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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Vanhukset ovat kuntavaalien 
keskiössä

Kuntavaalit lähestyvät ja vaalityö on 
täydessä käynnissä. Eri kyselyiden 

mukaan vanhustenhoito on noussut tär-
keimmäksi kuntavaalien teemaksi. Suu-
ri osa vanhustenhuoltoon liittyvistä pää-
töksistä tehdäänkin juuri kuntatasolla. Eh-
dokkaat ovat hyvin kuulolla, joten nyt on 
oikea aika vaikuttaa. Mikä onkaan viestim-
me heille? Millaisia päätöksiä me haluam-
me tulevien kuntapäättäjien tekevän?

Vanhusten kuulemista on lisättävä. 
Tunne siitä, että saa aidosti osallis-

tua ja sanoa mielipiteensä on hyväksi 
meille kaikille. Kun vanhukset saavat it-
se määrittää tarvitsemiansa palveluita ja 
toimintaa, antaa se myös kuntatoimijoille 
arvokasta tietoa kehittämis- ja palvelutar-
peista. Tätä "hiljaista tietoa" ovat järjestöt 
käyttäneet omassa kehittämis- ja palvelu-
toiminnassaan ja tuloksia on hyödynnet-
ty laajemminkin. 

Kunnissa tarvitaan lisää yhteistyötä 
myös eri hallintokuntien välillä, sil-

lä vanhustyö ei ole ainoastaan sosiaa-
li- ja terveydenhuollon asia. Yhteistyön 
tarpeet voivat olla laajoja mm. rakenta-
mis- ja ympäristösuunnitteluun liittyviä 
kokonai suuksia tai pieniä, yksittäisiä pa-
rannuksia. Sosiaalineuvos Aira Heinänen 
toivoo lisää kaiteita julkisiin rakennuksiin. 
Kaiteet helpottaisivat liikkumisessa tukea 
tarvitsevan kulkemista omatoimisemmin 
ja päätöksentekoa osallistua myös esi-
merkiksi erilaisiin kulttuuritapahtumiin. 
Palvelui den ja toiminnan suunnittelussa 
ja toteuttamisessa yhteistyötä tarvitaan 

myös kunnan, järjestöjen ja muiden toi-
mijoiden välillä. 

Järjestöt tekevät myös yhteistyötä kes-
kenään, ja sitäkin tulisi tehdä laajem-

min. Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
koordinoimassa Valtaa vanhuus-kam-
panjassa on mukana kahdeksan valta-
kunnallista vanhusalan järjestöä. Kam-
panja on yhdessä vaikuttanut siihen, et-
tä iäkkäät ihmiset nähdään yhteiskunnas-
samme aktiivisina ja tasavertaisina toimi-
joina, ei ainoastaan kulueränä tai avun ja 
hoivan kohteena. Oli mahtava tunne olla 
"valtaamassa vanhuutta" Senaatin torilla 
syyskuun puolivälissä kampanjan pää-
tapahtumassa. Tapahtuma onnistui hy-
vin, paikalla oli noin kolme tuhatta osal-
listujaa. Kampanjan idut kasvavat ja tule-

vat muuttamaan käsitystä vanhuksista ja 
vanhuudesta positiivisempaan suuntaan. 
Tässä työssä tarvitaan meitä, jotka muis-
tutamme niin kuntapäättäjiä kuin mui-
takin toimijoita, mitä hyvään ikääntymi-
seen kuuluu.

Maailmalla ollaan kiinnostuneita sii-
tä, miten me Suomessa kehitäm-

me toimintaamme vanhustenhuollossa. 
Olemme monessa asiassa edelläkävijöi-
tä, mutta harmittavan monessa asiassa 
tulemme myös jälkijunassa. Tässä lehdes-
sä on muutamia esimerkkejä siitä, millai-
sia ratkaisuja vanhustenhoitoon Euroo-
passa ja Japanissa on. Ottakaamme myös 
maailmalta opiksi. Suomalaisen vapaa-
ehtoistoiminnan rakenteista ollaan muu-
alla kiinnostuneita. Tarvetta on kannus-
taa, ohjata ja tukea niitä toimijoita muu-
alla, jotka ovat vasta tämän tien alussa. 

Nyt minulla on henkilökohtaisesti al-
kanut uusi tie työsarallani, Vallissa. 

On hieno mahdollisuus päästä mukaan 
Vallin laajaan ja tunnettuun työhön. Val-
lin voimavarana ovat sen jäsenjärjestöt. 
Nyt on aika tutustua tarkemmin paikalli-
sesti tehtävään työhön, sillä jäsenjärjes-
töjen ääni kertoo suomalaisesta todelli-
suudesta ja ohjaa Vallin toimia.

Kohtaamiset, vuorovaikutus ja yhteis-
työ ovat edellytys sille, että jatkossa-

kin Valli jäsenjärjestöineen on vahva toi-
mija ja vaikuttaja yhteiskunnassamme.

Hyvää syksyä
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Kolme Helsingin Diakonia
opiston lähihoitajaopiskelijaa 
oli varppeillaan stipendien
jaossa. Leonardoraha saatiin ja 
nuoret naiset lensivät keväällä 
luoteissaksalaiseen Münsterin 
kaupunkiin kuudeksi viikoksi.

Perillä he huomasivat, että mo-
ni asukkaista oli utelias keskustele-
maan suomalaisten kanssa, vaikka sa-
nat olivatkin hakusessa.

Ella Närhi, Sini Jumpponen ja 
Heidi Epäilys saivat todeta, ettei 
kaikki suinkaan ole toisin kuin koti- 
Suomessa, mutta nostolaitteiden kal-
taisia apuvälineitä ei käytetty tai edes 
näkynyt. Sen sijaan pyörätuolit vai-
kuttivat hienommilta kuin meillä.

Münster Klarastift on 600-paikkai-
nen palvelutalo, jonka ylläpitäjän juu-
ret ulottuvat 1800-luvun alkupuolel-
le. Asukkaiden kunto vaihtelee suu-
resti. Joku ei tarvitse kuin aamulääk-
keensä, toinen ei selviydy ilman apua 
aamutoimista kuten pukeutumisesta 
tai syömisestäkään. Talon mottoihin 
kuuluu, että niin paljon yksityisyyt-
tä kuin mahdollista, niin paljon apua 
kuin tarpeen. Säätiö on kunnallinen.

– Meillä oli paidat, nimineulat ja 
työkengät. Perushoito muistuttaa tä-
käläistä, tytöt kertovat.

Heidän lähihoitajan opintonsa al-
koivat elokuussa 2010. Valmistumi-
nen häämöttää ensi toukokuussa.

Kielitaitokin parani, vaan ei kui-
tenkaan saksan kielessä.

– Englantia puhuttiin ja useimpien 
kanssa pärjättiin sillä, tytöt kertovat.

Yksi ohjaajista olisi halunnut 
saksan kielistä keskustelua ja siksi El-
lalla oli välillä hankala selvittää, mi-
tä tämä sanoi englannin ja saksan se-
koituksellaan kunnes hän sai uuden 
ohjaajan. Muuten tieto kyllä kulki ai-
van riittävästi.

Suomalaisopiskelijat huomasivat:

Saksassa vähemmän apuvälineitä, enemmän ulkoilua 

Ergonomia tarkentui
Eroihin kuului työn fyysinen rasitta-
vuus, kun apuvälineitä ei juurikaan 
käytetty.

Nostolaitteiden puutteella oli hy-
väkin seuraus: opittiin tarkempaan 
ergonomiaan.

Oudolta tuntui myös terveellisen 
ruoan puuttuminen:

– Vanhat eivät syö terveellisesti, 
esimerkiksi salaatteja tai puuroja, joi-
ta ei edes tunnettu. Sen sijaan herk-
kuja ja hilloleipää kului ja maitoa lai-
tettiin vain kahviin, ei juotu. Lihan 

osuus on siellä suuri. Ruoka on yhä 
yllättävän suolaista, esimerkiksi mak-
karaa ja hapankaalia.

Opiskelijat työskentelivät aamu- ja 
iltavuoroissa osastoilla, joilla oli noin 
15 asukasta. Salissa oli lauluhetkiä 
ja bingoa ja ulkoilu onnistui, vaik-
kei henkilöstöä ollut enempää kuin 
meilläkään.

– Kaikki eivät ole hoitajia, vaan 
avustavaa henkilökuntaa. He eivät 
tehneet varsinaista hoitotyötä eivät-
kä jakaneet lääkkeitä, mutta avustivat 
esimerkiksi syöttämisessä, petasivat, 

Ella Närhi, Sini Jumpponen ja Heidi Epäilys Helsingin Diakoniaopistosta suo-
sittelevat ulkomaista harjoittelua.
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Saksassa vähemmän apuvälineitä, enemmän ulkoilua 
ulkoiluttivat jne.

– Piha oli hieno, puistomainen, 
ympäristö oli parempaa kuin Suo-
messa.

– Kaikki oli hyvin organisoitu, 
homma toimi.

Iso ero oli myös vaipattomuus. 
Saksassa käytetään suojia, mutta 
vaipat kuuluvat heidän mielestään 
vain vauvoille. Se tietenkin tarkoit-
ti enemmän vessareissuja henkilö-
kunnan kanssa kuin meillä.

– He oikein järkyttyivät, kun kuu-
livat meikäläisistä vaipoista.

– Ihmisillä on siellä siistit vaatteet, 
miehilläkin aina kauluspaidat ja hou-
sut eikä urheiluvaatteita.

Omissa huoneissa oli isot tilat, 
omat tavarat ja parvekekin.

– Tuli hotelli mieleen, tytöt ker-
tovat.

– Asukkaiden kunto vaihteli todel-
la paljon. Toisille vietiin vain aamulla 
lääkkeet, toisia autettiin pyörätuoliin 
ja syötettiinkin, Ella kertoi.

– Kaikki tykkäsivät jutella, ehkä me 
olimme vaihtelua heillekin, Sini poh-
tii hyvää vastaanottoa.

Silmiinpistäviin eroihin kuului se-
kin, että työkavereista lähes puolet oli 
miehiä, joten sikäläiset lähi hoitajat ei-
vät työskentele ns. sukupuoliamma-
tissa, jossa 95 prosenttia on vain tois-
ta sukupuolta.

Ainakin iso osa tuntee siellä työs-
kentelevänsä kutsumusammatissa.

Keskieurooppalaisen kotiäiti-
kulttuurin aiheuttamia eroja nämä 
opiskelijat eivät ehtineet erityisem-
min huomata. 

Miksei vanhusalallekin
Tähänastisissa opinnoissaan esi-
merkiksi Heidi on ehtinyt harjoitel-
la Saksan matkan lisäksi päiväkodissa 
Mellun mäessä, Paloheinän kotihoi-
dossa, Pihlajiston pienryhmäkodis-
sa kehitys vammaisten parissa ja Mau-
nulassa dementiaosastoilla keikoilla.

– Haluan hoitaa mummoja ja ty-
kästyin kehitysvammaisiin, Heidi 
sanoo ja lisää olevansa utelias ku-
ten muutkin vielä edessä olevasta 
sairaala jaksosta ja kotisairaanhoito-
harjoittelusta.

Heidistä, Ellasta ja Sinistä näkee 
jo päältä, että he tulevat toimeen ih-
misten kanssa ja ovat avoimia tule-
vaisuudelle.

Ella valitsi lähihoitajaopinnot, kos-
ka halusi työskennellä ihmisten kans-
sa ja heidän olisi parempi olla. Si-
ni aikoi hoitaa lapsia, mutta ihastui 
työharjoittelussa vanhuksiin, "joiden 
jutuista oppii". Heidi käyttää sanaa 
kunnioitus ja empatiakyky, joita var-
masti alalla tarvitaan. Arvostus vain 
saisi olla näiden nuorten mielestä pa-

rempi, vaikka laaja tutkinto sitä ko-
hentaisikin. 

– Ehkä sitä tulee vasta, kun oma 
läheinen on hoidon tarpeessa, Hei-
di pohtii.

Vanhainkotien lopettamisbuumis-
sa voisi tulla mieleen oman työn riit-
tävyys, vaan ei, nämä nuoret naiset 
pohtivat vanhusten yksinäisyyttä ja 
ravitsemusta muuten niin mieluisas-
sa kotielämässä. Palvelutaloasumista 
voisi heidän mielestään lisätä.

– Jatko-opiskelukin kiinnostaa, sai-
raanhoitajan töitä ajatteleva Ella sa-
noo.

Hän saattaa hyvinkin kuvitel-
la työskentelevänsä Jyväskylässä tai 
muualla Keski-Suomessa.

– Ulkomailla oli kivaa, haastettakin 
sai ja pääsi katsomaan erilaista kult-
tuuria ja työtapoja.

– Kannattaa ottaa selvää oman 
oppi laitoksen kansainvälisistä vaihto-
ehdoista, he vinkkaavat. 

– Stipendejä kyllä löytyy ja muita-
kin maita on kuin se ylivertaisen suo-
sittu Espanja...

Tytöt saivat stipendin Leonardo da 
Vinci EU-ohjelmalta.

Teksti: Marjatta Pöllänen
Kuvat: Marjatta Pöllänen, 

Ella Närhi, Sini Jumpponen 
ja Heidi Epäilys

Münster Klarastift on 600-paikkainen palvelutalo. Tilat ovat viihtyisät.
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Vanhus ja lähimmäispalvelun 
liitto järjesti maaliskuussa opin
tomatkan Hollantiin. Rotterda
missa tutustuimme Humanitas
säätiöön.
Humanitaksen palvelutaloissa asu-
mis- ja hyvinvointipalveluja tuote-
taan saman katon alla. Taloissa on 
mm. ravintoloita, kauppoja, kauneus-
hoitoloita, internetcafe sekä runsaas-
ti harrastustiloja. Rotterdamissa on 
pihapiirissä myös pieni kotieläintar-
ha ja muistojen museo. 

Palvelutaloissa kaikki; nuoret ja 
vanhat, sairaat ja terveet sekä eri 
kulttuurien edustajat, myös eri sek-
suaalista suuntautumista edustavat 
henkilöt, asuvat "sekaisin". Muisti-
sairaille on kuitenkin omat yhteisön-

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto opintomatkalla Hollannissa

Humanitaksen filosofia on onni ja elämänlaatu

sä. Asiakkaat, työntekijät, omaiset ja 
vapaaehtoiset ovat jatkuvassa vuoro-
vaikutuksessa keskenään. Kaikki 
ovat kuin yhtä suurta perhettä. Ih-
minen on laumaeläin ja ryhmään on 
kuuluttava. Työntekijöillä ei ole työ-
vaatetusta, koska työvaatteita "ei ole 
kotonakaan". Hoitaminen ei saa ko-
rostua liikaa. Moni apua tarvitseva 
tarvitseekin huomiota, ei niinkään 
hoitoa. Tähän vastataan toiminnal-
la ja jokaisen asukkaan osallistumis-
mahdollisuuksia luomalla. Näimme 
Humanitas -videossa riemastuttavia 
hetkiä 100-vuotiaiden juhlista, pyö-
rätuoli kilpa-ajoista ym. "Enemmän 
juomia – vähemmän lääkkeitä" -peri-
aatteella. 

Humanitaksen filosofiana on on-

nen ja elämänlaadun etsiminen. Toi-
minnan periaatteina ovat aktiivisuus, 
perheenomaisuus ja kodinomaisuus. 
Jokainen asukas on oman elämän-
sä "pomo" ja heitä pyritään akti-
voimaan ja ottamaan mukaan toi-
mintoihin voimien mukaan. Käy-
tössä on kuntouttava työote – pal-
vellaan vähemmän, asiakas tekee it-
se enemmän. "Use it or lose it", jol-
loin liian paljon hoivaa on huonom-
pi kuin liian vähän. Asiakkaiden ak-
tivointi on ratkaisu yhä kasvavaan 
palvelun tarpeeseen. Puheenaiheita, 
"juoruja" on asukkailla oltava riittä-
västi päivässä. Hans Becker kertoi 
itsekin aiheuttavansa niitä, nuorem-
malla ulkomaalaistaustaisella puoli-
solla. Aktivoinnin lisäksi periaattee-

Humanitaksen asukas Dhr. Sikma  ja hänen tyttärensä Wietske Sikma, joka on töissä Humanitaksessa.
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Humanitaksen filosofia on onni ja elämänlaatu
na on ns. "Yes-kulttuuri", "Not al-
lowed to say no" kaikki on mahdol-
lista ja kaikkea pitää voida kokeilla. 
Asukkaiden kanssa neuvotellaan toi-
veiden "kohtuullistamisesta" niin, et-
tä asukas voi hyväksyä kompromis-
siksi ehkä kaksi kissaa viiden asemas-
ta. Pyrkimyksenä on tehdä asiakkaat 
ja asukkaat onnellisiksi ja kiinnittää 
huomiota elämän laatuun, sillä on-
nellisuus on halpaa. Taloissa toimii 
asukasneuvosto, jossa on asukkaiden 
ja omaisten edustus. 

Henkilökunta on eri-ikäistä, osa 
sairaanhoitajia, osa vähemmän kou-
lutettuja. Vapaaehtoistyöntekijöitten 
tehtävänä on mm. ulkoilu, ystävä-
nä oleminen ja vaikkapa ruuan lait-
to ja sitä kautta elämysten tuottami-
nen asukkaille. Rekrytointivaikeuk-
sia ei ole, työntekijöiksi jonotetaan, 
kuten asukkaiksikin. Henkilöstössä 
Becker ei suosi liikoja johtajia, yksi 
johtaja taloa kohden on hyvä.

Hollannissa 65-vuotta täyttäneel-
lä on oikeus sosiaaliseen asumiseen 
eliniäkseen valtion tuella. Itse voi 
maksaa lisää "extrasta". Asuntojen 
koko on noin 72 m2. Muistisairaille 
tilanne on toinen, heille on palvelu-
taloissa hyvä ryhmäasunto. Elämän-
kaariasumisen hyvä puoli on se, et-
tä ei joudu muuttamaan kun hoidon 
tarve kasvaa. Taloissa on kaiken laisia 

asuntoja; tavallisia palvelu asuntoja, 
sosiaalista asumista sekä omistus-
asuntoja. Vuoden 2012 suunnitel-
missa on rakentaa uusia taloja. 

Käynti Humanitas Akropolikses-
sa tuntui tutulta. Monikerroksiset ra-
kennukset olivat kuin mitä hyvän-
sä kerrostaloja viihtyisässä ympäris-
tössä. Sisääntulon lähellä oli usei-
ta patsaita toivottamassa tervetu-
loa. Laaja aula oli täynnä toimintaa. 
Kampaamossa ja elintarvikekaupas-
sa oli asiak kaita. Neuvontapisteessä 
oli kaksi työntekijää valmiina opas-
tamaan tulijaa. Lukuisat tietokoneet 
odottivat käyttäjiä aulatiloissa. Tori-
myyntinä oli kelloja, koruja, laukku-
ja, huiveja sekä kaupan edustalla pää-
siäiskukat. Aulatila jatkui ravintola-
na, kahviona, pubina, kokoontumis-
tiloja oli mm. biljardille. Osa tilois-
ta oli avoimessa tilassa, joitakin huo-
neita oli askartelu- ja päivätoiminta-
tilana. Alakerran käytävätila toi mie-
leen erään suomalaisen palvelutalo-
konseptin, jossa huoneistot nouse-
vat korkeuksiin käytävien auetessa 
alakerrokseen. 

Poikkesimme muutamassa asun-
nossa, jossa toisessa omaiset remon-

toivat huoneistoa asukkaalle sopivak-
si. Toisessa leskimies esitteli asun-
toaan ja kertoi elämästään. Huoneis-
to oli täynnä tärkeitä tavaroita; ju-
nan pienoismalleja muistona ammat-
tiurasta, golfpalkinto harrastuksesta. 

Elä naura ja rakasta – oli kirjoi-
tettu muistisairaiden ryhmäkodin 
ilmoitus taululle. Asukkaat olivat ko-
koontuneet yhteiseen ruokailuun. 
Henkilökunta kattoi pöytää rauhal-
lisesti, luvassa oli hyvä hetki. 

Teksti: Anne Juntti ja 
Heli Koskela, Salva ry

Kuvat: Kari Uittomäki ja 
Tuija Järvinen

Humanitas on perustettu 1959 
ja fuusioitu vuonna 2008. Sillä 
on tällä hetkellä 23 palvelutaloa. 
Taloissa asuu yhteensä 10 000 
asukasta, jotka edustavat 41 eri 
kansallisuutta. Taloissa on se-
kä omistus- että vuokra-asun-
toja. Työntekijöitä järjestöllä on 
3500 ja vapaaehtoisia 1500. Jär-
jestö tuottaa 40-50% yli 65-vuo-
tiaiden sosiaalisesta asumises-
ta Hollannissa.

Humanitas Akropolis on valtaisan ko-
koinen, viihtyisä rakennus.

Hans Becker on Humanitas-säätiön 
perustaja ja johtaja.
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– Tanskalaisessa Lottekodis
sa asiakaslähtöisyys on työn 
johtotähti, ihmisten tarpeet ja 
se, mitä ihminen itse haluaa, 
on työtä ohjaava tekijä, Yrjö ja 
Hanna Kotien toimitusjohtaja 
Kirsi AlaJaakkola innostunee
na kertoo.
Kirsi Ala-Jaakkola on vieraillut 
Tanskassa useammankin kerran. 
Ala-Jaakkola on kiinnostunut sovel-
tamaan Tanskan mallia Yrjö ja Han-
na Kodeissa. Pilottina tulee olemaan 
Nummelan keskuksessa tänä syksy-
nä avattava Katajakoti.

– Toki tanskalaista ajattelua ja 
toiminta tapaa ei voi suoraan kään-
tää Suomeen. Suomalaisten kansan-
luonne on ihan erilainen kuin tanska-
laisten. Suomessa asiat pitää kään-
tää mitattaviksi asioiksi, numeroik-
si. Esimerkiksi se, että laatua on 
työtyytyväisyys kyselyssä tulos 4,2. 

– Lotte-kotiin jonottavat sekä 
asiak kaat että työntekijät. Mieles-
täni se on aivan loistava laatumit-
tari. Suomessa palvelukulttuuri ja 
työn organi sointi periytyvät osittain 
sairaala maailmasta, joka puolestaan 
periytyy armeijasta.

Lottekodissa asukas saa olla 
sellainen kuin on aina ollut
Lotte-kotia, eli tanskalaiselta nimel-
tään OK-Hjemmet Lotte, ylläpitää 
OK-säätiö, joka myös tuottaa pal-
velut. Lotte-koti sijaitsee Frederiks-
bergissä, Kööpenhaminassa, vanhas-
sa talossa. Talo on hyvin persoonalli-
nen ja viehättävä – jo talon ulko näkö 
antaa vaikutelman siitä, että täällä ih-
misten on hyvä olla. Lotte-kodissa on 
23 asukasta, iältään 65-102 -vuotiaita.

– Asukas saa olla sellainen kuin 
on aina ollut, tapojaan ei tarvit-
se muuttaa. Asukkaat ovat ihmisiä, 
eivät potilaita. Asukkaiden tarpei-

ta ja toiveita noudatetaan ja sydän 
on työssä mukana. Koko talossa on 
henkilö kunnalle yksi ainoa työhuo-
ne. Henkilö kunta on koko ajan yh-
dessä asukkaiden kanssa, Kirsi Ala-
Jaakkola kertoo.

Ala-Jaakkolan mukaan Lotte-ko-
dissa asioita tehdään terveellä järjellä. 
Asukkaita kohdellaan kuten itse halu-
aisi itseään kohdeltavan. Hyvä ilma-
piiri alkaa työntekijöistä. Henkilö-
kunta on myös hyvin pitkäaikaista. 
Lotte-kodille on omaista ihmisten 
kunnioitus, huolenpito, elämykset 
ja rakkaus. Lotte-kodissa nauretaan 
paljon, ollaan hyväntuulisia.

– Asukkaat saavat itse päättää mil-
loin nousevat ylös ja illalla saa valvoa 
niin kauan kuin haluaa. Erilaisia ta-
pahtumia on paljon: hyvää ruokaa ja 
viiniä, laulua, tanssia. Omaiset osal-
listuvat talon toimintaan ja asukkai-
den elämää, ja omaiset saavat olla ta-

lossa milloin haluavat. He myös saa-
vat ruokailla ja kahvitella ilmaiseksi, 
ja jäädä yöksi jos haluavat.

– Pöydillä on aina oikeat pöytäliinat 
sekä kukkia ja kynttilöitä. Ruokailu-
tilanteisiin panostetaan, sillä ne ovat 
tärkeitä kaikille. Henkilökunta istuu 
pöydässä asukkaiden kanssa. He pitä-
vät yllä keskustelua asukkaiden kans-
sa. Ruokailu kestää ainakin tunnin. 
Asukkaat haluavat usein pitää puhei-
ta ja kiittää hyvästä hoidosta. 

– Talossa on oma keittiö. Ruoka-
listalla kaikkien lempiruokia, joita 
tehdään vuorotellen. Monissa pai-
koissa ongelmana on painon lasku, 
mutta ei Lotte-kodissa, koska voi-
ta ja kermaa käytetään paljon, Ala- 
Jaakkola kertoo.

 Lotte-kodilla on oma bussi, jol-
la tehdään retkiä. Lottekotilaiset lo-
mailevat vuosittain, ja matkoja teh-
dään myös ulkomaille. Omaisia läh-

Lotte-kodissa asukkaat alkavat kukoistaa
Lotte-kodin 
oleskelu tilat 
ovat viihtyi-
sät ja vie-
hättävät.
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tee mukaan, samoin henkilökuntaa 
ja vapaaehtoisia. Paljon myös istu-
taan ulkona puutarhassa.

Asenne on tärkeämpää 
kuin raha
– Lotte-kodin talossa on 23 erilais-
ta, pientä huonetta ja vain 7 kylpy-
huonetta, paljon käytäviä. Huo-
neen koko ei ole oleellista, useim-
mat käyttävät huonetta vain nukku-
miseen. Asukkaat haluavat olla yh-
dessä muiden kanssa, onnellisuus ja 
hyvä elämä eivät ole neliöistä riippu-
vaisia. Lotte-kodissa asuu onnellisia 
ihmisiä ja siellä on töissä tyytyväisiä 
ihmisiä, Ala-Jaakkola kertoo.

– Vanhustenhoidossa asenne on 
tärkeämpää kuin raha. Loppujen lo-
puksi nämä asiat eivät maksa paljon, 
kyse on ajattelutavasta ja asenteesta. 

Ala-Jaakkola korostaa, että asiakas-
lähtöisyys ei lähde ylhäältä alaspäin 
saneltuna, vaan sen on lähdettävä 
henkilökunnasta itsestään ja yhtei-
sestä tahdosta. Talojen johdon ja 
esimiesten on näytettävä esimerkkiä 
sekä toteutettava asiakaslähtöisyyttä 
omassa työssään.

– Ei ole kysymys ainoastaan asiak-
kaiden ja asukkaiden kohtaamises-

ta, vaan on kyse myös työkavereit-
ten kohtaamisesta. Tämä on erittäin 
oleellista. Esimerkiksi Lotte-kodissa 
asukkaiden tarpeet pyritään aina to-
teuttamaan. Siellä ajatellaan, ettei ole 
ongelmia, on vain ratkaistavia asioita.

Yrjö ja Hanna-säätiön uusin talo, 
Katajakoti, avataan vuoden lopulla 
Nummelan keskustassa. Kirsi Ala-
Jaakkolan mukaan Kataja kodissa 
sovelletaan tanskalaisia käytäntöjä 
mahdollisuuksien mukaan. Omai-

Lotte-kodissa asukkaat alkavat kukoistaa
set, vapaaehtoiset sekä yhteistyö-
kumppanit otetaan vahvasti toimin-
taan mukaan. 

– Uusi talo on hedelmällinen läh-
teä kokeilemaan jotain uutta, toi-
saalta myös haasteellinen. Palvelu-
talo on talona ihan tavallinen, toki 
hyvin suunniteltu ja toimiva, mutta 
lähdemmekin kehittämään toimin-
takulttuuria. 

Kirsi Ala-Jaakkolan mukaan myös 
muissa Yrjö ja Hanna Kodeissa ale-
taan soveltaa tanskalaisia oppe-
ja, mutta tämä tapahtuu vähitellen. 
Toki monia asioita meillä jo sovel-
letaan, palvelutalojen johtajat ovat 
myös käyneet Tanskassa tutustumas-
sa sikäläiseen toimintatapaan. Vih-
dissä oleva Katajakoti on pioneeri ja 
sieltä saatavia kokemuksia hyödynne-
tään muualla.

– Toki asiakaslähtöisyys on meil-
lä jo nyt omassa toimintakulttuuris-
samme, mutta haluan vielä enem-
män korostaa sitä. Tavoitteena on, 
että kunkin talon toiminta lähtee ai-
na paikallisista tarpeista, Ala-Jaakko-
la painottaa.

Teksti ja kuva: Kari Uittomäki
Lotte-kodin kuvat: 

Kirsi Ala-Jaakkola

Lotte-koti sijaitsee vanhassa, persoo-
nallisen viehättävässä talossa.

Koko talossa on yksi ainoa työhuone 
henkilökunnalle.

Ilmoitustaulu, johon on merkitty kaik-
kien syntymäpäivät.

Toimitusjohtaja Kirsi Ala-Jaakkola on 
kiinnostunut soveltamaan Tanskan 
mallia Yrjö ja Hanna Kodeissa.
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Robotiikan nopea kehitys hel
pottaa vanhusten selviämistä 
omassa kodissaan aiempaa pi
dempään. Uusia apuvälineitä 
on lähivuosina tulossa lisään
tyvässä määrin.
– Vaikuttaa siltä, että robotiikka on 
vahvasti tulossa vanhustenhoitoon 
viiden vuoden sisällä. Olemme käy-
neet Koreassa ja Japanissa tutustu-
massa alan kehitykseen. Erityisesti 
kaikenlaisia seura- ja viihderobotte-
ja on tulossa vanhusten viihdyttäjik-
si ja turvaajiksi. Robotit voivat myös 
ilmoittaa kodin vaaratilanteista, ku-
ten hellan päälle jäämisestä, Toimiva 
Koti -yksikön toiminnanjohtaja Tii-
na Petäjävaara toteaa.

Toimiva koti on Helsingin Käpy-
lään rakennettu informaatio keskus 
ja näyttely, joka esittelee esteettömän 
ja turvallisen asumisen ratkaisuja, 
tekno logiaa, apuvälineitä ja tuotteita. 

Pärjäämistä helpottamaan
– Näkisin, että robotiikan tarkoitus 
on helpottaa ihmisten elämää, tuo-
da turvallisuutta, viihdykettä ja seu-
raa kotiin. Tarkoituksena ei missään 
tapauksessa saa olla ihmiskontaktien 
korvaaminen. En myöskään usko, et-
tä robotti pystyy korvaamaan koto-
na käyvää ihmistä pitkiin, pitkiin ai-
koihin, Petäjävaara sanoo. 

Petäjävaara toteaa, että on hyvä 
asia, jos ihmisellä on turvallisempaa 
asua kotonaan robotiikan ansiosta. 
Järkevästi käytettynä robotiikka lisää 
aikaa johonkin mukavaan toimintaan 
arkirutiinien sijaan. 

Tuote- ja sovelluskehitys on no-
peata esimerkiksi muistiongelmai-

sille. Järkeviä ja hyviä sovelluksia on 
tulossa enemmän ja enemmän ko-
ko ajan. 

Omaishoitajalle tärkeä apulaite 
on esimerkiksi automaattivuode, jo-
ka on ohjelmoitu kääntymään sivul-
ta sivulle tietyn astemäärän tietyssä 
ajassa. Tällaisia vuoteita on jo käytös-
sä ja niistä on tulossa kehittyneem-
piä versioita. 

– Tällainen robotti osaa esimer-
kiksi kääntää ihmisen, jos avustetta-
va tarvitsee vuoteessa kääntämistä ja 
pesemistä yöllä. 

Robottihylje tuntuu elävältä
Yksi Toimivan kodin hämmentävim-

mistä laitteista on alkuvuodesta läh-
tien esillä ollut hellyttävän näköinen 
Paro-hyljerobotti, jota voidaan hyö-
dyntää esimerkiksi Alzheimerin tau-
tia sairastavien ja autistien hoidossa. 
Mikään ei estä Paron hellyttävyyden 
hyödyntämistä tavallisessa vanhain-
kodissakin. Taustalla on ajatus eläin-
ten terapeuttisesta vaikutuksesta. Pa-
roa on ostettu aivan tavallisiin kotei-
hinkin lemmikiksi. 

Paro voi lievittää potilaan kokemaa 
stressiä ja aktivoida vuorovaikutuk-
seen. Se herättää hoivaamisen ja hel-
lyyden tunteita sekä tyydyttää hoi-
vaamisen tarvetta. Lisäksi se voi ak-
tivoida kognitiivisia resursseja, tuo-

Robotiikka on vahvasti tulossa 

Tiina Petäjävaaran mukaan Paro-hyljerobotti on hyvin lähellä oikeata lemmik-
kiä. Sitä ei enää miellä koneeksi.
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  jatkuu seuraavalla sivulla->

– Meillä on tavoitteena kehittää ro-
botteja, jotka voivat arvioida ihmisen 
tunteita ja tuntemuksia sekä mieltä 
yleensä. Tällä perusteella voitaisiin 
laatia ihmisille aivoja ja mieltä kun-
touttavaa toimintaa. Meillä on usei-
takin tutkimussuunnitelmia tekeillä 
tällä alueella, Tampereen ammatti-
korkeakoulun kehittämispäällikkö 
Kimmo Vänni toteaa.

Vänni on sosiaalisen robotiikan 
pioneereja Suomessa. Hän on ollut 
myös Japanissa kehittämässä sosiaa-
lista robotiikkaa professori Hideki 
Koziman kanssa. Sosiaalisen robo-
tiikan kehittäminen on yksi Tampe-
reen ammattikorkeakoulun erikois-
tumisalueista.

Sosiaalisella robotiikalla tarkoite-

taan robotiikkaa, joka pystyy ole-
maan vuorovaikutuksessa ihmisen 
kanssa ja aistimaan myös ihmisen 
tunteita. Sosiaalisen robotin tavoit-
teena on ymmärtää ihmisen toimin-
taa ja tunnetilaa sekä vastata niihin 
äänellä, eleellä tai ilmeellä.

Haasteena ymmärrys 
ja vuorovaikutus 
Ymmärrys ja interaktiivisuus ovat 
robo tiikan haasteita: kuinka kasvo-
jen, puheen, eleiden ja liikkeentun-
nistuksen perusteella voidaan arvi-
oida tunteita. Perustunteet voidaan 
helposti tunnistaa kasvoista, mutta 
kehittyneempi tunnistus on vaikeata. 

Sosiaalinen robotti 
viihdyttää ja virkistää

da unohtuneita muistoja pintaan ja 
vahvistaa potilaan itseluottamusta.

– Paro on hyvin lähellä oikeata 
lemmikkiä. Tätä ei enää miellä ko-
neeksi. Mekin puhumme tälle kuin 
elävälle eläimelle, Petäjävaara sanoo 
ja lepertelee robottilemmikille kuin 
koiranpennulle. 

On helppo uskoa, että kuka tahan-
sa voisi leperrellä tälle robotille, kos-
ka sen ruumiinkieli ja ääni on saa-
tu vastaamaan elävän olennon rea-
gointia. Paroa katsellessa alkaa no-
peasti miettiä, missä oikeastaan on 
lopulta elävän olennon ja älykkään 
robotin ero.

Hyljerobotissa on kaksi sisään-
rakennettua tietokonetta ja tunnis-
timia joiden avulla se reagoi koske-
tukseen, ääneen ja valoon. Se tunnis-
taa myös nimensä, ääntelee samal-
la tavoin kuin hylkeenpoikanen, sa-
moin se on aktiivinen päivällä ja nuk-
kuu öisin.

Ruokailun avustajia
– Meillä on täällä ensimmäinen kevyt-
robotti, joka auttaa ihmistä syömises-
sä. Aikaisemmat laitteet ovat olleet 
valtavan suuria ja monimutkaisia. Tä-
mä pystyy ottamaan lusikalla ruoan 
lautaselta, myös keittoruoan ja nosta-
maan sitten lusikan ylös. Sen jälkeen 
ihminen itse syö lusikallisen omaan 
tahtiinsa, Petäjävaara esittelee. 

Laite on kevyt ja helppo kuljettaa 
mukana. Syöttämisessä apua tarvit-
seva ihminen voi syödä itse omaan 
tahtiinsa silloin kun haluaa. Robot-
ti voidaan saada toimimaan paina-
malla, puhaltamalla tai imemällä sen 
mukaan, mikä käyttäjän toimintaky-
ky on. 

Teksti ja kuva:
Jari Peltoranta

Robotiikka on vahvasti tulossa 
Ranskalainen 
Aldebaran Ro-
botics valmis-
taa ohjelmoi-
tavia Nao-ro-
botteja.
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– Japanissa on kehitetty laskenta-
algoritmeja, jotka pystyvät mittaa-
maan myös puheesta tunteita, stres-
siä ja masennusta. Masentuneen ih-
misen puherytmi ja -tapa poikkea-
vat terveen ihmisen puheesta, min-
kä algoritmi tunnistaa. Tämä toimii 
eri kielillä, Vänni sanoo. 

Japanilaiset lasten lelujen valmista-
jat pohtivat ikäihmisille suunnattu-
jen vuorovaikutustaitoisten koti- tai 
palvelu robottien kehittämistä. Näi-
den robottien kanssa voisi keskus-
tella.

– Meilläkin on tutkimussuunni-
telmassa sellainen idea, että robot-
ti voisi esimerkiksi avata keskustelu-
yhteyden vanhukselle hänen halua-
mansa, toisaalla olevan luonnollisen 
henkilön kanssa tai hakea netistä jo-

takin tietoa pilvipalveluita hyödyn-
täen. Robotti ymmärtäisi puhetta ja 
pystyisi kommunikoimaan ihmisen 
kanssa. 

Nao ohjaa jumppaa
Nao-humanoidirobotti on Ranskas-
sa jo 1990-luvulla kehitetty ohjelmoi-
tava pienrobotti, jolla on ihmisen kal-
taiset raajat ja robottipää. Nao-robo-
tille on tehty ohjelmasovellus, jonka 
avulla robotti voi toimia vanhusten 
jumppaohjaajana. 

Sovellusta testattiin Etelä-Pohjan-
maalla kolmessa vanhustyön yksikös-
sä, joissa Nao herätti paljon mielen-
kiintoa. Robotti näytti jumppaliik-
keet, joita ikäihmisten piti matkia. 
Nao ei kuitenkaan pysty vahtimaan, 
mitä ihmiset tekevät eikä pysty sano-

maan jollekulle, että voisitko sinäkin 
siellä oikealla nostaa kätesi. 

Myös Kustaankartanon vanhusten-
keskus kokeili viime syksyn aikana, 
miten eteläkorealaiset robotit sovel-
tuisivat vanhusten viihdyttäjiksi ja 
muistin parantajiksi. Robotit todet-
tiin kuitenkin niin keskeneräisiksi tä-
hän käyttöön, että kokeilua ei jatket-
tu eteenpäin.

Oulun yliopistossakin yritetään ke-
hittää inhimillisesti kommunikoivaa 
robottia, joka tunnistaisi ihmisen 
kasvot ja tunnetilat ja osaisi myös it-
se viestiä puhuen ja tunnetiloja hy-
väksi käyttäen. Kasvojen tunnista-
minen perustuu laskentaan. Robot-
ti jakaa kasvot pieniin osiin, mittaa 
niiden pintarakennetta ja tarkkailee 
eri osien liikkeitä. Ilmeiden tunnista-
misessa robotti voi jopa päihittää ih-
misen. Robotti havainnoi ympärist-
öään ja liikkuu itsenäisesti sisäisten 
antureiden tuottaman tiedon avulla.

– Uskon vakaasti, että vanhusten-
hoidon puolelle tulee 5-10 vuoden 
kuluessa keskustelevia ja ymmärtä-
viä robotteja. Olen lähtenyt siitä, et-
tä näiden robottien tavoitteena on 
viihdyttää ja tuoda mukavaa oloa se-
kä kuntouttaa mieltä ja aivoja. Robo-
tit tulevat asiantuntijoiden avuksi, ei-
vät korvaajiksi, Vänni sanoo.

Teksi: Jari Peltoranta
Kuvat: Kimmo Vänni ja 

Aldebaran Robotics

Kimmo Vänni robotin kanssa ATR tutkimuslaitoksessa Kiotossa Japanissa.
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Matkailu avartaa – ja tieto
Kazakstanin ensimmäisen presidentin säätiö 

pyysi yllättäen minua ja Ilkkaa luennoimaan 

sosiaalipolitiikasta Almatiin, Omenan Isään, 

kaupunkiin, josta maailman omenat ovat 

lähtöisin. Varauduimme puhumaan pienel-

le joukolle jatko-opiskelijoita, mutta toisin 

kävi. Yhtäkkiä seisomme valtavassa salissa, 

jossa hälisee 250 kansalaisjärjestön iloinen 

joukko, ja vieressä ovat messut, kolme ker-

rosta kirjavaa näyttelyä. Enpä tiennyt, että 

Kazakstanissa on kansalaisjärjestöjä yleensä-

kään, ja muutama vielä vanhustyön alueel-

la. Tomera rouva Zubira Taraz oli juuri pe-

rustanut järjestön auttamaan köyhiä van-

huksia, niin kuin Valli perustettiin 60 vuot-

ta sitten. Perheet – lue: naiset – pitävät vie-

lä huolta omista vanhuksistaan, mutta köy-

hillä ja yksinäisillä on vaikeaa. Kazak termi-

nä tarkoittaa nimittäin vapaata miestä, arol-

la hevosineen, vapaana rajoista, perheestä 

ja omaisuudesta. Näin se on vieläkin, kertoi-

vat meille uudet ystävämme siemaillessam-

me kamelinmaitoa.

Ukrainassa kansalaisjärjestöt nostavat 

myös päätään. Syytä onkin, sillä korruptoitu-

neessa yhteisössä julkiseen valtaan suhtau-

dutaan kovin epäillen. "Krokodiilit", valtaapi-

tävät kuulemma panevat taskuihinsa omai-

suuksia ja sijoittavat niitä Kyprokselle ja Eng-

lantiin. Galina Poliakova johtaa ikä ihmisten 

Turbot-järjestöä, jolla on jo toimintaa ympä-

ri maata. Galina esitelmöi YK:n sosiaalisen 

kehityksen toimikunnan kokouksessa New 

Yorkissa ja kertoi Turbotin haastatelleen yli 

kolmeatuhatta vanhaa ihmistä. Tuskinpa ar-

vaatte, mihin palveluihin ukrainalaiset van-

hukset luottivat eniten: hautaus palvelut tu-

livat ensimmäisinä ja poliisi toisena!

Kaukoidän vanhustenhuollon seminaa-

rin järjestäjänä oli puolestaan Japanin pää-

ministeri, Junichiro Koizumi tuohon aikaan. 

Kiinan vanhustenhuollon edustajana esiin-

tyivät vain yksityiset säätiöt. Kuka Kiinassa 

ottaa vastuun vanhuksista, kun on tuo 6 + 

1, tiedättehän, kiinalaiseen tapaan ilmaistu 

ilmiö. Yksi lapsenlapsi, vanhemmat ja nel-

jä isovanhempaa. Kiinan terveysministeriö 

tarjosi jälkeenpäin Suomelle pientä pilottia 

vanhusten huollon alueella, mutta kun tuo 

sä sisarukset haastavat toisiaan oikeuteen 

syyttäen, että perheen vanhusten hoidon 

kustannukset ovat epäoikeudenmukaises-

ti jakautuneet. 

Koko Kaukoidän alueelle on tyypillis-

tä, että lapset hoitavat vanhuksensa laki-

sääteisesti. Japani sentään käynnisti Kaigo-

Hoken, kuntavakuutuksen, jonka tarkoituk-

sena on kattaa vanhusten huollon kustan-

nuksia. Ponteva vanha poliitikkorouva Kei
ko Higuchi kertoi meille vastikään Tokiossa, 

miten hän oli vaikuttanut tuon kuntavakuu-

tuksen syntyyn, mutta oli edelleen tyytymä-

tön sen riittävyyteen. "Tilanne on huono, jos 

ennen vanhimman pojan vaimo hoiti per-

heen vanhukset, nyt vastuu siirtyy tyttärille, 

jotka eivät voi siitä kieltäytyä. Eivät japani-

laiset vanhukset halua olla taakkana lapsil-

leen, ja siksi vanhusten itsemurhat ovat ko-

vasti lisääntyneet".

Afrikan mantereen ikääntyminen näyttää 

toisenlaista kuvaa. Siellä puhutaan ilmiöstä, 

jonka nimi on "skipped generation", suunnil-

leen yli hypätty sukupolvi. Keskipolvi kuo-

lee edelleen AIDSiin lisääntyneistä hoito-

mahdollisuuksista huolimatta. Sambiassa 

hetki sitten kuoli opettajia enemmän kuin 

heitä ehti valmistua. Lapset jäävät isoäideil-

le, maaseudun köyhyyteen jossa yritetään 

jotensakin selvitä. Vanhoilla on tuskin eläk-

keitä, mutta jos niitä maksetaan, kuten Na-

mibiassa, ne tulevat välittömästi lastenlas-

ten käyttöön. Mosambikissa Help Age Inter-

national jakaa isoäideille siemeniä, jotta voi-

vat kylvää elannoksi maissia ja papuja. Ka-

donnut sukupolvi- ilmiö on laajempikin, tör-

mäsimme siihen tänä kesänä niin Latvias-

sa kuin Liettuassa. EU:n työmarkkinat sai-

vat nuorta väkeä lähtemään Irlantiin, Portu-

galiin ja Englantiin työhön ympärivuotises-

ti ja lapset jäivät ainakin nimellisesti iso-

vanhempien hoitoon. Usein vanhat eivät 

jaksaneet, lapset jäivät heitteille. Aika su-

rullista kerrottavaa sekä lastensuojelusta et-

tä vanhustenhuollosta.

Maailman vanhoista ihmisistä on nyt tuo-

retta tietoa saatavilla, ei vain matkailijan sa-

tunnaisia näkemyksiä. HelpAge Internatio-

nal ja YK:n väestörahasto UNFPA julkistivat 

lokakuun alussa 2012 globaalin raportin 

maailman vanhojen ihmisten tilasta. Van-

hojen tilanne on viime kymmenen vuoden 

aikana yleisesti parantunut, kertoo raport-

ti. Silti on aihetta nostaa esille ihmisoikeus-

näkökulma. Pitäisikö vanhoilla ihmisillä ol-

la oma ihmisoikeusjulistuksensa?

Koko maailmaan verrattuna Pohjoismaat 

ovat edelleenkin lintukoto. Tanskaa ja Suo-

mea pidetään edelläkävijöinä. Tätä asemaa 

meidän pitää yhdessä kehittää eteenpäin; 

mehän tiedämme miten paljon kehittämi-

sen varaa siihen vielä sisältyy. 

"pieni" olikin kaksi miljoonaa vanhusta, oli 

peräännyttävä. Taiwan vanhustuu nopeasti, 

ja sen 23-miljoonaisen kansan vanhalle vii-

dennekselle on tarjolla vain 900 huonokun-

toista vanhainkotia ja 150 geriatria. Singa-

pore, tuo tiukan järjestyksen alue, valitteli, 

että nykyaikaan kuuluvat oikeusjutut. Niis-
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Millaista sinun mielestäsi on hy-
vä vanhusten hoito, ja mistä sel-
laista löytää Euroopassa?
– Ikääntyessään ihmiset ovat yhä 
enemmän itsensä näköisiä miel-
tymyksissään ja tavoissaan ja yhä 
enemmän keskenään erilaisia näis-
sä mieltymyksissään. Tätä erilaisiin 
toiveisiin ja mieltymyksiin perustu-
via toiveita ja tahtoa tulee kunnioit-
taa ja kuunnella. Hyvä hoito on sel-
laista, että se takaa jokaiselle ikäih-
miselle subjektiivisesti nämä erilaisil-
la tavoilla toteutuvat perusoikeudet.

Perusoikeuksien turvaamisessa 
voisi ottaa oppia esimerkiksi Rans-
kasta ja Belgiasta. Näissä maissa  on 
lainsäädännöllä lisätty heikompien 
ihmisten turvaa. ”Heikkouden hy-
väksikäyttö” on rangaistava teko, 
jonka nojalla esimerkiksi Ranskassa 
tuomitaan vuosittain 500-600 hen-
kilöä.

Voitaisiinko Euroopasta ottaa op-
pia Suomeen?
– Ei ole olemassa eurooppalaista 
ihannemaata, mutta parhaita käy-
täntöjä tulee levittää kaikkialle. Esi-
merkiksi Hollannissa valmistetaan ja 
markkinoidaan ikääntyville valmista-
loja, joiden varustelu ottaa huomi-
oon kaikki tarpeet. Tällaisen yksikön 
voi liittää vaikkapa ikäihmisen jälki-
polven pihamaalle. Niinpä konsep-
ti pitää ikäihmiset pidempään ”nor-
maalielämän” ja -ympäristön piiris-
sä, mikä vähentää leimautumista ja 
pitää ikääntyvät mukana sosiaalises-
sa elämänpiirissä.

Yksi hyvä aloite tulevaisuudessa 
voisi olla eräänlainen benchmarkka-
us vanhuspalvelujen kohdalla. Ko-
missio voisi kerätä parhaita käytän-
töjä palvelujärjestelmistä ja arvottaa 
ne joidenkin indikaattorien mukaan.

Missä Euroopan maissa ikäänty-
minen on nopeinta?
– EU-alueen väestöstä yli 65-vuo-
tiaita on 17,4 prosenttia. Tämän lu-
vun on ennustettu kasvavan niin, että 
vuonna 2060 yli 65-vuotiaita on noin 
30 prosenttia väestöstä.

Ikääntyminen on nopeaa erityises-
ti monissa uusissa jäsenmaissa. Vuo-
sien 1960 ja 2050 välillä nopein kes-
ki-iän nousu on tapahtunut Roma-
niassa, Virossa, Puolassa ja Slova-
kiassa. Vanhoista jäsenmaista ikään-
tymisvauhti on nopeinta Hollannis-
sa ja Portugalissa.

Miten Euroopan Unioni varautuu 
väestön ikääntymiseen?
– Euroopan unioni on valinnut tä-
män vuoden teemaksi aktiivisen 
ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden. Vuoden tavoitteena 
on edistää kestävän aktiivisen ikään-
tymisen kulttuuria niin työelämässä 
kuin sen ulkopuolellakin. Ikäänty-
misen positiivisia ulottuvuuksia py-
ritään tuomaan esiin teemavuoden 
aikana. Käytännössä teemavuosi on 
inspiroinut ja koonnut yhteen hank-
keita ja käytäntöjä aktiivisen ikään-
tymisen edistämiseksi ympäri Eu-
rooppaa.

Hoitajien tarve riippuu siitä, miten palvelut järjestetään 
Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen:

– Jos jokainen 
ikäihminen lai-
tetaan asumaan 
l a i t o k s e s s a , 
edes Filippiinien 
hoitaja reservi ei 
riitä, Sirpa Pieti-
käinen toteaa.
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Euroopan unioni on ottanut ter-
veen ikääntymisen edistämisen myös 
yhdeksi lippulaivakseen innovatiivi-
semman unionin kehittämisessä. 
Hanke lähti käyntiin viime vuonna 
ja sen tavoitteena on lisätä terveitä 
elinvuosia kaksi vuoteen 2020 men-
nessä. 

Euroopan komissio on myös käyn-
nistänyt prosessin eurooppalaisten 
eläkkeiden riittävyyden turvaami-
seksi. Eläkkeistä päätetään edelleen 
vahvasti jäsenmaiden taholla, mutta 
jossain määrin koordinaatiota tarvi-
taan EU-tasolla, esimerkiksi ihmisten 
liikkuvuuden helpottamiseksi. Eu-
rooppalaisten työurat koostuvat yhä 
enemmän useimmissa maissa teh-
dyistä töistä ja kertyneitä eläkkeitä 
pitää hakea maakohtaisesti, mikä on 
hidasta ja työteliästä ja voi monissa ti-
lanteissa vaikuttaa päätökseen tehdä 
töitä jossakin toisessa maassa.

Miten väestön ikääntyminen vai-
kuttaa Euroopan kehitykseen: 
elinkeino- ja palvelurakentee-
seen, entä talouteen?
– Ikääntyminen luonnollisesti muut-
taa yhteiskunnan huoltosuhdetta - 

yhä pienempi osa väestöstä hoi-
taa yhä suurempaa osaa. Nykyisel-
lä palvelu rakenteella yhtälön ratkai-
su on haasteellista ja niinpä keskus-
telua rakenteen muutoksesta on pi-
dettävä jatkuvasti yllä.

Ikääntyminen ei ole yksinomaan 
taloudellinen rasite yhteiskunnal-
le. Ikääntyvä väestö synnyttää uu-
det markkinat, joiden arvoa ei täy-
sin vielä ole ymmärretty. Sanoisin, 
että tämä niin kutsuttu ”silver mar-
ket” ja sen potentiaali on ymmär-
retty muualla toistaiseksi paremmin. 

Ikäihmisillä on valtava määrä tie-
dollista resurssia käytössään, jota va-
litettavan harvoin arvostetaan. Esi-
merkiksi työpaikoilla tulisikin ottaa 
käyttöön sukupolvien välinen men-
torointi yhteistyö. Myös ikäihmisten 
panos kolmannella sektorilla eri jär-
jestötoiminnassa on merkittävä. Me-
netämme suuren määrän hiljaista tie-
toa, kun ylenkatsomme ikäihmisten 
roolia yhteiskunnassa. 

Miten turvataan Euroopassa 
ja Suomessa ikääntyvän väes-
tön tarvitsevat palvelut; millaisia 
kehitys linjoja on odotettavissa?
– Palvelujen painopiste tulee siir-
tää laitoshoidosta kotihoitoon. Ko-
tiin tuotavia palvelujen järjestämistä 
on tuettava kaikin tavoin ja omais-
hoitajien asemaa parannettava. Juu-
ri laitos hoito kuormittaa eniten kan-
santaloutta.

Jotta laitoshoidon tarve väheni-
si, tulee siirtää huomiota hoidosta 
ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. 
Leikkaavien lääkärien määrän lisää-
minen ei auta, ellei kuntoutuksen ja 
kotihoidon resursseja lisätä vastaa-
vasti. Lonkkaleikkauksen jälkeen ko-
tiutettu ikäihminen tarvitsee fysio-
terapeuttia ja aktiivista kuntoutusta, 
jotta lonkan saa toimintakuntoiseksi. 

Itse hoivapalvelujen lisäksi tu-

lee nähdä ikääntyville ystävällinen 
ympäristö laajempana konseptina: 
kaupunkisuunnittelussa tulee ot-
taa huomioon esteettömyys, mini-
puistot, penkit ja turvallisuus. Perus-
ajatuksena on, että teknologiaa ei tu-
le tyhmentää ikäihmisiä varten vaan 
tuotteet ja palvelut tulee alusta asti 
suunnitella niin, että ne sopivat myös 
ikäihmisille. 

Ikääntymiseen valmistautuminen 
edellyttää innovaatioita. Enkä tar-
koita näillä välttämättä uusia tekni-
siä laitteita, vaan sosiaalisia innovaa-
tioita. Esimerkiksi älyhellat, muisti-
koirat ja oikealle ovelle johdattavat 
avaimenperät ovat sinänsä vanhoja 
keksintöjä, mutta käyttöönotettuina 
helpottavat ikäihmisen eloa kotona. 

Joudutaanko Euroopassa ja Suo-
messa turvautumaan laajamittai-
seen maahanmuuttoon vanhus-
ten hoito- ja hoivapalvelujen tur-
vaamiseksi?
– En koe ulkomaisten sairaanhoita-
jien vyöryä uhkana, mutta toisaalta 
siihen ei mielestäni ole tarpeen tur-
vautua. Hoitajien tarve riippuu siitä, 
miten palvelut järjestämme. Jos jo-
kainen ikäihminen laitetaan asumaan 
laitoksessa, edes Filippiinien hoitaja-
reservi ei riitä.

Teksti: Kari Uittomäki

Hoitajien tarve riippuu siitä, miten palvelut järjestetään 

”Ikääntyminen ei ole 
yksinomaan taloudelli-
nen rasite yhteiskunnalle. 
Ikääntyvä väestö synnyt-
tää uudet markkinat, joi-
den arvoa ei täysin vielä 
ole ymmärretty.

Jokaiselle kuuluvia perus-
oikeuksia voisi listata:

• Oikeus syödä maittavaa ruo-
kaa riittävästi ja rauhassa.
• Oikeus apuun fyysisen kunnon 
ylläpitämiseksi.
• Oikeus ulkoiluun vähintään 
kaksi kertaa viikossa.
• Oikeus omaa mieltä virkistä-
vään toimintaan vähintään ker-
ran viikossa. 
• Oikeus tehdä valintoja.
• Oikeus noudattaa omia tapo-
ja ja mieltymyksiä.
• Oikeus valita valitsemassaan 
ympäristössä ja paikassa.
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Elämisen ja palveluiden laadun parantaminen 
alentaa vanhuspalveluiden kustannuksia

Vanhuspalveluiden kustannus
ten kasvun hillitsemisen taika
sanaksi voi tulla sekä elämisen 
että palveluiden laadun paran
taminen – näin ainakin jos ha
lutaan soveltaa uusinta tietoa 
vanhuspalveluosaamisesta Ja
panista. 
– Vanhempien ihmisten kunnioitta-
minen tarkoittaa laadun nostamista 
keskeiseksi kilpailutekijäksi vanhus-
palvelualan toimijoille. Laadun ta-
voittelu puolestaan on merkinnyt 
epäolennaisuuksien karsimisen kaut-
ta syntyvää kustannustehokkuutta, 
alan tutkimustoimintaa keskeises-
ti johtava professori Koichi Oga-
sawara Tohoku Fukushi yliopistos-
ta toteaa.

Japanissa on ollut voimassa ko-

Nämä lisämääritykset koskevat yksit-
täisten palveluiden vähimmäissisäl-
töjä sekä hoito- ja hoivapalveluyri-
tyksissä henkilökunnan vähimmäis-
määriä ja ammattitaitovaatimuksia, 
yritysten voitonjakoa sekä erityises-
ti palveluiden hinnoittelua, mikä jär-
jestely poistaa hinnoilla kilpailemisen 
mahdollisuuden. 

Ainoa kilpailuvaltti tarjota 
parempaa palvelua kuin 
kilpailijat
Palveluiden tarjoajien näkökulmas-
ta ainoaksi kilpailuvaltiksi jää yrittää 
tarjota parempaa palvelua kuin kil-
pailijat. Reilun kymmenvuotisen ole-
massa olonsa aikana Kaigo Hogen 
järjestelmä on nostanut merkittäväs-
ti vanhuspalveluiden laatua mutta 

Professori Hiroo Hagino (seisomassa) ja johtaja Doi Katsuyuki valaisevat vanhuspalvelulaitosten liiketulojen muodos-
tumista.

ko 2000 luvun ajan vanhuspalvelu-
vakuutus Kaigo Hogen, joka takaa 
jokaiselle 65 vuotta täyttäneelle tai tä-
tä nuoremmille vammautuneille hen-
kilöille mahdollisuuden saada hänel-
le kuntoisuusreittauksen perusteel-
la arvioiduista hoito- ja hoivapalve-
luiden kustannuksista 90% julkisin 
varoin kustannetusta vakuutukses-
ta. Kaigo Hogen järjestelmässä van-
hukset ovat palveluiden ostajia ja he 
voivat itse tai omaistensa avustami-
na päättää keneltä tarjoajalta palve-
lut ostavat. Vaikka Kaigo Hogen jär-
jestelmä on asiakkaan näkökulmasta 
katsottuna puhtaasti markkinavetoi-
nen ja vapaaseen kilpailuun perustu-
va, siihen sisältyy kuitenkin merkittä-
viä lisämäärityksiä koskien palvelui-
den tarjoajia ja tarjottavia palveluita. 
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Elämisen ja palveluiden laadun parantaminen 
alentaa vanhuspalveluiden kustannuksia

myös hoito- ja hoivapalveluita tarjoa-
vien laitosten kustannustehokkuut-
ta. Verrattuna vastaaviin suomalai-
siin palvelutarjoajiin japanilaiset hoi-
to- ja hoivayritykset ovat keskimäärin 
30% kustannustehokkaampia. Järjes-
telmästä johtuen saavutettu kustan-
nustehokkuusetu ohjautuu pääasias-
sa hoidon tai hoivan laadun paran-
tamiseen korostamalla vanhusasiak-
kaiden yksilöllisiä toiveita ja tarpeita. 
Käytännön kilpailutilanteessa useim-
mat tarjoajat ylittävät määriteltyjä mi-
nimimitoituksia.  Japanin Kaigo Ho-
gen vakuutus menee huomattavasti 
pitemmälle kuin Suomeen kaavailtu 
vanhuspalvelulaki. Vaikka Japanis-
sakin on määritelty palvelu laitoksille 
hoitohenkilökunnan vähimmäismi-
toitukset, on samalla varmistettu et-
tä kilpailun kautta vähimmäismitoi-
tuksilla toimivat laitokset voivat jou-
tua vaikeuk siin asiakashankinnassa. 
Hinnoittelumäärittelyillä taas varmis-
tetaan, ettei yksikään palvelutarjoa-
ja pysty hyödyntämään vaikkapa saa-
vuttamaansa määräävää markkina-
asemaa kohtuuttomasti kuten Suo-
messa on mahdollista. 

Pyrkimys minimoida fyysisiä 
ja psyykkisiä ongelmia
Uusi keskeinen tutkimus- ja kehittä-
misalue vanhuspalveluissa Japanissa 
on pyrkimys minimoida vanhenevan 
väestön ikääntymiseen liittyviä fyy-
sisiä ja psyykkisiä ongelmia. Yksi tä-
män tutkimus- ja kehittämistoimin-
nan keskeinen toimija, Tohoku Fu-
kushi yliopisto Sendaissa lanseerasi 
omistamansa hoiva- ja hoitoyrityk-
sen nimissä uudentyyppisen vanhus-
palvelukonseptin, jota alettiin kut-
sua korealaiseksi ravintolaksi samas-
sa liike tilassa aikaisemmin toimineen 
yrityksen mukaisesti. Korea laisen ra-
vintolan ideana on ns. matalan kyn-

nyksen periaate eli kuka tahansa 
voi siellä pistäytyä ilman ennakko-
varauksia. Saatavilla on edelleenkin 
teetä, kahvia ja pientä välipalaa mut-
ta ennen kaikkea hoito- ja hoiva-alan 
ammattilaisten tarjoamaa asiantun-
tija-apua kaikkiin mahdollisiin kysy-
myksiin. Erityisen tarkasti korealai-
sessa ravintolassa on varottu laitos-
maisen ilmapiirin syntymistä ja siksi 
henkilökunta on pukeutunut tavalli-
siin arkivaatteisiin, vanhan omistajan 
rekvisiitta on jätetty paikoilleen ja tie-
toliikennevälineet eivät näy asiakkail-
le. Korealaiseen ravintolaan on help-
po mennä puhumaan vähäpätöisistä-
kin ongelmista, joihin ajoissa puut-
tumalla vältetään tai myöhennetään 
tulevia suurempia ongelmia. Laajan 
nettiyhteyk sien päässä olevan asi-
antuntijaverkoston avulla pystytään 
vastaamaan monipuolisesti ja asian-
tuntevasti asiakkaiden kysymyksiin. 

– Vanhempien ihmisten palvele-
misessa korostuu asiakkaan huomi-
ointi ja hänen tarpeittensa ymmär-
täminen. Tässä työssä informaatio-

tekniikka on hyödyllinen apuväline, 
jonka merkitystä ei saa nostaa hen-
kilökohtaisen kohtaamisen korvaa-
jaksi, korealaisravintolakonseptin yk-
si kehittäjistä, professori Hiroo Ha-
gino Tohoku Fukushi yliopistosta 
toteaa.

Ostoskeskuksessa kunto ja 
palveluyksikkö
Tohoku Fukushi yliopiston yhtiö lan-
seerasi myös pari vuotta sitten van-
hemmille ihmisille tarkoitetun kun-
to- ja palveluyksikön, joka on sijoi-
tettu keskeiseen ostoskeskukseen. 
Kunto- ja palveluyksikössä voi kos-
ka tahansa tarkistuttaa ja harjoituttaa 
omaa fyysistä kuntoaan yksikön lait-
teilla ammattihenkilöiden valvomana 
ja saada samalla ohjeita ja opastusta 

Professori Koichi Ogasawara on kes-
keinen vaikuttaja vanhuspalveluiden 
tutkimus- ja kehittämistoiminnassa 
Japanissa.

”Reilun kymmenvuo-
tisen olemassa olonsa 
aikana Kaigo Hogen jär-
jestelmä on nostanut mer-
kittävästi vanhuspalve-
luiden laatua mutta myös 
hoito- ja hoivapalveluita 
tarjoavien laitosten kus-
tannustehokkuutta. Ver-
rattuna vastaaviin suo-
malaisiin palvelutarjoajiin 
japanilaiset hoito- ja hoi-
vayritykset ovat keskimää-
rin 30% kustannustehok-
kaampia.

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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oman kuntonsa kohentamiseen. Li-
säksi yksiköllä on yhteistyösopimuk-
sia erilaisten tapahtumajärjestäjien ja 
matkatoimistojen kanssa, jotka puo-
lestaan tarjoavat yksikön asiakkaille 
alennuksia ja kohderyhmälle räätä-
löityjä palveluita. 

– Vanhemmille ihmisille suunna-
tut markkinaehtoiset palvelut ovat 
asiakas kunnan arvostamia ja paran-
tavat heidän elämänlaatuaan. Palve-
luiden tuottajilta perittävät välitys-
palkkiot tuovat lisätuloja palvelulai-
toksille ja osaltaan edistävät palve-
luiden laadun kehittämisessä, johta-
ja Doi Katsuyuki Sendan-no-Oka 
palvelulaitoksesta toteaa.

Keskeinen vanhusten kotona sel-
viämistä edistävä alue, ravitsemuspal-
velut, on ollut Japanissa jo pitempään 

keskeisenä tutkimus- ja kehittämis-
kohteena. Ideana tällä alueella on 
hyödyntää jo olemassa olevia ja toi-
mivia rakenteita kuten jo toimivia ra-
vintoloita tarvitsematta tehdä mer-
kittäviä uusia investointeja. Hyviä ko-
kemuksia ja molemminpuolista tyy-
tyväisyyttä on saatu yhteistyöstä, jos-
sa vanhusasiakkaiden ruoka valmis-
tetaan laadukkaasti 5-tähden hotel-
lien keittiöissä ja toimitetaan höyry-
kaappiautoilla lämpimänä asiakkaille. 
Toimintamallissa hotellien keittiöi-
den vajaakapasiteetti ja ammattihen-
kilöstö saadaan aikaisempaa parem-
min hyödynnettyä, mikä mahdollis-
taa kohtuullisen hintatason. Vanhu-
sasiakkaat puolestaan arvostavat laa-
dukkaita aterioita. Oman kokemuk-
seni perusteella keskeinen merkittä-

vä ero japanilaisessa ja suomalaises-
sa vanhuspalveluiden kehittämisessä 
on suhtautuminen rahaan. Suomalai-
sessa ajattelussa uusi palvelumuoto 
tarkoittaa uusia investointeja palvelu-
rakenteisiin ja toimintoihin, japani-
laisessa ajattelussa hyödynnetään jo 
olemassa olevia rakenteita. Suomessa 
informaatiotekniikan tarjoamia mah-
dollisuuksia eri toimijoiden verkotta-
misessa ei toistaiseksi ole merkittä-
vämmin hyödynnetty. Japanissa kus-
tannustehokkuutta pidetään välttä-
mättömyytenä pyrittäessä laadukkai-
siin palveluihin.

Suomessa vanhuspalvelulain ym-
pärillä tapahtunut keskustelu japa-
nilaisiin toteutuksiin verrattuna kuu-
lostaa kovin rajoittuneelta ja vanhan-
aikaiselta. Sen sijaan että vanhuksista 
puhutaan kustannusrasitteena, van-
hemmat ihmiset voisivat olla osa 
ostovoimaista kuluttajakuntaa, joka 
asiakassegmenttinä kiinnostaa hyvin 
erilaisia yrityksiä ja toimijoita. Japa-
nissa vanhuspalveluiden kehittämi-
sen pontimena on kiistattomasti ol-
lut Kaigo Hogen vakuutus. Sen tiu-
kat säännöt eivät ole suinkaan rajoit-
taneet yksittäisten toimijoiden luo-
vuutta vaan päinvastoin kannusta-
neet etsimään ja kokeilemaan aikai-
semmista käytännöistä poikkeavia 
uusia toimintatapoja. Toimittaessa 
samoilla säännöillä, korostuu jokai-
sen toimijan oma osaaminen ja in-
novatiivisuus.

Teksti ja kuvat:
Hannu Pirnes

KTT

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja

FIHSK93752A

Yleisnäkymää vanhuspalveluyksiköstä. Japanissa eri palveluyksiköissä toivo-
taan, että asiakkaita ei saa kuvata.



19VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/2012 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/2012

Maailman väestö ikääntyy no
peasti, myös kehittyvissä mais
sa. Vuonna 2050 yli 60vuotiai
den osuus maailman väestöstä 
tulee olemaan suurempi kuin al
le 15vuotiaiden. Silloin jopa 80 
prosenttia maailman vanhois
ta ihmisistä asuu kehitysmaissa. 
Vanhojen ihmisten määrä kas
vaa nopeammin kuin minkään 
muun ikäryhmän. 
Tiedot käyvät ilmi YK:n väestö-
rahaston UNFPA:n ja HelpAge 
Inter nationalin Ageing in the Twen-
ty-First Century – A Celebration and 
A Challenge -raportista, joka julkis-
tettiin Helsingissä 5. lokakuuta, osa-
na suomalaisten vanhusalan järjes-
töjen Valtaa Vanhuus -kampanjaa. 

Raportti kertoo, että vuonna 2000 
maailmassa oli ensimmäistä kertaa 
enemmän yli 60-vuotiaita kuin alle 
5-vuotiaita. Kymmenen vuoden ku-
luttua vanhojen ihmisten määrä tu-
lee ylittämään miljardin ihmisen raja-
pyykin. 

Raportti korostaa, että väestön 
nopea ikääntyminen on sekä ilon 
aihe että valtava haaste. Ikääntymi-
nen on seurausta väestön elinolo-
jen parantumisesta globaalisti: yhä 
useam pi voi odottaa elävänsä van-
haksi. Samaan aikaan terveydenhuol-
lossa, eläke järjestelyissä, asumisessa 
ja suku polvien välisissä suhteissa ol-
laan uusien haasteiden edessä. Uusia 
ratkaisumalleja ja toimintatapoja tar-
vitaan kiireellisesti. 

– Meidän on päästävä eroon huo-
nosti suunnitellusta ja toteutetusta 
ikäpolitiikasta. Tarvitaan kansallisia 
suunnitelmia, joissa sosiaalisesti ja ta-
loudellisesti aktiiviset yli 60-vuotiaat 
nähdään yhteiskunnan voimavara-
na, raportin esitellyt HelpAge Inter-

Vuonna 2022 maailmassa on yli miljardi vanhaa ihmistä

Vanhat ihmiset yhteis-
kuntien voimavaraksi

nationalin strategisten kumppanuuk-
sien johtaja Sylvia Beales sanoo.

– Kun investoimme ikääntyvi-
en omaan osallistumiseen ja hyvin-
vointiin, rakennamme vahvempia ja 
vauraampia yhteiskuntia. Kun huo-
lehdimme hyvin ikääntyvien tervey-
destä ja sosiaalisesta hyvinvoinnis-
ta, tuemme itsenäistä elämää ja es-
tämme ennalta vanhuusiän köyhyyt-
tä, Beales sanoo.

Suomi: vanhat ikäluokat jo 
suurempi taloudellinen voima 
kuin nuoret
Raportti korostaa, että sosiaalises-
ti ja taloudellisesti aktiivisisilla, ter-
veillä yli 60-vuotiailla on paljon an-
nettavaa yhteiskunnalle. He toimivat 
kasvattajina, kulttuuriperinnön siir-
täjinä, vapaaehtois- ja palkkatyössä. 
He ovat sovittelijoita, mentoreita, tie-
don lähteitä ja poliittisesti aktiivisia 
toimijoita. Globaalisti heidän panok-
sensa näkyy erityisesti lasten hoidos-
sa, ja tätä myös vanhat painottavat it-
se raportin haastatteluissa.

Monissa maissa vanhat tukevat 
nuorempia perheenjäseniään talo-
udellisesti suuremmilla summilla, 
kuin saavat itse takaisin. Näin on 
esimerkiksi Brasiliassa, Meksikossa, 
Yhdysvalloissa ja Uruguayssa. Yli 
60-vuotiais ta miehistä 40 prosenttia 
on edelleen palkkatyössä. 

Vanhojen ihmisten vapaaehtois-
työn taloudellista arvoa on tutkittu 
vain vähän. Australiassa osoitettiin 
65-74-vuotiaiden naisten palkatto-
man työn arvoksi vuodessa 16 mil-
jardia Australian dollaria ja saman-
ikäisten miesten työn arvoksi 10 mil-
jardia vuonna 2003.

Myös kansantaloudet ikääntyvät, 
ja kulutuksen painopiste siirtyy van-
hempiin ikäluokkiin. Vuonna 2010 
maailmassa oli jo 23 maata, joissa 
yli 65-vuotiaiden ikäluokat kulutti-
vat enemmän rahaa kuin nuorten ikä-
luokat. Suomi on näiden maiden jou-
kossa. Vielä 30 vuotta sitten tällaisia 
talouksia ei ollut lainkaan. 

Koko raportti HelpAge Interna-
tionalin sivuilla: www.helpage.org

Raportin vastaanottanut sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko kiitteli ra-
porttia erinomaiseksi. Raportin esitteli HelpAge Internationalin strategisten 
kumppanuuk sien johtaja Sylvia Beales. Kuva: Kari Uittomäki
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Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ry järjesti yhdessä Nordean 
kanssa kutsuseminaarin 4.9.2012 "Ongelmasta mahdollisuudek
si – ikäihmiset yhteiskunnan voimavarana". Tilaisuudessa poh
dittiin erilaisia näkökulmia ja mahdollisuuksia nähdä ikäihmi
set voimavarana, ei ongelmana.

Linnosmaa totesi, että yleinen vau-
rastuminen voi myös kasvattaa yk-
sityisten hoivavakuutusten kysyn-
tää. Vakuutusten kysynnän kasvul-
le ja markkinoiden synnylle ovat eh-
tona mm. se, miten määritellään jul-
kisen hoivan taso ja verovähennys-
kelpoisuus.

– Haasteena on edelleen ikään-
tyneiden alhainen tulotaso verrat-
tuna muuhun väestöön. Haasteena 
on myös se, että varallisuus ja tulot 
kasvavat todennäköisesti melko epä-
tasaisesti myös ikääntyvän väestön 
keskuudessa. Pienituloisten ikäänty-
neiden parissa lisääntyvä palvelujen 
ja hoivavakuutusten käyttö on rajat-
tua myös tulevaisuudessa.

Linnosmaa totesi, että ikäänty-
neiden säästämisalttius tai kulutus-
alttius voi pysyä korkeana tai alhai-
sena myös tulevaisuudessa, koska he 
haluavat a) varautua tuleviin terveys- 
ja hoivapalvelumenoihin ja b) jättää 
perintöjä tuleville sukupolville. Sääs-
tämisalttius vaikuttaa kulutusalttiu-
teen ja päinvastoin.

Hyvinvointipalveluja ei voi 
perustaa talouskasvun varaan
Tohtori, Aalto-yliopiston kauppa-
korkeakoulun tutkimuspäällikkö Ti-
mo Järvensivu pohti ikääntymisen 
ja talouskasvun suhdetta sekä käsit-
teistöä. 

–  Olen erityisen huolissani siitä, 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton ja Nordean seminaari 4.9.2012

Ikäihmiset eivät ole ongelma vaan 
mahdollisuus

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kanan-
oja kaipasi omassa puheenvuoros-
saan yhteiskunnallista tilinpitoa. 
Kokemus pääoma olisi saatava talou-
den rinnalle, tässä olisi yhteiskunta- 
ja tilastotieteilijöille töitä. 

– Tarvitaan ymmärrystä muutok-
sen ja jatkuvuuden tasapainoon: mis-
sä kysymyksissä tarvitaan jatkuvuut-
ta ja missä muutosta. Jatkuvuus ei ole 
pysähtyneisyyttä, vaan kantavien ra-
kenteiden kestävyyttä.

Kananoja korosti, että vanhojen 
ihmisten osallisuutta ja vaikutusmah-
dollisuuksia tarvitaan niin julkisen 
kuin yksityisenkin toiminnan piirissä. 
Ikäihmiset eivät ole "niitä", erityis-
ryhmiä, joista pitää huolehtia, vaan 
"meitä", osa yhteistä kansaa ja suuri 

kuluttajaryhmä. Ikäihmisiä kannat-
taa kuunnella palvelujen kehittämi-
sessä ja markkinoinnissa.

– Eri alojen suunnittelijoille – jot-
ka ovat leensä työikäisiä – yhteis-
työfoorumi ikääntyneiden kanssa. 
Ympäristö ystävällisen sertifioinnin 
rinnalle ikäystävällinen sertifiointi, 
Kananoja totesi.

Säästää vai kuluttaa
Tutkimusprofessori Ismo Linnos-
maa THL:n Terveys- ja sosiaali-
talouden yksiköstä käsitteli tulojen 
ja varallisuuden jakautumista ja kas-
vua eri ikäryhmissä.  

– Nettovarallisuuden kasvu vuo-
desta 1994 vuoteen 2009 on ollut 
suurinta yli 65-vuotiaiden ryhmässä.

Asiantuntijapaneelissa keskuste-
livat Tuomas Enbusken johdolla 
ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja, 
tutkimusprofessori Ismo Linnos-
maa, tutkimuspäällikkö Timo Jär-
vensivu sekä oikeustieteen lisen-
siaatti Riitta-Leena Paunio.
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että nykyisessä talouspuheen hallit-
semassa yhteiskunnallisessa keskus-
telussa voimavaralla tarkoitetaan lä-
hes poikkeuksetta taloudellisesti hyö-
dyllisiä voimavaroja, Järvensivu pai-
notti.

– Miksi vanhusten tulisi olla voi-
mavaroja, onko tässä yhteiskunnas-
sa muita arvokkaita voimavaroja kuin 
taloudellisia voimavaroja, kumman 
on taivuttava – vanhuksen vai talous-
järjestelmän, eikö riitä, että vanhuk-
set ovat ihmisiä. Ihmisillä on ihmis-
arvo, ilman että he ovat voimavaroja 
mihinkään, Järvensivu kysyi.

Järvensivu havainnollisti maa-
pallon ekologista velkaa ja totesi, 
että pelkästään hiili- ja öljyvaroihin 
sisältyvä talouskupla on jo nyt suu-
rempi kuin eurokriisi kokonaisuute-
na. Hän huomautti, että finanssive-
lat voidaan hoitaa antamalla velat an-
teeksi tai antamalla inflaation hoitaa 
asian. Ekologista velkaa ei voida hoi-
taa näin. Ainoa vaihtoehto ekologi-
sen kriisin välttämiseksi on kiristää 
vyötä, eli säästää enemmän ja kulut-
taa vähemmän.

-– Hyvinvointipalveluja ei voi pe-
rustaa talouskasvun varaan. Hyvin-
vointi on turvattava riippumatta siitä, 
nouseeko vai laskeeko bruttokansan-
tuote. Onneksi talouskasvusta riip-
pumaton hyvinvointiyhteiskunta on 
mahdollinen. Hyvinvoiva ja onnelli-
nen ihmisyys rakentuu osallisuudes-
ta, tasa-arvoisista mahdollisuuksis-
ta, perustarpeiden tyydyttämisestä ja 
turvallisuuden tunteesta.

– On verotettava ekologisia hait-
toja ja kohdistettava nämä varat so-
siaalista pääomaa vahvistaviin raken-
teisiin, Järvensivu painotti.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Mikael Ahlfors

Ikäihmiset eivät ole ongelma vaan 
mahdollisuus

Miina Sillanpään Säätiö tuo iloa ikäihmisten elämään

Uusi puhuva ihme 
innostaa seniorit 
liikkumaan!
Maailman ensimmäinen senio
reille suunnattu Sona liikunta 
ja musiikkipeli vihittiin 23.8. 
käyttöön erityisesti ikäihmisten 
liikuntaan suunnitellussa Taa
vetinpuistossa Helsingin Pikku 
Huopalahdessa.

Sona on Lappsetin kehittämä in-
teraktiivinen pelijärjestelmä. Liike-
kamera rekisteröi pelaajien liikkeet 
pelialustalla ja antaa heille palautet-
ta. Tarjolla on useita, muun muas-
sa tanssimiseen, reaktionopeuteen 
tai muistamiseen perustuvia pelejä. 
Sonassa yhdistyvät tietokonepelien 
ominaisuudet ja fyysinen harjoittelu 
ulkona, eikä sen käyttö ole ainoas-
taan hauskaa, vaan myös hyödyllis-
tä. Pelien avulla voi kehittää fyysistä 
kuntoa. Lisäksi liikunta ja musiikki 

pitävät tutkitusti yllä aivojen hyvin-
vointia.

Miina Sillanpään Säätiössä Sona on 
räätälöity erityisesti senioreille sopi-
vaksi muokkaamalla pelien nopeut-
ta, valikoimaa ja musiikkia. Vanhus-
työn edelläkävijänä säätiö haluaa tar-
jota ikäihmisille mahdollisuuden pa-
rantaa hyvinvointiaan sekä nauttia lii-
kunnasta ja musiikista innostavan pe-
lin avulla. Taavetinpuisto myös mah-
dollistaa usean sukupolven luonte-
van kohtaamisen. Taavetinpuiston 
Sonan ovat hankkineet Miina Sillan-
pään Säätiö ja Helsingin kaupunki.

Taavetinpuisto on Miina Sillan-
pään Säätiön ja Helsingin kau-
pungin yhdessä toteuttama se-
niorien liikuntapuisto Pikku Huo-
palahdessa Helsingissä.

Sona on näyttävä rakennelma Taavetinpuistossa. Sonassa yhdistyvät tietoko-
nepelien ominaisuudet ja fyysinen harjoittelu ulkona. Kuva: Kari Uittomäki
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Valtaa Vanhuus suurtapah
tuma Senaatintorilla 15.9. on
nistui hienosti! Sää suosi ja ta
pahtumassa oli hieno ja läm
min tunnelma. Tapahtumassa 
oli noin 3000 kävijää.
Tapahtuman ohjelmaan kuului mm. 
päättäjien peukaloruuvi, jossa kaik-
kien puolueiden edustajat kertoivat, 
millaisia lupauksia he antavat kunta-
vaalien alla hyvän vanhuuden tur-
vaamiseksi.

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kanan-

Valtaa Vanhuus -suurtapahtuma 
onnistui hienosti!

oja esitteli Valtaa Vanhuus -teesit ja 
luovutti ne Kuntaliito. Vakavan asi-
an lomassa oli ääntä ja liikettä; mu-
siikista huolehtivat Jukka Poika se-
kä Marjukka Riihimäen Laulusta 
voimaa! kuoro. Aira Samulin piti lii-
kunnallisen tuokion koko tuhatpäi-
selle yleisölle.

Valtaa Vanhuus -tapahtumasta tuli 
erittäin hyvä mieli ja tapahtumaa kii-
teltiin laajasti. Tapahtuma sai myös 
hyvin julkisuutta osakseen.

Kuvat: Harri Ahola
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Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki

Väsyttävien lääkkeiden käyttö 
kotona asuvilla iäkkäillä on yh
teydessä heikompaan fyysiseen 
suorituskykyyn. Proviisori Heidi 
Taipaleen väitöskirjatutkimus 
osoitti, että väsyttäviä lääkkeitä 
käyttävillä on hitaampi kävely
nopeus, huonompi tasapaino 
ja heikompi lihasvoima. Use
an väsyttävän lääkkeen yhteis
käytön havaittiin olevan yhte
ydessä erityisesti heikompaan 
käden puristusvoimaan.

Väsyttäviä lääkkeitä 
käyttävillä iäkkäillä muita 
huonompi liikkumiskyky, 
tasapaino ja lihasvoima 

Heidi Taipale tutki väitöskirjas-
saan väsyttävien lääkkeiden yhteis-
käyttöä pisteytyksellä, joka kuvaa 
kokonais lääkityksen väsyttävyyttä. 
Tarkoituksellisesti väsyttävien lääk-
keiden lisäksi on monia muita lääk-
keitä, joiden haittavaikutuksena on 
väsyttävyys ja tokkuraisuus erityises-
ti iäkkäillä.

Tutkimuksen alussa yhtä tai useam-
paa väsyttävää lääkettä käytti sään-
nöllisesti noin joka kolmas kotona 
asuva iäkäs. Kolmen vuoden seuran-
ta-ajan kuluessa väsyttävien lääkkei-
den säännöllinen käyttö yleistyi. Eri-
tyisesti käyttö yleistyi miehillä sekä yli 
84-vuotiaiden ikäryhmässä. Kolmen 
vuoden kuluttua vanhimmassa ikä-
ryhmässä puolet käytti vähintään yh-
tä väsyttävää lääkettä säännöllisesti. 

Väsyttävien lääkkeiden säännölli-
sen käytön ja yksinäisyyden tunteen 
välillä havaittiin merkittävä yhteys. 
Tutkimuksessa selvitettiin yksinäi-
syyttä subjektiivisena kokemuksena 
eli sen perusteella, miten usein hen-
kilö tunsi itsensä yksinäiseksi. Lisäk-
si väsyttäviä lääkkeitä käyttivät ylei-
semmin naiset sekä henkilöt, jotka 
kokivat terveydentilansa huonoksi.

Tulokset korostavat iäkkäiden 
lääkkeiden käytön säännöllisen ar-
vioinnin merkitystä sekä uusien me-
netelmien tarvetta lääkehoidon hyö-
tyjen ja haittojen arviointiin.

Väitöstutkimus tehtiin Itä-Suomen 
yliopistossa toimivassa Geriatrisen 
hoidon tutkimuskeskuksessa.
Heidi Taipaleen sosiaalifarmasian alan 
väitöskirja Sedative load and adverse events 

among com-
munity-dwel-
ling older 
people (Seda-
tiivikuorma 
ja sen yhteys 
haittatapah-
tumiin ko-
tona asuvil-
la iäkkäillä) 
tarkastettiin 
Itä-Suomen 
yliopistossa 
8.6.2012.

Monella muistisairaan omais
hoitajalla on masennusoireita 
ja jaksamisvaikeuksia jo silloin, 
kun läheisen Alzheimerin tauti 
vasta todetaan, osoitti terveys
tieteiden maisteri Tarja Väli
mäen väitöstutkimus. Omais
hoitajien pitämistä päiväkirjois
ta ilmeni, että omaishoitajuus 
on syvällekäyvä elämänmuu
tos, joka alkaa jo ennen diag
noosia. Välimäen mukaan ter
veydenhuollossa tulisikin kiin
nittää nykyistä enemmän huo
miota omaishoitajan tervey
teen ja jaksamiseen heti siitä 
alkaen, kun läheisen muisti
sairaus todetaan.
Omaishoitajat vastaavat lähei-
sensä hoidosta riippumatta omasta 
terveyden tilastaan, jaksamisestaan 
tai kodin ulkopuolisesta työstä. Käy-
tännössä vastuu on ympärivuoro-
kautista. Omaishoito yleistyy väes-
tön ikääntyessä.

Tällä hetkellä Suomessa on 120 
000 etenevästä muistisairaudesta kär-
sivää henkilöä. Alzheimerin tauti on 
yleisin etenevä muistisairaus. Se ete-
nee lievistä muistivaikeuksista vai-
keaan dementiaan, jossa henkilö on 

Muistisairaiden 
omaishoitajat tarvitsevat 

tukea jo kotihoidon 
alkaessa 

  jatkuu seuraavalla sivulla->

Heidi Taipale

Tarja Välimäki
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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

täysin riippuvainen muiden avusta 
kaikissa päivittäisissä toiminnoissa.

Tarja Välimäki tutki Alzheimerin 
tautia sairastavista läheisistään huo-
lehtivien omaishoitajien elämän-
orientaatiota ja sopeutumista uu-
teen tilanteeseen omaishoitajana. Ai-
neistona olivat 83 omaishoitajan tut-
kimusta varten pitämät päivä kirjat. 
Niiden perusteella muutos perheen-
jäsenestä omaishoitajaksi alkoi jo en-
nen diagnoosia. Ensimmäisen vuo-
den aikana läheisen sairastumises-
ta omaishoitajat jäsensivät uudelleen 
sekä omaa että perheen elämää ja tu-
levaisuutta.

Lisäksi tutkimuksessa seurattiin 
kolmen vuoden ajan 170 puoliso-
omaishoitajan koherenssin tunnet-
ta ja sen yhteyttä kuormittuneisuu-
teen, elämänlaatuun ja masennuk-
seen. Koherenssin tunne on henki-
lön käsitys kyvystään selviytyä haas-
tavassa tilanteessa. Omaishoitajat, 
jotka luottivat selviytymiskykyynsä, 
pystyivät hyödyntämään käytössä 
olevia resursseja paremmin kuin ne, 
joilla selviytymisen tunne oli heikko. 
Heikko koherenssin tunne oli yhtey-
dessä omaishoitajan masennukseen 
ja rasittuneisuuteen.

Merkittävällä osalla puoliso-
omaishoitajista oli paljon depres-
sio- ja kuormitusoireita jo siinä vai-
heessa, kun läheisen tauti todettiin. 
Koti hoidon jatkuvuutta uhkaavat 
asiat, kuten masennusoireet, psyyk-
kinen kuormittuneisuus ja heikok-
si koettu elämänlaatu, kerääntyi-
vät samoille omaishoitajille jo koti-
hoidon alku vaiheessa. Kolmen vuo-
den seurannan aikana kaikkien puo-
liso-omaishoitajien selvitymisen tun-
ne heikkeni.

Tarja Välimäen hoitotieteen alan väitös-
kirja "Family caregivers of  persons with 
Alzheimer’s disease: focusing on the sense 
of  coherence and adaptation to caregiving" 
(Alzheimerin tautia sarastavien henkilöi-
den omaishoitajien koherenssin tunne ja so-
peutuminen omaishoitajaksi. ALSOVA 
seurantatutkimus) tarkastettiin Itä-Suo-
men yliopistossa 15.6 2012.

Tehohoitotyö vaatii 
sairaanhoitajilta 
erityispätevyyttä 

Tehohoitotyö on oma hoito
työn erikoisalansa ja tämä eri
koisala asettaa sairaanhoitajil
le omia pätevyysvaatimuksia. 
Tehohoitotyössä on kyse kriitti
sesti sairaan potilaan ja hänen 
läheisensä hoitamisesta. Poti
lasta hoidetaan kokonaisvaltai
sesti, hänen elintoimintojansa 
tarkkaillaan jatkuvasti ja niitä 
ylläpidetään keinotekoisesti. 
Tehohoitotyön pätevyys on teho-
hoitotyön tietoa, taitoa, oikeaa asen-
netta ja kokemusta. Lisäksi teho-
hoitotyö vaatii sopivaa luonnetta 
sairaanhoitajalta. TtM Riitta- Liisa 
Lakan maan väitöstutkimuksessa 
kehitettiin itsearviointiin perustu-
va mittari valmistuvien sairaanhoi-
tajaopiskelijoiden tehohoitotyön pä-
tevyyden mittaamiseen. Tutkimuk-
sessa käytettiin myös tehohoitotyön 
kansain välistä biologis-fysiologista 
tieto testiä. 

Opiskelijat arvioivat kaikkinensa 
pätevyytensä tehohoitotyöhön hy-
väksi, mutta he arvioivat tietonsa 
ja taitonsa kohtalaisiksi. Valmistu-
vat sairaanhoitajaopiskelijat ja teho-
sairaanhoitajat arvioivat asenteensa 
tehohoitotyöhön erinomaiseksi.

Tehohoitotyön pätevyyttä voi-
daan mitata itsearviointiin perus-
tuvan mittarin avulla, mutta rinnal-
le on syytä ottaa mukaan objektiivi-
nen mittari. 

Valmistuvien opiskelijoiden itse-
arviointiin perustuva tehohoitotyön 
kompetenssi on hyvä, mutta heidän 
tehohoitotyön tietonsa ja taiton-
sa ovat vain kohtalaiset. Erityisesti 
teho hoitotyön biologis-fysiologinen 
tietoperusta on heikko. Sen vuoksi 
jatkossa tehohoitotyön koulutukses-
sa on syytä kiinnittää huomiota se-
kä opiskelijoiden biologis-fysiologi-
sen tietojen vahvistamiseen että tai-
tojen kehittämiseen opetuksen sisäl-
töjä ja opetusmenetelmiä valittaessa. 

Lakanmaan tutkimuksessa esite-
tään käytännön sovelluksia hoito-
työn koulutukselle, käytännölle ja 
hallinnolle. Tulevaisuudessa tutki-
muksen tulee kohdistua hoitotyön 
koulutuksen opetusmenetelmien 
ja sisältöjen arviointiin, harjoitte-
lun ja perehdytys jaksojen ohjauk-
sen arvioin tiin sekä mittarin jatko-
kehittämiseen. 
Riitta-Liisa Lakanmaan väitöskirja 
”Competence in intensive and critical care 
nursing – development of  a basic assess-
ment scale for graduating nursing students" 
(Tehohoitotyön kompetenssi – perustason 
arviointimittarin kehittäminen valmistuvil-
le sairaanhoitajaopiskelijoille) tarkastettiin 
Turun yliopistossa 31.5.2012.

Riitta-Liisa Lakanmaa
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Toby Hopwood, Rowena Merritt, He-
lena Tukia, Kaarina Wilskman, Mar-
ko Lähteenmäki: Sosiaalisen markki-
noinnin ABC
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos 2012

THL on kääntänyt englantilaisen Na-
tional Social Marketing Center (NSMC) 
-oppaan suomeksi. Sosiaalisen mark-
kinoinnin ABC -oppaassa keskity-
tään luomaan yleiskuva sosiaalises-
ta markkinoinnista ja käyttäytymisen 
muutoksista. Oppaassa todetaan, et-
tä sosiaalinen markkinointi on pro-
sessi, jonka tavoitteena on käyttäy-
tymisen muuttaminen. Sen perus-
periaate – ihmiset etusijalla – voi hyö-
dyttää kehittämistyössä toimivia ja 
sosiaalialan organisaatioita sekä asi-
akkaita monin eri tavoin. Sosiaalisen 
markkinoinnin hyödyntäminen toi-
minnassa auttaa paitsi luomaan ter-
veempää yhteiskuntaa, myös laati-
maan kustannustehokkaampia, vai-
kuttavampia ja kestävämpiä linjauk-
sia, ohjelmia ja kampanjoita. Opasta 
voikin suositella sosiaalisektorin toi-
mijoille erilaisten palvelujen ja toi-
mintojen markkinointityöhön. 

Anu Kuikka

Reijo Punnonen: Vuosia elämään. Hy-
vinvointiin ja elinikään vaikuttavia te-
kijöitä
PS-Kustannus 2012

Emeritusprofessori Reijo Punno-
nen käsittelee Vuosia elämään -kirjas-
saan vanhenemiseen vaikuttavia teki-
jöitä hyvin asiantuntevasti ja lukuisiin 
tutkimuksiin perustuen. Kirja kertoo 
vanhenemisesta ja siihen vaikuttavis-
ta tekijöistä. Erityisesti tarkastellaan 
elintapoihin, ravintoon ja liikuntaan 
liittyviä tekijöitä sekä hormonaalisia 
ja psyykkisiä tekijöitä. Lisäksi poh-
ditaan naisten ja miesten ikääntymi-
seen liittyviä eroja.

Kirjan oleellinen kysymys on, 
kumpi on tärkeämpää kertyneiden 
vuosien määrä vai niiden laatu. Kir-
joittaja puhuu innostavasti hyvän 
elämän puolesta – ei syyllistä vaan 
tarjoaa realistista tietoa, josta lukija 
voi itse oivaltaa vanhenemisen syitä. 

Eila Tölli-Kalinina: Töllin tyttö
Texthouse 2012

Kirjassaan Töllin tyttö Eila Tölli-
Kalinina kertoo mielenkiintoisen 
ja kunnoitusta herättävän elämän-
tarinansa. Hänen isänsä loikkasi 
Neuvostoliittoon 1932, vaimo ja ala-
ikäiset lapset seurasivat perässä. Eila 
Tölli oli 10-vuotias, kun hänen isänsä 
pidätettiin. Siitä saakka vaimo ja lap-
set saivat elättää itsensä, enimmäk-
seen hyvin puutteellisissa ja ankaris-
sakin olosuhteissa. Eila Tölli kävi vii-
si luokkaa koulua, ja osoittautues-
saan nokkelaksi ja tarkaksi työssään 
hän sai mahdollisuuden kouluttua ja 
eteni työurallaan pääkirjanpitäjäksi.

Eila Tölli ehti elää 58 vuotta Neu-
vostoliitossa – vuonna 1991 hän 
muutti takaisin Suomeen. Tuohon 
58 vuoteen mahtuu hämmästyttä-
vä elämän kaari. Taustalla vaikut-
taa myös Neuvostoliiton vaihteet. 
Oman tarinansa ohessa Eila Tölli 
kertoo sisaruksistaan ja äidistään ja 
heidän koettelemuksien täyttämästä 
elämästään. 

Töllin kirjasta välittyy kirjoittajan 
optimismi ja elämänmyönteisyys – il-
man niitä hän ei olisi selvinnyt 30- ja 
40-lukujen ankarassa elämässä, eikä 
myöhempienkään vaikeuksien kes-
kellä. 

Kirjan arvo on nimenomaan ta-
vallinen ihmisen elämän ja arjen 
kuvauk sessa. Järjestelmästä riippu-
matta ihmisten on hankittava elan-
to, elätettävä itsensä ja perheensä ja 
mahdollisuuksien mukaan pidettä-
vä toisista huolta. Kirjoittaja ei halua 
kovin syvällisesti käsitellä neuvosto-
järjestelmän epäkohtia – toisaal-
ta niitäkin tulee esille. Joko suoraan 
tai epäsuorasti, rivien välistä. Näitä 
huomioita, kuten myös huomioita 
länsimaisesta järjestelmästä, olisi ol-
lut kiinnostavaa lukea enemmänkin. 

Kari Uittomäki

Monet tutkimustulokset tuovat esiin 
muun muassa sen, kuinka monet te-
kijät liittyvät elinikään ja, sitä miten 
omaan elinikään ja tuleviin vuosiin 
voi vaikuttaa. Kirja antaa lukijalleen 
ideoita, joiden avulla pystyy ohjaa-
maan asiakkaita omannäköiseen ja 
antoisaan elämään sekä edistämään 
omaa hyvinvointia ja jaksamista. On 
tärkeää, että ammattilainen tiedostaa, 
mitkä tekijät elämässä auttavat jak-
samaan ja mitkä taas vievät voimia.

Anu Kuikka
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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

Turvaohjeita senioreille 
-opas julkaistu 
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Rikoksentorjuntaneuvosto on jul-
kaissut ikääntyneelle väestölle tarkoi-
tetut turvaohjeet, joissa konkreetti-
sesti neuvotaan, miten toi mien voi it-
se vähentää rikoksen uhriksi joutu-
misen riskiä. Rikoksentorjuntaneu-
vosto toivoo, että oppaan avulla lä-
hipoliisi, vanhusjärjestöt ja muut kes-
keiset tahot voisivat yhteistyössä ja-
kaa tätä tietoa senioreille turvallisuu-
den lisäämiseksi. 

Rikoksentorjuntaneuvosto muis-
tuttaa, että poliisitilastojen ja kan-
sallisten uhritutkimusten mukaan 
ikääntyneisiin kohdistuva väkival-
ta ja muu rikollisuus on harvinais-
ta muuhun väestöön verrattuna. Ri-
koksia ikääntyneitä kohtaan kuiten-
kin esiintyy ja tämä voi aiheuttaa tur-
vattomuutta. Julkisuudessa on kiinni-
tetty etenkin huomiota erilaisiin ra-
han ja omaisuuden anastamisiin, ku-
ten varkauksiin auttamisen yhteydes-
sä, huijauksiin ja vanhusten asuntoi-
hin pyrkimiseen tekaistuin perustein. 

Ikääntyneisiin kohdistuvan rikolli-
suuden ehkäisy on ollut viime vuo-
sina rikoksentorjuntaneuvoston toi-
minnassa yhtenä painopisteenä. Syk-
syllä 2011 valmistui neuvoston työ-
ryhmän selvitys, jossa ehdotettiin 

useita toimia yli 65-vuotiaiden tur-
vallisuuden parantamiseksi ja ikään-
tyneisiin kohdistuvien rikosten eh-
käisemiseksi. Yksi ehdotuksista oli 
työryhmän luonnostelemien turva-
ohjeiden julkaiseminen. 

Turvaohjeita senioreille -opas ri-
koksentorjuntaneuvoston sivuilla: 
www.rikoksentorjunta.fi

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies 
Mervi Sarimo, oikeusministeriö, ri-
koksentorjuntaneuvoston sihteeris-
tö, puh. 050 576 2530 

Valtaa Vanhuus -kampanja jat-
kuu syksyn ajan koulutuksilla sekä 
marras kuun alussa eduskunnassa 
järjestettävällä tulevaisuusseminaa-
rilla. Viekö ikä itsemääräämisoike-
uden -seminaari järjestään 18.10. ja 
Arvoista arkea -seminaari järjeste-
tään 24.10. Lisätietoja koulutuksis-
ta ja tapahtumista Valtaa Vanhuus 
-kampanjan nettisivuilta www.val-
taavanhuus.fi sekä kampanjan Face-
book-sivulta.

Valtaa Vanhuus -
kampanja jatkuu 

KÄKÄTE-projektin
ja Vallin tulevia 

koulutuksia

Marraskuun alussa KÄKÄTE-pro-
jekti ja Toimiva koti järjestävät tu-
levaisuuteen katsovan seminaarin: 
Ikäihminen, design ja teknologia – 
riitasointuja vai sinfonista harmoni-
aa? Tilaisuudessa käsitellään semi-
naarin teemaa laaja-alaisesti. Tilai-
suudessa puhu iso joukko alan ni-
mekkäitä tutkijoita vaikuttajia.

Joulukuun alun koulutuspäivässä 
etsitään ratkaisuja ja vastauksia tee-
maan Toteutuvatko ikääntyneiden 
ihmisoikeudet ja vanhustyön eetti-
set periaatteet? Pohditaan myös on-
ko aikaa työn eettisten periaatteiden 
arvioinnille ja kenen vastuulla se on.
Lisätietoja www.valli.fi

Isovanhempienpäivä ja 
Vuoden Isovanhempi

Tänä vuonna Isovanhempienpäivää 
vietetään lauantaina 20.10. Vuoden 
Isovanhempi julkistetaan perjantai-
na 19.10. 
Lisätietoja www.valli.fi



27VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/2012 VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 6/2012

Ristikko 6/2012

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 11.12.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

57 Suomalaisia tuoleja

Aihe soveltuu hyvin näin muotoi-
lun vuotena 2012 tarkasteltavaksem-
me. Haastattelimme sisustustoimit-
taja, tietokirjailija Tuula Salakaria      
WSOYn julkaistua Salakarin Suoma-
laisia tuoleja -tietokirjan. Se aloittaa 
kirjasarjan Muotoilun aarteet. Oival-
lisen kirjan oivalliset kuvat on ottanut 
valokuvaaja Katri Lehtola.

Valaisevaa perustietoa
Tuula Salakarin kirjassa huomio kiin-
nitetään suomalaisen tuolin kehityk-
seen 1930-luvulta nykypäivään. Us-
komattoman mielenkiintoisia vai-
heita, toteuttajia ja tarkoituksia esi-
tellään. Olemme tottuneet muuta-
miin huipulle nostettuihin taiteilija-

nimiin, kuten Alvar Aaltoon ja Yr-
jö Kukkapuroon, mutta nyt saam-
me kerralla lisävalaisua laajasta tuoli-
tuotannosta. On mukava muistella 
omia "istuntokokemuksia" ja miel-
tymyksiä sekä muistella tuoleja ko-
deissamme ja työ paikoilla.

Kirjoittaja on nähnyt kiitoksel-
la palkittavan vaivan esitellessään 
tuolikohtaisesti useimmiten valo-
kuvan kera suunnittelijan ja valmis-
tajan, myös valmistusvuodet ja an-
saitut palkinnot. Perustietoa saa-
daan huonekaluvalmistajien histo-
riasta. Lisäksi minkälaiseen tilaan is-
tuimet on suunniteltu.

Tuolien kohdalla on mainittu myös 
hinta-arvio, mikäli tuolia ei enää val-

misteta sekä merkintä, mikäli kysees-
sä on erityinen keräilyharvinaisuus. 
Tuolin hintamaininta on aina arvio, 
johon vaikuttavat paitsi kalusteen ikä 
ja kunto, ovatko pehmusteet ja ver-
hoilu uusittu, valmistettujen tuolien 
määrä ja suunnittelijan maine. Uus-
tuotantoon otettujen tuolien hinnat 
eivät kohoa yhtä korkealle kuin nii-
den, joiden valmistus on jo vuosi-
kymmeniä sitten lopetettu.

Eliel Saarisesta alkaen
Tuula Salakari esittelee vuosisadan 
alun kuuluisat arkkitehdit Herman 
Geselliuksen, Armas Lindgre-
nin ja Eliel Saarisen. Alvar Aal-
lon Pai mion tuberkuloosiparantolan 

Sisustustoimittaja ja tietokirjailija Tuula Salakari istahti Eero Aarnion suunnittelemaan pallotuoliin AERO sisustusliik-
keessä.
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Suomalaisia tuoleja
hiljentymishuoneeseen suunnittele-
maa, Milanon triennaalissa 1936 pal-
kittua tuolia tehtiin 52 kpl ja ne ovat 
nyt keräily harvinaisuuksia. Sarjatuo-
tanto pääsi 30-luvulla meillä vauhtiin.

Monet tuoleista suunniteltiin tiet-
tyihin rakennuksiin, oppi- ja hoito-
laitoksiin sekä työpaikoille. Aikanaan 
ne sitten siirtyivät kotien kalusteiksi. 
30-luvulla modernismi tuli vahvas-
ti esiin ennen kaikkea Alvar Aallon 
töissä. Harvapa meistä muistaa, että 
Aino ja Alvar Aallon tuolit valmis-
tettiin Huonekalutehdas Korhoses-
sa. Artek oli vain hankkeen markki-
noija – ja tehokas olikin.

Mielenkiintoinen valmistuksen 
historiassa on tieto, että 1938 val-
mistuksen painopiste oli Lahdessa. 
Tunnetuimpia tekijöitä olivat Asko, 
Häkli ja Isku.

Puun voittokulkua
"Paina puuta" kehotettiin. Käytetyin 
materiaali oli puu, koivun ja männyn 
vaneri. Mahonki, jalava ja tiikki tuli-
vat suosituiksi 1950- ja 1960-luvuil-
la. Niitä seurasivat muovit. Asko al-
koi vuonna 1956 valmistaa Askolet-
te-vaahtomuoviaan. Paluuta perin-
teisempiin materiaaleihin edisti vuo-
den 1973 öljykriisi. Männyn ja koi-
vun käyttö lisääntyi, lastulevy ja kova-
levy yleistyivät kodin kalusteissa.

Seuraavina vuosikymmeninä suo-
malaisen huonekalun kehittämises-
sä puhalsivat uudet tuulet, taitajat ja 
kansainvälisestikin kokeelliset toteu-
tukset, kuten Eero Aarnion pastilli- 
ja pallotuolit. Myös vanhat klassikot 
vaikuttivat uustuotannoissa.

Mihin tuolien suunnittelijat pyr-
kivät:? Tunnettu professori Simo 
Heikkilä korostaa ergonomisuut-
ta, lujaa rakennetta ja kestävää muo-
toa. Aino ja Alvar Aalto arvostivat 
käytännöllisyyttä, monikäyttöisyyttä 
ja sarjatuotantoa. He kehittivät puun 

taivutuksen tekniikkaa ja suunnitte-
livat kalusteita laminoidusta puusta 
ja vanerista. Pinottaessa 3-jalkaisten 
jakkaroiden jalat muodostavat kak-

soiskierteen, josta on tullut Artekin 
symboli.

Kullakin ajalla on omat suosikkin-
sa, istuimillakin on muotinsa. Nyt 
tuntuu siltä että tämä 1930-40- lu-
ku, jonka tuotteita voidaan nimetä 
"vintageksi", on kolahtanut nykyi-
siin nuoriin pesänrakentajiin. 

Keinutuolin ja jakkaran 
uussuosio
Kaksi istuinlajia ovat Tuula Sala karin 
tietämän mukaan uudelleen suunnit-
telijain ja kuluttajien suosiossa. Ne 
ovat keinutuolit, joiden merkitystä 
mm. gerontologinen tutkimus on 
ylistänyt ja innostanut sekä jakkarat! 
Jakkaroiden nokkela monikäyttöi-
syys on havaittu. Jakkarahan on se 
merkittävä istuin, johon koulu pojat 
omin käsin veistotunneillaan joutui-
vat paneutumaan. Yleensä onnistut-
tiin ja ylpeydellä saatettiin lahjoittaa 
itse tehty palli isoäidille tai äidille.

Huomionarvoiset 
hoivakalusteet
Nykyaikaan kuuluvat myös kalus-
teet, jotka on suunniteltu hoidolli-
sesti oikeaopppineiksi. Jukka Setä-
lä on tunnettu paitsi säkkituolin kek-
sijänä, myös ikäihmisten toiveiden 
huomioonottajana. Hän on suunni-
tellut Martela Oy:lle Plus+ -sarjan 
kalusteita, joiden toimivuus on tes-
tattu palvelutalossa. Setälän kalusteet 
ovat kauniita ja keveitä, mutta tukea 
antavia ja turvallisia. 

Vanhemmiten istuimen tärkeim-
miksi ominaisuuksiksi kohoavat seu-
raavat seikat: siinä on hyvä istua ja sii-
tä on helppo nousta.

Aira Heinänen
Tuula Salakarin kuva: 

Kari Uittomäki
Tuolien kuvat: 
Katri Lehtola

Alvar Aallon suunnittelema tuoli Pai-
mion tuberkuloosiparantolaan. Alku-
peräisiä ”Paimio”-tuoleja valmistet-
tiin vain 52 kappaletta.

Ilmari Tapiovaaran suunnittelema Do-
mus-keinutuoli.

Eero Aarnion suunnittelema Konjak-
ki, VSOP -tuoli.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LänsiHelsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net,  www.leeviry.net
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Mäntsälän palvelukotiyhdistys ry
Kivistöntien palvelutalo
Kivistöntie 13, 04600 MÄNTSÄLÄ
puh. (019) 743 400
johanna.sinkkonen@pp2.inet.fi
www.kivistontienpalvelutalo.fi

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

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

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

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

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

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

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

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi
www.ruissalosaatio.fi
     SagaSeniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi
     SagaSeniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi
     SagaSeniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi

     SagaSeniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

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

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

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

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

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

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
jorma.lehtisaari@tvpy.fi
www.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
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi
www.vanhustenkotiapu.fi
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
satu.aalto@vpty.fi,  www.vpty.fi
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

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
johtaja@viitakodit.fi,  www.viitakodit.fi

Yrjö ja Hannasäätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi
www.yrjojahanna.fi



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakkaitamme

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sosiaalialalle kehitetty työkalu, 
joka tehostaa yritysten toimintaa parantamalla tiedonkulkua, 
selkiyttämällä hoivatyön laadun seurantaa, sujuvoittamalla laskutusta 
ja helppokäyttöisenä ohjelmistona tuomalla kaikki tarpeelliset tiedot 
nopeasti asianomaisten saataville.
DomaCarea käytetään mm. palvelutaloissa, hoitokodeissa ja kotihoi-
toyrityksissä ympäri maata lähes 5000:n käyttäjän toimesta.

•	 Mainio Vire Oy 
•	 KVPS Tukena Oy
•	 Savon Vammaisasuntosäätiö
•	 Salva ry - Palvelukeskus Ilolansalo
•	 Mediverkko Hoivapalvelut Oy
•	 Doctagon Oy

Hoito- ja palvelusuunnitelmat,  
hoitotyön kirjaaminen, 

lääkitystiedot. Mahdollisuus käyttää 
omia lomakepohjia.

Kerää laskutusaineisto vaivattomasti 
ja muodosta laskut yhdellä napin 

painalluksella. 
Liityntä taloushallintoon.

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

ajan perusteella.

Käyttöasteet, hoitojaksot- ja 
ilmoitukset, lääkepoikkeamat ja 

muut tarvittavat raportit.

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.

Kaikki toiveemme on huomioitu ja domacare on tehty 
meidän näköiseksi meidän tarpeisiin.

- Harri Siitonen, Toimintapiste Rasti

aikaisemmin asiakas- ja kuntalaskutus vei monin verroin 
enemmän aikaa.

- Jari Lepistö, Palvelukeskus Päivälehto Oy

ohjelman hyvä puoli on helppokäyttöisyys, käyttöön 
liittyvät perusasiat voi nopeasti perehdyttää 
lyhytaikaisellekin sijaiselle. vähitellen päivittäisestä 
kirjaamisesta on siirrytty myös laskutustietojen 
kirjaamiseen domacareen.

Kotihoidon palveluohjaaja jakaa työt valmiiksi 
domacaressa ja hoitajalla on työvuoron työt tabletilla, 
jonka kanssa siirrytään asiakkaan luo.

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

Talouspäällikkö Terhi Tuominen, Salva ry

Yhteensopivat 
talousjärjestelmät:

•	 Pro Economica
•	 Sonet
•	 Nova
•	 Econet
•	 Tikon
•	 NetBaron
•	 Procountor
•	 eFina
•	 Wintime
•	 Intime
•	 Asteri
•	 Emce
•	 Maestro
•	 + muita


