikko Valkealahti 
odottelee yhteisessä 
olohuoneessa ilta-
päiväkahvia hoiva-
avustaja Juuli Kah-
man vierellä. 
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"Huolenpitoa, muttei lääkkeitä"
teella realistisena televisioohjelmaa 
Toisenlaiset frendit.

– Kyllä siinä kerrotaan, miten asi
at ovat. 

Sen sijaan toisen kevään kesto 
ohjelman, nimittäin soteuudistuk
sen seuraajana Juuli sanoo kuulu
vansa niihin, jotka kannattavat en
nen kaikkea vapaaehtoisuutta pa
kon sijasta.

Opintoihin liittyneet työharjoitte
lut olivat muutenkin kiintoisia:

– Niissä todella oppi tekemään tä
tä työtä, Juuli sanoo syöttämisistä, 
vaippojen vaihdosta ja muista arki
sista toiminnoista.

Toisin kuin aiemmin asiakkaiden 
kotona, tässä työssä ei olla yksin vaan 
useimmiten työskennellään esimer
kiksi asukkaan nostamisten vuoksi 
työparina.

– Kokeneemmilta voi oppia ja neu
votella miten hän jonkin työn tekisi.

Wäinämöisen viidestä kerroksesta 
Juulin työnantaja Mediverkko Hoiva
palvelut Oy hallitsee kolmatta ja nel
jättä kerrosta, ylin ja alimmat ovat 
Valkeakosken kaupungin. 

– Minulle on aivan sama onko 
työnantajana julkinen vai yksityi
nen, työhön sillä ei ole vaikutusta, 
Juuli pohtii.

Ryhmäkoti Ahti on yksi Wäi
nämöisen kaikkiaan kahdeksasta 
ryhmä kodista. Kaikki nimet on an
nettu Kalevalan mukaan.

"Ihania asukkaita 
ja työtovereita"
Juuli kokee työnsä ilona, sillä "asuk
kaat ovat ihania, samoin työtoverit".

– Päivien erilaisuus tarkoittaa si
tä, että itse kullakin niin asukkais
ta kuin henkilökunnastakin voi olla 
hyvä tai huono päivä. Voimme kes
kustella, kävellä ja kertoa siitä mikä 
mieltä painaa.

Juuli ei usko, etteikö kukaan asui
si ns. laitoksissa tulevaisuudessakaan. 
Sitä paitsi Wäinämöinen ei ole laitos, 
vaan asukkaittensa koti, jossa omai
set ja ystävät voivat käydä milloin ha
luavat, hän painottaa. Unohdetuksi 
ei voi jäädä, sillä kaikki haetaan syö
mään ja ulkoilemaan. Toisista asuk
kaista saa myös seuraa.

– Aamusta aamuun täällä tarvitaan 
huolenpitoa. 

– Täällä on kiva piha, jossa pian 
vietetään ensimmäisiä grillijuhlia ja 
jossa voi kävellä ja istuskella. Ala
kerrassa on usein esiintyjiä, bingoa 
ja joulupukkikin on nähty. Jos vie
lä jotain voisi toivoa, niin ehkä hie
man tilavampia vessoja, kun useim
mat tarvitsevat niissä apua eivätkä ne 
siis ole vain yhden henkilön käytössä.

Ruoka tulee lähellä sijaitsevasta Es
kolasta, mutta kahvi ja välipalat teh
dään itse.

– Vaikea sanoa mikä tässä on vai
keaa.

Juuli miettii hoivan ja huolenpidon 
käsitteitä opetuksessa, kun tulee pu
he, mitä hän koulutukselta vielä jäi 
toivomaan. 

– Niitä ei voi olla liikaa ja enem
män olisin suonut niiden käsittelyyn 
aikaa, hän sanoo.

"Ehkä jonain päivänä"
Alalle tuo arvostusta mm. se, että 
kurssille oli hakijoita 121, joista vain 
15 otettiin.

– Eivät kaikki sovellu hoitoalalle 
eikä teollisuudesta ilman työtä jää
neitä voi suoraan lähihoitajiksikaan 
kouluttaa, oli mies tai nainen.

Juuli arvelee päässeensä kurssille 
käytännön kokemuksensa ansiosta.

– Ehkä jonain päivänä luen itse
ni vielä lähihoitajaksikin, hän pohtii.

Kotikaupunkiin ei niin vain jääty
kään työskentelemään, 2030 hake

musta lähettänyt Juuli sai huomata. 
Hänen kurssillaan kaikki olivat nai
sia, mutta nyttemmin koulutettavis
sa on alkanut näkyä miehiäkin, niin 
myös täällä, kun yksi vuorossa olleis
ta lähihoitajista on mies. 

– Tässä työyhteisössä kaikki ovat 
samalla viivalla tehtävistä ja ammatti
nimikkeestä riippumatta. Töitä teh
dään tiimissä. Yksin puurtajille tä
mä ei sovi.

Tekti ja kuvat:
Marjatta Pöllänen

Tältä näyttää gerituoli avustajan nä-
kökulmasta. Tavaraa mahtuu ja jalal-
la voi säätää pöydän korkeutta. Vain 
takapyörät pyörivät, missä alkuun oli 
ihmettelemistä.
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– Vanhusala on tulevaisuuden 
ala, ja geronomikoulutus avaa 
monenlaisia mahdollisuuksia, 
innokkaat geronomiopiskelijat 
Susanna Rikkinen ja Sofia Aro 
korostavat. 
– Geronomi tekee kaikkea mikä liit
tyy vanhusten kanssa työskentelyyn. 
Geronomi voi työskennellä esimer
kiksi palvelutalossa, järjestössä tai 
kunnallisella puolella. Työtehtäviä 
voivat olla esimerkiksi palvelu ohjaus, 
kehittämisprojektit tai järjestö työ. 
Näen geronomin koulutuksen tule
vaisuuden alana. Vain taivas on ra
jana, Susanna Rikkinen kuvailee.

Susanna Rikkisellä ja Sofia Arol-
la on molemmilla ennestään toinen 
koulutus. Rikkinen on mielentervey
teen erikoistunut lähihoitaja, Sofia 
Aro on viulunsoiton opettaja. Rikki
nen on lisäksi työskennellyt yksityis
yrittäjänä sekä mm. Käpyrinteessä 

Geronomin koulutus avaa monenlaisia mahdollisuuksia

hoitotyössä.
Rikkinen ja Aro opiskelevat Metro

polia Ammattikorkeakoulussa samal
la vuosikurssilla, ja he valmistuvat tä
män vuoden joulukuussa. Rikkisellä 
on jo vakituinen työ suunnittelijana 
Suomen vanhusten turvakoti yhdistys 
SUVANTO ry:ssä, Aro tekee "keik
kaa" vanhusten palvelutaloihin. 

– Mielenterveystyön taustasta on 
tietenkin hyötyä nykyisessä työssäni, 
Rikkinen kuvailee.

Laajaalaiset opinnot
Geronomi (AMK) opinnot kes
tävät 3,5 vuotta. Opintoihin kuu
luu mm. gerontologiaa, geriatriaa, 
palvelu ohjausta, yrittäjyyttä, inno
vaatioopintoja sekä muistisairauk
sien tunte musta. Opintojen ansios
ta gero nomilla on kokonaisvaltainen 
ja kunnioittava kuva vanhuksista ja 
vanhenemisprosessissa. 

– Geronomi soveltaa laajaalaisesti 
gerontologista hoito ja sosiaalialan 
tietoa vanhusten parissa työskennel
lessään. Voi sanoa, että geronomi on 
ikääntyvien ihmisten rinnallakulkija, 
Rikkinen kuvailee.

Jokaiseen opintojaksoon kuuluu 
käytännön harjoittelu. Susanna Rik
kinen on ollut esimerkiksi työhar
joittelussa Muistiliitossa ja Suvanto 
ry:ssä, Sofia Aro Helsingin Alzhei
meryhdistyksessä.

Susanna Rikkinen korostaa, että 
geronomin koulutus taipuu monen
laiseen työhön.

– Minusta tuntuu, että gerono
min koulutukseen hakeutuvat sel
laiset ihmiset, joilla on jokin oma, 
vahva sektori, jota he haluavat to
teuttaa. Henkilö kohtainen kiinnos
tus vaikuttaa siihen, millaisen työn 
haluaa tai millaiseksi oma toimen
kuva muodostuu. Monet gerono

Geronomiksi opiskelevalla Sofia Arolla on ennestään musiikkipedagogin koulutus, ja hän on toiminut viulunsoiton opet-
tajana. Aro korostaa, että musiikki ja taide antavat vanhuksille todella paljon.
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Geronomin koulutus avaa monenlaisia mahdollisuuksia
mit ovat myös hyvin luovia, Rikki
nen kuvailee.

– Geronomin koulutuksessa on 
myös se hyvä puoli, ettei ole pakol
lista pohjakoulutusta, kuten esimer
kiksi lähihoitajan koulutusta. Gero
nomiksi hakeutuvat hyvin monen
laiset ihmiset.

Luovat menetelmät kunniaan!
Susanna Rikkinen ja Sofia Aro ovat 
molemmat luovien menetelmien 
puolestapuhujia. Rikkinen on eri
koistunut Trager terapiaan. Hän on 
psykofyysisten menetelmien, keho
työskentelyn asiantuntija. Sofia Aro 
on viulisti.

Rikkinen toteaa, että vanhus
ten hoitoon Trager soveltuu hyvin 
pehmey tensä takia. Pehmeä kosketus 
antaa hyvän olon vauvasta vaariin. 
Mentastics eli mielikuvaliikunta so
pii hyvin yksilöja ryhmäliikunnaksi

Luovien menetelmien ja luovan 
toiminnan, mutta myös kehotyös
kentelyn ansiosta tunteita saadaan 
esille. Jokaisessa ihmisessä on pal
jon tunteita, ja tunteet nousevat pin
taan, vaikka ne saattavat olla jossain 
hyvin syvällä. 

– Musiikki ja taide antavat vanhuk
sille todella paljon, ne antavat uut
ta potkua päivään ja jotenkin tuo
vat juhlaa arkeen. Huomaan, et
tä soittaes sani vanhuksille, vaikka 
kaikki kappaleet eivät välttämättä ole 
tuttuja ennestään, syntyy aika paljon 
keskustelua, Sofia Aro kertoo.

– Ryhmä alkaa keskustella siitä, mi
tä mielikuvia musiikki tuo mieleen, 
tulee lapsuusmuistoja aika paljon. Jo
ku hiljainenkin ihminen saattaa alkaa 
puhua tosi paljon. Musiikki virkis
tää sekä tukee vanhusten terveyttä ja 
hyvinvointia todella paljon. Musiik
ki aktivoi aivoja ihan eri tavalla kuin 
pelkkä puhe tai liikunta, jotka tietysti 
ovat myös hyviä ja tarpeellisia.

että he voivat tulevassa työssään käyt
tää luovia menetelmiä. Parhaillaan
kin Aro hoitaa sijaisuutta Kontu
lan moni puolisen palvelukeskuksen 
päivä toiminnassa. 

– Sellainen olisi ihannetyö, jossa 
pystyisi monipuolisesti hyödyntä
mään koulutustaan ja osaamistaan. 
Toivon, että työelämässä toimen
kuvia voitaisiin joustavasti muoka
ta työntekijöiden vahvuuksien mu
kaan, Sofia Aro arvioi.

– Haluaisin rohkaista kaikkia 
vanhus ten kanssa tekemisissä ole
via käyt tämään luovia menetelmiä. 
Liian helposti rutinoidutaan teke
mään asiat tietyllä tavalla. Uteliaisuut
ta kokeilui hin. Aina voi oppia uutta.

Susanna Rikkinen ja Sofia Aro 
kuuluvat myös Suomen Geronomi
liittoon, ja Aro on liiton hallituksen 
jäsen. Sekä Aro että Rikkinen arvioi
vat, että geronomin tutkinto on vielä 
suhteellisen tuntematon, mutta tut
kinnon tunnettuus on kuitenkin ko
ko ajan paranemassa.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Sofia Aron mukaan elävä musiikki 
on ihan eri asia kuin musiikin kuun
teleminen levyltä tai radiosta. Eläväs
sä musiikissa on tärkeää paitsi kuu
leminen myös näkeminen. Soittajan 
liikkeiden seuraaminen on tärkeää.

– Elän aina itsekin tilanteessa mu
kana. Kyllä se koskettaa, kun van
huksille tulee muistoja, hyvin syviä
kin. Ihmiset voivat avautua ihan eri 
tavalla kuin muissa tilanteissa. Nämä 
muistot ovat myös sellaisia, että ne 
eivät välttämättä muuten tulisi heil
le mieleen, Aro kuvailee.

Sekä Rikkinen että Aro toivovat, 

”Geronomi soveltaa 
laaja-alaisesti geronto-
logista hoito- ja sosiaa-
lialan tietoa vanhusten 
parissa työskennelles-
sään. Voi sanoa, että 
geronomi on ikääntyvien 
ihmisten rinnallakulkija, 
Susanna Rikkinen kuvai-
lee.

Geronomi koulutus alkoi Seinä-
joella v. 1993. Nykyään gero-
nomiksi voi opiskella Helsingis-
sä Metropolia amk:ssa, Kemi- 
Tornion amk:ssa, Seinäjoen 
amk:ssa, Porissa Satakun-
nan amk:ssa sekä Kouvolassa 
Kymen laakson amk:ssa. Suo-
messa on tällä hetkellä noin 
400 geronomia.

Geronomiopiskelija Susanna Rikkinen 
korostaa, että geronomin koulutus tai-
puu monenlaiseen työhön.
– Henkilökohtainen kiinnostus vai-
kuttaa siihen, millaisen työn haluaa 
tai millaiseksi oma toimenkuva muo-
dostuu.
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– Oppisopimuskoulutus on 
työnantajien keskuudessa vielä 
liian tuntematon. Oppisopimus
koulutus on  hyvä väylä saada 
koulutettua ja motivoitunutta 
työvoimaa, PirjoLiisa Kangas
niemi kertoo.
Koulutustarkastaja Pirjo-Liisa 
Kangas niemi on ehtinyt tehdä lä
hes 12 vuoden uran Helsingin kau
pungin oppisopimustoimistossa. 
Vanhus ja lähimmäispalvelun liiton 
kanssa hän on tehnyt yhteistyötä Joh
tamisen erityisammattitutkinto (JET) 
koulutuksen merkeissä. JETkou
lutus käynnistyi Vallissa 2000 luvun 
taitteessa, ja koulutuksen on ehtinyt 
käydä noin 120 vanhustyön ammat
tilaista.

– Vanhusalan JETkoulutukselle 
oli selvästi tarvetta, koska alan am
mattilaisilla on vaihteleva, etupääs
sä sosiaalialan koulutus. JETkou
lutuksessa huomioitiin myös talous, 
sillä yleisesti sosiaalialan tutkinnois
sa ei juurikaan ole taloutta, Kangas
niemi kertoo.

JETkoulutukselle on edelleen ky
syntää ja tarvetta, mutta valitettavas
ti yleinen oppisopimusmäärärahojen 
vähentäminen sekä painottaminen 
nuorten kouluttamiseen merkitsee si
tä, että Vallin JETkoulutusta ei tänä 
vuonna päästä aloittamaan.

Oppisopimuskoulutus on 
edelleen tuntematon
Kangasniemen mukaan oppisopi
muskoulutukseen hakeutuvien mää
rä on koko ajan kasvussa. Esimer
kiksi Helsingissä hakeutuu vuosittain 
noin 5000 henkilöä oppisopimus
koulutukseen, joista noin 3000 
aloittaa koulutuksen. Eri ammat
teja, joihin kouluttautua, on useita 
satoja. Helsingin kaupunki koulut
taa vuosittain noin 100 lähihoitajaa 
oppisopimus koulutuksella.

Oppisopimuskoulutus sopii aloitteelliselle ihmiselle

– Kaikki lähihoitajat myös työllis
tyvät, Kangasniemi korostaa.

Kangasniemi korostaa, että oppi-
sopimuskoulutus on erittäin hyvä 
vaihtoehto sekä työnantajalle että 
opiskelijalle hankkia ammatti. Kou
lutukseen hakeutuvat ovat yleensä 
motivoituneita – eiväthän he muuten 
edes hakeutuisi koulutukseen.

– Oppisopimuskoulutus on var
sin vaativa tapa kouluttautua ammat
tiin. Ei siinä seisota tumput suori
na. Koulutus sopii aloitteellisille ja 
aktii visille ihmisille. Oppisopimus
koulutuksessa ei ole yläikärajaa. Van
hin opiskelija, jonka tiedän aloitta
neen ja käyneen koulutuksen lop
puun, oli 65vuotias.

– Koulutusta ei kannata pelätä, 
oli ihminen minkä ikäinen tahansa, 
Kangasniemi korostaa.

Kangasniemen mukaan vanhus
työhön haluaville on riittävästi työ

paikkoja oppisopimuskoulutusta 
varten, mutta muuten oppisopimus
koulutus on työnantajien keskuudes
sa edelleen liian tuntematon. Oppi
sopimuskoulutusta kohtaan on myös 
turhia ennakkoluuloja. Koulutusta 
pidetään byrokraattisena ja henkilö
kuntaa sitovana – opiskelijalle pitää 
osoittaa työpaikkakouluttaja – mut
ta käytännössä näin ei ole.

– Pitäähän työpaikoilla aina uudet 
työntekijätkin kouluttaa.

Oppisopimuskoulutus 
kehittyy muutosten myötä
Vanhustyössä tapahtuu lähitulevai
suudessa merkittäviä lainsäädännölli
siä ja tutkinnonuudistuksellisia muu
toksia. Vanhuspalvelulaki astuu voi
maan 1.7.2013 ja vanhustyön erikois
ammattitutkintoa uudistetaan tänä 
vuonna.

– Vanhuspalvelulaki vaikuttaa 

– Oppisopimus-
koulutus on varsin 
vaativa tapa kou-
luttautua ammat-
tiin. Ei siinä seiso-
ta tumput suorina, 
koulutustarkasta-
ja Pirjo-Liisa Kan-
gasniemi luonneh-
tii. Kangasniemi 
jää eläkkeelle tä-
nä kesänä.
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Oppisopimuskoulutus sopii aloitteelliselle ihmiselle
Oppisopimuskoulutus

Työnantaja
Oppisopimuskoulutus on hyvä 
vaihtoehto
• kun tarvitset uutta työvoimaa
• kun koulutat henkilöstöä muut-
tuviin ja uusiin tehtäviin
• kun haluat laajentaa henkilöstön 
ammatillista osaamista.
Tutkintoon valmistavat oppisopi
mukset ovat 13 vuoden pituisia 
riippuen tutkinnosta, aikaisemmas
ta koulutuksesta ja työkokemuk
sesta.

Työnantajalta edellytetään, että
• työpaikalla on koulutuksen ja tut-
kinnon tavoitteiden kannalta laa
dultaan ja laajuudeltaan riittävää 
tuotanto ja palvelutoimintaa se
kä työvälineistöä.
• työpaikalla on ammattitaidoltaan, 
koulutukseltaan ja työkokemuksel
taan sellainen henkilö, joka voi toi
mia oppisopimusopiskelijan vas
tuullisena ohjaajana ja joka on ha
lukas tähän tehtävään.
• työnantaja huolehtii siitä, että 
opiskelija voi osallistua tietopuo
liseen opetukseen opiskeluohjel
mansa mukaisesti.
• opiskelijalle maksetaan työehto-

sopimuksen mukaista palkkaa.
• oppisopimukseen sovelletaan 
työsopimuslakia (55/2001) eräin 
poikkeuksin ja asianomaisen alan 
valtakunnallista työehtosopimus
ta kuin mitä työntekijän osalta 
säädetään työajasta, vuosilomas
ta, työturvallisuudesta ja työnteki
jän muusta suojelusta.

Työntekijä
Oppisopimuskoulutus sopii sinul
le, jos
• olet vailla ammatillista koulutus-
ta tai haluat
• jatkaa opintojasi suorittamalla 
ammatillisen tutkinnon.
• haluat vaihtaa ammattia.
• haluat lisätä tai täydentää osaa-
mistasi tietyssä ammatissa tai työ
tehtävissä

Lisätietoja: www.oppisopimus.net

oppi sopimuskoulutukseen siten, et
tä entistä tarkemmin pitää etsiä työ
paikkoja, ja työpaikkojen pitää tar
kemmin profi loitua. Myös vanhus-
työn erikoisammattitutkinnon voi 
suorittaa oppisopimuskoulutuksena.

– Aiemmin vanhukset ehkä näh
tiin yhtenäisenä "massana", mutta 
vanhustyön erikoisammattitutkin
non uudistaminen merkitsee myös 
vanhustyön tarkempaa profi loitu-
mista. Vanhustyö ja vanhukset näh
dään enemmän yksilöitä.

Kangasniemi korostaa, että oppi-
sopimuskoulutus on itsessään jous
tava koulutusmuoto. Eräänlaise
na "pullonkaulana" on kuitenkin 
tutkinto vaatimukset. Jos opiskelija 
on esim. 20 vuotta ollut jollain alalla, 
niin hän voisi henkilökohtaistamisen 
kautta hakeutua suorittamaan tutkin
totilaisuuden suoraan. Mutta kaikki 
tutkintotoimikunnat eivät tätä hyväk
sy, vaan tutkinnon suorittajan pitää 
osallistua myös valmentavaan koulu
tukseen ja osoittaa sitä kautta myös 
osaamisensa. Tutkintovaatimukset
kin voivat olla niin laajaalaisia, että 
sellaista työpaikkaa ei löydy, missä 
voisi koko tutkinnon suorittaa. 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Kestotilaus 37,-7 nroa/vuosi
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Aikaa itselle ja läheisille - merellä

vikingline.fi

Varaukset: www.vikingline.fi tai puh. 0600-41577 
(1,64 a/puhelu + pvm/mpm).

Ota aikaa itsellesi ja piipahda vieraaksemme. Merellä sinulla on aikaa nauttia herkullisesta ruoasta, 

mukavasta matkaseurasta, saaristomaisemista ja tuliaisostoksetkin hoidat kuntoon 

kädenkäänteessä merimyymälöissämme.

Entä oletko jo tutustunut Viking Line Travel SPA -hoitoloihin? Monipuolinen hoitotarjonta 

laadukkailla tuotteilla sekä ammattitaitoinen henkilökunta saa 

suupielesi kääntymään aurinkoiseen hymyyn.

Uutta! Merielämysten edelläkävijä Viking Grace Turusta Tukholmaan joka ilta. 

Tervetuloa tutustumaan!
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Tämän kevään aikana minulla on ol-
lut mahdollisuus kierrellä muuta-
mia maailman maita Ilkkani kans-
sa. Osin kyse on ollut elämänmittai-
sesta rauhan työstämme, tällä kertaa 
pienaseiden vastaisesta toiminnasta. 
Osin kyse on ollut Ilkan toimittaman 
kirjan Sata suomalaista sosiaa lista kek-
sintöä herättämästä kiinnostuksesta, 
olemme siis kiertäneet puhumas-
sa suomalaisesta sosiaali politiikasta. 
Uskokaa tai älkää, se aihe herättää täl-
lä hetkellä valtavaa kiinnostusta niin 
idässä kuin lännessäkin.

Kirjoitan tätä Dominikaanises-
sa Tasa vallassa, jossa olemme vara-
presidentti Maria Fernandezin ja 
Suomen suur lähetystön kutsuma-
na. Puhuimme presi dentin palatsissa 
innos tuneelle kuulijakunnalle, kysy-
myksiä ja kommentteja olisi ollut vaik-
ka millä mitalla. Tässä maassa on kym-
menen miljoonaa asukasta, ilmasto 
on tasaisen lämmin, maa kasvaa ih-
meellisiä hedelmiä ja kukkia. Osa ih-
misistä on lukutaidottomia, köyhyys 
on suurta ja toisaalta uppo rikkaita 
on joka sormelle. Täällä näkee lapsia 
työssä, kaikki kun eivät pääse kou-
luun. Terveyden huoltoa saa vain ra-
halla. Katolinen kirkko kieltää ehkäisy-
valistuksen ja abortti on laiton, vaikka 
nainen olisi hengenvaarassa.

On paha mennä neuvomaan muita 
maita, ei, kerta kaikkiaan se ei ole jär-
kevää. Mutta suuri kiinnostus oman 
maamme polkuun on ymmärrettä-
vää. Meillä on kokemusta köyhyydes-
tä, josta olemme yhden ihmisiän aika-
na nousseet kukoistavaksi kansakun-
naksi. Kun aloitin kansakoulun Vaasas-
sa vuonna 1947, UNICEF oli juuri pe-
rustettu. Suomi ja entinen Jugoslavia 
olivat UNICEFin ensimmäisiä avustus-
kohteita. Muistattehan ne kengät, joi-
ta meille lähetettiin, hyvät ikätoveri-
ni! Mutta meidän kehityksemme taka-
na on muutamia tärkeitä asioita, joita 
muutkin maat voivat harkita. Yksi on 
solidaarisuus, yhteisen hyvän jakami-

Opin sauna autuas aina
nen. Toinen on koulutus.

Suomessa on aina panostettu kou-
lutukseen. Saamme kiittää itseään 
Lutheria siitä, että Raamattu kään-
nettiin suomeksi satoja vuosia sit-
ten. Piispa Gezelius sitten määräsi 
1660-luvulla, että naimisiin ei pääse, 
jollei osaa lukea Katekismusta. Siitä 

se alkoi. Meidän on vaikea kuvitella, 
millaista elämä olisi ilman lukutaitoa.

Vähäinenkin oppimäärä auttaa 
elämässä eteenpäin. Tiedättehän, et-
tä naisten koulutus on kestävintä mi-
tä kehitysmaissa voidaan tehdä, kos-
ka se johtaa lasten parempaan hyvin-
vointiin ja parempaan asemaan. Nai-
nen vailla koulutusta jää väärien pe-

rinteiden ja taikauskon varaan, jää hel-
pommin nyrkin ja hellan väliin, ja jou-
tuu synnyttämään jatkuvasti, vaikkei 
haluaisikaan. 

Meidän menestyksemme lasten 
kansainvälisissä oppimistulosvertai-
luissa on erinomaista. Siitä kehitys-
maissa aina kysellään, ja toivotaan, et-
tä ratkaisu olisi yksinkertainen. Mut-
ta asiaan vaikuttaa niin moni tekijä. 
Opettajamme ovat korkeasti koulu-
tettuja ja arvostettuja – ovathan he 
olleet kansankynttilöitä meille. Julki-
nen koululaitoksemme kelpaa kaikille. 
Täällä Dominikaanisessa Tasa vallassa 
pidetään epäilyttävänä, jos lapset ei-
vät ole yksityiskouluissa – uskotaan, 
että julkinen koulu ei voi olla hyvä. 
Opettajilta ei täällä vaadita mitään 
tutkintoja, kuka tahansa voi kelvata 
opettamaan. Opettajien palkat ovat 
huonot verrattuna yleiseen palkka-
tasoon. Ja jos kotoa ei tule tukea tai 
ymmärrystä lapselle, jolla olisi opin-
halua, etenkään ei tytölle, lapsen on 
vaikea uskoa itseensä. Tarvitaan siis 
koko kansan tukea oppimiselle, hyvä 
menestys ei synny ilman laajaa taus-
taa. Voimme toivoa, että täällä tropii-
kissakin otetaan tiukka ote maksutto-
man koulutuksen ja julkisten palvelu-
jen puolesta.

Me vanhat ihmiset olemme kovia 
lukijoita ja paperisen kirjan ja lehtien 
ystäviä. Saa nähdä, muuttuvatko väli-
neet sähköisiksi ja kirjastot pilvipalve-
luiksi – toivottavasti kuitenkin lukemi-
nen säilyttää paikkansa lastenlasten-
lastemmekin hyvänä harrastuksena. 

Kukapa tietää, mitä polkua tiedon-
välitys tulee kulkemaan köyhyyden 
ja lukutaidottomuuden keskellä. Var-
muudella se ei etene samoin kuin 
meillä. Ottaakohan sähköinen maail-
ma täällä nopeasti yliotteen ja kansa-
kunta hyppää yli paperisen tiedon-
välityksen suoraan älypuhelimiin, se 
jää nähtäväksi. Lukutaito on kuiten-
kin kansakunnan kehittymisen ehdo-
ton edellytys.
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Vanhus ja lähimmäispal velun 
liitto vietti 60vuotisjuh liaan 
Paasitornissa 19.4. Iloisessa 
juhlassa katsottiin enemmän 
tulevaisuuteen kuin mennei
syyteen. Liiton toiminnassa 
paino piste on siirtynyt vanhus
ten asuinolojen parantamises
ta kohti laajaa yhteiskunnallis
ta näkökulmaa. Yhteiskunnan 
muuttuessa Vallin työtehtävät 
muuttuvat.
Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto 
ry on perustettu vuonna 1953. Niis
tä ajoista Suomi ja vanhusten ase
ma Suomessa ovat muuttuneet tyys
tin. Vallin täyttäessä 60 vuotta liitto 
ei tietenkään unohda juuriaan, mut

Nuorekas Valli vietti 60-vuotisjuhlia

ta katsoo enemmän tulevaisuuteen 
kuin menneisyyteen. Muuttuvassa 
yhteiskunnassa ja muuttuvassa maa
ilmassa toimintaympäristö ja toimin
nan haasteet ovat aivan erilaiset kuin 
menneinä vuosikymmeninä.

Valli vietti 60vuotisjuhlaansa 
perjantaina 19.4. Paasitornissa. Val
lin toiminnanjohtaja Virpi Dufva 
muistutti tervetuliaissanoissaan, et
tä Paasi tornissa liitto on aikoinaan 
perustettu.

Vanhukset ovat merkittävä 
voimavara yhteiskunnassa
Presidentti Tarja Halonen käsitteli 
puheessaan ihmisoikeuksia. Vaikka 
Yhdistyneiden kansakuntien perus

asioita on ihmisten tasaarvoisuus, 
niin silti tarvitaan erityistoimen
piteitä. Parhaillaankin työryhmä tut
kii sitä, mitkä olisivat sopivat keinot 
suojelemaan vanhojen ihmisten oi
keuksia.

Halonen toi esille, että jotkin 
ihmis ryhmät ovat muita useammin 
syrjinnän kohteina. Siksi YK tarvit
see lisäsopimuksia. Asiaa voi kat
soa myös toisinpäin; kuinka paljon 
yksi ihminen saa omalla toiminnal
laan vaarantaa muiden hyvinvointia. 
Halo nen korosti, että tarvitsemme 
yhä suurempia kokonaisuuksia turva
taksemme yhteisen tulevaisuuteem
me. Mutta sekään ei poista yksittäi
sen ihmisen vastuuta. Halonen muis

Kavalkadi vanhustyöstä 60-vuoden ajalta oli hauska katsaus vanhustyön vaiheisiin. Vanhustyön muutoksesta kertoivat 
Käpyrinteen Päivi Tiittula, Leppärenkaan Pekka Itkonen, Ruskakotien Hanna-Leena Ojalainen, Koskenrinteen Eeva- Liisa 
Säisä, Oulun seudun Mäntykodin Marja-Leena Timonen sekä Käpyrinteen Soili Hietamies. Kavalkadin juonsi lausunta-
taiteilija Maija Piitulainen. Taustalla kuva Käpyrinteen Nenäpäivästä, jossa vieraili Vieno Kekkonen.
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Nuorekas Valli vietti 60-vuotisjuhlia
tutti, että paraskaan julkinen tai yk
sityinen palvelujärjestelmä ei toimi 
ilman lähimmäisten osallistumista.

– Onneksi olkoon Valli ja kaikki te 
kultaiset ihmiset, jotka olette tehneet 
ja nyt teette tätä arjen ihmisoikeus
työtä, presidentti Halonen kiitteli.

Tutkija Timo Järvensivu  muistut
ti puheessaan, että hyvinvointi on se
kä käsissämme että käsityksissämme. 
Hyvinvointi on perustunut Suomes
sa ja globaalistikin luonnon varojen 
kasvavaan käyttöön. Ekologinen krii
si uhkaa. Muutos on kuitenkin mah
dollinen, jos vain haluamme ja toi
mimme sen mukaan. Hyvinvoinnin 
tuottaminen vaatii ennen kaikkea 
omien käsitystemme muuttamista.

Järvensivu huomautti, että raha 
on huono ihmisen motivoija. Ihmi
set motivoituvat, kun he saavat luo
da uutta, toteuttaa kykyjään ja ko
kiessaan työllään olevan merkitystä, 
ja saadessaan jakaa tämän merkityk
sen itsellemme tärkeissä yhteisöissä.

– Valli voi myös jatkossa olla tuke
massa näitä arvoja vanhusten ja lä
himmäisten arjessa, Järvensivu pai
notti.

  jatkuu seuraavalla sivulla->

Presidentti Tarja Halonen muistutti 
puheessaan ihmis oikeuksista.

Presidentti Tarja Halonen ja Pent-
ti Arajärvi seurasivat kiinnostunei-
na juhlan ohjelmaa. Eturivissä lisäk-
si Vallin puheen johtaja Vappu Taipa-
le, toiminnan johtaja Virpi Dufva sekä 
liittotoimikunnan jäsenet Hanna-Liisa 
Liikanen ja Pekka Itkonen.

Juhlaan saapumassa Sijaismummo-
toiminnan edustajat, kärjessä Mirja 
Riihimaa. Sijaismummotoiminta valit-
tiin Vuoden Isovanhemmaksi v. 2006.
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Vallin puheenjohtaja Vappu Tai-
pale muistutti puheessaan, että Suo
messa on jo yli miljoona 65vuotias
ta. He kaikki ovat yksilöitä, ja yhdes
sä he muodostavat merkittävän vai
kuttaja ja kuluttajajoukon. Vanhus
ten, jotka ovat myös yhtä parempi
vointisempia ja hyvätuloisempia, pai
noarvo yhteiskunnassa aletaan tun
nustaa. Vanhukset menevät iloisesti 
eteenpäin elämässä. 

– Vanhustyössä on paljon hyviä 
asioita, ja siksi olemme käynnistä
neet 60 hyvää asiaa vanhustyössä ke
räyksen, Taipale painotti.

Kavalkadi kertoi 
vanhustyön muutoksesta
Lausuntaiteilija Maija Piitulai-
nen sekä kuusi Vallin jäsenjärjestön 
edustajaa kertoivat hauskassa ja in
formatiivisessa kaval kadissa vanhus
työn muutoksesta 60 vuoden aika
na. Kun liitto perustettiin 60 vuotta 
sitten, järjestöjen toiminnan paino
piste oli vanhusten asuinolojen pa
rantamisessa. Vuo sien saatossa toi
minta on muuttunut ja on tullut uu
sia painopisteitä. Valokuvat kavalka
din taustalla antoivat mielenkiintois
ta lisäinformaatiota. 

Vallin kultaisen ansiomerkin saivat 
helsinkiläinen Pentti Helo, kansan
edustaja Rakel Hiltunen, Vanhus
työn keskusliiton toiminnanjohta
ja Pirkko Karjalainen, Lapin yli
opiston gerontologian ja sosiaali
työn emiritusprofessori Simo Kos-
kinen ja sosiaalineuvos Päivi Vou-
tilainen STM:stä.. Hopeisen ansio
merkin saivat Vallin liittotoimikun
nan jäsenet Kirsi Ala-Jaakkola, Jari 
Blom, Marja- Liisa Grönvall, Sirk-
ku Rannikko sekä liittotoimikun
nan varajäsen Päivi Tiittula.

60vuotisjuhlallisuudet alkoivat aa
mulla kunniakäynnillä liiton jo edes
menneiden aktiivien, Ida Aalle-Tel-
jon, Martta Salmela-Järvisen ja 
Elisabeth Järvisen  haudoilla sekä 
Miina Sillanpään muistomerkillä.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Tuija Järvinen

Kultaisen ansio-
merkit saivat mm 
Vanhustyön kes-
kusliiton toimin-
nanjohtaja Pirkko 
Karjalainen ja so-
siaalineuvos Päivi 
Voutilainen. Merk-
kejä kiinnittämäs-
sä liittotoimikun-
nan jäsen Kaija 
Nieminen.

Juhlassa muistet-
tiin myös ansioi-
tuneita vallilaisia 
kukkakimpuin. Ku-
kat saivat Aira Hei-
nänen, Arja Ojala 
sekä Marja-Liisa 
Kunnas.

Juhlan musiikista 
vastasivat Isa-Eeri-
ka Lehto, Päivi Hir-
vonen ja Matias 
Harju.

Juhlapäivä alkoi 
kunniakäynnillä lii-
ton jo edesmennei-
den aktiivien hau-
doilla sekä Miina 
Sillanpään muis-
tomerkillä. Kuvas-
sa Vappu Taipale ja 
ruusut Miina Sillan-
päälle.
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Osaamisen 
kehittäminen 

ja 
kumppanuus

Työssäni olen huomannut, että työ
elämän vaatimukset henkilöstön 
osaamiselle ovat kasvaneet. Tä
hän ovat vaikuttaneet mm. tekno
logian kehittyminen ja asiak kaiden 
vaatimukset varsinkin palvelu
aloilla. Pärjä täkseen tämän päivän 
kilpailutus yhteiskunnassa täytyy 
organi saation tietää, mitä osaamista 
organisaatio tarvitsee ja tältä pohjalta 
kehittää henkilöstöään. Onkin tärke
ää, että organisaatiossa tiedostetaan 
henkilöstön osaaminen ja erityises
ti osaaminen, mitä tarvitaan tuotta
maan hyvää palvelua. 

Päästäkseen kehittämään osaa
mista organisaation on tarpeen kar
toittaa henkilöstön olemassa ole
va osaami nen suhteessa tarvitta
vaan osaamiseen. Tällaisen henki
löstön osaamiskartoituksen pohjal
ta on helpompaa laatia osaamisen ke
hittämissuunnitelma, jossa jokaisel
le henkilölle laaditaan oma kehitty
misen polku. Suunnitelman laadin
nassa ja toteu tuksessa organisaatiot 
saavat apua mm. oppilaitoksilta, jot
ka ovat erikoistuneet aikuisten osaa
misen kehittämiseen. 

Henkilökohtaisiin kehittämissuun
nitelmiin voi kuulua erilaisia tutkin
toon johtavia koulutuksia mm. johta
misen tai alan ammatillisen osaami
sen syventäviä tutkintoja tai yksittäi
siä koulutuspäiviä. Yrityksen ja oppi-
laitoksen välisen yhteistyön pohjana 
on aina luottamus ja suunnitelmat 
laaditaan yrityksen lähtökohdista. 

Olen tehnyt vuosia yhteistyö
tä orga nisaation kanssa, jossa 
palve luina tarjotaan majoitus ja 
ravitsemis palveluja. Lähtötilantees
sa oli jo selvillä, että henkilöstöl
lä ei ole yrityksen tarpeita vastaava 
osaamista mm. asiakaspalvelun tai 
palveluproses sien osalta. 

Ensimmäisenä teimme koko 
henki löstölle osaamiskartoituk
sen. Kartoituksen pohjaksi kes
kustelimme yrityksen johdon kans
sa osaamisen tarpeista ja mietim
me strate gian ja prosessien pohjal

ta työ tehtävien merkityksen yrityk
sen liike toiminnalle. Osaamistarpeita 
löysimme asiakaspalvelun lisäksi se
kä ruoan valmistuksen ja ravitsemuk
sen, tekstiilihuollon ja puhdistuspal
veluiden työprosesseista. 

Osaamistarvekyselyyn vastasi jo
kainen henkilöstön jäsen antaen it
selleen arvion omasta osaamises
taan, minkä jälkeen esimiehet antoi
vat oman arvionsa. Arviointien poh
jalta tein yhteenvedon ja kehittämis
suunnitelman koko henki löstöä kos
kien sekä laadin jokaiselle oman suun
nitelman kehityskeskustelun poh
jaksi. Laatimaani kehittämissuunni
telmaan kuului täsmä koulutus ko
ko henkilöstölle ja henkilö kohtaiset 

koulutukset mm. tutkintoon johta
via oppisopimuskoulutuksia. Täsmä
koulutuksen sisällön suunnittelim
me yhdessä yrityksen johdon kans
sa, jolloin heidän näkemyksensä ja 
palve luiden kehittämisen tavoitteet 
tuli mukaan koulutu sohjelmaan. 

Koulutusten toteutuksen jälkeen 
arvioimme yhdessä yrityksen johdon 
kanssa koulutusten vaikuttavuutta 
yrityksen liiketoiminnalle. Toimin
noissa oli havaittavissa selkeää ke
hittymistä ja mm. tiimityöskentely oli 
parantunut huomattavasti, lisäksi yri
tyksen kannattavuus oli kohentunut. 
Olemme jatkaneet hyvää yhteis työtä 
ja kumppanuutta, suunnittelemalla 
vuosittaisen koulutusohjelman hen
kilöstölle. 

Minusta tämän kaltainen yhteis
työ ja kumppanuus tuo molemmin 
puolista hyvää. Yritys pystyy ulkois
tamaan henkilöstön kehittämisen ja 
oppilaitos pysyy mukana työelämän 
osaamistarpeissa ja vaatimuksissa. 

Voin lämpimästi suositella 
kumppa nuutta yrityksen ja oppilai
toksen kesken. 

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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

Eija Lenkkeri
asiakaspäällikkö

Edupoli/Toimitilapalvelut
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Sosiaalibarometri 2013 selvit
ti kuntien sosiaali ja terveys
johtajien koke mukset alan pal
velujen kilpailuttamisesta. 
Sosiaalibarometrin mukaan peräti 86 
% sosiaalijohdosta ja 81 % terveys
keskusjohdosta pitää ostopalvelujen 
laatua vähintään melko hyvänä. Sil
ti yli puolet kertoo laatuun liittyvistä 
ongelmista ja kolmannes on palaut
tanut ostopalveluja takaisin omaksi 
tuotannoksi.

Sosiaalijohtajat ja terveyskeskus
johtajat luottavat paitsi yleisellä ta
solla ostopalvelujen laatuun, myös 
asiakkaiden oikeusturvan toteutu
miseen. Kuitenkin 57 % sosiaali- ja 
55 % terveyskeskusjohtajista ilmoit
taa kohdanneensa puutteita osto
palvelun laadussa. Yleisimpiä puut
teet ovat yli 30 000 asukkaan kunnis
sa ja yhteistoimintaalueilla.

Yleisin peruste palauttaa osto-
palveluja kunnan tai kuntayhtymän 
tuotettaviksi ovat laatu ja kustannus
hyödyt. Yleisimpiä palautettuja pal
veluja ovat sosiaalipalveluista vam
maisten, mielenterveys ja päihde
kuntoutujien sekä vanhusten asumis
palvelut ja terveyspalveluista lääkäri 
ja terveysasemapalvelut.

Lähes puolet terveyskeskusten joh
tajista ja joka kolmas sosiaali johtaja 
kertoo oman alansa palveluissa ta
pahtuneen keskittymistä suurille yk
sityisille palveluntuottajille. 

Kustannuksia vaikea arvioida
Noin puolet sosiaali ja terveys
johtajista toteaa palvelujen ostamisen 
lisänneen kustannuksia neljän viime 
vuoden aikana. Runsaan kymmenes
osan mukaan ostopalvelujen avul
la on säästetty. 13 % ilmoittaa osto
palvelujen aluksi tuottaneen säästö
jä ja myöhemmin nostaneen palvelu
kustannuksia.

Kuntien kokemukset sotepalvelujen kilpailuttamisesta

Laadussa ongelmia, kustannus  -
säästöjä ei saatukaan

Vain harvat sosiaali ja terveys
johtajat osaavat sanoa, mitkä oli
vat palvelujen hankintaprosessin 
liitännäis kustannukset viime vuonna.

– Sosiaalibarometrin mukaan sote
palvelujen kilpailuttaminen ei ole 
tuottanut kaikkia odotettuja hyöty
jä. On myös huolestuttavaa, ettei kil
pailuttamisen kokonaiskustannuksia 
juuri osata arvioida, pääsihteeri Vert-
ti Kiukas SOSTEsta toteaa.

– Jos tulevaisuudessa aiotaan aidos
ti verrata erilaisten palvelu ratkaisujen 
kustannuksia ja vaikutuksia, tarvitaan 
kuntatasoisten seuranta, arviointi ja 

laskentavälineiden kehittämistä, Kiu
kas sanoo.

– Kilpailuttamista ohjaavan 
hankinta lain uudistuksessa on lisäk
si pidettävä huoli siitä, ettei kilpailu
tus vaaranna erityisen haavoittuvien 
asiakasryhmien kuten vammaisten, 
vanhusten tai lasten palveluja. Sote
palvelujen yhdenvertaisen saatavuu
den kannalta järkevintä saattaisi ol
la jopa säätää alan palveluille koko
naan oma hankintalaki.
Lisätietoja: pääsihteeri Vertti Kiukas, 
puh. 040 592 4287, 
vertti.kiukas@soste.fi

KätKetyt äänet
Kansainvälisen ikääntyneisiin kohdistuvan

kaltoinkohtelun vastaisen kampanjapäivän seminaari:
”Kaltoinkohtelun ehkäisy ja hyvä hoito”  

14.6.2013 klo 9-12.30
os. Kirkkohallitus, Satamakatu 11, Helsinki.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: www.katketytaanet.fi
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Paula Kokkonen, Pirkko Lahti ja Liisa 
Elovainio: Sijoitusopas
Recallmed 2012

Paula Kokkonen, Pirkko Lah-
ti ja Liisa Elovainio on kirjoitta
neet hauskan Sijoitusoppaan. Kirjas-
sa ei kuitenkaan käsitellä sijoittamis
ta perinteisessä mielessä tyyliin "mi
ten sijoitan osakkeisiin" vaan päin
vastoin; miten poissijoittaa hankki
miaan tavaroita

Kirjan tekijät toteavat, että niuk-
kuuteen syntynyt sukupolvi on ke
rännyt omaisuutta. Nyt omaisuuden 
paljous on alkanut ahdistaa. On et
sittävä ratkaisuja siihen, miten pääs
tä omaisuudesta eroon. Kirjoittajat 
esittelevät koko joukon ideoita; tava
roita voi lahjoittaa, "unohtaa" bussei
hin, kahviloihin,ravintoloihin, mui
hin julkisiin tiloihin, vierailujen isän
nille, viedä kirpputorille jne. Tavaran 
sijoittamista voi ja pitää ideoita tava
ran mukaan; kuka tai ketkä olisivat 
kiinnostuneita poissijoitettavista ta
varoista. Sijoittamisesta saa itselleen 
ja muille iloa, samalla kun tavaroiden 
määrä omassa asunnossa ja varas
toissa vähenee. Esimerkiksi ylimää

räisiä, lahjoiksi saatuja solmioita voi 
vaikkapa lahjoittaa muiden miesten 
vaimoille tai tyttöystäville tai miehil
le itselleen. 

Itselläni oli hauska kokemus sijoit-
tamisesta tänä keväänä. Olin viemäs
sä roskiin vanhoja videokasettejani, 
kun niille yllättäen löytyi kysyntää. 
Ennen kuin mitään tavaraa heittää 
roskiin, kannattaa selvittää, olisiko 
sille vielä tarvetta. 

Kari Uittomäki

Linda Levine Madori:  Therapeutic 
Thematic Arts Programming -mene-
telmä ikääntyneiden aikuisten hoidos-
sa ja kuntoutuksessa. 
Hämeen ammattikorkeakoulu 2010

Linda Levine Madori toimii 
apulais professorina yhdysvaltalai
sessa St. Thomas Aquinas Colleges
sa. Hän on luonut taiteen terapeut
tiseen ja kuntouttavaan voimaan 
perustuvan Therapeutic Thematic 
Arts Programming (TTAP) -mene-
telmän ikääntyville ihmisille. Kirjas-
sa esitellään innovatiivinen ja integ
roiva terapeuttinen taide ja virkis
tystoiminnan lähestymistapa, jonka 
avulla ikääntyneet saadaan aktiivisesti 
toimintaan mukaan ja edistetään hei
dän kognitiivisen toimintansa säily
mistä. TTAP menetelmässä osallis
tetaan ikääntyvät ihmiset musiikin, 
tanssin, runouden, kuvanveiston ja 
valokuvauksen keinoin.  Kirjoittajan 
selkeä viesti vanhusten kanssa toimi
ville on, että stimuloimalla aivotoi
minnan useita alueita edistetään ja 
rohkaistaan ikääntyneitä käyttämään 
jäljellä olevia taitoja ja vahvuuksia. 
Menetelmä sisältää yhdeksän vaihet
ta, joissa huomioidaan luovuus, toi
minnan arviointi, organisointi ja tee
moittelu sekä arviointi.

Suosittelen tätä kirjaa kaikille 

vanhus työn ammattilaisille ja opis
kelijoille, perusoppaaksi erilaisten ak
tiivisten toimintojen suunnitteluun 
ja erityisesti muistisairaiden kanssa 
työskenteleville. Niin hyvin tämä jul
kaisu auttoi taas ymmärtämään van
huksia ja sitä, miten heidän kanssaan 
voi olla yhdessä.

Anu Kuikka

Leena Paasivaara, Marjo Suhonen 
ja Petri Virtanen: Projektijohtaminen 
hyvin vointipalveluissa. 
Tietosanoma 2011

Kirjoittajat ovat kokeneita hyvin-
vointipalvelujen ja projektitoimin
nan kouluttajia, tutkijoita, opettajia 
ja konsultteja. He toteavat kirjassaan, 
että hyvinvointipalvelut ovat jatku
vassa toimintaympäristön muutok
sessa. Palvelutuotantoon ja henki
löstön hyvinvointiin tulee panostaa. 
Tämä toteutuu yhä enemmän projek
tien avulla. Teoksessa projektityötä 
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti niin 
kunnan kuin erilaisten muiden toi
mijoiden välillä. Projektia aiheena 
viedään läpi koko kirjan käytännön
läheisesti. Erityistä huomiota kohdis
tetaan projektin onnistuneesti joh
tamisen taidoille ja projektiryhmän 
dyna miikkaan. Tekstien lomassa kir
joittajat käyttävät hyvin käytännön
läheisiä esimerkkejä.

Anu Kuikka

Paula Kokkonen, Pirkko Lahti ja Liisa 
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Vanhustyön Trainee 
vastaa ajankohtaisiin 
haasteisiin

Uusi Vanhustyön Trainee han
ke vastaa sekä nuorten yhteis
kuntatakuun että vanhustyön 
työntekijäpulan haasteisiin. 
Hankkeen suunnittelu on alka
nut huhtikuussa ja ensimmäi
nen ohjelma pyörähtää käyntiin 
elokuun puolivälissä.
Samaan aikaan, kun nuorisotakuun 
avulla torjutaan nuorten työttömyyt
tä, vanhustyössä podetaan työvoima
pulaa. Nuoria on vaikea saada kiin
nostumaan vanhustyöstä.

Mielekästä työtä – pätkissä
Kuitenkin haastattelut ovat osoitta
neet, että nuoret haluavat tehdä työtä 
hyvien asioiden puolesta. Myös työ
kaverit ja työn ja vapaaajan sovitta
minen ajavat nuorten arvoissa ohi 
palkasta. Työsuhteen pysyvyydellä
kin on edelleen merkitystä, vaikka 
nuorten suhtautuminen työelämään 
kokonaisuudessaan on muuttunut. 
Siinä, missä vanhemmat sukupolvet 
halusivat tehdä työtä yhtäjaksoisesti 
eläkeikään saakka ja sitoutuivat työn
antajaansa, nuoret ovat omaksuneet 
pätkäelämän: töitä tehdään mielel
lään kausittain tunteja kaihtamatta 
ja sen jälkeen vaihdetaan muutamak
si kuukaudeksi vapaalle. Nuoret ot
tavat usein mielellään vastaan juu
ri ne työvuorot, joihin perheellisiä 
on vaikea houkutella: viikonloput ja 
pyhäpäivät.

Mallia liikeelämästä
Uusi lähestymistapa nuorten innosta
miseksi vanhustyöhön piti siis kek
siä ja se löytyi liikeelämästä. Trainee 
ohjelmissa nuori perehtyy yritykseen 

ja sen toimintatapoihin samaan ai
kaan, kun hän saa alan koulutusta. 
Ohjelmien kautta yritykset saavat 
sitoutuneita ja osaavia työntekijöi
tä, jotka tuntevat yrityksen arvot ja 
käytännöt. 

Toimintaan syksyllä
Ensimmäinen Vanhustyön Trai
nee pyörähtää käyntiin elokuussa 
2013. Yhdeksän ensimmäisen vii
kon ajan nuoret tutustuvat ryhmä
nä työ elämän pelisääntöihin, oppi
vat työelämä taitoja ja saavat tietoa 
vanhustyöstä ja vanhuudesta. Jakson 

aikana vieraillaan yhdessä tutustu
massa tuleviin työkokeilupaikkoihin 
ja opetellaan vanhusten kohtaamis
ta käytännössä. 

Yhteisen jakson jälkeen nuoret 
siirtyvät vanhustyön  järjestöihin ja 
yrityksiin suorittamaan jakson työ
kokeilua. Joulun alla ohjelma päät
tyy yhteisiin päättäjäisiin ja todistus
tenjakoon.

Hankkeen suunnittelija etsii jokai
selle nuorelle tämän kykyjä ja tarpei
ta vastaavan työkokeilupaikan ja aut
taa solmimaan työkokeilusopimuk
sen. Työnantajilla on mahdollisuus 
myös vaikuttaa lähiopetusjakson si
sältöön kertomalla, mitä valmiuksia 
nuoret erityisesti tarvitsisivat ennen 
siirtymistään käytännön työhön van
husten kanssa.

Merkittävä mentor
Jotta nuori saisi mahdollisimman hy
vän alun uudelle uralleen, hänelle ni
metään työkokeilupaikalla henkilö
kohtainen mentor. Mentorin tehtä
vänä on välittää nuorelle vanhustyön 
tietojaan ja taitojaan mutta ennen 
kaikkea arvoja ja innostusta. Men
torit saavat tehtäväänsä kahden il
tapäivän perehdytyksen ennen työ
kokeilujakson alkua.

Hanke on suunniteltu kokonaisuu
dessaan kolmevuotiseksi ja sitä ra
hoittaa Uudenmaan ELY -keskus. 
Tulevina vuosina mukaan otetaan 
1215 nuorta/ohjelma ja ohjelma 
toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. 
Vastaava hanke on käynnissä Tam
pereen Koivupirtissä.
Lisätietoja: suunnittelija Mari Huus
ko, puh. 050 3748001, 
mari.huusko@valli.fi

Teksti: Mari Huusko
Kuva: Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 

-arkisto/Pirkko Jyväkorpi

Opiskellessaan lukiossa Heidi Brand 
oli kesätöissä tamperelaisessa Koti- 
pirtin palvelutalossa. Tässä hän tans-
sittaa Lauri Karjalaista.
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Vanhuspalvelujen tuottaja: Etsit
kö teknologiaa? Onko järjestölläsi 
palvelu tarve, johon jokin teknolo
ginen ratkaisu saattaisi vastata, mut
ta sopivaa ei ole löytynyt? KÄKÄ
TEprojekti kehittää uutta toiminta
mallia, jossa teknologian hankkija 
määrittelee palveluntarpeen ja vaa
timukset ottamatta kantaa siihen, 
millainen teknologia saattaisi olla 
sopiva. KÄKÄTE-projekti julkaisee 
tarpeen kuvauksen Etsimme tekno
logiaa ilmoituksena ja levittää sii
tä tietoa Suomen ikäteknologiaalan 
yrityksille. Hankkijan ja ilmoitukseen 
vastanneiden yritysten kesken järjes
tetään aluksi yhteinen esittelytapaa
minen, jonka jälkeen teknologian 
hankkija valitsee yhden tai useam
man yrityksen jatkoneuvotteluihin. 
Neuvottelu menettely mahdollistaa 
myös yritysten välisen yhteistyön, jos 
mikään tarjolla olevista ratkaisuista ei 
yksin vastaa tarpeeseen.

Lisätietoja: www.ikateknologia.fi.

Tietoa tupaan 
seminaari syksyllä
KÄKÄTE järjestää 25.9. seminarin 
Tietoa tupaan – Niksejä aktiiviseen 
ja toimivaan tietotekniikan käyttöön. 
Seminaaripaikka on Haka niemen 
virasto talon monikäyttötila.

KÄKÄTE-projektin seminaarissa 
pohditaan ikäihmisten ja tietoteknii
kan toimivaa vuorovaikutusta ja esi
tellään tietokonepisteiden hyviä käy
täntöjä. Lisäksi jaetaan kokemuksia 
ja ideoita tietotekniikan hyödyntä
miseen ajanvietteenä ja virikkeenä 
esimerkiksi muistelun, musiikin tai 
kulttuurin kautta. Mukana on myös 
yrityksiä kertomassa tietotekniikan 
käyttöön liittyvistä tuotteistaan.

Tarkempi ohjelma ja ilmoittau
tumis tiedot lisätään myöhemmin 
tapah tumakalenteriin: 
www.ikateknologia.fi.

Hennariikka Intosalmi

KÄKÄTE etsii 
teknologiaa

UUSI VANHUSPALVELULAKI 
– TURVAAKO SE HYVÄN IKÄÄNTYMISEN?

Aika: 27.8.2013 kello 9.30–15.30
Paikka: Hakaniemen Virastotalo, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Sisältö: Iäkkäiden henkilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti 
halutaan turvata lainsäädännöllä. Uusi ns. vanhus palvelulaki astuu 
voimaan heinäkuussa 2013. Koulutuksessa käydään läpi lain sisältöä ja 
tavoitteita.
Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu vanhuspalveluja tuottavien 
yhteisöjen johdolle, alan ammattilaisille sekä kaikille muille asiasta kiin-
nostuneille.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut tahot 180 €.
Ilmoittautuminen: 20.8.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Virpi Dufva, puh. (09) 7745 9011 tai 
virpi.dufva@valli.fi.

IKÄÄNTYNEIDEN ENNALTAEHKÄISEVIEN JA 
OSALLISUUTTA LISÄÄVIEN TYÖTAPOJEN KOULUTUS

Aika: 26.9.2013 tiistaina klo 9.00–16.00.
Paikka: Hakaniemen virastotalo, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki, 
paikka varmistuu ilmoittautuneiden määrän mukaan.
Sisältö:  Valli järjestää ikääntyneiden ennaltaehkäisevien ja voimaannut-
tavien työtapojen koulutuksen. Koulutuksessa esitellään ennaltaehkäi-
sevän toiminnan työtapoja, menetelmiä ja niiden vaikutuksia ikäänty-
neen hyvinvointiin. Koulutuksen avulla vanhustyön yhteisöt voivat tukea 
ikääntyneiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia, kehittää heidän sosi-
aalista osallisuutta sekä lisätä ikääntyneen aktiivista roolia oman hyvin-
voinnin toteuttamisessa. Koulutus antaa eväitä muokata käytännön toi-
mintaa ja palveluita niiden käyttäjien mukaiseksi.
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu järjestöjen, kuntien ja yritysten 
ikääntyneiden hoivasta vastaaville ja työntekijöille, kehittäjille sekä muil-
le ennakoivassa toiminnassa mukana oleville ammattilaisille.
Koulutuksen hinta: Yksi koulutuspäivä, liiton jäsenjärjestöijen edusta-
jille 150 €, muut tahot 180 €.
Ilmoittautuminen: 6.9.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: Etsivä mieli -projektin suunnittelija Anu Kuikka puh. 
050 326 8925 tai anu.kuikka@valli.fi.
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Ajankohtaista    

Ristikko 2-3/2013 oikea ratkaisu.
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M A A T K U L O P A H E T A
A T T I L A I T Ä Ä O T U S

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

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Turvaohjeita senioreille 
-opas

Rikoksentorjuntaneuvoston Turva-
ohjeita Senioreille opas julkaistiin syk
syllä 2012. Oppaassa annetaan konk
reettisia neuvoja siitä, miten voi lisä
tä omaa turvallisuuttaan ja vähentää 
rikoksen uhriksi joutumisen riskiä.

Turvaopas löytyy tulostettavas
sa muodossa neuvoston nettisivuil
la www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi. 
Kuvitetun suomenkielisen oppaan 
lisäksi sivuilla on ruotsinkielinen 
teksti versio. Suomenkielisistä turva
ohjeista on otettu rikoksentorjunta
neuvoston kustannuksella muuta
man tuhannen kappaleen painos. 
Ruotsinkielinen painos valmistuu 
viimeistään kesäkuussa.

Rikoksentorjuntaneuvosto on 
15.2.2013 antanut ikääntyneiden 
turvallisuuden edistämiseksi suosi
tukset. Neuvosto suosittaa, et
tä paikallisella turvallisuusyhteis
työllä edistetään rikoksentorjunta
neuvoston julkaiseman oppaan saat
tamista ikääntyneille ja että ikäänty
neet aktivoidaan kumppaneina mu
kaan turvallisuutta edistävään toi
mintaan. Viranomaisten – esimer
kiksi poliisin – toivotaan huomioivan 
myös ikääntyneiden rikosturvalli
suuden edistäminen.

Yksittäisiin tarpeisiin suositellaan 

ensisijaisesti oppaan tulostamista 
verkosta. Painettua opasta voidaan 
lähettää lähinnä keskeisille yhteis
työkumppaneille erikseen sovittava 
kappalemäärä. Tilaukset voi tehdä 
rikoksentorjuntaneuvoston sihtee
ristöön sähköpostitse tai puhelimit
se (rikoksentorjunta@om.fi, osasto
sihteeri Katriina Kiviharju p. 02951 
50254).

Sirkkaliisa Heimonen on valit
tu Vuoden psykologiksi. Heimo
nen työskentelee toimialapäällikkö
nä Ikäinstituutissa Ikäihmisten koh
taaminen, osallisuus ja mielen hyvin
vointi toimialalla. Hän on toiminut 
lähes 20 vuotta erilaisissa ikääntymi
sen psykologian asiantuntija ja ke
hittämistehtävissä. 

Heimonen tarkastelee ikääntymis
tä ja vanhuutta positiivisesta näkö
kulmasta. Moni ikäihminen elää hy
vää vanhuutta. Julkisuudessa van
huus näyttäytyy kuitenkin usein 
uhka kuvina. Keskustelu ikäihmis
ten palveluista painottuu herkäs
ti epäkohtien ja väestön ikääntymi
sen yhteiskunnalle aiheuttamien on

Sirkkaliisa Heimonen on 
Vuoden psykologi

gelmien esiin nostamiseen.
Heimonen tunnetaan kouluttaja

na ja aktiivisena tietokirjailija. Lisäk
si hän oli sosiaali ja terveysministe
riön Kansallinen muistiohjelma 
20122020 työryhmän asiantuntija
sihteeri. 

Vuoden psykologin on valinnut 
Psykologiliiton hallitus. Sirkkaliisa 
Heimosen valintaan vaikutti erityi
sesti hänen ainutlaatuinen työnsä 
ikäihmisten psykologian alalla.
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Ennakkotietoa 
jäsenjärjestöille:

Vallin edustajakokous ja 
edustajakokous seminaari 

marraskuussa

Vallin edustajakokous on sun
nuntaina 17.11.2013 Tampereella. 
Edustaja kokouksen yhteydessä jär
jestetään seminaari 16.11. Edustaja
kokousseminaarissa käsitellään 
vanhusten huollon ajan kohtaisia ai
heita, kuten vanhus palvelulakia. 
Merkitkää kalentereihinne nämä 
päivät jo nyt! Tarkemmat tiedot 
edustaja kokouksesta ja seminaaris
ta alkusyksyn aikana.
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Ristikko 4/2013

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 6.9.2013
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

61 Viimeisen päälle tarkat laivamallit

Teologi, Suomen Merimieskirkon 
pääsihteeri Sakari Lehmuskallio 
on kolmisenkymmentä vuotta har
rastanut tunnettujen purjelaivojen 
pienoismallien rakentamista mah
dollisimman alkuperäisen kaltaisik
si. Laivojen rakennus on jatkunut jo 
23 vuotta.

Pääsihteerin "laivue"
Sakari Lehmuskallion harrastus vaa
tii sinnikkyyttä, kärsivällisyyttä ja kä
den tarkkaa taitoa sekä luonnollisesti 
taiteellista tajua. Lehmuskallion "lai
vueeseen" kuuluu jo 22 alusta, 23:s 
on teon alla.

Luettelo näistä ainutlaatuisista 
aikaan saannoksista on mielenkiin
toinen. On siellä eriikäisiä ja kokoi
sia prikejä, fregatteja ja kuunareita, 
on suurissa museoissa nähtävissä ole
via kuuluisia aluksia kuten Green

wichin museon Cutty Sark ja Pietar
saaren museon fregatti Vanadis.

Lehmuskallion Imatran kodin 
piha piirissä on työtila, jossa hän kun
kin kesälomakuukautensa uppoutuu 
laivantekoon. Sitä ennen on pitänyt 
hankkia vanhan laivan piirustukset 
ja kaikki se tieto, joka kirjallisuudes
ta ja maailman merimuseoista on saa
tavissa.

Veneenrakentajan tulee läpikotai
sin tietää alkuperäiset rakenteet ja 
materiaalit, jotta pienoismallit saa
daan mahdollisimman autenttisiksi ja 
oikeaan mittakaavaan pelkistetyiksi.

Tarkkaa työtä ja 
tiedon keruuta
Lehmuskallio on kerännyt tieto
ja mm. Southamptonista Trafalga
rin taistelun sankarin Horatio Nel-
sonin Victory lippulaivasta ja tu

tustunut tarkoin tutkimusmatkailija 
Fridtjof  Nansenin Fram alukseen 
Oslon meri museossa. Rotter damin 
merimuseos sa hän tutki 1400 luvulta 
olevan maail man vanhimman kirkko
laivan, joka on Barcelonan läheisestä 
Mataro kylästä lähtöisin. 

Suomen suurin 4mastoparkki 
Lawhill on Sakari Lehmuskalliol
le erityisen merkittävä jo siksi, et
tä hänen isänsä Osmo I. Lehmus-
kallio kiersi sillä kahdesti Cap Hor
nin. Isä toimi merellisissä ammateis
sa päätyen urallaan merenkulkuneu
vokseksi luotsi ja majakkalaitoksen 
palveluksessa. Lapsuudessa merelli
set tunnelmat tulivat tutuiksi. Veljiä 
Sakarilla on viisi, jotka kaikki ovat 
vihkiytyneet purjehduksen saloihin. 
Purjeiden ja köysien logiikka on tul
lut tutuksi ja se auttaa pienoismal
lien teossa.

Sakari Lehmuskallio Merimieskirkon neuvotteluhuoneessa, edessään ranskalainen arktinen tutkimusalus Porque Pas. 
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Viimeisen päälle tarkat laivamallit
Tämä vuonna 1892 ensimmäisen 

ja 1948 viimeisen purjehduksensa 
tehnyt laiva on Sakarin kokoon 1:91 
askartelemana pienoismallina Meri
mieskirkon päämajassa Helsingin Al
bertinkadulla.

Merenkulun laaja historia
Lehmuskallion kiinnostus muuten
kin merihistoriaan näkyy pitkäkestoi
sesta, jo päättyneestä puheenjohtajan 
tehtävästä Merihistoriallisessa yhdis
tyksessä. Merenkulkuun ja mereen 
liittyviä harrastuksia on jo virankin 
puolesta monia. Ylipäätään meren
kulkua sivuavia järjestöjä on runsaas
ti. mm. Cap Hornin kiertäneiden yh
distys ja Suomen Laivahistoriallinen 
yhdistys. Stella Polaris on yhdistys, 
joka ylläpitää perinnelaivarekisteriä.

Lehmuskallio antaa erityisen tun
nustuksen Uudenkaupungin Meri
historialliselle yhdistykselle. Meri

perinteen vaalimista on monenlais
ta, kaikki kiinnostavuudessaan palkit
sevaa. Erilaisten merenkulkuun liit
tyvien esineiden ja painotuotteiden 
keräilijöitä on paljon. Alaa käsitte
levä kirjallisuus on laajaa ja merien
suojelu on hyvin ajankohtaista. Meri
museoita on mm. Kotkassa, Turussa, 
Maarian haminassa, Raumalla, Lovii
sassa ja Kristiinankaupungissa. 

Laivojen pienoismalleista tunnem
me kirkko ja votiivilaivat, joita on 
jo 1600luvulta alkaen varhain ri
pustettu lahjoina kirkkojen kattoon. 
Votiivi laivoihin liittyy rukous, toivo
mus tai kiitos. Niillä saatettiin muis
taa mereen hukkuneita omaisia. Teki
jöitä ei niinkään tunneta, lahjoittajat 
tiedetään paremmin.

Lehmuskallio valitsee purjelaiva
mallinsa kauneuden ja niiden kerto
man mielenkiintoisen historian pe
rusteella. Hän on yksinäinen puurta
ja, syvästi tehtäväänsä paneutuja. Se, 
että kesälomakuukausi puuhaan me
nee, käy perheellekin. Puoliso, enti
nen kansanedustaja ja järjestö aktiivi 
Sinikka Hurskainen omistautuu 
nykyiseen päätoimiseen harrastuk
seensa taulujen maalaamiseen  sa
malla intensiivisyydellä. Molemmil
la on antoisa harrastus, ja se sopii 
pariskunnalle hyvin.

Aira Heinänen 
Kuvat: Kari Uittomäki ja 

Sakari Lehmuskallio

Karavelli, joka on1:3 pienoismalli es-
panjalaisen Mataron kirkossa olevas-
ta pienoismallista.

Sebastián Gumá työn alla.

Täysrikattu nelimasto-
parkki Lawhill. Lawhill on 
erityisen tärkeä Lehmus-
kalliolle, sillä hänen isän-
sä Osmo I. Lehmuskallio 
kiersi Lawhillillä kahdesti 
Cap Hornin.

Sakari Lehmuskallio valitsee laivat, 
joista hän tekee pienoismallin, laivan 
kauneuden mukaan. Espanjalainen 
korvetti Sebastián Gumá on tällainen 
kaunis laiva.
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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

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

CaritasSäätiö
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
tom.kankkonen@elpy.fi,  www.elpy.fi

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

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

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

Hollolan palvelutaloyhdistys HUILI ry
Palvelutalo Huili
Terveystie 25, 15870 HOLLOLA
jussi.waajakoski@huili.fi, puh. 040-744 0510
www.huili.fi

Honkalakoti ry
Honkalantie 7, 34600 RUOVESI
puh. (03) 472 4400, fax (03) 472 4423
tuija.jarvinen@palvelutalohonkala.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 
     EteläHaagan HelanderKoti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan HelanderKoti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830
     Vuosaaren HelanderKoti
     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/

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

KanervakotiKanervahemmet 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
risto.kanerva@kpts.fi
www.keravanpalvelutalosaatio.fi

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

KoillisHelsingin 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

Kössisäätiö
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
sanna.halonen@lepparengas.fi
www.lepparengas.fi
 
Loviisan seudun palvelutalosäätiö
Kuningattarenkatu 7,  07900 LOVIISA
puh. (019) 517 1519, fax (019) 517 1521
nieminen.esplanad@kolumbus.fi

Lähimmäispirtti ry
Pyhäjärvenkatu 1 A,  33200 TAMPERE
puh. (03) 253 5310, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi
www.lahimmaispirtti.fi
 
Lämmin Koti ry
Jalavatie 11 A
01360 VANTAA 

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

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

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

Oulun Seudun Mäntykoti ry
Kangastie 11,  90500 OULU 
puh. 044 550 4801, fax (08) 550 4810
marja-leena.timonen@mantykoti.fi
www.mantykoti.fi
 
Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
puh. 044 723 3100
sirpa.kotola@koskenrinne.fi
www.koskenrinne.fi
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A, 48230 KOTKA
     puh. 044 723 3050     
     KotkaKoti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3060
     KarhulaKoti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. 044 723 3120
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. 044 723 3070
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. 044 723 3110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Suomen vanhusten 
turvakotiyhdistys SUVANTO ry
Hämeentie 15 B 64, 00500 HELSINKI
puh. (09) 726 2422
info@suvantory.fi,  www.suvantory.fi

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

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
jorma.lehtisaari@tvpy.fi
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tvpy/
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 

     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
aija.orenius@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
fax 010 8505 329
satu.aalto@vpty.fi,  www.vpty.fi
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     fax 010 8505 369
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. 010 8505 340, fax 010 8505 359
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. 010 8505 330 fax 010 8505 339
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. 010 8505 300, fax 010 8505 329
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     fax 010 8505 378
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO 
     fax. 010 8505 390

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

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

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

Yrjö ja Hannasäätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
www.yrjojahanna.fi



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare on sosiaali- ja terveysalalle kehitetty monipuolinen työkalu 
asumis- ja kuntoutuspalveluja tarjoaville yksiköille ja kotihoitoyrityksille. 
Järjestelmän avulla teet päivittäiset hoitotyön kirjaukset ja raportit, sekä 
tarvittavat suunnitelmat.
Kotihoidossa jaat asiakaskäynnit työntekijöille mobiilisovelluksiin ja seuraat 
kotihoitajien työpäivän kulkua. Laskutus hoituu järjestelmän kautta 
automatisoinnin avulla helposti ja nopeasti.

DomaCare on integroitavissa yleisimpiin kirjanpito- ja talousjärjestelmiin sekä 
Työvuorovelho -ohjelmaan ja IMS-laatujärjestelmään.

Hoitotyön suunnittelu ja seuranta. 
Monipuoliset kirjaamiskomponentit. 

Yksilöitävät lomakkeet.

Asiakas- ja kuntalaskutus.
Palvelusetelit ja poissaolohyvitykset. 

Sopii pienille ja isoille yksiköille.

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

ajan perusteella.

Käyttöpäivät ja hoitoilmoitukset. 
Ikä- ja sukupuolijakaumat.

Tiedot toimintakertomukseen.
IMS-liityntä.

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

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

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote

Pyydä ohjelmiston esittely ja tarjous! Etäesitykset vaivattomasti ja nopeasti.

aikaisemmin asiakas- ja kuntalaskutus vei monin verroin 
enemmän aikaa.

- Jari Lepistö, Palvelukeskus Päivälehto Oy

Asiakkaidemme kommentteja
olemme viimeksi kuluneen vuoden aikana tutustuneet 
useaan asiakastietojärjestelmään ja loppusuoralla oli 
kolme järjestelmää, jotka kaikki ovat erikoistuneet 
sosiaalialalle. domacare erottui hyvän käytettävyyden 
ansiosta muista järjestelmistä. Haimme kokonaisvaltaista 
ohjelmistoa ja domacare vakuutti meidät myös muilla 
ominaisuuksillaan. olemme erittäin tyytyväisiä 
valintaamme ja alkavaan yhteistyöhön invian oy:n kanssa.

- Jouni Riihimäki, Kuurojen Palvelusäätiö

Tehdyt työt siirtyvät domacaresta suoraan visma nova 
-taloushallinnan laskutusohjelmaan. Tällä vähennämme 
monta työvaihetta kuin myös minimoimme virheet.

- Terhi Tuominen, Salva ry 

olemme erittäin tyytyväisiä domacareen ja invianin 
henkilökuntaan.

- Harri Siitonen, Rastin kannatusyhdistys ry

Mobiilisovelluksen avulla kotipalvelutyöntekijät voivat 
raportoida käyntinsä asiakkaan luota. Esimiehet 
voivat seurata reaaliaikaisesti työpäivien kulkua ja 
laskutus hoituu kätevästi toteutuneiden käyntien 
perusteella.

Asumispalveluissa voidaan käyttää tablet-sovellusta 
kirjaamiseen asiakkaan luona ja kassasovellusta 
ravintolassa asiakasruokailujen laskutukseen.


