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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Hyvinvoivia ja osaavia työn-
tekijöitä vanhustyöhön tarvi-

taan koko maassa ja tullaan tule-
vaisuudessa tarvitsemaan entistä 
enemmän. Miten saadaan nykyi-
set vanhus työntyöntekijät viihty-
mään ja jaksamaan työssään? 

Asiakkaiden tarpeet ovat hy-
vin moninaisia ja erilaisia. Van-

huksien tarpeet ja toiveet vaih-
televat päivittäin. Työntekijän ei 
ole helppoa suunnitella työpäi-
väänsä etukäteen. Muutoksia tuo 
myös työntekijöiden sairastavuus, 
ja osaavien sijaisten löytäminen 
ei ole aina helppoa. Työntekijän 
omat toiveet itselle tärkeiden 
hoiva- tai hoitotyön keskei sien 
oppien ja asioiden toteuttami-
sessa saattaa välillä tuntua mah-
dottomilta toteuttaa. Mistä sitten 
voi lähteä liikkeelle? Voisiko poi-
mia niitä pieniä hetkellisiä onnis-
tumisia ja tehdä ne itselle tietoi-
seksi joka päivä? Tänään oli hyvä 
päivä, koska... Voisiko yksi mitta-
ri olla se, kuinka monta hymyä on 
nähnyt asiakkaiden kasvoilla päi-
vän aikana?

Jokainen kohtaaminen on ainut-
laatuinen. Vanhus ei välttämät-

tä kohtaa koko päivänä tai viikko-
na muita kuin hoitohenkilöstöä, 
ja nämäkin kohtaamiset voivat 
olla pääsääntöisesti esimerkik-
si ruokai lujen yhteydessä. Tuoko 
hoitaja vanhukselle ruoan tarjolle 
ilman suurempaa kommunikoin-
tia, laittamalla ruokatarjottimen 
vanhuksen eteen pöydälle, ja pois-

tuu vauhdilla seuraavan luo? Vai 
hymyileekö hoitaja tullessaan, ky-
syy kuinka vanhus voi ym. ja toi-
vottaa hyvää ruokahalua ja katsoo 
silmiin? Nämä kohtaamiset ovat 
vanhuksen hyvinvoinnin kannal-
ta merkityksellisiä. Pienet iloiset 
ja hauskat asiat arjessa, myös mu-
kavat kohtaamiset, ilahduttavat ja 
piristävät meitä kaikkia. 

Hoitotyössä on paljon tuntei-
ta. Välillä on varmasti haasta-

via päiviä kestää vaativaa ja ras-
kasta työtä. Hoitajan oman tunne- 
elämän säätelyn täytyy kuiten-
kin toimia. Kuka kuuntelee hoi-
tajaa, kenen kanssa hän voi näis-
tä asioista keskustella? Henkilös-
tön hyvinvoinnista huolehtimi-

nen on keskeinen osa johtamista. 
Myös työterveyshuollolla on oma 
roolinsa työntekijän ja työyhtei-
sön kokonais hyvinvoinnin osalta. 
Työn kuormittavuus tiedostetaan, 
mutta mietitäänkö riittävästi kei-
noja kuormittavuuden vähentä-
miseksi tai ehkäisemiseksi. Myös 
esimiesten työ on kuormittavaa, 
ja senkin läpikäymiseen pitäisi löy-
tyä aikaa ja mahdollisuuksia. 

Onko meillä menetelmiä ottaa 
koko henkilökunnan, eri am-

mattilaisten näkemyksiä riittävästi 
huomioon? Onko henkilökunnal-
la mahdollisuus vaikuttaa esimer-
kiksi omavalvonnan kautta ja saa-
da yhdessä aikaan muutoksia toi-
vottuun suuntaan? Toivottavasti 
jokaisessa toimintayksikössä ke-
rätään systemaattisesti palau-
tetta myös kaikilta yksikön työn-
tekijöiltä. Jokainen voi, ja jokaisen 
pitää kertoa, miten asiat mieles-
tään ovat. Tulisiko näiden pohdin-
tojen ja prosessien kautta useam-
min tunne, että nyt tehdään hyvää 
työtä, tähän haluan sitoutua ym. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitossa aloitti muutama viikko 

sitten ryhmä nuoria, jotka osallis-
tuvat Vanhustyön Trainee -ohjel-
maan. On ollut ilo tutustua näihin 
aktiivisiin ja iloisiin nuoriin henki-
löihin. Toivottavasti mahdollisim-
man moni heistä löytää itselleen 
ammattiuran vanhustyöstä.

Hyvää alkavaa syyskautta kai-
kille lukijoille!

Hymy mittariksi
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– Nuoret haluavat työelämään, 
mutta omilla ehdoillaan. He ei-
vät halua perinteistä pomotta-
mista vaan toverillista johtamis-
ta. Nuoria olisi kuunneltava, sil-
lä heillä on mielipiteitä ja uusia 
ajatuksia, työhyvinvoinnin ja 
johtamisen professori Marja-
Liisa Manka korostaa.
Nykyään puhutaan paljon työhyvin
voinnista, työssä jaksamisesta, suur
ten ikäluokkien toiveista heidän 
jäädessä eläkkeelle sekä työvoima
pulasta. Myös nuorten saaminen alal
le on paljon esillä. Professori, tut
kimusjohtaja Marja-Liisa Manka 
sanoo yksinkertaisen reseptin: nuo
ria on kuunneltava. Nuoret eivät ha
lua perinteistä pomottamista vaan 
uuden laista johtamista. Nuoret kai
paavat joustavuutta, ei nykyisiä jäyk

Professori, tutkimusjohtaja Marja-Liisa Manka:

Työelämässä on huomioitava myös nuoret

kiä järjestelmiä.
– Nuoret ovat tulevaisuuden työn

tekijöitä, ja pitäisi pystyä ratkomaan 
nykyisiä työelämän ongelmia uudella 
tavalla. Työelämässä pitäisi olla erilai
sia mahdollisuuksia; olla töissä, läh
teä ja palata takaisin. Nuoret pitää ot
taa mukaan kehittämiseen. Ne työ
tavat, jotka toimivat 20 vuotta sit
ten, eivät toimi tänä päivänä. Nuo
ret katsovat avoimin silmin ja heil
lä on mieli piteitä ja uusia ajatuksia, 
siksi heitä on kuunneltava, Manka 
korostaa.

Työhyvinvointiin vaikuttaa 
työntekijät itse, työyhteisö, 
johto ja asiakkaat
MarjaLiisa Manka tunnetaan erityi
sesti työhyvinvoinnin asiantuntijana. 
Hänet valittiin viime vuonna Vuo

den Yhteiskuntatieteilijäksi. Hän on 
parhaillaan "virkavapaalla" Tampe
reen ylipiston Tutkimus ja koulutus
keskus Synergosista ja työskentelee 
yrittäjänä. 

Manka muistuttaa, että työhyvin
vointiin vaikuttavat työntekijät itse, 
työyhteisö, johto ja asiakkaat. 

– Työtekijöillä pitää olla hyvä itse
tuntemus, tuntea omat vahvuutensa 
ja puutteensa. Pitää myös itse kiin
nittää huomiota omaan jaksamiseen
sa. Omaa hyvinvointia ei voi ulkois
taa ulkopuolelle. Pitää tankata voima
varoja; antaa itselle aikaa, rentoutua 
ja ladata akkuja. 

– Työyhteisössä on tärkeää yh
teisöllisyys ja sosiaalinen vuoro
vaikutus. Tervehditään, annetaan pa
lautetta, kiitetään, osataan tulla toi
meen toinen toistensa kanssa. On 

– Pienikin positiivinen palaute auttaa kestämään negatiivista palautetta, ja tietenkin positiivinen palaute innostaa te-
kemään työtä paremmin, Marja-Liisa Manka muistuttaa.
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Työelämässä on huomioitava myös nuoret
pystyttävä keskustelemaan vaikeis
takin asioista. Tutkimusten mukaan 
niissä työpaikoissa, joissa sosiaalinen 
pääoma on matala, sairastumisen ja 
masentumisen riski voi olla jopa 50 
prosenttia.

– Työnantajan pitää pystyä anta
maan puitteet työn tekemiseen. Jo
kaisella pitää myös olla vaikuttamis
mahdollisuus omaan työhönsä, hal
lita oma työnsä. Ettei tule tunnetta, 
että on vain pelinappula, jota liiku
tellaan. Pienissä työyhteisöissä työn 
hallinnan tunne on helpompi saavut
taa. Isoissa organisaatioissa voi olla 
raskaat rakenteet sekä paljon johta
jia ja esimiehiä.

Mankan mukaan myös asiakkail
la on oma vaikutuksensa työhyvin
vointiin. Entistä enemmän nykyään 
kohdataan negatiivista asiakaspalau
tetta. Sosiaali ja terveysalalla henki
nen väkivalta on yleistynyt. Tietysti 
oma henkinen hyvinvointi vaikuttaa 
asiakaspalautteen laatuun. Jos itse voi 
hyvin, niin saa helpommin positiivis
ta palautetta. Ihmisten tunteet siir
tyvät. Jos itse voi huonosti, niin sil
loin herättää helpommin negatiivista 
palautetta. Henkilökuntaa on koulu
tettava asiakkaiden kohtaamisessa ja 

tunteiden merkityksestä.
– Pienikin positiivinen palaute aut

taa kestämään negatiivista palautet
ta, ja tietenkin positiivinen palaute 
innostaa tekemään työtä paremmin.

Samaten alan arvostus vaikut
taa työhyvinvointiin. Vanhustyöstä 
anne taan masentava kuva julkisuu
dessa, mutta julkisuudessa annet
tu kuva on vain osatotuus. Toisaal
ta myös itse vanhukset ovat muuttu
neet haasteellisimmiksi; on muisti ja 
muita sairauksia, jotka muuttavat ih
misen käytöstä. 

– Henkilökunnan ammatillisen 
osaamisen on oltava korkealla ta
solla, Manka korostaa.

Työhyvinvointi koostuu 
eri osa-alueista 
MarjaLiisan Mankaan mukaan ei ole 
mitään yksiselitteistä vastausta sii
hen, mikä työyhteisössä on tärkein
tä työhyvinvoinnin kannalta. Työ
hyvinvointi koostuu eri osaalueista.

– Johtaminen vaikuttaa, mutta 
myös työntekijä itse. Työyhteisö on 
enemmänkin systeeminen kokonai
suus. Työhyvinvoinnin kannalta ehkä 
kaikkein merkityksellisin on itse työ
yhteisö ja sen toimivuus. Työ yhteisö 

saattaa olla valtava voimavara. Vaikka 
työpaikalla olisi huonoa johtamista, 
niin työyhteisö paikkaa sen. 

Mankan mukaan työhyvinvoin
tia voidaan parantaa yksinkertaisil
la menetelmillä. Tarvitaan vain ha
lua ja tahtoa.

– Porukalla voidaan miettiä, mi
ten meidän työpaikalla voitaisiin li
sätä työhyvinvointia. Sitten tehdään 
suunnitelma aikatauluineen, mitä 
asioi ta ja miten lähdetään muutta
maan ja kohentamaan. On tehtävä 
konkreettisia toimenpiteitä sekä pi
dettävä aikatauluista kiinni. Muutet
tavien asioiden ei tarvitse olla iso
ja, kun ne jo alkavat vaikuttaa. Muu
tosten on kuitenkin hyvä olla syste
maattisia ja tavoitteellisia. Työnteki
jät voivat itsekin tehdä näitä muu
toksia, johdon ei välttämättä tarvit
se olla mukana.

– Johto voi lisätä työhyvinvointia 
siten, että systemaattisesti kehitetään  
työhyvinvointia. Rakenteet eivät saa 
olla liian byrokraattisia, ja johdon on 
hyvä siirtyä lähemmäksi käytännön 
työntekoa. Sekin lisää hurjasti moti
vaatiota, kun ihmiset voivat itse teh
dä omaan työhönsä liittyviä päätök
siä. Työhyvinvointia mitattaessa pi
täisi käyttää muitakin mittareita kuin 
sairauspoissaolojen määrää. Pitää ke
hittää laadullisia mittareita.

MarjaLiisa Mankan mukaan työ
hyvinvointia vanhustyössä ei ole juu
rikaan tutkittu. Hän kuitenkin arvi
oi, että se olisi tärkeä tutkimuskoh
de, koska ala kasvaa nopeasti. Ala 
myös tarvitsee uusia tapoja tehdä 
työtä, mutta myös uusia tapoja tutkia.

Teksi ja kuva:
Kari UittomäkiTyöhyvinvoinnin perustekijät Marja-Liisa Mankan mukaan.
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– Työnohjaus on pitempi tai 
lyhyt aikaisempi prosessi, jossa 
työntekijä tai tiimi työnohjaajan 
johdolla tutkii työtä, omaa työ-
yhteisöään ja omaa organisaa-
tiotaan sekä yrittää saada si-
ten paremmin ymmärrystä it-
se työntekoon, Suomen Työn-
ohjaajat ry:n puheenjohtaja 
Markku Tynkkynen tiivistää.
Markku Tynkkysen mukaan 
suoma laisten työpaikkojen yleisim
mät ongelmat ovat työssä jaksami
nen ja siihen liittyvät työmotivaatio
ongelmat, johtamiseen liittyvät on
gelmat, työn hallitsemiseen liittyvät 
ongelmat sekä työyhteisön sisällä ih
misten väliset suhteet. 

– Varmasti tuttuja asioita jokaisel
le, vaikka ei olisi työnohjauksessa käy
nytkään.

Mututuntumalla Tynkkynen ar
vioi, että erityisesti julkisella sekto

Työnohjaaja auttaa työyhteisöä

rin työpaikoilla on paljon ongelmia, 
mutta niissä myös osataan käyttää 
työnohjausta. Joillakin aloilla työn
ohj aus on tutumpaa kuin jollakin toi
sella. Työnohjaus on syntynyt hoi
to ja sosiaali työn piirissä, ja ny kyään 
työnohjausta käytetään laajasti työ
elämän eri sektoreilla, niin yksityisel
lä kuin julkisella puolella.

– Työpaikkojen väliset erot saatta
vat olla suurempia jonkin alan sisäl
lä kuin eri alojen välillä. On mielen
kiintoista, että jollakin työpaikalla voi
daan paremmin kuin jollakin toisel
la, ja pienemmillä resursseilla ihmi
set saattavat voida paljon paremmin 
ja saada paljon enemmän aikaan. Ih
miset myös kokevat saman työn eri 
tavalla uuvuttavaksi.

– Nykyään ihmisiltä vaaditaan yhä 
enemmän, ja ihmiset joutuvat jopa 
tekemään töitä omien ihanteittensa 
tai alan eettisen periaatteiden vastai

sesti. Nimenomaan vanhusalalla on 
tällaisia tilanteita. Olen kuullut, että 
joissakin tilanteissa jopa joudutaan 
rikkomaan lakia. Tällainen omien 
ihanteiden ja eettisyyden vastaisuus 
tietenkin rasittaa ihmisiä, mutta täs
säkin suhteessa ihmisillä on erilai
sia selviytymis trategioita. Joku jää 
enemmän kiinni ongelmiin kuin jo
ku toinen.

Työnohjaaja on puolueeton
Markku Tynkkynen korostaa, että 
työnohjaajan pitää olla puolueeton. 
Työnohjaaja ei ole opettaja eikä kou
luttaja, vaan hän tarjoaa ammattilaise
na työntekijälle tai tiimille tilan poh
tia omaa työtään.

– Työyhteisössä ihmisten on itse 
esitettävä kysymykset ja itse niihin 
vastattava, mutta työnohjaaja auttaa 
esittämään kysymyksiä ja auttaa vas
taamaan niihin. 

– Työyhteisössä ihmisten on itse esitettävä kysymykset ja itse niihin vastattava, mutta työnohjaaja auttaa esittämään 
kysymyksiä ja auttaa vastaamaan niihin, työnohjaaja Markku Tynkkynen korostaa.
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”Kun joku tulee kysy-
mään ratkaisuja työpaik-
kansa ongelmiin, yleensä 
ensimmäiseksi kysyn, 
että oletteko kokeilleet 
puhumista. Työnohjaus 
on työnantajan tarjoama 
foorumi, jossa ihmiset 
yleensä puhuvat parem-
min ja toisia kunnioitta-
vammin, kun on ulkopuo-
linen paikalla.

Työnohjaaja auttaa työyhteisöä
– Työnohjaaja ei saa alkaa johtaa 

tai käyttämään valtaa työntekijöiden 
kautta organisaatiossa. Onnistuneen 
työnohjauksen voima ja merkitys on 
siinä, että työntekijästä tulee entis
tä enemmän oman työnsä subjek
ti. Työntekijä ymmärtää, että hän it
se vastaa siitä mitä hän tekee. Työn
tekijä löytää omat rajansa mihin hän 
suostuu tai mikä on hänelle mahdol
lista. Työntekijä tulee tietoisemmak
si omasta työstään, vaikutusmahdol
lisuuksistaan ja omasta roolistaan 
orga nisaatiossa. Uskon, että tämä 
tuottaa myös työhyvinvointia ja koi
tuu koko työyhteisön eduksi. 

– Arvelen, että vanhustyössä suu
rin osa on tiimityötä. Sama, mikä pä
tee yksittäiseen työntekijään, pätee 
myös tiimiin.  

Tynkkysen mukaan aika iso ongel
ma työpaikoilla on puhumattomuus. 
Hän arvioi, että työhyvinvointia tuot
taa ja työtä kehittää yksistään se, että 
ihmiset kokoontuvat yhteen ja alka
vat puhua työstään.

– Kun joku tulee kysymään ratkai
suja työpaikkansa ongelmiin, yleen
sä ensimmäiseksi kysyn, että oletteko 
kokeilleet puhumista. Työnohjaus on 
työnantajan tarjoama foorumi, jossa 
ihmiset yleensä puhuvat paremmin 
ja toisia kunnioittavammin, kun on 
ulkopuolinen paikalla.

– Esimerkiksi vanhustyössä työ
tä tehdään vanhuksia varten. Työn
ohjauksen fokuksessa pitää olla se, 
miksi jotain työtä tehdään, mikä on 
työn tarkoitus, miten voitaisiin teh
dä työtä paremmin. Työnohjausta ei 
tehdä esimerkiksi siksi, että selvite
tään ihmisten omia ongelmia.

Ongelmat eivät johdu 
yksistään resursseista
Markku Tynkkysen mukaan työpai
koilla helposti syytetään vääriä asioi
ta. Syytetään, että on huonoa johta
mista, tehdään vääriä asioita, on vää

riä rakenteita, on huonosti motivoitu
neita ihmisiä ja niin edelleen. Tieten
kin yleiset reunaehdot tulevat vaikka
pa taloudesta.

– Monet ongelmat työpaikoilla ei
vät johdu resursseista, mutta niihin 
kiinnitetään valtavasti huomiota. On 
helpompi puhua huonoista resurs
seista kuin siitä, mihin itse voidaan 
vaikuttaa. Ihmisillä on ikään kuin ta
pa ulkoistaa asioita, viat ovat jossain 
muualla. Työnohjauksen tavoite on 
auttaa ihmisiä näkemään, mikä todel
lisuus on ja mistä todellisuus raken
tuu. Työpaikan todelliset ongelmat 
voivat selvitä vasta itse työnohjauk
sessa, Tynkkynen luonnehtii.

– Työnohjauksessa on keskeistä se, 
että parhaimmillaan ihmiset saavat 
uusia näkökulmia työhönsä ja näke
vät siinä uusia mahdollisuuksia. 

Työnohjaukselle on 
oltava johdon tuki
–Aika usein työnohjaukseen hakeu
dutaan, kun työpaikalla on ongelmia. 
Se ei välttämättä ole hyvä lähtö kohta, 
mutta ei huonokaan. Kaikkien eni
ten työnohjauksesta hyödytään sil
loin, kun työpaikalla ei ole ongelmia, 
ja on muutenkin kehittämishalua.

Työnohjaukselle on väärä lähtö
kohta, jos työnantaja määrää työn
tekijöille työnohjausta, "jotta on
gelmat ratkeaisivat". Työnantaja tai 
johto ikään kuin siirtää omaa vastuu
taan työnohjaukselle. Ylhäältä alas
päin määrätty työnohjaus ei myös
kään motivoi työntekijöitä.

– Työnohjaukselle on tietenkin tär
keää, että sille on johdon tuki. 

– Työelämä muuttuu tällä hetkellä 
valtaa vauhtia. Muutostilanteissa, ku
ten vaikkapa eri organisaatioita yhdis
tettäessä, olisi hyvä olla työnohjaus
ta mukana. Mitä varhaisemmassa vai
heessa työntekijät ja työnohjaus ote
taan mukaan muutokseen, sitä pa
remmin muutoskin onnistuu. 

– Kaikkein huonoin tapa tehdä 
muutosta on se, että muutos vain sa
nellaan ylhäältä alaspäin, ikään kuin 
ilmoitusasiana. Kaikki muutokset ei
vät myöskään ole loppuun saakka aja
teltuja.

Markku Tynkkysen mukaan työn
ohjaus on sikäli villiä aluetta, että si
tä ei ole millään tavalla säädelty. Peri
aatteessa kuka tahansa voi kertoa ole
vansa työnohjaaja. 

– Tämän vuoksi on perustettu Suo
men Työnohjaajat ry. Yhdistys aset
taa kriteerit laadukkaalle työnohjaaja
koulutukselle. Vain ne pääsevät yh
distyksen jäseniksi, jotka ovat käy
neet yleisesti hyväksytyn, kaksivuoti
sen työnohjaajakoulutuksen. Yhdis
tys on myös lyönyt hyvin itsensä lä
pi, ja tämä huomioidaan esimerkiksi 
kilpailutustilanteissa.

Suomen Työnohjaajat ry:llä on 
noin 1600 jäsentä. Yhdistyksen net
tisivuilta voi esimerkiksi etsiä työn
ohjaajaa.
Lisätietoja: 
www.suomentyonohjaajat.fi

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki
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Kustaankartanon H2-osasto on 
psykogeriatrinen eli mielen-
terveysongelmista kärsi vien 
vanhusten osasto. Osastol-
la vieraillessa huomaa rauhal-
lisen tunnelman. Täällä hoi-
tajat ja asukkaat viettävät tii-
viisti aikaa yhdessä – vanhuk-
set voivat olla vuosiakin osas-
tolla. On luonnollista toteut-
taa  yhteisöllistä hoitoa H2:lla.  
Osaston hoitaja Hilkka  Hirvo-
sen mukaan psykogeriatrisella 
osastolla yhteisten asioiden kä-
sittely ja työnohjauksen merki-
tys korostuu.
– Olen ollut Kustaankartanossa töis
sä 21 vuotta, ja työnohjauksesta on 
puhuttu koko ajan. Työvälineenä 
työnohjausta on käytetty ainakin 10 
vuotta. Vanhuspsykiatrian puolel
la työnohjaus on melkein itsestään
selvyys, Hilkka Hirvonen kuvailee.

Hirvonen huomauttaa, että kun te

Kustaankartanon H2-osaston osastonhoitaja Hilkka Hirvonen:

Työnohjaus auttaa ammatillisuutta

kee pitkään samaa työtä – ja tämä pä
tee oikeastaan kaikkiin töihin alasta 
riippumatta – on urautumisen vaa
ra. Näköalat voivat kapeutua. Hoito
työssä, ja varsinkin mielenterveys
ongelmista kärsivien kanssa, omien 
tunteiden käsittely on tärkeää koh
datessa haasteellisesti käyttäytyviä 
asukkaita. 

– Työnohjaus auttaa ammatilli
suutta ja sitoutumista, selventää si
tä, miksi me teemme tätä työtä. Väsy
miseen ja työssä koettuihin hanka
luuksiin auttaa työnohjaus, Hirvo
nen kuvailee.

Hirvonen muistuttaa, että hoito
työssä on aina muistettava se, et
tä työssä ollaan ammattiihmisinä. 
Vaikka joku asukas voi joskus olla 
hankala, tai työssä tulla kiperiä paik
koja, ammattiihmisen on kyettävä 
hallitsemaan työnsä.

– Työnohjaus lähtee kuitenkin ai
na siitä, että me yhdessä työnohjaa

jan kanssa etsimme ratkaisuja. Meil
le on tärkeää, että työnohjaajalla on 
myös vanhuspsykiatrista näkemystä 
ja kokemusta.

Työnohjauksen ansiosta 
työt sujuvat
Hirvonen painottaa, että Kustaan
kartanossa suhtaudutaan työnohjauk
seen hyvin myönteisesti. Eri osastot 
saavat itsenäisesti käyttää työnohjaus
ta. H2osastolla työskennellään tiimi
nä, ja työnohjausta hankitaan tarvit
taessa koko tiimille.

– Meillä on hyvin pysyvä ja 
ammatti taitoinen henkilökunta. Nyt 
ei ole pariin vuoteen käytetty työn
ohjausta. Syksyllä vanhuspsykiatri 
Pirjo Juhela tulee pitämään yhden 
iltapäivä ohjauksen.

– Kokonaisuutena työnohjauk
sen ansiosta työt sujuvat parem
min. Työhön sitoudutaan ja moti
vaatio on korkealla tasolla. Työnoh
jauksen ansiosta ymmärrys asukkai
ta ja heidän käyttäytymistä kohtaan 
on lisääntynyt, ja sitä kautta myös 
yhteistyö asukkaiden kanssa sujuu. 
Työn ohjaus on antanut ja antaa pal
jon uusia ideoi ta ja näkemyksiä tä
hän työhön.

Hirvonen toteaa, että työnoh jaus 
ei toimi, elleivät työntekijät ja tiimi 
osallistu siihen aktiivisesti ja toimi 
vuoro vaikutuksessa työnohjaajan 
kanssa. Hän myös toivoo, että työn
ohjaukseen osallistuvat uskaltaisivat 
rohkeasti laittaa itsensä peliin; tuoda 
esille omia tunteitaan ja puhua niistä.

Hilkka Hirvonen jää eläkkeel
le tänä syksynä. Hän kertoo, että 
Kustaan kartanossa ja omalla osas
tolla on tapahtunut paljon muutok
sia viimeisten vuosien aikana. 

– Aloitimme muutama vuosi sit
ten aktiivisesti panostaa kulttuuri
elämysten tarjoamiseen asukkail

Hilkka Hirvonen (oikealla), hoitaja Tiina Kumpulainen sekä asukkaat Irja ja 
Anja viihtyvät hyvin Kustaankartanossa.
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Työnohjaus auttaa ammatillisuutta
lemme. Tällä hetkellä kulttuuri hoito 
toteutuu osastollamme viikoittaisis
sa lukupiireissä, musiikkituo kioissa, 
tanssissa ja kuvataiteessakin. So
siaalinen elämä ja kulttuurielämä 
ovat alkaneet kukoistaa myös koko 
Kustaan kartanossa.  Asukkaat ja hoi
tajat osallistuvat niihin aktiivisesti.

– Sosiaalisuus ja kulttuuri ovat 

Oulun Seudun Mäntykodin  johta
jan Marja-Leena Timosen mu
kaan vanhustyön työpaikoissa eräs 
ajankohtainen asia on työyhteisö
taidot. 
– Viime vuosina on hankittu esi
mieskoulutusta. Nyt alamme opis
kelemaan työyhteisötaitoja. Muutos 
työympäristössä, realiteettien koh
taaminen, temperamenttien vaiku
tukset ja omien voimavarojen poh
dinta. Koulutus koskettaa kaikkia,  
Timonen kertoo.

– Runsaat poissaolot haastavat 
työyhteisön, koska  usein työt jou
dutaan jakamaan työssä ole vien 
kesken. Sijaisia ei aina saa, joten 
tuplavuorot ovat yleistyneet ja koet
televat jaksamista. Työpaikan ter
veyden ja turvallisuuden puolesta 
on tehty töitä, mutta se ei poista ko
konaisuuden kannalta tär keää asiaa 
työajan ulkopuolista aikaa. Omas
ta hyvinvoinnista kiinnostuminen 
ja sen eteen panostaminen ei ehkä 
ole aivan riittävää.

Ryhmätyönohjaus työ-
hyvinvoinnin näkökulmasta
Työnohjausta (ratkaisukeskeinen 
toimintamalli) hoitajaryhmälle (ko
ko yhteisössä neljä ryhmää) alkaen 
2010 – jatkui kevään 2013. Yksilö
työnohjaus 12 kertaa keskustelu 
työnohjaajan kanssa (vuonna 2012 

Oulun Seudun Mäntykodin kokemuksia työnohjauksesta

kolme työntekijää)
Työnohjaajana on toiminut Mar-

ja Puirava-Hanhela. Kevään 2013 
palautteesta tuli esille muun muassa 
seuraavaa: Ryhmät tarvitsevat työn
ohjausta ja selvästi hyötyvät siitä. 

"Esimerkiksi esimiesryhmän palaut-
teessa tuli esille, että työnohjaus on koko-
naisuutena toiminut hyvin ja istunnot ovat 
olleet tärkeitä ja merkityksellisiä. On saa-
nut tavata kollegoita ja puhua ääneen han-
kalistakin asioista. Ohjaus on ollut myös 
paineitten purkupaikka, joka on joka ker-
ta voimaannuttanut, vaikka ohjaukseen 
on tultu matalapaineisina. Ohjauksessa 
on opittu ymmärtämään, mitä työnohjaus 
oikeastaan on. Ideoita on syntynyt yhdessä 
kehitellen. Osallistujat ovat oppineet myös 
tunnistamaan omia ja toistensa tunteita ja 
antamaan toisilleen positiivista palautetta. 
Prosessi on kuulemma jatkunut usein vie-
lä kotonakin. Esimiehet ovat tykänneet 
toiminnallisista menetelmistä. Ja yksi esi-
mies, joka oli jossain vaiheessa yksilöohja-
uksessa, koki saaneensa paljon ohjaukses-
ta , uudet näkökulmat olivat avautuneet ja 
niiden kautta hän oli kokenut työn haas-
teiden keventyneen."

*****

"Kaikissa ohjauksissa on tullut esille 
työyhteisön vuorovaikutuksen tökkiminen. 
Puhumisen kulttuuri on vielä hakusessa 
ja tulkintoja tehdään paljon, ehkä elei-

ihan uudella tavalla lähentäneet myös 
henkilö kuntaa ja asukkaita. Monilla 
asukkailla on paljon tietoa vaikkapa 
kirjallisuudesta ja musiikista, ja niis
tä löytyy paljon puhuttavaa ja ideoi
ta erilaisiin aktiviteetteihin.

Hilkka Hirvonen kiittelee erityises
ti Kustaankartanon johtajaa Leena 
Pohjolaa, jonka johdolla Kustaan

kartanossa on hyvin kehittämis
haluinen ja ennakkoluuloton ote 
vanhus työhön. 

– Leenan periaate on, että asukkail
la olisi hyvä olla täällä. Heitä varten 
me ollaan täällä.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki

den ja ilmeidenkin perusteella. Työnte-
kijät kokevat, että heitä kuullaan, mut-
ta he eivät tule kuulluksi. Johdon toivo-
taan oikeasti kuulevan työntekijöitä, jol-
loin työn tekijöiden toivoma arvostus tuli-
si esille. Yhteisöllisyydestä on paljon pu-
huttu ja todettu, että se on myös haku-
sessa. Joitain ideoita yhteisöllisyyden li-
säämiseksi on syntynyt, mutta työyhtei-
sö kokee, että heillä ei ole mahdollisuut-
ta toteuttaa niitä."

****

"Esimiesryhmässä koettiin, että alus-
sa asetetut tavoitteet on suurelta osin saa-
vutettu. Tavoitteita olivat: yksinäiseen 
työhön kannustusta, jaksamisen tuke-
mista, kasvua ihmisenä, tunteista puhu-
mista, uudistuksia, ideoita työhön, mar-
matus muutetaan myönteiseksi, henki-
lökunnan tsemppaamista, positiivisuu-
den näkemistä, sairaanhoitajan ima-
goon ja esimiestyöhön jotakin vinkkejä, 
voimaantumista, rakentavia eväitä, toi-
minnallisia juttuja, rinnalla kulkemista. 
Nämähän on sellaisia asioita, jotka nä-
kyvät ehkä pitemmän ajan kuluttua työn 
arjessa. Työnohjaus yleensäkin on sellais-
ta, että tulokset eivät tule kädenkään-
teessä, eikä työnohjaaja ole taikuri, jo-
ka taikasauvaa heiluttamalla saa muu-
tetuksi työyhteisöä. Työnohjaaja ei muu-
ta ketään, työyhteisön jäsenet muuttuvat 
ja muuttavat asenteitaan ja kasvavat."
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– Yleisesti ottaen työelämä on 
vielä kiinni teollisen maailman 
ajattelussa. On tietty linjasto ja 
ihmiset tekevät ohjeiden mu-
kaan linjastolla jonkin tietyn 
asian. Tällainen toiminta tapa 
rajoittaa työntekijöiden toimin-
taa. Myös eri ammatti ryhmillä 
on piintyneet toiminta tavat, 
jotka vaikuttavat itse työn teke-
miseen. Teatterin keinoin voi-
daan kehittää työelämää, tut-
kija Anne Pässilä kuvailee.
Anne Pässilä tutkinut on teatterin 
keinojen soveltamista työelämän, 
ja erityisesti työelämän käytäntöjen 
edistämiseen. Hän väitteli tohto
riksi 2012 Lappeenrannan teknilli
sesssä yliopistossa. Pässilä työsken
telee tutkijana ao. yliopiston Lah
den toimi pisteessä, Lahti School of  
Inno vationissa. Pässilä on aiemmin 
opiskellut Jyväskylässä taiteen ja 
kulttuurin tutkimusta sekä taide ja 
draama kasvatusta.

Pässilä huomauttaa, että työelämää 
vaivaa vielä teollisen ajan perinne ja 
työtavat. Johto tekee päätökset ja 
strategiat, ja työntekijät vain tekevät. 

– Minusta tuntuu, että vanhusten
huollon ja koko soten kohdalla ollaan 
aika epäyhtenäisen kuvan äärellä, ei
kä kenelläkään ole kunnollisia vas
tauksia. Koko maailma on muuttu

Tutkija Anne Pässilä:

Teatterin keinoin työelämää kehittämään

nut kompleksisemmaksi. Tarvitsem
me vastauksia kompleksisuuteen, 
ei tähän linjastolla olemiseen. Nyt 
kompleksisuutta yritetään soveltaa 
linjastoon, mutta se ei toimi. Linjas
to vain laitetaan nopeammalle vaih
teelle. Tämä voi jopa muuttaa työn 
hankalammaksi.

– Taiteen keinoin voidaan avata 
työprosessien hallitsemattomuutta 
ja tuntemattomuutta. Erikseen on 

numerollinen tieto, ja siihen Suomes
sa on riittävästi eväitä.

Työyhteisön potentiaali 
esille teatterin avulla
Anne Pässilän kehittämä menetel
mä on nelivaiheinen. Ensimmäises
sä vaiheessa organisaatiosta hankin
taan mahdollisimman monipuolises
ti ja eri näkökulmista tietoa. Koke
mukset työyhteisöstä ja työstä ovat 

”Eräässä yhteisössä sai-
raanhoitajat kokivat, että 

heidän työnsä oli kuin oltai-
siin rautatieasemalla: tulee 
keskeytyksiä koko ajan. Me 
sitten teimme rautatiease-

malla olemisesta teatterilli-
sen kohtauksen. 

– Taiteen keinoin voidaan avata työprosessien hallitsemattomuutta ja tunte-
mattomuutta, Anne Pässilä kertoo.
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Tutkija Anne Pässilä:

Teatterin keinoin työelämää kehittämään
tärkeitä. Seuraavassa vaiheessa tari
nallinen aineisto teemoitetaan ja ana
lysoidaan sekä muunnetaan näytel
mällisiksi tilanteiksi. Tämän jälkeen 
näytelmälliset tilanteet käydään lä
pi teatteri sessiossa, joihin osallistuu 
organisaatiosta valittuja eri ryhmi
en edustajia.  Teatterisessio mahdol
listaa uudet oivallukset ja näkökul
mat työhön.  Viimeisessä vaiheessa 
teatteri session tulokset myös analy
soidaan, miten ideoi ta voidaan hyö
dyntää. Organisaa tion tehtäväksi jää 
päättää mihin tartutaan ja miten ede
tään.

– Teatterillistamisen avulla pääs
tään käsiksi työn tekemisen taustal
la oleviin perusoletuksiin ja asentei
siin, niiden näkyväksi tekemiseen. 
Ns. tehdään näkymättömästä näky
vää, Anne Pässilä kertoo.

– Eräässä yhteisössä sairaan
hoitajat kokivat, että heidän työnsä 
oli kuin oltaisiin rautatieasemalla: tu
lee keskeytyksiä koko ajan. Me sitten 
teimme rautatieasemalla olemisesta 
teatterillisen kohtauksen.

Teatterin keinoin saadaan työhön 
ja työn tekemiseen liittyvät erilaiset 
tilanteet ja uskomukset esiin. Pässilä 
korostaa, että monesti työhön liitty
vät uskomukset estävät työn kehittä
misen. Uskomus voi olla esimerkik
si perinteinen näkemys johdon teh

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

tävistä; johto käskyttää ja alaiset tot
televat.  Tai että "näin me ollaan ai
na tehty".

– Kokemuksien mukaan työn
tekijät ovat yleensä hyvinkin kiin
nostuneita työn kehittämisestä, ja 
heillä ja näkemystä ja ajatuksia siitä, 
miten työtä voidaan kehittää. Ilman 
johdon tukea ja johdon kiinnostus
ta työn kehittämiseen asiasta ei tu
le mitään.

− Menetelmä on oppimispolku ja 
työväline. Teatteri itsessään ei muu
ta mitään, mutta sen vahvuus on sii
nä, että se tuo esiin organisaatioiden 
valtavan potentiaalin ja sellaisen tie

Peruspalvelukeskus Oiva tuottaa 
Asikkalan, Hollolan, Hämeenkos
ken, Kärkölän ja Padasjoen kun tien 
sosiaali ja perusterveydenhuollon 
palvelut. Anne Pässilän kehittämän 
menetelmän avulla Peruspalvelu
keskus Oiva on kehittänyt toimin
taansa, erityisesti Salpakankaan 
terveys aseman vastaanottoa vuon
na 2009, kehitysvammapalveluiden 
ja perusterveydenhuollon yhteis
työtä 2010 sekä päihde ja mielen
terveysasiakkaiden kokonaisvaltais

don, joka muutoin ei välittyisi isojen 
verkostomaisten organisaatioitten eri 
yksiköille tai yrityksen eri osastoille. 
Teatterimenetelmän käyttö on alku
sysäys pitempikestoiselle kehittämis
toiminnalle.

Pässilän mukaan keskustelu sovel
tavasta teatterista on teatterialalla ja 
työelämän innovaatiotoiminnan ke
hittämisessä vahvasti kasvussa sekä 
Suomessa että laajemminkin Euroo
passa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Peruspalvelukeskus Oiva on kehittänyt
toimintaansa Pässilän menetelmän avulla

ta hoitoa.
Peruspalvelujohtaja Aino Eero-

la kirjaa kokemuksia menetelmästä:
• Voidaan käsitellä hyvinkin pulmal-
lisia asioita
• Katsotaan hieman ulkopuolisena
• Tarinan kautta ei syyllistetä ketään
• Pulmat/ongelmat kuitenkin tun-
nistettavissa
• Ratkaisuja haetaan yhteisesti ja uu-
sia kykyjä ratkaisijoiksi löytyy
• Kehittäminen lähtee henkilös-
töstä
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– Täällä on samanlaista kuin 
oopperassa. Saa käyttää luo-
vuutta ja keksiä uutta, pirteä 
Leena Tuominen kuvailee. Lee-
na Tuominen työskenteli aikai-
semmin oopperassa kampaaja-
na, kunnes hän vaihtoi ammat-
tia ja kouluttautui lähihoitajak-
si. Tuominen työskentelee hel-
sinkiläisen Vanhusten Palvelu-
taloyhdistyksen palvelutalo Do-
muksen Päiväkeskus Konduk-
töörissä.
Päivätoiminnan ohjaaja Leena Tuo-
minen on hyvä esimerkki ihmises
tä, jonka pelkkä olemus saa hyvälle 
tuulelle. Leena hymyilee ja nauraa ja 
puhuu vuolaasti. Hän on melkeinpä 
epäsuomalaisen sosiaalinen. 

– Tykkäämme Leenasta kovasti. 
Hän on viehättävä, mukava, ja so
peutuu hyvin meihin vanhuksiin. Tu
lemme aina hyvin mielellämme tän
ne. Täällä on hyvä olla, 85vuotias 
Kerttu ja 82vuotias Hissu kiittele
vät Konduktöörissä. Kerttu ja Hissu 

"Aina on hauskaa tulla töihin"

käyvät kaksi kertaa viikossa Konduk
töörin päivätoiminnassa. Myös Lee
nan työkaveri, päivätoiminnan oh
jaaja Raija Mäkelä saa samanlaiset 
kiitokset.

Leena Tuominen on ollut vanhus
alalla noin 8 vuotta, ja siitä ajasta 
Vanhusten Palvelutaloyhdistyksessä 
neljä vuotta. Vanhusten Palvelutalo
yhdistyksen Palvelutalo Omena
tarhasta hän siirtyi Konduktööriin 
muutama viikkoa sitten. Aikaisem
min hän on tehnyt vanhustyötä mm. 
Jorvin ja Puolarmetsän sairaaloissa 
sekä muistisairaiden parissa.

– Muistisairaiden ryhmäkodissa  
oli mielenkiintoista tehdä työstä, kos
ka se oli ihan uusi maailma minulle. 
Nyt teen työtä Konduktöörissä, jon
ne ikäihmiset tulevat kodeistaan, saa
dakseen vaihtelua viikkoonsa. Tämä 
on myös mielenkiintoista ja palkitse
vaa. Pyrimme siihen, että vanhukset 
viihtyvät päivätoiminnassa, että heil
lä olisi erilaista kuin kotona. 

– Tässä työssä pitää uskaltaa heit

täytyä vanhusten maailmaan, osata 
kuunnella heitä, osata ajatella heidän 
kannaltaan ja nähdä heidän silmil
lään. Toisaalta pitää osata olla nöyrä 
ja ajatella, että vanhukset ovat elänet 
puolet pitempään kuin minä. Heil
tä oppii paljon – ei pelkästään men
neistä asioista, vaan mitä he ajattele
vat nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. 
Jokaisella vanhuksella on yksilölli
nen elämä, ja he ovat hyvin erilaisia – 
usein he ovat myös hyvin huumorin
tajuisia.

Tuominen vertaa hauskasti oop
perassa työskentelyä vanhusten pa
rissa työskentelyyn: saa käyttää luo
vuutta ja keksiä uutta, joutuu luke
maan ihmisiä. Välillä pitää osata olla 
hiljaa ja seurata mihin suuntaan asiat 
ovat menossa, ja sitten yrittää luovia 
haluttuun tavoitteeseen pääsemisek
si. Sekä oopperassa että vanhustyös
sä hyvä itseluottamus ja huumorin
taju ovat erinomaisia avuja, suoras
taan välttämättömiä, ja näitä molem
pia Leenalta löytyy.

– Vanhustyössä on luova ele
mentti mukana, houkutellaan ih
misten luovia puolia esille. Työssä 
pitää huomioi da kaikki vanhukset, 
ja niin, että jokainen pääsee esille ja 
kokemaan onnistumisen tunteita. Jos 
pelaamme vaikka muistipeliä, ja pe
li ei joltakin suju, niin sitten puhum
me vaikka muistikorteissa olevista 
eläimistä. Tai jos luemme lehtiä, niin 
juttu voi lähteä rönsyilemään jostain 
lehdessä olevasta uutisesta. Mennään 
tilanteiden mukaan, tilannetaju täy
tyy olla hyvä.

– Olen aina suhtautunut kaikkiin 
töihin hyvin vakavasti, ja haluan teh
dä työni hyvin. Olen myös aina ty
kännyt töistäni. Konduktöörissä saan 
seurustella vanhusten kanssa ja saan 
antaa iloa muille Olen iloinen kun 
vanhuksetkin ovat iloisia. Aina on 
ollut hauskaa tulla töihin.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Päivätoiminnan ohjaajat Raija Mäkelä ja Leena Tuominen (keskellä) pelaavat 
muistipeliä Kertun, Hissun ja Marjatan kanssa. Tavoitteena on löytää kort tien 
joukosta eläinpareja.
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"Aina on hauskaa tulla töihin"
Seisomme Ilkan kanssa Ulan Bato-
rissa, Mongoliassa, mielisairaalan 
kuntoutus osastolla. Edessämme on 
piha piiri, johon kuuluu seitsemän 
jurttaa laajalla alueella ja pir teät ku-
kot ja kanat juoksevat jaloissam-
me. Asukkaat tekevät juuri avotulel-
la ruokaa maukkaasta arojen lihasta 
– viisikymmen miljoonaisen karjan li-
haa ei valitettavasti voi tuoda Euroo-
pan Unioniin, koska arolla laidunta-
valla laumalla ei ole tuottaa EU-serti-
fikaatin vaatimia syntymä todistuksia. 

Vierailimme Mongoliassa kesäl-
lä, koska Ilkan toimittama kirja Sa-
ta sosiaa lista keksintöä Suomesta il-
mestyi mongolian kielellä Suomen 
ja Mongo lian diplomaattisuhteiden 
50-vuotisjuhlan kunniaksi. Kiinnos-
tava ja vieraan varainen paikka! Meil-
lä tiedetään aivan liian vähän tuosta 
suunnattoman suuresta ja harvaan-
asutusta maasta.

Mielisairaalassa on 400 potilasta ja 
70 lääkäriä. Hups! Voiko se olla totta? 
Missä maailmalla olemme kuulleet 
lääkäreitä olevan noin paljon, yleen-
sä mielisairaaloihin riittää kolle goita 
hyvin vähän. Kotiin palattuamme sy-
vennyn Maailman terveysjärjestön 
WHO:n tuottamiin henkilöstötilas-
toihin. Totta, Mongoliassa on suoras-
taan liikaa lääkäreitä väestöön suh-
teutettuna, onneksi mielisairaala on 
päässyt nautti maan tuosta edusta. Ja 
hoitajia on taas vähän, mitenkähän 
nuo lääkärit sitten pärjäävät itsek-
seen ilman hoitajia ja hoivaajia. Ko-
ko henkilöstö kysymys käy yhä moni-
mutkaisemmaksi.

Kuka hoitaa? 
Ensimmäinen kysymys kansain-
välisesti kuuluu: ketkä ovat hoidon ja 
hoivan työntekijöitä? WHO määritte-
lee sen tosi väljästi. Hoivaväkeä ovat 
kaikki, joiden toiminnan ensisijaisena 
tarkoituksena on tuottaa terveyttä ja 
hyvinvointia.

Suomessa meidän naisten vuosi-

kymmenten strategia on ollut tuot-
taa koulutettua väkeä ja koulutus-
ammatteja, siis korostaa osaamista. 
Näinpä meillä on maailman koulu-
tetuimmat terveys- ja hoivatyönte-
kijät, mikä on hieno juttu. Kaikenas-

teinen suoma lainen hoitaja on käsite 
maailmalla, takuu siitä, että ammatti-
taito on kohdallaan. Perhepäivähoi-
tajilla on näyttö osaamisestaan yh-
tä lailla kuin perus hoitajalla. Naisten 
etenemistä tasa- arvon tiellä on huo-
mattavasti auttanut se, että taskus-
sa on ammatti todistus – tässä tapa-
uksessa sertifi kaatit ovat kohdallaan 
ja tarpeen :) Toisaalta olemme ehkä 
luoneet naisammatit – samalla nais-
ten palkat – tavallaan vähemmän ar-

vostetuiksi kuin olisi syytä, naisen eu-
ro on edelleen siinä 80 sentin paik-
keilla. Ja vielä toisaalta: korostamme-
ko liikaa muodollista osaamista? Jos 
WHO hyväksyy hoiva työn tekijäksi jo-
kaisen, jolla on tavoite tuottaa hyvin-
vointia, miksi me olemme tiukempia? 
Ennen maail massa naisten yleisiin tai-
toihin kuului olla tuhattaituri. Piti osa-
ta leipoa ja kutoa kangasta, piti osa-
ta hoitaa ja huolehtia, piti tietenkin 
kyetä pitämään huus hollin ohjat kä-
sissään. Ovatko muodolliset ammatit 
rajanneet osaamista liikaa ja synnyt-
täneet samalla rajaristiriitoja profes-
sioiden välillä? Väistämättä sitten syn-
tyy aluei ta, joista kukaan ei huolehdi, 
siis ei-kuulu-minulle -asioita. Tässä on 
ulottuvuus, jota pitäisi vakavasti kes-
kustella meilläkin.

Kuinka paljon käsiä ?
Asiat ovat hyvin suhteellisia hoidon ja 
hoivan alueella. Mitä enemmän maail-
maa katselee, sitä monimuotoisem-
maksi kaikki käy. Kehittyneet maat 
valittavat hoidon kustannuksia ja 
henkilöstö pulaa, ihmiset eivät halua 
tulla hoivatyöhön. Kehitysmaissa val-
tiot eivät sijoita ikäpolitiikkaan, joten 
vanhat ihmiset ovat omillaan, eikä se 
ole aina ihmisarvon mukaista. Tekno-
logiasta povataan apua henkilöstö-
pulaan, tuo kortti on vielä katsomat-
ta jopa meillä ja erityisesti sen kustan-
nukset. Vapaaehtoisten voimaa tulee 
meillä olemaan paljon lisää, kun joka 
vuosi yhä paremmassa kunnossa ole-
via ihmisiä siirtyy eläkkeelle. 

Mitä vanhat ihmiset itse haluavat? 
Aina sitä ei haluta kysyä, eihän mei-
tä eritellä Euroopan Unionin tilasto-
viranomaisen Eurostatin tilastoissa, 
koska kaikki yli 70-vuotiaat pannaan 
samaan pussiin. Yleinen ilmiö kuiten-
kin lienee, että jokainen haluaa py-
syä omassa kotona niin pitkään kuin 
mahdollista. Mutta mikä ja missä on 
"oma koti"? Siitäpä syntyy aivan oma 
juttunsa.

Paljonko käsiä on tarpeen?



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/2013 14

Sairaanhoitaja ja sairaan-
hoidon opettaja Rauno Vesi-
valo valittiin kesäkuun alussa 
Tehyn liitto kokouksessa uudek-
si puheenjohtajaksi. Aikaisem-
min hän oli neljä vuotta vara-
puheenjohtajana. Vesi valon 
valinta vahvasti naisvaltaisen 
ammattiliiton puheenjohta-
jaksi osoittaa ennakkoluulot-
tomuutta liitolta ja Vesivalolta 
itseltään. Tehyn noin 160 000 
jäse nistä miehiä on 7 prosent-
tia eli noin 11 000.
– Minä en näe hoitoalaa mitenkään 
sukupuolikysymyksenä. Enemmän
kin se on asennekysymys. Toivon, et
tä alalle tulisi enemmän miehiä. Jos 
kuukausipalkka alkaisi kolmosel
la, niin ala kiinnostaisi miehiä pal
jon enemmän, puheenjohtaja Rau-
no Vesivalo toteaa.

– Käsitys hoitoalasta naisten 
kutsumus ammattina ja naisten am
mattina on ikään kuin myytti, jota 

Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo:

Miesten tulo hoitoalalle on palkasta kiinni

yllä pidetään siksi, että palkat voidaan 
pitää alhaalla. Enemmän kuin kutsu
muksesta on kyse auttamisen ja hoi
don halusta. Toki on huomattava, et
tä kaikki eivät sovellu hoitotyöhön. 
Hoitotyö vaatii oikeanlaisen asenteen 
ja sen, että pystyy tarttumaan monen
laiseen eteen tulevaan työhön.

Vesivalon mukaan Tehyn paino
pisteitä tulevaisuudessa ovat kou
lutetun hoitohenkilöstön oma työ 
ja virka ehtosopimus kuntasektoril
le, oikeudenmukainen palkkaus ja 
veto voimaiset työpaikat. Henkilö
kunnan tulee olla koulutettua, ja työ
paikkojen houkuttelevuus turvataan 
palkkauksella ja hyvällä johtamisella. 
Myös turvallinen ja terveellinen työ
ympäristö on turvattava.

Työvoiman tarvetta helpottai-
si, jos muihin töihin siirtyneet 
palaisivat hoitotyöhön
Rauno Vesivalon mukaan Suomes
sa koulutetaan riittävästi terveyden

huollon ammattilaisia, mutta ongel
ma on se, että miten heidät saadaan 
pysymään hoitoalalla. Matala palkka
taso ja ongelmat työoloissa karkot
tavat muualle.

– Tilastojen mukaan 30 000 hoita
jaa on jossakin muussa työssä kuin 
siinä, mihin hänet on koulutettu. Jos 
osakin saataisiin takaisin hoitotyö
hön, se helpottaisi työvoimapulaa. 
Hoitoalalla syntyy pitkiä, yli 40 vuo
den työuria, joten alan vetovoima, 
työssä viihtyminen ja työssä jaksami
nen ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä.

– Erityisesti työnantajien tehtä
vä on huolehtia alan vetovoimasta 
ja työssä jaksamisesta. Palkkaus ja 
työskentelyolosuhteet pitäisi saada 
kilpailu kykyisiksi sekä pitäisi panos
taa johtamiseen. Työtehtäviä pitäisi 
voida järkevöittää siten, että hoito
henkilökunta voisi keskittyä omaan 
työhönsä. Nyt hoitohenkilökunta 
joutuu tekemään paljon muutakin, 
kuten avustavia tehtäviä ja paperi
töitä. 

Vesivalon mukaan ulkomainen 
työvoima on vain osaratkaisu hoitaja
pulaan Suomessa. Ulkomaiselta työ
voimalta vaaditaan riittävä kielitaito. 
Vaikka ulkomaista työvoimaa olisi 
tarjollakin, pullonkaulaksi voi muo
dostua se, ettei tarjolla ole riittäväs
ti kielikoulutusta. Myös suomalaisel
le henkilökunnalle tarvitaan moni
kulttuurisuuskoulutusta.

Alan koulutuspaikkoja on riit-
tävästi, mutta vanhustyö pitäi-
si saada kiinnostavammaksi
Se, että nuoret saataisiin kiinnos
tumaan vanhustyöstä, on alan iso
ja kysymyksiä. Vesivalo arvioi, että 
koulutus paikkoja on riittävästi, mut
ta ala ja vanhustyö itsessään pitäisi 
saada kiinnostavammaksi. Vesivalo 
myös näkee, että vanhusten hoito
paikkoja pitäisi kehittää. Esimerkik
si ei ole mielekästä, että henkises

Uuden puheenjohtajan Rauno Vesivalon johdolla Tehy tavoittelee merkittävää 
asemaa työmarkkinoilla.
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Miesten tulo hoitoalalle on palkasta kiinni
ti hyvinvoiva, mutta fyysisesti heik
ko vanhus sijoitetaan dementikkojen 
joukkoon. Hänellä ei ole keskustelu
seuraa. 

– Uskon, että uuden vanhuspalvelu
lain ansiosta eri ammattiryhmät löy
tävät mielekkäästi paikkansa ja mie
lekkäitä työtehtäviä. Vanhusten
hoidossa tarvitaan moniammatilli
suutta. Kunnissa tarvitaan varmasti 
panostusta, että vanhuspalvelu lain 
tavoitteet toteutuvat.

– Vanhuspalvelulain yhteydessä on 
ollut paljon puhetta henkilökunnan 
mitoituksesta. Tehyn lähtökohta on 
se, että henkilökunnan tarve määräy
tyy tarpeiden mukaan. Ei voida aja
tella, että aina olisi maksimihenkilö
kuntamäärä riippumatta palveluiden 
tarpeesta.

Vesivalo toteaa, että hoitoalalla ja 
vanhustyössä työn palkitsevuus tu
lee tyytyväisistä asiakkaista ja omai
sista. Erilaisia palautejärjestelmiä pi
täisi kehittää. Myöskin työehtosopi
mukset mahdollistavat jo nyt sen, et
tä työntekijöitä voidaan palkita. On 
olemassa erilaisia malleja tulospalk
kauksesta. Hoitoalalla tuloksen mit
taaminen on tietysti vaikeaa, mutta 
mittarina voidaan käyttää vaikkapa 
kehityskeskustelujen määrää.

– Kuntien huono talous toisaalta 
tekee sen, ettei tulospalkkausta oi
kein voida käyttää. Työtä voidaan ke
hittää muutenkin. Ruohonjuuritason 
kehittäminen, niin että työntekijöi
den ideoita kuunneltaisiin, olisi var
masti tuloksekasta. Työntekijät ovat 
kuitenkin parhaat asiantuntijat oman 
työnsä suhteen. Se, että omassa työs
sä olisi aidosti vaikuttamis ja kehit
tämismahdollisuuksia, olisi varmasti 
yksi vetovoimatekijä, jolla myös nuo
ria saataisiin alalle, Vesivalo pohtii.

Teksi ja kuva:
Kari Uittomäki

Vanhuspalvelut ovat olleet tarkas-
telun kohteena vuosikymmeniä, 
eikä yleensä hyvässä. Monia epäkoh
tia on löytynyt kun on oikein etsit
ty ja pyydetty. Harmi, että samalla 
kaikki hyvä mitä vanhuspalveluiden 
alalla on saatu aikaan, on jäänyt vail
le huomiota. Se ei kiinnosta mediaa. 
Tämä on aiheuttanut huonoa ima
goa ja työvoimapulaa. 

Lain tavoite on hyvä, luvataan 
monia tärkeitä asioita. Osa niistä 
on mielestäni itsestään selviä. On ou
toa, että sivistysvaltion on kirjoitetta
va lakiin ihmisen oikeudesta päättää 
omiin elinoloihinsa ja että sosiaa li 
ja terveyspalveluiden on oltava laa
dukkaita. Lakiin kirjatut oikeudet ja 
periaatteet kertovat varmaan tämän 
hetkisestä toimintakulttuurista, jon
ka todella on muututtava. Moni iä
käs ihminen ei ole tottunut kerto
maan omaa mielipidettään, osalla 
omainen tekee sen puolesta, osalla 
virkamies käyttää "puhevaltaa". Kä
sitteistökin on lainvastainen "suun
nittele, arvioi, sijoita" kun pitäisi ol
la "selvitä – kuuntele – neuvottele". 
Tasavertaiseen vuoropuheluun on 
usein matkaa. 

Järjestön edustajana vanhus-
palvelulakiin tutustuminen he-
rättää toiveita, odotuksia ja myös 
hivenen epäilyä. Lain mukaan ko
rostetaan entisestään kuntien järjes
tämisvelvollisuutta. Kuntien talou
dellinen tilanne on huono. Monis
sa kunnissa laaditaan leikkauslisto
ja ja suunnitellaan rakennemuutos
ta. Kotona asuminen on keino nume
ro yksi. Se on lain hengen mukaista
kin. Moni vanha haluaisi muuttaa ko

Vanhuspalvelulaki tuo 
julkisen palvelun samojen 
vaatimusten piiriin

toaan turvallisemmaksi kokemaan
sa yksikköön, sekin on lain mukais
ta. Kumpi voittaa? 

Julkisten palveluiden saami-
nen valvontaan on hyvä asia. 
Yleishyödylliset järjestöt ovat olleet 
edellä kävijöitä palveluasumisen ke
hittämisessä nykytilaan. Omavalvon
ta ja riittävä henkilöstömitoitus on 
ollut toiminnan ehtona. Tämä kos
kee lain mukaan kuntiakin jatkossa. 
Tämä tuo tasavertaisuutta hintaver
tailuun. Kuntien kannattaa ostaa vii
saasti palveluita ja tuntea oman pal
velutuotantonsa hinta ja laatu. Osto
palveluiden vähentäminen ei ole ai
na säästöä. 

Anne Juntti, toiminnanjohtaja 
SALVA ry 
www.salva.fi
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IKÄKÄTE-seminaari: 
Tietoa tupaan – Niksejä aktiiviseen ja 
toimivaan tietotekniikan käyttöön

Seminaarissa pohditaan ikäihmisten ja tietoteknii-
kan toimivaa vuorovaikutusta ja esitellään tietokone-
pisteiden hyviä käytäntöjä. Lisäksi jaetaan kokemuksia 
ja ideoi ta tietotekniikan hyödyntämiseen ajanvietteenä 
ja virikkeenä esimerkiksi muistelun, musiikin tai kulttuu-
rin kautta. Mukana on myös yrityksiä kertomassa tieto-
tekniikan käyttöön liittyvistä tuotteistaan.
Aika ja paikka: 25.9.2013, Hakaniemen virastotalon 
monikäyttötila, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki
Kohderyhmä: Vanhusten parissa työskentelevät järjes-
töt, kuntien palvelukeskukset, kuntien ikä(neuvonta)
pisteet, yhteispalvelupisteet, kirjastot, ikäihmisten 
tieto tekniikkayhdistykset, muut järjestöt.
Ilmoittautuminen: 10.9.2013 mennessä 
www.ikateknologia.fi 
Huomioithan, että ilmoittautuminen on sitova. Jos jou-
dut peruuttamaan tulosi, odotamme ilmoitustasi siitä 
viimeistään 10.9.2013 osoitteeseen anne.virkkunen@
valli.fi. Mikäli perut tulosi tämän jälkeen tai jätät saa-
pumatta, veloitamme 40 € järjestelykuluja.
Lisätiedot: projektipäällikkö Lea Stenberg, p. 050 323 
5533 tai lea.stenberg@valli.fi
Järjestäjä: KÄKÄTE-projekti

KÄÄNTYNEIDEN ENNALTAEHKÄISE-
VIEN JA OSALLISUUTTA LISÄÄVIEN 
TYÖTAPOJEN KOULUTUS

Aika: 26.9.2013 torstaina klo 9.00–16.00
Paikka: Hakaniemen virastotalo, Hakaniemenranta 6, 
00530 Helsinki
Sisältö: Koulutuksessa esitellään ennaltaehkäisevän 
toiminnan työtapoja, menetelmiä ja niiden vaikutuksia 
ikääntyneen hyvinvointiin. Koulutuksen avulla vanhus-
työn yhteisöt voivat tukea ikääntyneiden fyysistä ja 
psyykkistä hyvinvointia, kehittää heidän sosiaalista osal-
lisuutta sekä lisätä ikääntyneen aktiivista roolia oman 
hyvinvoinnin toteuttamisessa. Koulutus antaa eväitä 
muokata käytännön toimintaa ja palveluita niiden käyt-
täjien mukaiseksi.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu järjestöjen, kun-
tien ja yritysten ikääntyneiden hoivasta vastaaville ja työn-
tekijöille, kehittäjille sekä muille ennakoivassa toiminnas-
sa mukana oleville ammattilaisille.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut ta-
hot 180 €.
Ilmoittautuminen: 6.9.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: suunnittelija Anu Kuikka, puh. 050 326 8925 
tai anu.kuikka@valli.fi.

UUSIA TUULIA AMMATTIKEITTIÖÖN

Aika: Keskiviikko 9.10.2013 kello 9.30-15.30
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeentie 
58-60 A 52, 00510 Helsinki
Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujil-
le ajankohtaista tietoa ammattikeittiön johtamisesta, 
muutos tarpeiden ja asiakastarpeiden tunnistamisesta, 
muutoksien suunnittelusta ja jalkauttamisesta sekä eväi-
tä jatkuvalle kehittymiselle.
Sisältö: Miten havaitsemme oman toiminnan muutostar-
peet? Mitä taloudellinen tilanne, kilpailutilanne, asiakas-
tarpeet tai yhteiskunta ammattikeittiöltä edellyttävät? Yh-
dessä pohdimme, miten ruuan omavalmistusaste vaikut-
taa laatuun ja mahdollisesti toimipaikan imagoon. Hae-
taan verkostosta parhaita käytäntöjä siitä, miten toimi-
paikan sisäisellä yhteistyöllä voidaan parantaa asiakas-
kokemusta ja kannattavuutta. Lisäksi käsitellään case-
esimerkkien avulla ruoka- ja siivouspalvelun yhdistämis-
tä käytännössä.
Ennen koulutuspäivää osallistujat laativat ohjeistettuun 
työkirjaan itsearvioinnin oman ruokapalvelunsa toimin-
nasta. Työkirjaan laaditaan koulutuksessa ja koulutuksen 
jälkeen aikataulutettu toimintasuunnitelma oman toimi-

VALLIN SYKSYN KOULUTUKSIA
Lisätiedot: www.valli.fi
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paikan kehittämiseksi.
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu ruokapalvelus-
ta vastaaville, keittiötyöntekijöille ja kaikille vanhusten 
ruoka palvelujen kehittäjille.
Kouluttaja: Kouluttajana toimii ammattikeittiöiden asian-
tuntija, toimitusjohtaja Minna Dammert, Damico Oy:stä.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 € ja muut 
tahot 180 €.
Ilmoittautuminen: 1.10.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: toimisto- ja projektiavustaja Eija Uuksulainen, 
puh. (09) 7745 900, eija.uuksulainen@valli.fi

KIPU-SEMINAARI

Kipu on kaikille yhteinen asia. Se vaikuttaa meidän jokai-
sen käyttäytymiseen. Jotta ymmärtäisimme kipua parem-
min, niin työskennellessämme vanhusten kanssa kuin yk-
silöinä, on Vallin KIPU-seminaari tarkoitettu meille kaikille.

Aika: 24.10.2013 klo 9.00-15.30.
Paikka: Unioninkadun juhlahuoneistojen juhlasali, 
Unionin katu 33, Helsinki.
Sisältö: Valli järjestää 60 -vuotisjuhlavuoden merkeissä 
vanhusten kivun hoitamiseen liittyvän seminaarin, jon-
ka tarkoituksena on jakaa tietoa kivusta. Seminaarissa 
aihetta käsitellään käytännön läheisesti ja tuodaan esiin 
muun muassa tietoa siitä mtä kipu on, iäkkäiden henki-
löiden kipu ja liikkumiskyky, vanhusten kivun hoito, työ-
välineitä kivunhoitoon ja kivun psykologisista vaikutuk-
sista sekä eettisyydestä kivun hoidossa. Osallistujat saa-
vat seminaarista kattavan ja ajankohtaisen tietopaketin 
kivun erityispiirteistä ja sen hoidosta.
Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille ikääntynei-
den hoivasta ja hoidosta vastaaville työntekijöille, ikään-
tyneille itselleen, vanhusten hoidon kehittäjille sekä muil-
le aiheesta kiinnostuneille.
Hinta: Yksi koulutuspäivä, Vallin jäsenjärjestöille 150 € ja 
muille tahoille 180 €.
Ilmoittautuminen: 4.10.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: suunnittelija Anu Kuikka, puh. 050 26 8925 
tai anu.kuikka@valli.fi.

MAHDOLLISUUKSIEN TULEVAISUUS 
– EDUSTAJAKOKOUSSEMINAARI

Aika: 16.11.2013 kello 9.30–15.30
Paikka: Sokos Hotelli Ilves, Hatanpään valtatie 1, 33100 
Tampere
Sisältö: Edustajakokousseminaarissa sisältönä ovat van-
hustenhuollon ajankohtaiset aiheet. Katsaus uuteen 

vanhus palvelulakiin. Miten laki mahdollistaa tulevai-
suudessa hyvän ikääntymisen? Miten muut lainsää-
dännön muutokset vaikuttavat toimintaamme ja ar-
keen? Lisäksi seminaarissa on katsaus yksityisten hoi-
vapalvelujen tulevaisuuteen ja alan brändäykseen.
Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu vanhus-
palveluja tuottavien yhteisöjen luottamushenkilöil-
le, johdolle, alan ammattilaisille sekä kaikille muille 
asiasta kiinnostuneille.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut 
tahot 180 €. Edustajakokouspakettiin sisältyy myös 
seminaariin osallistuminen. Hinta ilmoitetaan myö-
hemmin.
Ilmoittautuminen: 30.10.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Virpi Dufva, puh. 
(09) 7745 9011 tai virpi.dufva@valli.fi.

VANHUSTYÖN VIESTINTÄ LENTOON!

Aika: 26.11.2013 klo 9.30–16.00
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hä-
meentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
Kohderyhmä: Koulutus soveltuu viestinnästä vas-
taaville ja sitä oman toimensa ohella tekeville työn-
tekijöille, luottamusjohdolle ja vapaaehtoisille. Kou-
lutuksen tarkka sisältö räätälöidään osallistujien tar-
peiden mukaan ennakkokyselyn perusteella
Sisältö: Koulutuspäivässä käsitellään vanhustyötä 
tekevien yhdistysten ja järjestöjen tavallisimpia vies-
tintähaasteita, ja opitaan ratkaisemaan niitä niin et-
tä työ tuottaa tulosta.
Kouluttajina järjestöviestinnän asiantuntija Noora 
Jokinen ja some-kouluttaja Piritta Seppälä. Koulu-
tukseen ilmoittautuneet tekevät ennakkotehtävän.
Koulutuksessa käsitellään seuraavia osa-alueita:
* Nimi näkyviin & työ tunnetuksi. Miten tavoittaa ak-
tiivisen viestinnän avulla uudet asiakkaat, omaiset ja 
yhteistyökumppanit? Miten markkinoida palveluita 
ja kertoa työn tuloksista pienillä resursseilla?
* Sisäinen viestintä. Miten viestiä innostavasti ja te-
hokkaasti jäsenille ja vapaaehtoisille? 
* Kriisiviestintä: Tiukat tilanteet haltuun. Miten vies-
tiä ulkoisesti ja sisäisesti kriisitilanteessa? Miten val-
mistautua kriisiviestintään?
* Netti ja sosiaalinen media. Mitä annettavaa sosiaa-
lisella medialla on vanhusalalle? 
Ilmoittautuminen: 5.11.2013 mennessä www.valli.fi
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut 
tahot 180 €.
Lisätiedot: toimitussihteeri Kari Uittomäki, puh. 
(09) 7745 9021 tai kari.uittomaki@valli.fi.
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Vuoden psykologi Sirkkaliisa Heimonen:

Ikäihmisten oma ääni kuuluviin
– On tärkeää kuulla ikäihmis-
ten omaa ääntä. Jokaisen ihmi-
sen elämä on yksilöllinen, ja ikä-
ihmisten tarinoita ja kokemuk-
sia kuuntelemalla voidaan vält-
tää se, että heistä puhutaan yh-
den otsikon alla, Vuoden psy-
kologi Sirkkaliisa Heimonen ko-
rostaa. Hän painottaa ikäihmis-
ten elämänkokemusta, oman ää-
nen kuulemista ja mielen hyvin-
vointia.  
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Ikäinstituutin toimialapäällikkö 
Sirkka liisa Heimonen valittiin tä
nä keväänä Vuoden psykologiksi. 
Valinnan teki Suomen Psykologiliit
to. Erinomainen valinta, sillä Sirkka
liisa Heimonen on tehnyt pitkään töi
tä ikääntymisen psykologian alalla. 
Häntä kiinnostavat monet asiat, mut
ta punaisena lankana kulkee tarinalli
suus; jokaisen ihmisen tarinaa ja hä
nen kokemuksiaan kannattaa kuun
nella. 

Ikäihmisten kokemusten 
kuulemisen keskeinen merkitys 
Vanhuus on mielenkiintoinen koko
naisuus, ja sen kokonaiskuvan hah
mottaminen on tärkeää. Julkisuudes
sa oleva kuva on melko yksipuoli
nen. Puhutaan vanhusten tarvitse
mista palveluista ja hoidosta ja nii
den epäkohdista, väestön ikääntymi
sen aiheuttamista kustannuksista ja 
niin edelleen. Vanhukset niputetaan 
herkästi yhden otsikon alle.  Mut
ta tämä ei tietenkään ole koko ku
va, Sirkkaliisa Heimonen painottaa.

Heimonen muistuttaa, että jo
kaisella ikäihmisellä on yksilöllinen 
elämän kulku ja omat elämänkoke
mukset. Jokaisen ihmisen elämä on 
itseisarvoisesti tärkeä. 

– Ikäihmisten kokemuksia kuunte
lemalla vältetään se, että ikäihmisiä 
tarkasteltaisiin yhtenäisenä ryhmänä. 
Ikäihmiset ovat hyvin moninainen 
ryhmä ja jokainen on mitä suurim
massa määrin yksilö. Kuuntelemal
la muutkin ihmiset, erityisesti nuo
remmat sukupolvet, saavat käsityk
sen siitä maailmasta, jossa ikäihmi
set ovat eläneet. Myös itse voi oppia.

Ihminen on aina osa 
jotain kokonaisuutta
Ihmisen elämään kuuluvat hänen 
ympärillään oleva yhteisö, aikakau

si ja yhteiskunnalliset tapahtumat. 
Esimerkiksi aikaisemmat suku
polvet elivät paljolti maaseudulla, 
jolloin elämää leimasi maatalous
yhteiskunta vuodenaikoihin sidot
tuine työtehtävineen. Tai sota lei
masi yhtä suku polvea. Ihmisen elä
mä oli myös tiukemmin sidottu sii
hen yhteis kuntaluokkaan, johon hän 
sattui syntymään.  

Sirkkaliisa Heimonen arvioi, että 
aikaisemmin ihmisen elämän mielek
kyys ja onnellisuus saattoivat syntyä 
siitä, että elämä oli hyvin konkreet
tista. Ihmisellä oli ikään kuin selkeä 
paikka elämässä, että mihin hän kuu
lui ja mitä hänen kuuluu tehdä. Toi
saalta myös suhde luontoon ja elä
män kiertokulkuun olivat selkeitä; 
jokin uusi saattoi alkaa kun vanha 
kuoli. Myös sukupolvien jatkumo 
oli tärkeää.

Heimonen ounasteleekin, että 
nyky ajan korostuneella tavoitteella 
etsiä onnellisuutta voi olla yhteys ka
donneeseen elämän mielekkyyteen. 

– On hyvin mielenkiintoista, että 
tänä päivänä puhutaan paljon siitä, 
miten saavuttaisi onnellisuutta tai on
nellisuuden. Ei sitä ainakaan tavaroil
la saa tai sillä, että ajattelee vain omaa 
itseään. Onnellisuuteen ja tarkoituk
sellisuuteen liittyvät muut ihmiset. 
Tekee jotain pyyteettömästi muiden 
hyväksi tai kokee onnellisuutta mui
den onnellisuudesta.

Monipuolinen elämänkoke-
mus tekee ihmisestä vahvan
– Monipuolinen elämänkokemus an
taa perspektiiviä elämään. Ihminen 
on nähnyt ja kokenut monenlaista se
kä selviytynyt vaikeuksistaan. Toisten 
ihmisten elämänkokemuksesta oppii 
itsekin ja oma näkökulma laajenee 
hyvin paljon. Sitä myös ymmärtää, 
että jokainen ihminen voi itse vaikut

taa omaan elämäänsä, ja että elämän 
mielekkyyden kokemus syntyy yksi
löllisesti tärkeiden asioiden kautta.

– Jokaisessa ihmisessä on ikään 
kuin monta kerrosta. Hänessä on si
sällä kaikki ne elämänvaiheet, jotka 
hän on elänyt. Kaikki elämän vaiheet 
ovat myös tärkeitä. 

Sirkkaliisa Heimonen korostaa, et
tä ikäihmisten tarinat voivat vahvis
taa sekä kertojien itsensä että kuun
telijoiden hyvinvointia. Tarinat välit
tävät elämänkokemuksen tuomaa vii
sautta sekä voivat antaa kuvaa siitä, 
että haasteellisistakin tilanteista on 
mahdollista selvitä. Ikäihmisille it
selleen puhuminen voi olla tapa jä
sentää ja ymmärtää omaa elämäänsä. 

– Ikäinstituutin Vanhuuden Mie
li hankkeessa on kuultu ikäihmis
ten näkemyksiä mielen hyvinvoin
nista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 
Näissä näkemyksissä kiteytyy hyvin 
vanhuudesta saatava elämän voima.  
Mielen hyvinvointia vahvistavat te
kijät ovat lähellä: ystävät ja läheiset 
ihmiset, tärkeät harrastukset ja pie
net arkiset asiat. Yleinen asennoitu
minen elämään ja ikääntymiseen on 
myös oleellinen tekijä.

– Elämä on kokonaisuus hyvi
ne ja haasteellisine aikoineen. Myös 
erehtyminen kuuluu elämään. Men
neisyyttä ei voi muuttaa, joten sen 
tapahtumat voi vain yrittää hyväk
syä tapahtuneiksi. Elämä ei tapah
du menneisyydessä tai tulevaisuudes
sa, vaan tässä ja nyt. Tässä hetkessä 
tapahtuvilla valinnoilla on vaikutus 
siihen, millaiseksi tulevaisuus muo
dostuu. Menneisyydessä tapahtunut
ta voi yrittää katsoa oppimisen valos
sa, Heimonen pohdiskelee.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuvat: Jani Laukkanen

Kuvankäsittely: Kari Uittomäki 

Ikäihmisten oma ääni kuuluviin
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Useat Vanhus- ja lähimmäispal-
velun liitto ry:n (Valli) jäsen-
järjestöistä ovat viime vuosi-
na osallistuneet palvelujen kil-
pailuttamiseen. Kilpailutuksen 
koke mukset eivät aina ole ol-
leet myönteisiä.
Valli toteutti jäsenjärjestöissään pal
velujen kilpailuttamista koskevan ky
selyn keväällä 2013. Kyselyn tuloksia 
esiteltiin liiton koulutuksessa "Kil
pailutuksen kirjava kenttä – mihin 
tulisi kiinnittää huomiota?"

Hankintalaki luo perustan kun
tien palvelujen hankkimiselle. Kun
nat ovat tottuneet kilpailuttamaan 
tekni sen toimen palveluja, mutta nii
den kokemukset sosiaali ja terveys
toimen palvelujen kilpailuttamisesta 
ovat vähäisempiä 

Millainen on järjestöjen tulevai
suus palvelujen tuottajina? Vallin 
jäsen järjestöillä on pitkät, joillakin yli 
60 vuotta kestäneet perinteet palve
lujen tuottajina. Pärjäävätkö ne, joil
la ei ole omia pääomia sijoittaa, ko
vassa hintakilpailussa?

Kilpailuttamista koskeva kysely
Vallin äsenjärjestöstä 16 vastasi ky
selyyn. Vastaajista 12 oli osallistunut 
kilpailuttamiseen ja neljä (4) ei. Eni
ten oli osallistuttu asumis palveluja 
ja tehostettua ympärivuoro kautista 
palvelu asumista koskeviin kilpailu
tuksiin. Tarjoukset hyväksyttiin seit
semän (7) järjestön osalta ja kahden 
(2) osalta osittain, kahden(2) tar
jous hylättiin. Kaksi jäsenjärjestöä 
oli osallistunut kotipalvelua koske
vaan kilpailutukseen, joista toisen 
tar jous hyväksyttiin. Jäsenjärjestöt 
olivat myös osallistuneet vanhus
ten päivähoidon palvelujen, siivous
palvelujen, lääkinnällisen kuntoutuk
sen ja rintamaveteraanien kuntoutus
palvelujen kilpailutukseen.

Sopimusmuotoja olivat kiinteä so
pimus, puitesopimus ja osallistumis

Kilpailutuksen kirjava kenttä

sopimus. Puitesopimusta pidet
tiin ongelmallisena, koska se edel
lytti resurssien varaamista, mutta 
ei takuuta asiakkaista. Sopimusten 
voimassa oloajat ovat myös kirjavia. 
Ne vaihtelevat yhdestä viiteen vuo
teen. Siivous palvelusopimuksia on 
muutamia pitemmälle ajanjaksolle.

Vastaajilta kysyttiin myös tarjouk
sen hyväksymiseen vaikuttavista teki
jöistä. Useimpien kohdalla hinta on 
ollut merkittävä tekijä. 

Tarjoajien kannalta on tärkeää, 
että tarjouspyyntö on yksiselittei
nen ja ymmärrettävä. Vastaajat piti
vät tarjous pyyntöjä monimutkaisina. 
Vastaustilaa oli liian vähän ja monet 
kohdat voitiin ymmärtää eri tavoin. 
Palvelua tarvitsevat asiakkaat pitäisi 
vastaajien mielestä kuvata tarjous
pyynnössä tarkemmin. Tilaajan ja 
palvelun tuottajan väliset sopimuk
set eivät olleet yksiselitteisiä, jonka 
seurauksena kustannusvastuut olivat 
epäselviä. Sopimusluonnos pitäisi ol
la tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä.

Kyselyssä oli mahdollisuus kirjoit
taa vapaita kommentteja. Palvelun 
ostajat edellyttävät toiminnan kehit
tämistä. Liian lyhyet sopimusajat ja 

tiukka hintapolitiikka haittaavat vas
taajien mielestä toiminnan kehittä
mistä.

Mielenkiintoinen oli myös 
menettely tapa, jossa palvelun os
taja ei hyväksy vuokran korottami
sen sopimuskautena puitesopimuk
sen piirissä olevilta asukkailta. Sen 
sijaan palveluntuottaja voi korottaa 
itse maksavien asukkaiden vuokria 
asumiskustannusten noustessa. Me
nettelytapa ei kohtele asukkaita tasa 
arvoisesti.

"Mikäli kilpailussa aikoo pärjätä, pi
tää luvata kaikki mahdollinen ja osata 
kuvata oma toiminta ainut laatuisena 
ja laadukkaana." Tämä kohta viittaa 
mielestäni siihen, että laatutekijöitä 
on vaikea verrata objektiivisesti. Tä
hän asiaan markkina oikeus on myös 
eräässä valitus prosessissa puuttunut.

Hyvä käytäntö vastaajien mieles
tä olisi käydä keskustelut etukäteen 
tarjous pyynnön laatijoiden kans
sa. Keskusteluun voisivat osallistua 
kaikki potentiaaliset tarjousten jät
täjät.

Sopimuksia tulkitaan myös eri ta
voin etenkin silloin, kun on kysymys 
kustannusvastuusta. Järjestöjen pi
täisi myös kilpailuttamisosaamisen 
lisäksi ymmärtää sopimuksia ja nii
den sisältöjen merkityksiä.  OTT 
Anja Karvonen-Kälkäjän mukaan 
sopimus ehdot – mukaan lukien pal
velukuvaus – määräävät palvelun si
sällön, joten niiden määrittelyyn tulisi 
kiinnittää erityistä huomiota. Yhteis
työ sopimuskaudella perustuu sopi
muksessa sovittuihin velvoitteisiin, 
ei hankintalakiin. 

Järjestöjen tulevaisuus 
palvelujen tuottajina
Ikäihmisten palvelujen kilpailutta
minen tulee lisääntymään. Miten 
järjestöt selviävät kilpailussa, jossa 
hinta on ratkaiseva tekijä? Järjestöt 
palvelun tuottajina toimivat jo tänä 

Kirjoittaja Katriina Puhakka jäi eläk-
keelle viime vuonna Oulun kaupungin 
kehittämisjohtajan virasta.
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Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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

Kilpailutuksen kirjava kenttä
päivänä toimintansa riskirajoilla. 

Auttaako palvelusetelikäytäntöjen 
lisääntyminen järjestöjä? Onko hin
ta myös asiakkaan kannalta ainut rat
kaiseva tekijä? 

Järjestöt tuottavat laadukkaita 
palveluja, joten niiden ja tietenkin 
myös asiakkaiden kannalta olisi hy
vä, että laatutekijöillä olisi merkitys
tä kilpailu tilanteessa. Laatutekijöi
den huomioiminen edellyttää, että 
hankintayksiköt voivat arvioida etu
käteen tarjotun palvelun todellista 
laatua. Katteettomia lupauksia on 
helppo antaa!

Toivottavasti palvelujen hankin
taa koskevat menettelytavat muut
tuvat innovatiivisempaan suuntaan, 
jolloin on mahdollista luoda erilai
sia kumppa nuuksia, kehittää palve
luita yhdessä hankkijan kanssa ja jo
pa päästä siihen, että halvin hinta 
poistuu valintaperusteista ja yhdes
sä tuottajien kanssa sovitut laatute
kijät saavat enemmän painoarvoa. 

Katriina Puhakka
Oulun Seudun Mäntykoti ry:n 

hallituksen puheenjohtaja
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry:n 

liittotoimikunnan jäsen

Dokumenttielokuva 
lahtelaisista ikäihmisistä

Lahden Lähimmäispalvelun Ikä
ihmisten ilmoille projektissa on 
kuvattu viime vuoden aikana do
kumentti seitsemän tavallisen lah
telaisen ikäihmisen arjesta. Viides 
vuoden aika dokumentti kertoo mm. 
innokkaasta vanhojen autojen har
rastajasta, eläkkeellä jääneen opetta
jan harrastuksista, omaishoitajan ar
jesta, sokean arjesta. 

Viides vuodenaika dokumentti 
tehtiin työssä mm. PäijätHämeen 
elokuvakeskuksen ja Lahden Video
kuvaajien kanssa. Dokumentin oh
jasi Kari Vähävuori, dramaturgina 
toimi Jarkko Mikkola. 

– Dokumentin seitsemän "pää
henkilöä" löytyi yhteistyöverkosto
jen kautta helposti. Ikääntymisestä 
uutisoidaan tällä hetkellä lähes pel
kästään negatiivisia asioita. Halusim

me tutkia onko jotain muutakin, ja 
päätimme ottaa selvää kuvaamalla 
näiden ikäihmisten elämää ja kuun
telemalla heidän mietteitään, Lahden 
Lähimmäispalvelun toiminnanjohta
ja Arja Etuaho ja ohjaaja Kari Vähä
vuori kertovat.

Dokumentin pituus on noin 40 mi
nuuttia. Dokumentti kuvattiin vuon
na 2012, ja materiaalia kertyi 14 tun
tia. Dokumentti saatiin valmiiksi vii
me keväänä.

Itse dokumentti on erittäin haus
ka, ja antaa monipuolisen kuvan ikä
ihmisten arjesta.  

Lisätietoja Lahden Lähimmäis
palvelu ry.stä:
www.lahdenlahimmaispalvelu.fi
sähköposti llpry@phnet.fi 
puhelin 03875 590.

Millaista voi olla eläkeläisen ihmisen elämä tämän päivän Suomessa?
Dokumenttielokuva kurkistaa erilaisten eläkeläisten arkeen ja näyttää miten
monimuotoista se voi olla. Kuten elämäkin. Vanhuus on ajanjakso, jonka nuo-
ruus kieltää, keski-ikäistä se pelottaa. Ja kun se kohdalle osuu, voi se kai-
kella kirjollaan yllättää meidät. Vähän niin kuin viides vuodenaika.
Jarkko Mikkola (dramaturgi)

Viides vuodenaika -dokumentti kertoo muun muassa innokkaasta vanhojen 
autojen harrastajasta Alpo Niemelästä.
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– I like this Taavetinpuisto park. 
In my country we don’t have such 
a place where old people can do 
physical exercises. In addition, the 
park was constructed in a way that 
is friendly to elderly people, Albino 
Lovi Salomonsaarilta kiitteli. 

Pikku Huopalahdessa, Miina 
Sillan pään säätiön vieressä oleva 
Taavetinpuiston liikuntapuisto sai 
kansain välisiä vieraita 13. kesäkuuta, 
kun puolentoistakymmentä WHO:n 
kahdeksannen terveyden edistämi
sen maailman konferenssin edusta
jaa tutustui Taavetinpuistoon. Tilai
suus oli Valtaa Vanhuus liikkeen jär
jestämä.

Tilaisuuden avasivat juhlavasti 
Helsingin kaupungin liikuntajohtaja 
Anssi Rauramo, Miina Sillanpään 
Säätiön säätiönjohtaja Eija Sorvari 
ja Valtaa Vanhuus liikkeen puheen
johtaja Vappu Taipale.

Vieraat tutustuivat opastettuina 
Taavetinpuistoon ja sen monipuoli

Kansainvälisiä vieraita 
Taavetinpuistossa

siin välineisiin. Selvästikin puisto ja 
puistossa olevat välineet olivat ai
van uusi kokemus kansainvälisille 
vieraille. 

Julita Maradzika Zimbabwen yli
opistosta kiitteli, että Taavetinpuis
to on loistava idea ja hieno hanke. 
Puisto osoittaa sen, että vanhoja ih
misiä arvostetaan ja heidän resurs
sinsa tunnustetaan ja tunnistetaan. 
Puisto on myös hyvin turvallinen 
käyttäjilleen.

Taavetinpuiston jälkeen vieraat tu
tustuivat kehittämispäällikkö Hele-
na Launiaisen ja arkkitehti Matti 
Visannin johdolla Ikiliikkuja reittiin. 
Ikiliikkujareitti kulkee lähikorttelei
den ja läheisen puiston läpi. Helsin
gin kaupungin juuri eläköitynyt ark
kitehti Matti Visanti on ollut suun
nittelmassa Pikku Huopalahtea, ja 
hänen esittelynsä alueen arkkiteh
tuurista ja suomalaisista jokamiehen 
oikeuksista kiinnostivat vieraita. 

Wilhelmiinassa asukkaiden Lau

lusta voimaa kuoro sekä Tanssi
pivot ry:n senioritanssiryhmä esiin
tyivät vieraille. Senioritanssijat esitti
vät vieraille Iloinen piiri nimisen sak
salaisen senioritanssin sekä opetti
vat vieraitakin tanssimaan ko. tanssia.

Tanskan WHO:ssa toimiva italia
laissyntyinen Francesca Racioppi 
kiitteli Taavetinpuiston ideaa – puis
to on tarkoitettu kaikenikäisille, niin 
aikuisille kuin lapsille. Samoin hän 
kiitteli puiston monipuolisia mahdol
lisuuksia harjoittaa liikuntaa ja teh
dä erilaisia harjoituksia. Puistoa voi 
myös käyttää riippumatta siitä, mikä 
oma on fyysinen kunto.

Francesca Racioppi, Albino Lovi 
sekä Julita Maradzika arvioivat, et
tä samanlaisen liikuntapuisto heidän 
kotimaissaan olisi hieno ajatus.

Taavetinpuistossa vieraili varsin 
suppea, mutta silti edustava otos 
Maailman terveysjärjestön WHO:n 
konferenssin noin 900 edustajasta. 
Lyhyetkin haastattelut osoittivat, et
tä ikääntymiseen liittyvät kysymyk
set ovat hyvin erilaisia eri maissa. Al
bino Lovin mukaan Salomonsaaril
la on hyvin vähän vanhuksia, koska 
väestö on hyvin nuorta. Julita Ma
radzika huomautti, että Zimbabwes
sa ei ole resursseja vanhuksia varten, 
vaan resurssit tarvitaan lapsia varten. 
Racioppin mukaan Italiassa ikäänty
neiden osuus väestöstä on Euroo
pan suurimpia, ja tähän saakka per
heet ovat pitäneet huolta vanhuksis
ta. Yhteiskunnalle tulee jatkossa en
tistä merkittävämpi rooli ikääntynei
den hoitamisessa, ja siksi ikääntynei
den hoitoon ja toimintakyvyn yllä
pitämiseen liittyvät keinot ovat kiin
nostavia.

Valli on mukana Valtaa Vanhuus 
liikkeessä, joka on jatkoa viime vuo
tiselle Valtaa Vanhuus tapahtumalle.

Teksti ja kuva: 
Kari Uittomäki

Salomonsaarelainen Albino Lovi tutustui muiden Maailman terveysjärjestön 
WHO:n edustajien kanssa Taavetinpuistoon.
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Me tulevaisuuden hoivaalan työn
tekijät haluamme tehdä vanhustyötä 
rakkaudella. Tahdomme hoitaa van
huksia samalla tavalla kuin haluaisim
me omia vanhempiamme hoidetta
van, tai kuten itseämme sitten, kun 
vanhenemme.

Olemme Vanhustyön Traineessa 
tutustuneet vasta viikon verran toi
siimme, odotuksiimme vanhustyöl
tä sekä aikaisempiin kokemuksiimme 
vanhustyöstä ja työelämästä ylipään
sä. Se, mikä meitä kaikkia kuitenkin 
jo nyt yhdistää, on halu tulla hyviksi 
vanhustyön tekijöiksi ja tarjota tule
vaisuudessa hyvää hoitoa.

Hyvä hoito on ennen kaikkea läsnä
oloa. Se on kuuntelemista, huomioi
mista, hellyyttä ja kunnioitusta. Hy
vässä hoidossa vanhusta kohdellaan 
kärsivällisyydellä ja arvostuksella, ja 
hänellä on mahdollisuus elää kodin
omaisissa tiloissa. Hoitajien tärkein 
työtehtävä on olla vanhusten kanssa, 
pitää heille seuraa ja tehdä työtä kii
reettömästi. Mutta on myös tärkeää 
huolehtia hoitajien työssä jaksami
sesta ja työssä viihtymisestä. Hoitaja 
jaksaa tehdä tärkeää työtään vain, jos 
hän itse on hyvällä mielellä ja hänellä 
on työhön riittävästi aikaa.

Vanhusten hoito on myös perhei
den asia. Monille meistä nuorista aja
tus siitä, että isovanhempamme tai 
vanhempamme hoidettaisiin laitok
sessa, on uusi ja tuntuu vieraalta. Ha
luamme, että omat lapsemme oppi
vat tulevaisuudessa tuntemaan myös 
isovanhempansa ja voivat viettää yh
teisiä hetkiä heidän kanssaan. Tule
vaisuuden vanhustyön ammattilaisi
na haluamme kehittää myös omais
ten osallistumismahdollisuuksia pal
velukotien toimintaan.

Pitkät etäisyydet ikääntyvien van
hempien ja isovanhempien luok
se ovat usein ongelma. Silloin kun 
vanhukset asuvat lähellä on tärkeää 
käydä tapaamassa heitä usein. Vaik
ka vanhus ei enää muistaisi tai tun
nistaisi perheenjäseniään, niin hän 
voi muistaa, miltä tuntui tehdä mu

kavia asioita yhdessä, vaikkapa kerätä 
näin loppukesällä kukkia. Tapaami
sista kannattaa tehdä kaik kien kan
nalta mukavia hetkiä, jotta niitä jak
saa ja haluaa jatkaa. Vanhus ei enää 
jaksa samalla tapaa kuin nuorena, hän 
voi olla välillä myös kärsimätön ja 
kiukkuinenkin, mutta ei tee sitä lou
katakseen. 

Ja jos etäisyys tai ajanpuute estää 
tapaamisen, niin soitto tai vaikkapa 
postikortti voi ilahduttaa vanhuksen 
mieltä ja viestittää hoitohenkilökun
nalle, että omaiset ovat edelleen mu
kana läheisensä elämässä ja tahtovat 
auttaa myös hoitajia jaksamaan tär
keässä työssään.

Haluamme kannustaa työnanta

jia rekrytoimaan meitä nuoria työn
tekijöitä! Meillä on intoa tehdä töi
tä ja löytää uusia, luovia tapoja työs
kennellä. Suhtaudumme ennakko
luulottomasti uusiin asioihin ja 
tuomme vanhustyöhön tuoreim
man tiedon alalta, liittyi se sitten 
esimerkiksi ergonomiaan tai virike
toimintaan. Edessämme on pitkä, jo
pa nelikymmen vuotinen työura, jo
ten olemme työnantajalle kannattava 
"sijoitus". Me teemme mielellämme 
myös ilta ja yövuoroja sekä viikon
loppuja ja juhlapyhiä.

Siirrymme lokakuun puolivälissä 
Traineeohjelmamme toiselle jak
solle eli työkokeiluun palvelutalois
sa, hoitokodeissa ja muissa pääkau
punkiseudun vanhusten palvelu
paikoissa. Uskomme, että meillä 
on paljon annettavaa vanhustyössä, 
mutta toivomme myös, että sillä on 
annettavaa meille. Odotamme työ
kokeilujaksoltamme tilaisuutta pääs
tä tekemään meille tärkeää työtä sy
dämellä.

Kolumnin  kirjoittajat osallistuvat 
Vallin Vanhustyön Trainee -ohjelmaan.

Vanhustyön Trainee -ohjelmaan osallistuvat vasemmalta oikealle: Mfutu Lu-
zayadio, Marjan Hossaini, Tiina Hattula, Birgitta Hakakoski, Seija Saukkonen, 
Tom Sarres, Geovania Amon, Kati Tolppanen, Kaisa Hämäläinen, Amie Ceesay, 
Jenni Maltela, Marika Leinonen, Nimco Isaaq, Pia Buss. Kuvasta puuttuu Ab-
dirahman Osman Mohamed. Keskellä suunnittelija Mari Huusko.

Vanhustyötä 
rakkaudella
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Arkea helpottamaan tarkoitetut lait
teet kiinnostavat monia ikäihmisiä 
ja omaisia. Niistä on kuitenkin mel
ko huonosti tietoa saatavilla, eikä 
laitteita pääse helposti itse kokeile
maan. Usein tieto on hajallaan tuot
teiden eri valmistajien verkkosivuil
la ja tuotteiden kuvauksia voi olla 
vaikea ymmärtää. KÄKÄTEpro

Konstikoppa vie ikäteknologiaa 
eri puolille Suomea

jekti ko koaa parhaillaan Konstikop
paa, kiertävää teknologianäyttelyä. 
Konsti koppaan valitaan muutamia 
ikäteknologia tuotteita, joista voisi ol
la hyötyä ikäihmisille ja jotka on help
po ottaa käyttöön. Kyse on kokei
lusta, ja Konstikopan ensimmäiseksi 
kohderyhmäksi on valittu omaishoi
tajat ja hoidettavat. Alustavien suun

nitelmien mukaan Konstikoppa kier
tää Omaishoitajat ja Läheiset Lii
ton paikallisyhdistyksissä syyskuus
ta 2013 maaliskuuhun 2014.

Lisätietoja Konstikopasta: projek
tipäälliköt Lea Stenberg, p. 050 323 
5533, lea.stenberg@valli.fi  ja Marika 
Nordlund, p. 050 373 1049, marika.
nordlund@vtkl.fi .

 

KÄKÄTE-projektilta 
uusi julkaisu

KÄKÄTEprojekti  julkaisee syys
kuussa uuden oppaan. Kristina 
Forsbergin Tietokonepiste toimivaksi 
– opas palvelutaloille ja yhteisöille esitte
lee yhteiseen käyttöön tarkoitettu
jen, ikäihmisille suunnattujen tieto
konepisteiden hyviä käytäntöjä ja an
taa vinkkejä siitä, mitä asioita kannat
taa ottaa huomioon omaa pistettä pe
rustaessa tai ylläpitäessä. 

Opas tulee saataville pdfmuodos
sa KÄKÄTEprojektin verkkosivuil
le: www.ikateknologia.fi  > Julkaisu-

ja > KÄKÄTE-projektin julkaisu-
ja. Oppaan voi tilata paperiversio
na Vanhustyön keskusliitosta (puh. 
09 350 8600) tai Vanhus ja lähim
mäispalvelun liitosta (puh. 09 7745 
900). Yksittäiskappaleet toimitetaan 
maksutta.

KÄKÄTEprojekti järjestää mak
suttoman seminaarin 25.9. Tietoa tu
paan –  Niksejä aktiiviseen ja toimi
vaan tietotekniikan käyttöön. poh
ditaan ikäihmisten ja tietotekniikan 
toimivaa vuorovaikutusta ja esitel

lään tietokonepisteiden hyviä käytän
töjä. Lisäksi jaetaan kokemuksia ja 
ideoi ta tietotekniikan hyödyntämi
seen ajanvietteenä ja virikkeenä esi
merkiksi muistelun, musiikin tai kult
tuurin kautta. Seminaarin yhteydes
sä järjestetään näyttely, jossa erilaiset 
yritykset ja hankkeet voivat esitellä 
tietotekniikan hyödyntämiseen liit
tyviä tuotteitaan ja palvelujaan. 

Seminaari järjestetään Hakanie
men virastotalon monikäyttötilassa, 
Hakaniemenranta 6, 00530Helsinki.

www.valli.fi 
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– Mielekäs tekeminen lisää van-
husten osallisuutta ja hyvin-
vointia. Tarvitaan myös uusia 
ideoita ja uudenlaisia tekemi-
sen muotoja. Näistä ajatuksis-
ta syntyi reseptimuotoinen jul-
kaisu, jossa esitellään uuden-
laisia menetelmiä ikääntynei-
den osallisuuden lisäämiseen, 
Etsivä mieli -projektin suunnit-
telija Anu Kuikka kertoo.
Avain osallisuuteen julkaisussa esitel
lään noin 60 erilaista yhdessä olon 
reseptiä. Reseptejä löytyy niin kult
tuurimatkailuun, peleihin, elokuviin, 
musiikkiin kuin liikuntaan ja muiste
luun. Internet ja sen tarjoamat mah
dollisuudet ovat merkittävässä osas
sa. Suunnitelija Anu Kuikan mukaan 
internet ja esimerkiksi YouTube ovat 
uskomaton aarreaitta. Julkaisussa esi
tellään vain pieni osa yhdessä olon 
mahdollisuuksia, jotta palvelutalojen 
henkilökunta, vapaaehtoiset ja ikään
tyneet voivat itse etsiä niitä internet 
verkosta lisää.

– Julkaisussa kuvatut menetelmät 
mahdollistavat myös spontaaniuden. 
Katsotaan yhdessä reseptejä, valitaan 
sopiva ja toteutetaan se. Reseptejä voi 
myös muokata ikääntyneiden mie
lenkiinnon mukaan. Projektisuun
nittelija Markku Holmi Vanhus
ten Palvelutaloyhdistyksestä täyden
tää. Esimerkiksi Tampereen alueen 
Kotipirtin Yhressä nääs projektissa 
projekti vastaava Sari Brand toteut
ti taidenäyttelyyn tutustumiskäynnin 
internetin välityksellä. Ikääntyneiden 
ryhmälle näytettiin video, joka ku
vasi moottoripyörämatkaa Tampe
reen keskustan halki. Matka päättyi 
Tampereen museoon. Tämän jälkeen 
katsottiin museon nettisivuilla olevat 
teokset. Lopuksi ikääntyneet maala
sivat oman teoksensa ja niistä järjes
tettiin taidenäyttely. 

Etsivä mieli -projekti:

Asiakkaan hyvinvointi merkitsee 
myös työyhteisön hyvinvointia

Kuikka, Holmi ja Brand painotta
vat, että julkaisun tavoite on nimen
omaan aktivoida ihmisiä, lisätä hei
dän keskinäistä vuorovaikutusta, saa
da heidät innostumaan uusista asi
oista ja voimaantumaan sekä ideoi
maan lisää toimintaa. Tarkoitus ei 
ole jämähdyttää ikääntyneitä netin 
tai YouTuben ääreen, vaan tarjota 
mahdollisuuksia monipuoliseen yh
dessäoloon. YouTubesta voi katsoa 
esimerkiksi vaikka ratikkamatkan vi
deon ja sitten lähteä oikeasti ratikka 
ajelulle.

– Toiminta virkistää ikääntyneitä 
ja uskomme, että myös työntekijöitä, 
Kuikka, Holmi ja Brand korostavat.

Avain osallisuuteen julkaisun toinen 
painos on juuri tullut painosta ulos, 

joten menetelmiä riittää taas jaetta
vaksi, niin työntekijöille, vapaaehtoi
sille kuin ikääntyneille.

Eläköön liike ja mieli 
-kampanja käynnistyy ja 
vahvistaa verkostoyhteistyötä
Etsivä mieli ja Etsiväpiirit projek
teissa käynnistyy tänä syksynä Elä
köön liike ja mieli kampanja. Kam
panja toimii aluksi pääkaupunki
seudulla.

– Kampanjassa järjestetään eri
laisia tapahtumia yhdessä muiden 
ikääntyneiden palveluiden toimi
joiden kanssa ja pyritään innosta
maan ikäihmisiä liikkeelle. Tavoit
teena on, että ikäihmiset osallistu
vat oman mielenkiinnon mukaan eri
laisiin toimintoihin ja, että toimin
taan saataisiin myös yksinäisiä ihmi
siä mukaan. Verkostoyhteistyö vah
vistaa jo olemassa olevia toiminto
ja ja antaa mahdollisuuden kehittää 
ikääntyneille suunnattua toimintaa, 
Markku Holmi kertoo.

– Perusverkosto on jo muodos
tettu, mutta verkostoon otetaan uu
siakin toimijoita mukaan ja se voi 
muodostua toisenlaiseksikin, kun sa
na kiirii. Herttoniemessä kampanja 
starttaa 12.9.2013 klo 13:30 ja paik
kana on Roihuvuoren palvelukes
kus. Kampin/Töölön alueella kam
panja käynnistyy VPTY:n palveluta
lo  Domuksessa 18.9.2013 klo 13:00 
ja Lauttasaaren palvelukeskus Meri
kaaressa 25.9.2013 klo 13:30.

Lisätiedot: Etsivä mieli projektin 
nettisivut: www.etsivamieli.fi 

Eläköön liike ja mieli kampanjalla 
on Facebooksivut, josta voi seurata 
kampanjan ajankohtaisia tapahtumia.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Markku Holmi

Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen 
Päivä keskus Konduktöörin päivä-
toiminnan ohjaaja Raija Mäkelä se-
kä Konduktöörin asiakas tanssimas-
sa juhannusjuhlilla 2013.
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Ajankohtaista    

Ristikko 4/2013 oikea ratkaisu.
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• Toimintaa ja tapahtumia sekä laaduk-
kaita asumispalveluita ikääntyville ja eri-
tyistä tukea tarvitseville palvelusetelillä, 
kunnan ostopalveluna ja yksityisesti tuo-
tettuna
• Kotitalousvähennyskelpoiset 
kotihoiva- ja kodinhoitopalvelut sekä 
omaishoidon palveluseteli
Tied: Pia Ojala puh. 050-4035657

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Vanhus ja lähimmäispalvelun liiton 
"60 hyvää asiaa vanhustyössä" ke
räys jatkuu syyskuun ajan. Etsim
me erilaisia hyviä asioita vanhus
työstä eri puolilta Suomea. Esimer

"60 hyvää asiaa vanhus-
työssä" -keräys jatkuu 

syyskuun ajan Vallin Etsivä mieli projekti ja Suo
men mielenterveysseuran Mirakle 
hanke kutsuu ikääntyneitä ja hei
dän palveluntuottajiaan mukaan 
10.10.2013 torstaina vietettävään 
maailman mielenterveyspäivään 
Helsingin Valkoiseen saliin. Ohjel

Maailman 
mielenterveyspäivää 
vietetään 10.10.2013 

Helsingissä

Vallin edustajakokous ja 
edustajakokous seminaari 

marraskuussa

Vallin edustajakokous on sunnun
taina 17.11.2013 Tampereella, So
kos Hotelli Ilveksessä. Edustaja
kokouksen yhteydessä järjestetään 
"Mahdollisuuksien tulevaisuus" 
edustaja kokousseminaari 16.11. Se
minaarin sisältönä ovat vanhusten
huollon ajankohtaiset aiheet. Kat
saus uuteen vanhus palvelulakiin. Mi
ten laki mahdollistaa tulevaisuudes
sa hyvän ikääntymisen? Miten muut 
lainsäädännön muutokset vaikutta
vat toimintaamme ja arkeen? Lisäk
si seminaarissa on katsaus yksityis
ten hoivapalvelujen tulevaisuuteen ja 
alan brän däykseen. Tarkemmat tie
dot edustaja kokouksesta ja seminaa
rista Vallin nettisivuilla www.valli.fi

kit voivat olla miltä tahansa vanhus
työn alalta; yksittäinen teko, tapahtu
ma, henkilö tai palvelu. Keräyksellä 
kootaan mahdollisimman laaja otos 
vanhus työn hyvistä asioista. Vallin 
keräys näyttää, että vanhustyössä on 
paljon hauskoja ja hyviä asioita. Ke
räys jatkuu syyskuun loppuun saak
ka. Keräyksen tulokset julkistetaan 
marraskuussa Vanhus ja lähimmäis
palvelun liiton edustajakokoukses
sa. Tulokset julkistetaan myös Val
lin nettisivuilla, ja niistä tehdään oma 
painettu julkaisu.

Hyvistä asioista voi kertoa liiton 
nettisivujen kautta www.valli.fi, tai 
postitse osoitteella 60 hyvää asiaa/ 
Vanhus ja lähimmäispalvelun liit
to, Hämeentie 5860 A 52, 00500 
Helsinki.

ma sisältää kulttuuria ja keskustelua 
mielen hyvinvoinnin voimavarois
ta. Tilaisuudessa palkitaan Elämän
konkari kirjoituskilpailun parhaim
mat kirjoitukset. Tilaisuus on mak
suton, eikä siihen tarvitse ilmoittau
tua etukäteen.

Valkoisen salin osoite on Aleksan
terinkatu 1618, Helsinki. Lisätieto
ja Maailman mielenterveyspäivästä 
Suomen Mielenterveysseuran net
tisivuilta www.mielenterveysseura.fi
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Ristikko 5/2013

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 11.10.2013
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!

”
”

SUHO-
  NEN

  ELO-
KUVA

VAIL-
  LA

NATI-
SEVA

MISTER KIRJAN-
  PITOA

MU-
 KA-
 VIA

ZATO-
  PEK

    PAL-
VOTTU

ASK
HELLÄ

  SER-
RANO

LEIKKI-
PAIKKA

ISÄTTOTT   LENTO-
PALLOSSA

EU-VALTIO ARKI

 LAP-
SELLI-
  SET

LATTI-
OIHIN

TAUTI
PIL-
KAT

YRTTI JUMA-
LATAR

KARUT

 JAC-
QUES

HOI-
DET-
  TA-
 VIA

HETKI

AATU?

PELISSÄ
JOSKUS
VARASTO

ELI
SUMAT-
   RAN
 SAARI

HANSKI

EETU
 ARGO-
NAUTTI

MOITE
EVAKKO

JOSKUS
TASAN

24.12.

 VELI-
POKIA

PAL-
VOT-
 TU

SHA-
RON

AINA
MUO-
DISSA

LELU
JESSE RAVI-

 PELI

  KE-
TALE

-PELI
    VE-
DESTÄ

   EIVÄT
MUIDEN
TATTI

A-
PI-
NAT

 KIE-
HUU
  JA
KUO-
HUU

VIHAT
PIHIT

AAKE
OSI-
TUS

EEPOS
TAITAA

JÄL-
JET

MEIS-
 TÄÄ

TV-SSÄ

 LAT.
TALO

PUNAISEN
   MEREN
RANNALLA

1/5
KURATA

�

�aa

�

�
�

�

�

www.ristikkotuuli.fi



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 5/201328

Esineet kertovat

62 Näin meitä valistettiin...

Koulujen opetustaulut ovat tietyllä 
tavalla mennyttä aikaa. Suurikokoi
set paksuille pahvialustoille kiinni
tetyt koulutaulut, monesti käytössä 
kulu neitakin, ovat saattaneet jäädä 
koulujen tai ullakoille. Mutta osa on
neksi on päätynyt keräilijöille.

Nyttemmin on järjestetty näytte
lyitä ja Sari Savikko on julkaisut 
tauluista kirjan. Yhä useammat ta
hot ymmärtävät antaa tauluille keräi
ly ja muuta arvoa. Kyseessä on van
hemman väen omakohtaisten muis
tojen kultaantuminen. 

Suomeen perinteiset opetustaulut 
kulkeutuivat kansakoulumme isän 
Uno Cygnaeuksen Saksan opinto
matkoilta. Ensimmäiset pedagogiset 
taulut tuotiin sellaisinaan ulkomail
ta, sitten niitä painatettiin Saksassa, 

Ruotsissa ja Norjassa meikäläisistä 
aineksista. Vuonna 1900 WSOY jul
kaisi Suomen ensimmäisen opetus
taulusarjan Kymmenen Suomen histo-
riaan liittyvää kuvaa.

Opetustaulujen taiteilijat
Eturivin eli kultakauden taiteilijoi
den historiallisista maalauksista pai
natettiin kuvatauluja, mikä merkitsi 
huomattavaa taiteen tunnetuksi te
kemistä. Edelfeltin ja Gallen-Kal-
lelan arvoteokset tulivat tunnetuik
si. Niin ikään tunnetuilta taiteilijoilta, 
kuten Rudolf  Koivulta, Venny Sol-
dan-Brofeldtilta ja Martta Wende-
liniltä, tilattiin opetuskäyttöön ku
via. Suomalaisten askareet pelloilla ja 
kodeissa sekä maisemat kansallisine 
rakennuksineen iskostuivat mieliin.

Opetustauluille asetettiin kor keat 
vaatimukset sisällön, laadun, selkey
den ja oikeaoppisuuden suhteen. 
Kirjapainotyön oli oltava korkea
tasoista. Koulutaulujen käyttö alkoi 
hiipua 1960luvulla.

Opetustaulujen merkitys
Tutkijat ovat todenneet opetustaulu
jen olleen keskeinen merkitys oppilai
den kuvamaailman luojana. Oppikir
joissakin oli hyvin niukka, useimmi
ten mustavalkoinen kuvitus. Opetus
taulut loivat monen suku polven mie
leen yhtenäisen käsityksen historialli
sista tapahtumista ja luonnontieteen 
saloista. sekä paljastivat niin ihmisen 
kuin eläinkunnan anatomiaa. Mikro
skooppisten näkemysten paljastues
sa koettiin jännittäviä hetkiä.

– Vanhojen koulutaulujen suosio johtuu paljolti nostalgiasta, Helsingin kaupunginmuseon museolehtori Sauli Seppä-
lä arvioi. Sederholmin talossa on esillä vanhaa kouluesineistöä ja myös opetustauluja. Kuvan taulu on Ullens berend-
ning (Villan valmistus), tekijä Urban Rejle.
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Näin meitä valistettiin...

Opetustauluissa on lukuisia kuvia 
Raamatun tapahtumista. Maailman
menosta ja alkuperäiskansoista tau
lut antoivat seikkaperäisiä, ihmeelli
siltä tuntuneita näkyjä. Yleensä ku
vat olivat kauniita ja kertovia, mut
ta varoittavia ja pelottavia kuvauksia 
saatettiin antaa raittius ja terveyskas
vatuksen nimissä. 

Tuberkuloosin vastustaminen oli 
eräs perusaihe. Samoin loiseläinten 

paljastaminen näytettiin koko kau
heudessaan. Samaten viinan kauheu
det haluttiin paljastaa.

Opettajille taulut olivat tärkei
tä apuvälineitä. Taulut kiinnostivat 
oppilaita ja rauhoitti heidät keskit
tymään yhteiseen aiheeseen. Kaik
kea, mitä tauluilla esitettiin, pidet
tiin totena. 

Taulut olivat kooltaan luokan pe
rukallekin näkyviä. Itse muistan pe
lolla katselleeni mustaihoisten alku
asukkaiden lähes alastomia letkeitä 
vartaloita ja rituaaleilla paksunnettu
ja huulia. Edelfeltin kuvitusta Vän-
rikki Stoolin tarinoihin näytettiin Suo
men erään historiavaiheen valistaja
na. Muistot tuolta ajalta saattavat olla 
erittäinkin teräviä, mikä kertoo taulu
jen moninaisesta merkityksestä meil
le koululaisille.

Tauluja käytetään sisustuksessa
Mielenkiinto koulutauluihin on he
rännyt. Niitä halutaan kerätä histo
riallisina esineinä. Nuoret perheet 
kuulemma käyttävät kuvia nokke
lina sisustusesineinä. Aihetta tutki
taan monipuolisesti. Parasta on, et
tei hyväkuntoisia koulutauluja hävi
tetä. Hinnat ovat kohoamassa vuo
sien kertyessä. 
Lisätietoja: Sari Savikko: Muistojen 
koulutaulut Tammi 2008.

Helsingin kaupunginmuseossa voi 
tutustua vanhaan kouluympäristöön 
ja opetustauluihin:
Helsingin kaupunginmuseo
Sederholmin talo / Lasten kaupunki 
Aleksanterinkatu 16–18
Puh. (09) 3103 6529 
Avoinna: tipe 1317; lasu 1117
Vapaa pääsy

Aira Heinänen 
Sauli Seppälän kuva: 

Kari Uittomäki

Yksi Suomen tuberkuloosin vastusta-
misyhdistyksen kymmenestä opetus-
taulusta, tekijä Akseli Einola. Kuva: Sa-
kari Kiuru/Helsingin kaupunginmuseo.

Jeesus ja kaksi opetuslasta Emmauk-
sen tiellä. Kuva: Sakari Kiuru/Helsin-
gin kaupunginmuseo.

H. Müller-Wachmuth: Egyptiläinen temppeli. Kuva Sa-
ri Savikon kirjasta Muistojen koulutaulut.

Ebba Masalin: Maataloudellinen kotieläinkuvasto. He-
vosrotuja. Kuva: Sakari Kiuru/Helsingin kaupungin-
museo.

Vihtori Ylinen: Kymijoen suulta.

Lennart Segerstråle: Ilkan leiri Nokialla. Kuva Sari Sa-
vikon kirjasta Muistojen koulutaulut.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

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

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

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

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

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

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry
Palvelutalo Merikartano
Tyrskyvuori 6, 02320 ESPOO
puh. (09) 2606 4200, fax (09) 2606 4211
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 
     Etelä-Haagan Helander-Koti
     Mäkipellontie 22 D, 00320 HELSINKI
     puh. (09) 4770 3020, fax (09) 4770 3021
     Maunulan Helander-Koti
     Suursuontie 29, 00630 HELSINKI
     puh. (09) 724 2944, fax (09) 8775 0830
     Vuosaaren Helander-Koti
     Koukkusaarentie 18, 00980 HELSINKI
     puh. (09) 341 1495, fax (09) 3285 3522

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

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

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

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

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

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

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

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

Keravan Palvelutalosäätiö
Timontie 4, 04200 KERAVA
puh.  (09) 274 3540, fax (09) 2745 5445
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruskatalojen Palveluyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
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

Turvallisen vanhuuden puolesta – 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 Hanna-säätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
info@yrjojahanna.fi,  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 integroitu yleisimpiin kirjanpito- ja talousjärjestelmiin sekä 
mm. 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

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 hoitajat ja ohjaajat voivat 
raportoida käyntinsä asiakkaan luota. Hoivatyön kir-
jaaminen, palvelusuunnitelma, lääkitystiedot ja muut 
tärkeät asiat kulkevat aina mukana, sekä palveluta-
lossa että asiakkaiden kotona.

Ruokalassa syödyt ateriat voidaan merkitä 
sovelluksen kassanäkymään, jolloin kaikki ateriat 
saadaan reaaliaikaisesti laskutukseen.

Lue lisää osoitteessa www.domacare.fi

Laadukas hoivatyö edellyttää hyviä työkaluja. 

DomaCare auttaa päivittäin tuhansia 

käyttäjiä saavuttamaan asiakastyön tavoitteet!


