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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Oma koti kullan kallis

Oman kodin määritelmä on 
subjektiivinen asia. Monet 

kokevat, että oma koti on se pit-
käaikainen asunto, jossa on aikui-
sena asunut. Joillekin lapsuuden-
koti on ainoa oma koti. Joillakin 
on samanaikaisesti kaksi omaa ko-
tia; palvelutalossa ja se pidempi-
aikaisempi, jossa käydään aina 
silloin tällöin. Lapsiperheissä on 
myös kahden kodin asukkaita. 
Kun vanhemmat eroavat, saatta-
vat lapset asua puolet ajasta äidin 
ja puolet isän luona. Joillekin van-
huksille oma koti on palvelutalon 
huoneisto tai oma huone. 

Isompia eroja tulee siitä, kun ko-
tiin tarvitaan palveluja, hoivaa ja 

hoitoa. Tällöin kotina harvemmin 
mielletään muu kuin aikuis iän koti. 
Yhtenä keskeisenä asiana kotona 
asumisessa on palvelu jen saata-
vuuden rinnalla esteettömyys. 
Ympäristöministeriön Ikääntynei-
den asumisen kehittämis ohjelma 
vuosille 2013-2017 tavoitteena 
on mm. tukea palvelu rakenteen 
muutosta avohuoltopainottei-
sempaan suuntaan ja kansallisen 
tavoitteen saavuttamista niin, että 
75 vuotta täyttäneistä vähintään 
92 % asuu kotona. Tämän tavoit-
teen saavuttaminen edellyttää es-
teettömien asuntojen uudisraken-
tamista sekä entisten korjaamista 
esteettömiksi. Vuonna 2030 on ar-
vioitu tarvittavan noin 1 370 000 
esteetöntä asuntoa – eli kotia. 

Palvelujen saatavuus kotiin ei 
aina olekaan vanhuksen oma 

päätös. Palvelulla ja sen laadulla on 
kuitenkin iso merkitys vanhuksen 
elämässä. Palvelujen kilpailutus-
käytännöt eivät tunnu tätä merki-
tystä juurikaan huomioivan. Työ- 
ja elinkeinoministeriö on juuri jul-
kaissut uuden tutkimuksen (Pek
ka Lith: Julkiset hankinnat ja toi-
minnan kehittäminen sosiaali- ja 
terveyspalveluissa), jonka mukaan 
halvin hinta on ratkaisevin kritee-
ri palvelun tuottajan valinnassa. 
Innovatiivisuus tai asiakaslähtöi-

syys merkitsee vähän. Tätä asiaa 
on jatkossa hyvä tarkastella myös 
uuden vanhuspalvelulain näkö-
kulmasta. Toteutuuko asiakkaan 
oma tahto, toiveet ja tarpeet?

HelpAge International -järjes-
tön uudessa Vanhojen hyvin-

vointi-indeksissä Suomi oli viides-
toista Ruotsin ollessa ykkönen. 
Kaikki Pohjoismaat sijoittuvat 20 
parhaan joukkoon. Ruotsin jäl-
keen Norja on toisena, Islanti yh-
deksäntenä ja Tanska sijalla 17. 
Indeksissä kiinnitetään huomio-
ta neljään eri alueeseen: vanhojen 
ihmisten toimeentuloon, tervey-
teen, koulutukseen ja työllisty-
miseen sekä elinympäristön ikä-
ystävällisyyteen. Indeksin laatijat 
korostavat, että kyseessä on vas-
ta ensimmäinen harjoitus. Tieto-
pohjassa on vielä parannettavaa, 
vaikka indeksin pohjana on ollut 
tämän hetken parhaat käytettä-
vissä olevat tilastot. 

Sosiaalipalvelujen järjestämi-
sessä pelkkiin hintalappuihin 

tuijottaminen ei tuo tullessaan 
kokonaissäästöjä. Tarvitaan hy-
vin suunniteltua ja toteutettua 
ikä politiikkaa. Osallistavaa ja ak-
tivoivaa, hyvinvointia ja terveyttä 
edistävää toimintaa. Järjestöissä 
näitä osataan toteuttaa.

Hyvää syksyä kaikille!
Virpi Dufva
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Informaali hoiva on vanhuk
selle annettua apua ja tukea, 
jota antaa hänelle tuttu ihmi
nen, useimmiten perheenjäsen, 
suku lainen tai ystävä. 
Informaali hoiva ei aina ole yksi
suuntaista, vaan hoivan saaja on 
usein myös hoivan, jos ei käytän
nön avun, niin psyykkisen tuen ja 
seuran antaja. Informaali hoiva pe
rustuu siis pitkälti vastavuoroisuu
delle, jonka perusta voi ulottua kauas 
menneisyyteen: hoivaan äitiäni, kos
ka hän hoivasi minua ollessani lapsi 
tai huolehti minun pienistä lapsista
ni tarvitessani apua.

Informaalin hoivan määrää on vai
kea arvioida. Moni läheistään auttava 
ei koe olevansa hoivaaja ja antavan sa 
tai saavansa informaalia hoivaa. Ky
se on arkipäiväisistä toimista; omi
en ruokatarvikkeiden lisäksi tuodaan 
isälle kaupasta ruokaa. Puolisoiden 

Informaali hoiva on vanhusten arkipäivän tukipilari

välinen informaali hoiva on vielä 
vai keammin nähtävissä ja tutkimuk
sin tavoitettavissa. Yhdessä asuvat 
puoli sot elävät arkeaan ja huoleh tivat 
asiois taan: siivoavat, laittavat ruokaa. 
Yksi on raihnainen yhdellä tavalla ja 
toinen toisella. Työnjaolla ja muualta 
saadulla avulla selviydytään.

Joitakin arvioita informaalin hoi
van määrästä on kuitenkin kysely
tutkimuksin tehty. Seuraavat arviot 
perustuvat Eurobarometrikyselyyn 
vuodelta 2007. Vastaajilta (yli 28 000) 
kysyttiin onko joku heidän läheisis
tään tarvinnut apua tai hoivaa vii
meisen kymmenen vuoden aikana. 
Jos vastaus oli kyllä, kysyttiin vas
taajan roolia avun ja hoivan antaja
na. Informaalia hoivaa kuvaamaan 
otettiin mukaan vain sellaisia tehtä
viä, jotka selkeästi viittaavat melko 
suureen avun tarpeeseen. Näitä ovat 
auttaminen peseytymisessä, pukeu

tumisessa, syömisessä ja WCkäyn
neissä. Suomalaisista vastaajista hie
man yli 12 prosenttia auttoi yhdes
sä ja vähän yli seitsemän prosenttia 
auttoi kahdessa näistä toiminnosta. 

Muihin Pohjoismaihin verrattuna 
on informaalin hoivan määrä Suo
messa hieman korkeampi. Ruotsalai
sista vastaajista 11 prosenttia auttoi 
yhdessä ja hieman yli viisi prosent
tia kahdessa toiminnossa. Tanska
laisten vastauksissa vastaavat luvut 
olivat hieman alle 11 prosenttia yh
dessä ja reilut seitsemän prosenttia 
kahdessa toiminnossa avustamisessa. 
Eniten informaalia hoivaa annetaan 
kyselyn mukaan Espanjassa, Liet
tuassa, Puolassa ja Virossa. Kaikis
sa maissa informaalin hoivan antajis
ta suuri osa on naisia. Tämä johtuu 
siitä, että hoivatyö mielletään usein 
naisten työksi ja naiset myös elävät 
keskimäärin pidempään kuin miehet. 

Minna Zechner arvioi, että informaalin hoivan merkitys on viime vuosikymmenen aikana lisääntynyt.
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”Vaikka kotona asu-
minen on keskeisellä 
sijalla politiikkaohjelmis-
sa, on kuntien tarjoama 
kotihoito ennem minkin 
vähentynyt kuin lisäänty-
nyt.

Informaali hoiva on vanhusten arkipäivän tukipilari
Miehillä on siten suurempi mahdolli
suus saada informaalia hoivaa puoli
soltaan vanhuudessa kuin naisilla. 

Suomessa on vuodesta 1993 tu
ettu informaalia hoivaa lakisäätei
sellä omaishoidon tuen palvelul
la. Omaishoidon tuki on etuus, jota 
kunnat tarjoavat budjettiensa puit
teissa. Talou dellisesti tiukkoina ai
koina omais hoidon tuen budjet
tia voidaan leikata ja voimassa ole
via omaishoidon sopimuksia saate
taan irtisanoa säästö syistä. Omais
hoidon tuen saannin kriteerit vaihte
levat kunnissa, mutta yhteistä on se, 
että ne ovat tiukat. Käytännössä tu
kea saa pääasiassa silloin kun hoivaa 
annetaan ympärivuorokautisesti ja 
vanhus ilman omaishoivaa ei selviy
tyisi kotonaan, vaan tarvitsisi laitos
hoitoa. Omaishoidon tuen saajien 
määrät ovat kasvaneet 2000 luvulla. 
Kun vuonna 2000 yli 65vuotiaista 
1,8 prosenttia sai omaishoidon tu
kea, niin vuonna 2011 saajia samassa 
ikäryhmässä oli jo 2,7 prosenttia. On 
muistettava että suurin osa omaisiaan 
hoivaavista ei saa omaishoidon tu
kea. Näiden hoivaajien ja heidän te
kemänsä työn määrää on todella vai
kea arvioida, mutta toisinaan on mai
nittu että heitä olisi 250 000300 000. 

Monelle omaishoitoa saavista van
huksista läheisiltä saatu hoiva ei rii
tä. Syynä voi olla se, että hoivaa
ja on itsekin iäkäs eikä kykene hoi
tamaan kodin raskaimpia töitä, ku
ten siivoamista. Kaikilla vanhuksilla 
ei ole mahdollisuutta saada hoivaa 
omaisiltaan, tai sitä saadaan esimer
kiksi etäisyyksien vuoksi vain tiet
tyihin asioihin, kuten laskujen mak
suun tai palveluiden hankkimiseen. 
Sosiaali ja terveys palveluilla on tär
keä rooli vanhuksen kotona asumi
sen mahdollistajana ja suomalainen 
vanhus hoivapolitiikka painottaa vah
vasti kotona asumista. Koti ei kui
tenkaan aina ole vanhuksen tarpeen
mukainen tai paras paikka. Monet 

kokevat tapaturmia, hyväksikäyttöä, 
perheväkivaltaa, puutetta ja yksinäi
syyttä kotona. Lisäksi avun tarpei
den lisääntyessä voi kotoa olla vai
kea päästä pois ja vanhus jää kotin
sa vangiksi. Kotiin ei aina saa myös 
sitä apua, jota tarvitsisi voidakseen 
elää hyvää arkea ja saadakseen kaik
ki perust arpeensa tyydytetyksi.

Vaikka kotona asuminen on kes
keisellä sijalla politiikkaohjelmis
sa, on kuntien tarjoama kotihoito 
ennem minkin vähentynyt kuin li
sääntynyt. Seuraavat luvut kuvaavat 
sitä osuutta yli 65vuotiaista, jot
ka saavat viikoittain kotihoitoa, jo
hon voi sisältyä kotipalvelua, koti
sairaanhoitoa tai päiväsairaalassa 
käyntejä. Vuonna 2000 säännöllisen 
koti hoidon piirissä oli 6,8 prosent
tia kotona asuvista yli 65vuotiais
ta ja vuonna 2011 heitä oli enää 6,5 
prosenttia. Palveluiden, myös laitos
hoidon, piiriin on entistä vaikeampi 
päästä ja palvelujärjestelmä on muut
tunut aiempaa monimutkaisemmaksi 
kun julkisia palveluita tuottavat yhä 
useammat toimijat. 

Palveluiden saajien määristä voi
daan päätellä, että informaalin hoi
van merkitys on viime vuosikymme
nen aikana väistämättä lisääntynyt. 
Kaikki omaisiaan hoivaavat eivät ole 
puolisoita, vaan etenkin keski ikäiset 
naiset ja myös miehet huolehtivat 
vanhemmistaan tai muista vanhus
sukulaisistaan. Usein tätä hoivatyötä 
tehdään ansiotyön sekä oman puoli
son ja lasten tarpeiden kanssa tasa
painotellen. Suomessa olisi pohditta
va tarvetta samantyyppiselle työn ja 
perheen yhteensovittamista tukevalle 
järjestelmälle kuin lapsi perheille on 
tarjolla. Pienten lasten vanhemmil
la on mahdollisuus erilaisiin perhe
vapaisiin, joko työviikkoa lyhentä
mällä tai määrä aikaisesti työstä irrot
tautumalla. Myös alle 10vuotiaan 
sairaan lapsen hoitamiseen voi saada 
enintään neljä päivää hoito vapaata. 

Vanhuksia hoivaaville työssä
käyville on tarjolla huomattavasti vä
hemmän vaihtoehtoja työn ja hoivan 
yhteensovittamiseen. Työntekijällä 
on oikeus tilapäiseen poissa oloon 
työstä, jos hänen välitön läsnä olonsa 
on välttämätöntä hänen perhettään 
kohdanneen sairaudesta tai onnet
tomuudesta johtuvan ennalta arvaa
mattoman ja pakottavan syyn vuoksi. 
Oikeus rajoittuu tila päiseen poissa
oloon. Hieman pidempi poissa olo 
voi olla mahdollista läheisen hen
kilön hoitoa varten kun työnanta
ja ja työntekijä näin kykenevät sopi
maan. Vanhusten hoivan mahdollis
tavat poissaolot ovat yleensä palkat
tomia ja verrattuna lapsi perheille tar
jottuihin vapaisiin oikeudet ovat hei
kompia ja jossain määrin riippuvai
sia työnantajan hyvän tahtoisuudesta. 
Vanhushoivan ja ansiotyön yhteen
sovittaminen tullee ikääntyvässä 
yhteis kunnassa yhä tärkeämmäksi 
poliittiseksi kysymykseksi, etenkin 
kun työuria pyritään pidentämään 
ja eläköitymistä myöhentämään

.
Informaalin hoivan määrää Euroo
passa arvioiva tutkimus: 
Pickard, Linda (2011) The supply of  
informal care in Europe. Social welfare 
policies, ENEPRI Research Reports. 

Teksti:
Minna Zechner, YTT, yliopettaja, 

Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, 
 Seinäjoen ammattikorkeakoulu
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Optimointiasiantuntija Olli Bräysyn mukaan optimoinnin ansiosta kunnat voivat saavuttaa merkittäviä säästöjä.

Sana optimointi on tullut viime
aikoina tutuksi monille myös 
hoivapalveluiden tuottajien 
keskuudessa. Kotihoidon näkö
kulmasta optimointia on mai
nostettu keinona tehostaa tuot
tavuutta ja vähentää palvelun
tuottajien kuluja. 
Palveluiden tilaajien kiinnostus opti
mointia kohtaan on ymmärrettävä 
vaikean taloudellisen tilanteen vuok
si. Tästä on usein seurannut pelko
ja siitä, että seurauksena on palvelui
den heikentäminen ja hoitajien kiirei
den ja työn rasittavuuden lisääminen 
entisestään. Tämä on luonnollisesti 
kestämätön ajatus tilanteessa, missä 
hoitajien jaksaminen on äärirajoilla 
jo nyt, ja hoitotyöhön ei tunnu löyty
vän riittävästi aikaa. Tilanne on myös 
koko ajan käymässä haastavammaksi 

Optimointi auttaa kohti parempaa kotihoitoa

vanhusten määrän lisääntyessä ja hoi
tajien eläkepoistuman myötä. 

Isoja kysymyksiä herättää myös ver
tailu julkisten ja yksityisten palvelun
tuottajien välillä, jossa palve luiden 
yksityistämisen kautta on saatu mer
kittäviä säästöjä. Toisaalta, monissa 
tutkimuksissa on selvinnyt, että koti
hoidon asiakasajan suhde kokonais
työaikaan on usein hyvin alhainen, 
jopa alle 40% luokkaa. Nämä seikat 
johtavat väistämättä ajatukseen, et
tä kotihoidossa on tehostamisen va
raa, mikä taas on ristiriidassa hoita
jien kiireiden kanssa.

Erilaisissa viimeaikaisissa opti
mointia koskevissa tutkimuksis
sa ja selvityksissä, optimoinnin on 
osoitettu mahdollistavan jopa usei
den kymmenien prosenttien tehon
lisäykset, ilman että palvelun laatuun 

puututaan. Toisin sanoen, asiakas
aika pysyy samana ja sitä voidaan jo
pa kasvattaa ja hoitotyön suorittaa 
toivottu hoitaja, toivottuna ajankoh
tana. Koostamalla hoitajien työpäivät 
tasapuolisesti ja tasapainoisesti niin, 
että kaikille tehtäville on varattu riit
tävästi aikaa ja niin, että poikkeamat 
käsitellään uudelleen optimoimalla, 
parannetaan samalla hoitajien työ
olosuhteita merkittävästi. Yksi sel
keä merkki tästä on kiireen tunnun 
väheneminen. 

Käytännössä optimoinnin hyödyt 
tulevat monesta eri lähteestä. Yk
si selkeä esimerkki on suunnittelu
aika. Sitä on mahdollista vähentää 
jopa 90% hyödyntämällä optimointi
ohjelmaa. Työvuorojen, käyntien ja 
työnjaon suunnitteluun kuluu usein 
merkittävästi hoitajien työaikaa. Toi
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”Tämä on samalla 
järjestöille myös merkit-
tävä mahdollisuus.

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA JOENSUUSSA

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

Mutalan, Rantakylän ja Utran alueella

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja
FIHSK93752A

Optimointi auttaa kohti parempaa kotihoitoa
nen tärkeä esimerkki on hoitokäyn
tien ja käyntipäivien optimointi an
nettujen rajojen puitteissa. Tätä kaut
ta saadaan tehokkaasti "niputettua" 
saman alueen ja ajankohdan käynte
jä, mikä samalla usein vähentää myös 
hoitajien liikkumista ja siihen kulu
vaa aikaa useita kymmeniä prosent
teja. Kolmas esimerkki on suunnitte
lun tekeminen suurempina kokonai
suuksina. Jos kotihoitooperaatiot 
suunnitellaan kerralla koko kunnan 
tai kuntayhtymän tasolla verrattu
na yksittäisiin tiimeihin, tutkimus
ten mukaan jopa yli 20% lisäsäästö 
on mahdollinen. 

Yksityisten ja julkisten palvelun
tuottajien tehokkuuserot johtune
vat pääasiassa erilaisista toiminta ja 
suunnittelumalleista. Jos optimoin
tia hyödynnettäisiin yleisesti julkisel
la sektorilla ja suurina kokonaisuuk
sina, tarvittaessa yli kuntarajojen, 
yksityisten toimijoiden on mahdo
ton pärjätä kustannustehokkuudes
sa kunnan omalle palvelulle. Samaa 
optimoinnin logiikkaa noudattaen, 
esimerkiksi palvelusetelimalli ei voi 
johtaa opti maaliseen kokonaisuuteen 
eikä kustannus tehokkuuteen. Tämä 
johtuu mm. siitä, että jos kukin tilaa
ja saa itsenäisesti päättää palvelun
tarjoajansa, ja informaatio hajautuu, 
on mahdotonta koostaa kokonaisuu
den kannalta optimaalista ratkaisua. 
Todennäköisesti palvelu setelimalli 

johtaa useiden kymmenien prosent
tien kustannusmenetyksiin ja sillä on 
myös useita muita ongelmakohtia. 
Yleisesti ottaen optimoitu koti hoito 
on myös selkeästi edullisin hoito
muoto. Se on tutkimusten mukaan 
moninkertaisesti edullisempi kuin 
esimerkiksi palvelu asuminen, jopa 
vaativaa hoitoa tarvitsevien potilai
den keskuudessa. Nähdäkseni hoiva
palveluiden etujärjestöillä on edellä 
kuvatussa merkittävä rooli tehokkai
den ja kokonaisvaltaisten toiminta
mallien mahdollistajana ja edistäjä
nä ja eri näkökulmien yhteentuoja
na. Tämä on samalla järjestöille myös 
merkittävä mahdollisuus, ja ne voi
vat hyötyä paljonkin ymmärtämäl
lä uudet mahdollisuudet ja hyödyn
tämällä niitä. 

Usein optimointia kritisoidaan sii
tä, että se perustuu abstraktiin mal
liin, joka ei vastaa todellisuutta, ei
kä voi ottaa huomioon kaikkia käy
tännön tekijöitä, mistä seuraa ettei 
optimoituja suunnitelmia voisi sel
laisenaan soveltaa käytäntöön. On 
totta, että optimoinnin hyödynnet
tävyys riippuu datan laadusta ja sii
tä, mitä kaikkea dataa voidaan ottaa 
huo mioon. Käytännössä parhaim
mat optimointityökalut perustuvat 
erittäin realistiseen ja tarkkaan mal
liin, joka osaa ottaa huomioon lähes 
kaiken kuviteltavissa olevan hoita jien 
osaamisesta useiden samanaikaisten 

hoitajien vaatimukseen, tarkkoihin 
työaikasäännöksiin jne. 

Pitää kuitenkin muistaa, että op
timointi ei ole automaattisesti toi
miva ja helppo ratkaisu kotihoidon 
tehokkuus ongelmien korjaamisek
si. Ensinnäkin optimointia on hyvin 
monentasoista ja monia hyvinkin yk
sinkertaisia työkaluja ja jopa manuaa
lista suunnittelua mainostetaan opti
mointina. Näillä ei ole mitään teke
mistä todellisen optimoinnin kans
sa. Toisaalta hyvänkin opti moinnin 
soveltaminen vaatii asiantuntemus
ta ja yhteistyötä palveluntuottajien 
ja asiantuntijoiden kesken. Kokonai
suutena optimointi on kuitenkin pa
ras tapa vanhuspalvelujen ja Suomen 
kilpailukyvyn korjaamiseen sekä ko
tihoidon säilyttämiseen yhtenä toimi
vana hyvinvointipalveluna. Roboteis
ta tuskin on suuressa mittakaavassa 
asioita korjaamaan.

Olli Bräysy
Optimointiasiantuntija
Myopt Consulting Oy
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– Uusittu laatusuositus palve
lee kautta linjan vanhuspalvelu
lain toimeenpanoa. Laatusuosi
tus ohjaa huomion kiinnittämis
tä siihen, missä kunnossa väes
tö ikääntyy. Toimintakykyisyy
den turvaaminen ja kuntoutus 
ovat siitä syystä keskiössä. Li
säksi palveluiden tarpeiden mo
nipuolinen ja kattava selvittä
minen on keskeisesti mukana, 
niin koko ikääntyneen väestön 
kuin iäkkään asiakkaankin koh
dalla, sosiaali ja terveysminis
teriön johtaja, sosiaali neuvos 
Päivi Voutilainen tiivistää uut
ta laatu suositusta.
Sosiaali ja terveysministeriö ja 
Kunta liitto ovat antaneet uudistu
neen laatusuosituksen hyvän ikään
tymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi. Laatusuositus val

Laatusuositus tukee ikääntyneiden
hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista

misteltiin laajapohjaisessa työryh
mässä ja julkistettiin kesällä.

Edellinen ikääntyneiden palvelui
den laatusuositus on vuodelta 2008. 
Päivi Voutilaisen mukaan ko. laatu
suosituksen eräät suositukset, esi
merkiksi hyvinvointia ja terveyttä tu
kevista palveluista ja palvelujen tar
peen kattavasta selvittämisestä, siir
tyivät vanhuspalvelulakiin. 

– Uusittu laatusuositus syventää 
vanhuspalvelulain tavoitteita, ne kul
kevat linjassa keskenään. Niin lain 
kuin laatusuosituksenkin valmiste
lussa on hyödynnetty tutkittua tie
toa merkittävässä määrin.

Päivi Voutilainen muistuttaa, että 
väestön ikääntyminen ja ikääntyvän 
väestön määrän kasvu ovat kaikkien 
tiedossa. Olennaisempaa kuin ikään
tyneiden määrän kasvu on se, missä 
kunnossa ikääntyneet ovat. 

STM ja Kuntaliitto pitävät tärkeä
nä, että kunnat varautuvat kaikessa 
toiminnassaan ikärakenteen muu
toksiin ja turvaavat laadukkaat ja oi
keaaikaiset palvelut iäkkäille. Laatu
suositus tukee tässä tehtävässä kunta
päättäjiä. Se on tarkoitettu myös so
siaali ja terveyspalvelujen tuotta jien 
ja kolmannen sektorin toimijoiden 
käyttöön.

– Vaikuttava ohjaus on lainsää
dännön, informaatioohjauksen, 
kuten laatusuosituksen, ja resurssi
ohjauksen toimiva ja yhteen sovitet
tu koko naisuus. Vanhuspalvelulaki 
ja sen toimeen panoa tukeva laatu
suositus sekä valtionavustukset lain 
toimeenpanoa tukeviin kuntien ke
hittämishankkeisiin muodostavat 
ohjaus kokonaisuuden, jonka tavoit
teena on turvata mahdollisimman 
toimintakykyinen ja terve ikäänty

– Uusittu laatu
suositus syven
tää  vanhus 
palvelulain ta
voitteita, Päivi 
Voutilainen ko
rostaa.
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Laatusuositus tukee ikääntyneiden
hyvinvoinnin ja palvelujen parantamista

minen sekä laadukkaat ja vaikutta
vat palvelut niitä tarvitseville. Ta
voitteiden toteutumisen seurannassa 
myös valvonnalla – niin viranomais 
ja omavalvonnallakin – on oma roo
linsa. Toimiva ja yhteen sovitettu ko
konaisuus on hyvin tärkeä, Voutilai
nen korostaa.

Voutilainen odottaakin, että 
vanhus palvelulain ansiosta myös laa
tusuositus puree paremmin. Laatu
suositus konkretisoi lain pykäliä ja 
antaa myös valvonnalle aikaisempaa 
enemmän tarttumapintaa.

Muutokset tapahtuvat hitaasti 
Päivi Voutilainen on ollut mukana 
laatimassa ikääntyneiden palvelui

den laatusuosituksia vuosina 2001, 
2008 ja 2013. 

– Asiat eivät parane kovin nopeas
sa aikataulussa, laatusuosituksessa on 
edelleen samoja painotuksia kuin ai
kaisemminkin. Käytännössä ollaan 
edetty suosituksissa asetettujen ta
voitteiden suuntaan, Voutilainen to
teaa.

Esimerkiksi 2008 asetettiin tavoit
teeksi, että yli 75vuotiaista säännöl
lisen kotihoidon palvelujen piirissä 
olisi 1314 prosenttia. Toteutunut 
osuus on noin 12 prosenttia. Toisaal
ta laitoshoito on vähentynyt, mutta 
ympärivuorokauden hoitoa ja huo
lenpitoa saavien osuus tehostetussa 
palveluasumisessa ja laitos hoidossa 

(vanhainkodit, terveyskeskussairaa
loiden pitkäaikaishoito) ei ole pie
nentynyt 2000luvulla lainkaan. Te
hostettua palveluasumista on tullut 
laitoshoidon tilalle. Tämä on toki 
merkinnyt suurelle joukolle iäkkäi
tä laadukkaampia hoitoympäristöjä 
ja palveluja.

Laatusuositus tarkastelee ikääntyneiden terveyden ja 
toimintakyvyn lisäksi osallisuutta, asumista, palveluja 
sekä hoiva ja hoitopalvelujen henkilöstöä ja johtamis
ta. Näistä esitetään suosituksia ja tavoitteita, joiden to
teutumista seurataan valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Laatusuositus korostaa iäkkäiden osallisuuden vah
vistamista. Tarvitaan aitoa yhdessä tekemistä niin, et
tä kaikessa kehittämisessä ja päätöksenteossa kuuluu 
iäkkäiden ääni.

Palvelujen rakennetta ja toimintatapoja on kunnissa 
muutettava niin, että kotiin annettavaa tukea lisätään 
ja monipuolistetaan. Erityisen tärkeää on lisätä erilaisia 
kuntoutuspalveluja. Kotona pärjääminen mahdollisim
man pitkään on ikäihmisten oma toive. Laatu suositus 
korostaa myös ravitsemuksen ja liikunnan merkitystä 
hyvinvoinnin keskeisinä osatekijöinä.

Toteutumista on seurattava järjestelmällisesti. Sosiaa
li ja terveysministeriö seuraa henkilöstön määrän ja 
tehtävärakenteen kehitystä tarkoin mm. vanhuspalvelu
lain seurantakyselyjen kautta. Tietoa henkilöstömitoi
tuksista on kerätty ennen lain voimaantuloa ja seuraa
va tiedon keruu on syksyllä 2014.

Laatusuosituksen keskeiset sisällöt ovat:
• osallisuus ja toimijuus,
• asuminen ja elinympäristö,
• mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikään
tymisen turvaaminen,
• oikea palvelu oikeaan aikaan,
• palvelujen rakenne
• hoidon ja huolenpidon turvaajat,
• johtaminen.

Kullakin sisältöalueella on omat suosituksensa. Eri
tyistä huomiota on kiinnitetty siihen, että suositeltaville 
asiakokonaisuuksille on tietoon perustuvat perustelun
sa ja käytettävissä indikaattoreita, joiden avulla suosi
tusten toteutumista voidaan järjestelmällisesti arvioi
da. Suositusten hyödyntäjien tueksi on koottu linkke
jä lakeihin, muihin suosituksiin, valtioneuvoston peri
aatepäätöksiin ym. ohjausdokumentteihin, jotka liit
tyvät olennaisesti suositukseen, sekä linkkejä erilaisiin 
tukimateriaaleihin, kuten oppaisiin ja hyvien käytän
töjen kuvauksiin.

Uusi laatusuositus löytyy netistä: www.stm.fi. Laa
tusuosituksista on myös valmisteilla "kansanpainos".

Laatusuositus 
pähkinänkuoressa

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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– Laatusuositusten rooli on iäk
käiden palvelujen kehittämisen oh
jaajana nyt vanhuspalvelulain voi
maan tultua erilainen. Laatusuosi
tuksia tarvitaan kuitenkin edelleen. 
Suositusten tavoitteista on tehty yhä 
konkreettisempia ja valmistelun ai
kana pohdittu paljon, miten suosi
tusten toteutumista voidaan seura
ta. Nyt laatusuosituksessa onkin esil
lä näitä seurannan välineitä; nämä on 
koottu laatusuosituksen lopussa ole
vaan liitteeseen. Käytettävissä ovat 
edelleen laatusuosituksen seuranta
indikaattorit SOTKAnetissa.

Paljon on tapahtunut 12 vuoden ai
kaa, joka on kulunut vuodesta 2001 
vuoteen 2013. On tullut vanhus
palveluiden kilpailutus, toisaalta 
myös laatutietoisuus ja laatuvaati
mukset ovat kasvaneet.

– Laatusuosituksia on aina uusit
tu huomioiden toimintaympäristös
sä tapahtuneet muutokset., Voutilai
nen korostaa.

Laatusuosituksessa on myös suo
situs henkilöstön kohdentamises
ta koti hoidossa sekä henkilöstömi
toituksista tehostetussa palveluasu
misessa, laitoshoidossa ja terveys
keskuksen pitkäaikaishoidossa. 
Henkilö mitoituksissa on huomioi
tava asiakkaiden tarvitsemat palve
lut sekä henkilökunnan asiakasta 
kohden käytettävissä oleva todelli
nen työaika.

Päivi Voutilainen korostaa myös, 
että erilaisilla ratkaisuilla on erilai
set seuraukset. Ikääntyvien hyvin
vointiin ja kotona asumisen mahdol
lisuuksiin vaikuttavat monet asiat, 
kuten asumisvaihtoehtojen moni
puolisuus ja yhdyskuntasuunnitte
lu. Päätöksiä tehtäessä on nähtävä 
kauas. Päätöksen teon tueksi tar
vitaan ihmisiin kohdistuvien sekä 
kustannus vaikutusten arviointia. 

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Palveluohjaus käsitteenä saat
taa olla outo. Palveluohjaus tar
koittaa asiakkaan ohjausta eri 
palveluihin. Palveluohjausta on 
kahden tasoista; yksilöllistä ja 
yhteisöllistä palveluohjausta. 
Yksilöllinen palveluohjaus tapah
tuu kotikäynneillä ja hoitoneuvotte
luissa. Tällöin asiakas saa henkilö
kohtaista palvelua ja tietoa oikeuk
sistaan, ja millaista apua hän tarvit
see avukseen arkipäivän askareisiin. 
Yhteisöllinen palveluohjaus tarkoit
taa erilaisia ryhmiä ja yleisellä tasol
la tapahtuvaa neuvontaa – ei esimer

Jyväskylässä OIVAllista palveluohjausta

kiksi mennä välttämättä asiakastieto
järjestelmään, vaan asia hoituu ylei
sellä tasolla. 

Keskitetty palveluohjaus palve
lee parhaiten asiakkaita eli kunta
laista. Kuntalaisella on yksi puhe
linnumero, josta hän voi kysyä van
hus ja vammais palveluihin liittyvis
tä asioista.

Jyväskylässä ennaltaehkäisevää 
seniori työtä on tehty pitkään. Tällä 
hetkellä ennaltaehkäisevävään työ
hön kuuluvat: hyvinvointia ja terveyt
tä edistävät kotikäynnit 80vuotiaille, 
70vuotiaiden ryhmätilaisuudet se

Vesa Vainio
mäki  työs 
kentelee pal
veluohjaaja
na OIVAkes
kuksessa.
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Jyväskylässä OIVAllista palveluohjausta
kä hiljaittain leskeytyneiden tilaisuu
det. Jyväskylässä myös päiväkeskus
toiminta ja korttelikerhot katsotaan 
osaksi ennaltaehkäisevää seniori
työtä. Vuoden 2013 aikana 80vuo
tiaiden kotikäynnit ovat loppusuoral
la. Ensi vuonna toteutetaan samaan 
tapaan vuonna 34 syntyneille koti
käyntejä.

Monet Jyväskylän kaupungin OI
VAkeskukseen tulevat puhelut hoi
tuvat yhteisöllisen palveluohjauk
sen turvin, esim. jos kysytään jota
kin tiettyä numeroa, tai sitten kysel
lään siivous  palveluyrittäjistä. Palvelu
ohjaajalla on ajankohtaiset tiedot saa
tavilla olevista kunnallisista ja yksi
tyisistä palveluista, jotka saattaisivat 
helpottaa asiakkaan arkea.

Tuhat puhelua kuukaudessa
OIVAkeskuksen Contact Centeriin 
tulee kuukausittain noin tuhat puhe
lua. Contact Centerissä työskentele
vällä palveluohjaajalla on oltava kat
tava tietämys ikääntyneiden ja vam
maisten palveluista. 

Contact Centeriin tulee myös kaik
kien uusien asiakkaiden kotiutukset. 
Esimerkiksi Jyväskylän osalta se tar
koittaa, että kotiuttavat sairaalat otta
vat suoraan yhteyttä OIVAkeskuk
seen. OIVAsta tehdään paljon koti
käyntejä sekä osallistutaan hoitoneu
votteluihin.

Jyväskylässä on helppo asioida 
niissä asioissa, jotka liittyvät ikään
tymisen tuomiin haasteisiin. Kau
pungissa OIVAlla on kaksi yksik
köä (Keljonkatu 26 ja Nikolainkul
ma), joissa on palveluohjaajia tavat
tavissa päivittäin. Tällä tuetaan mata
lan kynnyksen asiointia, ja käynnillä 
saadaan asiakkaan asioita eteenpäin. 
Samoin tulevaisuudessa nettiasioin
ti tulee kasvamaan. Nyt mm. monet 
omaiset ottavat yhteyttä netin kautta. 
Samoin OIVAkeskukseen voidaan 
olla yhteydessä esimerkiksi Säynät

salon yhteispalvelupisteestä video
neuvottelulaitteella.

Työskentely OIVA:ssa on erittäin 
mielenkiintoista, jokainen työpäivä 
on erilainen. Jyväskylä on laaja kau
punki, joten aamupäivä saattaa men
nä Korpilahden asiakkaiden asioita 
selvittäessä ja iltapäivällä sitten ol
laankin esim. Pupuhuhdan lähiös

sä kotikäynnillä. Aina pyritään aut
tamaan siten, että ikääntyminen tai 
vamma ei vaikeuta päivittäistä toi
mintaa suhteettomasti.

Vesa Vainiomäki
Sosionomi ylempi (AMK)

Palveluohjaaja
014-266 1801 

(OIVA-keskuksen Contact Center)

Jyväskylän kaupungin OIVAkeskus aloitti toimintansa vuoden 2012 
alusta, tuolloin koko vanhus ja vammaispalveluiden palveluohjaus keski
tettiin yhteen pisteeseen. OIVA:n toiminta on ollut melkein kaksi vuot
ta käynnissä.

OIVA tulee sanoista: omaiset, ikäihmiset, vammaiset ja asiakkaat. Näi
hin asiakasryhmiin kuuluvat henkilöt voivat ottaa yhteyttä OIVAkes
kukseen. OIVAkeskukseen tulee myös muitten asiakasryhmien puhelui
ta, jotka ohjataan oikeaan paikkaan. OIVAssa työskentelee kaiken kaik
kiaan n. 110 eri koulutustaustan omaan henkilöä eri tehtävissä. OIVAssa 
työskentelee mm. sosionomeja, sairaanhoitajia, sosiaalityöntekijöitä jne.

OIVAn Contact Center on avoinna maanantaista perjantaihin klo 816. 
Useimmiten asiakkaat hoitavat asioitaan aamupäivisin. Tarvittaessa OI
VAn työntekijät suorittavat kotikäynnin. 

Jyväskylän kaupungin 
OIVA-keskus
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Käpyrinne ry:n 75vuotisjuh
lassa 20.9. yhdistyi hauskal
la tavalla sekä arvokkuus että 
ren tous. 75 vuoden ikä on hy
vin kunnioitettava, mutta pö
näköiden juhlien sijasta Käpy
rinne järjesti iloiset juhlat, joi
den kunniavieras oli president
ti Tarja Halonen.
Käpyrinne ry:n puheenjohtaja Sirk-
ka-Liisa Skriko kertasi tervehdys
sanoissaan lyhyesti Käpyrinteen his
torian. Huolimatta pitkästä ja mai
neikkaasta historiasta Käpyrinne ry 
ja Käpyrinteen palvelu talo elävät 
vahvasti tässä päivässä ja suuntaavat 
kohti alkavaa uutta 75vuotistaivalta.

Juhlapuheessa professori Vappu 
Taipale kiitti Käpyrinne ry:n teke
mää työtä. Käpyrinne on tehnyt 
pioneeri työtä vanhusten aseman ja 
asumisolojen parantamiseksi, mutta 
samalla tämä on työtä, joka ei "kos
kaan tule valmiiksi". Aina on paran
nettavaa.

Käpyrinteen pitkäaikainen työn
tekijä Kaija Komulainen kertoi vi
deolla pitkästä urastaan Käpyrintees
sä. Hän oli tullut kesälomansijaisek
si vuonna 1969, ja siitä oli auennut 

Käpyrinne on edelleen nuorekas

ura "yökkönä". Komulainen ker
toi monta mielenkiintoista vaihetta 
Käpy rinteen historiasta.

Kallion seurakunnan kirkkoherra 
Teemu Laajasalo piti lennokkaan ja 
hauskan puheen siitä, miten jokaisel
la on oikeus vanheta omana itsenään. 
Käpyrinteen johtoajatus "jokaisel
la on oikeus arvokkaaseen vanhuu
teen" on erittäin tärkeä myös suun
natessa kohti tulevaisuutta.

Keraamikko Erkka Auermaan te
kemä reliefi Punaisen sydämen muisto-
merkki paljastettiin Käpyrinteen 
palvelu talossa edellisenä perjantai
na 13.9. Käpyrinteen 75vuotisjuh

lassa katsottiin videolta reliefin pal
jastus ja Erkka Auermaan kuvailu re
liefistä ja sen tekemisestä.

Presidentti Tarja Halonen sai 
tunnutuspalkinnoksi Annikki Ket-
tusen tekemän Kalamiehenjuttu pat
saan.

Juhlan musiikista vastasivat Kal
liolan viihdeorkesteri sekä Tiletan
tit mieskuoro. 

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Presidentti Tarja Halonen sai tunnutuspalkinnoksi Annik
ki Kettusen tekemän Kalamiehenjuttu patsaan. Patsaan 
luovuttivat SirkkaLiisa Skriko, MarjaRiitta Kilponen ja 
Anneli Eskola.

Keraamikko Erkka Auermaan tekemä reliefi Punaisen sy
dämen muistomerkki paljastettiin Käpyrinteen palvelu
talossa edellisviikolla. Juhlassa katsottiin videolta reliefin 
paljastus ja Auermaan kuvailu reliefistä.

Käpyrinteen75vuotisjuhlassa viihtyivät mm. Käpyrinteen puheenjohtaja Sirk
kaLiisa Skriko, presidentti Tarja Halonen, professori Vappu Taipale, sosiaalineu
vos Aira Heinänen sekä keraamikko Erkka Auermaa.
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Omassa kodissa

Kautta maailman vanhat ihmiset ha-
luavat asua kotona, omassa kodissa.

Mutta mikä on koti? Se on siellä, 
missä tärkeät ihmiset ovat. Se on tut-
tu ja turvallinen ympäristö. Se on siel-
lä, minne muistot ovat kiinnittyneet. 
Se on paikka, jonne ihminen voi luo-
da oman pesäkolonsa, jonne hän tun-
tee kuuluvansa. Koti on turvapaikka, 
koti on tunnepaikka. Kotia ei voi ku-
kaan muu määritellä kuin ihminen it-
se. Koti on hyvin intiimi, yksilöllinen 
asia samalla kuin se on jotakin, joka 
toivottavasti kuuluu meille kaikille.

Kotoilu on nyt muodissa. Ihmiset 
haluavat rakentaa kotiaan omin kä-
sin, olipa sitten kyse koriste-esineis-
tä tai seinien maalaamisesta. Se teh-
dään vain itseä ja läheisiä varten. Nyt 
ei rakenneta kalseita edustuskoteja, 
joissa kukaan ei oikeasti asu, vaan lä-
heistä, lämmintä ja turvallista. Kotoi-
lu on saatava myös kaikkiin laitos-
ympäristöihin! Kodikasta, mukavaa 
ja yksilöllistä tarvitaan kaikkien elä-
mään. 

Yhä enemmän yksin?
Samaan aikaan maailmalla on käyn-
nissä kehitys, jota sosiologit kummas-
televat. Miljoonia vuosia ihmiset ovat 
asuneet yhdessä. Luolissa, jurtissa, 
teltoissa, majoissa, aina paljon ih-
misiä yhdessä. Sitten suurperheinä, 
kommuu neina, kotitalouksissa. Nyt 
globaali trendi on muuttumassa. "Kun 
ihmiset ovat vuosituhansia asuneet 
aina yhdessä, he ovat viime vuosi-
sadan kehityksen tuloksena pääty-
neet ihmis kunnan ensimmäiseen va-
kavaan ja laajaan yksinasumisen ko-
keiluun", sosiologi Eric Klinenberg 
arvioi. Se koskee nuoria, opiskelijoita, 
sinkkuja, ja vanhoja ihmisiä. Vanhus-
ten yksin asuminen lisääntyy myös 
maissa, joissa se on kulttuurisesti vie-
rasta, kuten Kiinassa ja Japanissa.

Yksin asuminen ei tietenkään mer-

kitse yksinäisyyttä. Yksin on oma her-
ransa ja rouvansa, voi päättää mitä 
tehdään ja milloin. 

Palvelut kotiin!
Palveluille kotona asuminen asettaa 
todella suuren haasteen. Enkä nyt 
puhu pelkästään sosiaali- ja terveys-
palveluista, vaan ihan kaikesta: kirjas-
toista, posteista, pankeista ja kaupois-
ta. Jos vanhusten palveluille asete-
taan vaatimus, että niiden on oltava 
innovatiivisia, nopeita ja halpoja, sa-
mat vaatimukset pitää ulottaa ihan 
kaikkeen muuhunkin. Jos jäätelö-
autot ovat mahdollisia, mikseivät sit-
ten kotiin tulevat pankit ja postit. Jos 

kauppa keskittää – mikä on mieles-
täni kovin valitettavaa – sen tulisi sa-
malla kehittää asiakaspalveluja ko-
tiin eikä syytää kustannuksia sosiaali-
sektorille. Kotipalvelut juoksuttavat 
vanhusten kauppa-asioita, vaikka 
se olisi vähittäiskaupan oma tehtä-
vä, miten innovatiivisesti sen sitten 
teki sivätkin.

No, tiedän, nettikauppa on olemas-
sa. Voivoi, miten alkutekijöissään! Ai-
kaa sählääntyy, virheitä tulee, eikä ta-
vara vastaa odotuksia. Saamme var-
maan vielä antaa vuosikymmenen 
verran kriittistä asiakaspalautetta, 
ennen kuin tämä toimii. Sitten, kun 
tietokoneet ja iPadit toimivat puhe-
komennolla ja rakentavat suoran yh-
teyden käyttäjän ja palveluntarjoajan 
välille, ehkä asiat ovat vähän parem-
min. Ja on turha odottaa, että kaikki 
vanhat ihmiset suostuisivat koneen 
orjiksi. Innovoikaa, pankit, postit ja 
kaupat! Me tarvitsemme uuden laista 
otetta! 

Ihmisiä tarvitaan
Vanhojen ihmisten palveluihin tar-
vitaan kuitenkin ihmisiä. Inhimilli-
nen kontakti on hoivan tärkein ele-
mentti. Katsokaa, miten turvallisuus-
sektori kasvaa! Onko tuo kaikki tar-
peen, nuo ronskit nuoret miehet jou-
tilaina seiso massa sairaaloissa ja eri-
laisissa vartiointitehtävissä. Meillähän 
voisi olla heille tarjolla kiinnostavaa 
työtä koti palveluissa, ei tarvitsisi seis-
tä joutilaana, vaan voisi käyttää lah-
jojaan ihmis kontakteissa, ne ovat pal-
jon palkitsevampia.

Vanhojen ihmisten palveluissa on 
tulevaisuus. Siellä on tärkeää työtä, 
joka voimaannuttaa tekijäänsä. Siel-
lä on mahdollisuus jatkuvaan itsensä 
kehittämiseen. Samalla tarvitaan ko-
ko palveluvalikon monipuolista ke-
hittämistä, palveludesignia. Tulkaa-
pa innovoijat mukaan! 
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Merja SalankoVuorela on teh
nyt pitkän päivätyön omais
hoitajien asioiden parissa. 
Omaishoitajat ja Läheiset Liit
to ry perustettiin vuonna 1991, 
ja SalankoVuorela on toimi
nut koko ajan liiton toiminnan
johtajana. Hän jäi eläkkeelle tä
nä syksynä. SalankoVuorelan 
22 toiminnanjohtajavuoden ai
kana omaishoitajan asemassa 
on tapahtunut paljon muutok
sia.
– Silloin kun liitto perustettiin, omais
hoitajia ei vielä kutsuttu omaishoita
jiksi. He olivat vanhusten omaisia. 
Omaiset eivät myöskään saaneet 
yhteis kunnalta tukea. Joitakin yksit
täisiä kokeiluja oli siellä täällä. Yhteis
kunnan tavoite oli enemmänkin se, 
että miten saataisiin omaiset käy
mään laitoksissa hoidetta vien luona. 
Laitoshoito oli silloin vielä vahvoilla, 
Merja Salanko-Vuorela muistelee.

Omaishoitajat ja Läheiset Liit
to ry aloitti toimintansa vanhusten 
omaisten parissa. Sittemmin omais
hoito on laajentunut, ja mukaan on 
tullut mm. vammaisten ja mielen
terveyskuntoutujien omaishoitajia. 
Omaishoitajista ja hoidettavista kui
tenkin ylivoimaisesti suurin osa on 
vanhuksia.

– Matkan varrella on tapahtunut 
paljon parannuksia. Laki omaishoita
jien tuesta saatiin 2006. Tällä hetkel
lä Suomessa on noin 60 000 omais
hoitajaa, joista 40 000:lla on sopimus 
omaishoidosta. Loputkin 20 000 pi
täisi saada sopimuksen piiriin. Vuo
sittain tehdään noin 1700 sopimusta.

– Suurin ongelma on se, että 
omaishoitajat ovat keskenään hyvin 
eriarvoisessa asemassa, koska eri 
kunnissa toteutetaan omais hoidon 
tukea hyvin eri tavoin. Kunnat ei
vät myöskään informoi kunnolla nii
tä ihmisiä, jotka olisivat oikeutettu

Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman väliraportti:

Omaishoitajan asemaa pyritään parantamaan

ja omaishoidon tukeen. Nykyisessä 
laissa ei myöskään ole omaishoita
jalla oikein kunnon roolia. Hän on 
ikään kuin sivutuote toteuttamassa 
sitä palvelua.

Omaishoidon kehittämis
ohjelma ensimmäistä kertaa
Suomessa on valmisteilla ensim
mäinen kansallinen omaishoidon 
kehittämis ohjelma. Kehittämisohjel
man tarpeellisuus on tullut esille mm. 
nykyisen hallitusohjelman, kansalli
sen muistiohjelman ja uuden vanhus
palvelulain myötä. Työryhmän väli
raportti valmistui kesällä, loppura
portti valmistuu ensi vuoden alussa. 

– Nykyinen laki lähtee siitä, että 
omaishoitaja on se, joka on tehnyt 

kunnan kanssa sopimuksen. Omais
hoidon kehittämisohjelma pyrkii eri
tyisesti siihen, että kaikki raskasta 
hoitoa vaativien hoidettavien omais
hoitajat saisivat solmittua omais
hoidon sopimuksen, ja että korvaus 
olisi samansuuruinen kaikille hoidon 
ja huolenpidon sitovuuden ja vaati
vuuden mukaan, riippumatta siitä, 
missä kunnassa asuu. Nythän on epä
oikeudenmukaista, että osa omais
hoitajista saa korvauksen, osa ei.

– Kehittämisohjelmassa yhtenä 
tavoitteena on laki sopimusomais
hoitajuudesta, ja että omaishoita
juus turvattaisiin yhdeksi hoito
muodoksi. Hoitomuotoa valittaes
sa arvioidaan myös palveluiden tar
ve. Hoito palkkio nähdään korvauk

Merja Salanko
Vuorela on tyy
tyväinen siihen, 
että omaishoito 
saa viimeinen
kin kehittämis
ohjelman – en
simmäisen la
jissaan.
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Omaishoitajan asemaa pyritään parantamaan
sena omaishoitajan hoitotehtävistä, 
ei sosiaaliturva etuutena.

– Samaten pyritään huomioimaan 
ne ihmiset, jotka eivät ole virallisia 
omaishoitajia, mutta jotka kuiten
kin jollain tavalla hoitavat omaisiaan. 
Tällaisia ihmisiä on noin 240 000. 
Tällä hetkellä kunnat eivät lainkaan 
huomioi näitä muita hoitajia. Tavoi
te on se, että heidänkin apunsa kirja
taan kunnan papereihin – se helpot
taisi palveluiden saantia. Ammatti
laisten koulutuksessa pyritään otta
maan huomioon omaishoito yhtenä 
hoitomuotona.

SalankoVuorela huomauttaa, et
tä erilaisilla toimintakyky ja muilla 
mittareilla ollaan voitu säädellä si
tä, minkä kuntoiseksi ihminen on 
voitu määritellä. Tämän määrittelyn 
mukaan on määräytynyt se, pääsee
kö ihminen omaishoidon piiriin se
kä hoidon tarve. Esimerkiksi Ruot
sissa on vain voinut ilmoittaa "Minä 
olen omaishoitaja".

– Omaishoidon kehittämisohjel
ma lähtee siitä, että joka tapaukses
sa ihminen tarvitsee hoitoa. Sen jäl
keen arvioidaan eri hoitomuodot, ja 
omaishoito on mukana yhtenä hoito
muotona.

Järjestöjen asemaa 
selkeytetään
– Nykyisin on vähän pallotte
lua kunnan ja järjestöjen välillä sii
tä, mikä tehtävä kuuluu kenellekin. 
Kehittämis ohjelmassa järjestöjen ja 
seurakuntien roolia omaishoitajien 
tukena selkeytetään. Neuvonta, kou
lutus, valmennus, vertaistuki, virkis
tys ja vapaaehtoistyö soveltuvat jär
jestöjen ja seurakuntien tehtäviksi, 
niiltä osin kuin ne eivät sisälly kun
nan lakisääteisiin tehtäviin. Tämä toi
votaan otettavaksi huomioon Raha
automaattiyhdistyksen avustuksissa 
järjestöille.

Omaishoidon kehittämisohjelmas
sa on myös erilaisia taloudellisia mal
leja ja laskelmia omaishoidon kus
tannuksista. Merja SalankoVuore
la muistuttaa, että omaishoito tulee 
joka tapauksessa halvemmaksi kuin 
laitoshoito. Tämän vuoksi olisin tär
keää, että kaikki omaishoidon sopi
mukseen oikeutetut saisivat sopi
muksen, ja siten taloudellista turvaa 
– vaikka edes pienenkin. 

– Erilaisia työelämän joustoja on 
jo nykyään hyvin, mutta niitä olisi 
osattava paremmin käyttää hyödyk
si. Työelämän joustoista pitäisi tie
dottaa paremmin, ja myös työnan
tajien joustamista toivotaan, Salan
koVuorela kertoo.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Omaishoidon kehittämisohjelman yhtenä tavoitteena on omaishoidon ar
vostuksen lisääminen. Kehittämisohjelmaan sisältyy myös omais hoidon 
määrittelyä.

– Omaishoito on arvostettu sopimusomaishoitona tai muuna omais
hoitona toteutettu hoitomuoto, joka eri toimijoiden yhteistyönä mah
dollistaa hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien henkilöiden kotona asumi
sen sekä edistää hoidettavien ja hoitajien hyvinvointia, Merja Salanko-
Vuorela kiteyttää.

Omaishoito on hoitomuoto, jonka omaishoitaja toteuttaa tarvitta vien 
palveluiden tuella, kun hoidettavan hoidon ja huolenpidon, ohjauksen 
ja valvonnan tarve on selvitetty sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain, 
vammais palvelulain tai kehitysvammalain perusteella. Omaishoito voi
daan valita hoitomuodoksi, mikäli hoidettavan arvioidaan olevan hoidon 
tai huolenpidon tarpeessa ja hänellä on omaishoitajaksi halukas tai sovel
tuva omainen tai läheinen, jonka osaltaan voi vastata hoidosta tai huolen
pidosta tarvittaessa omaishoitoa tukevien palvelujen avulla.

Sopimusomaishoitaja on omaishoitaja, jonka on tehnyt kunnan kans
sa omaishoidon sopimuksen, jossa määritellään, miltä osin omaishoitaja 
vastaa hoidettavan hoidon tai huolenpidon tarpeeseen ja millaista tukea 
hän saa tehtävänsä toteuttamiseen.

Omaishoitaja on henkilö, joka hoitaa omaistaan tai läheistään ilman 
kunnan tai omaishoitajan välillä solmittavaa sopimusta.

Kehittämisohjelman määrittelyä 
omaishoidosta

”Omaishoidon ke-
hittämisohjelma pyrkii 
erityisesti siihen, että 
kaikki raskasta hoitoa 
vaativien hoidettavien 
omaishoitajat saisivat 
solmittua omaishoidon 
sopimuksen, ja että kor-
vaus olisi samansuurui-
nen kaikille hoidon ja 
huolenpidon sitovuuden 
ja vaativuuden mukaan.
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Suomi on sijalla 15, Ruotsi on 
paras, HelpAge International 
järjestön uudessa vanhojen 
ihmisten hyvinvointiindek
sissä. Global Age Watch Index 
julkistettiin 1.10. Globaali ikä
indeksi kuvaa vanhojen ihmis
ten toimeentuloa, terveyttä ja 
elämän laatua. Kaikki Pohjois
maat sijoittuvat 20 parhaan 
joukkoon. Ruotsin jälkeen Nor
ja on toisena, Islanti yhdeksän
tenä ja Tanska sijalla 17. 
Indeksissä kiinnitetään huomiota 
neljään eri alueeseen: vanhojen ih
misten toimeentuloon, terveyteen, 
koulutukseen ja työllistymiseen se
kä elinympäristön ikäystävällisyy
teen. Indeksin laatimiseen on osal
listunut joukko nimekkäitä tutkijoi
ta ympäri maailmaa. Indeksin laati
jat korostavat, että kyseessä on vasta 
ensimmäinen harjoitus, joten tieto
pohjassa on vielä parannettavaa. 

– Indeksin pohjana ovat tämän 
hetken parhaat käytettävissä ole
vat tilastot esimerkiksi Maailman 
Terveys järjestöltä ja Maailmanpan
kilta. Eläkkeistä tiedetään paljon, 
mutta vanhojen ihmisten mielenter
veydestä tai elinympäristöstä on vä
hemmän dataa, Ashgar Zaidi, Sout
hamptonin yliopiston kansainvälisen 
sosiaali politiikan professori sanoo.

Suomen sijoitusta tässä kansain
välisessä indeksissä heikentävät van
hojen ikäluokkien heikko koulutus 
ja erityisesti vanhojen naisten pienet 
eläkkeet. Eräänä mittarina on HLE, 
Healthy Life Expectancy, eli odotet
tavissa olevien terveiden ikävuosien 
määrä vanhuudessa. Suomalaiset tut
kijat kiinnittävät huomiota siihen, et
tä Suomessa tilanne on parantunut 
huomattavasti viime aikoina, mut

Maailman maat arvioitu: indeksi kertoo, miten vanhojen ihmisten elämä sujuu

Ruotsi paras, Suomen sijoitus 
viidestoista

ta se ei vie
lä heijastu 
käytettyihin 
kansainväli
siin mittarei
hin. 

S u o m e n 
edellä olivat 
Euroopan mais
ta Ruotsi, Norja, 
Saksa, Alanko
maat, Sveitsi, Is
lanti, Itävalta ja 
Englanti. Näissä maissa elinympäris
tön ikäystävällisyys on hyvällä tasolla. 
Elinympäristön ikäystävällisyys tar
koittaa mm. liikennettä, yleistä tur
vallisuutta ja avun saannin läheisil
tä ihmisiltä.

Ikä vaatii toimia!
– Meidän on päästävä eroon huo
nosti suunnitellusta ja toteutetusta 
ikäpolitiikasta. Tarvitaan kansallisia 
suunnitelmia, joissa sosiaalisesti ja 
taloudellisesti aktiiviset vanhat ih
miset nähdään yhteiskunnan voima
varana”, Sylvia Beales, HelpAge 
Inter nationalin strategisten kump
panuuksien johtaja sanoo.

– Kun investoimme ikääntyvien 
omaan osallistumiseen ja hyvinvoin
tiin, rakennamme vahvempia ja vau
raampia yhteiskuntia. Kun huoleh
dimme hyvin ikääntyvien terveydestä 
ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, tuem
me itsenäistä elämää ja estämme en
nalta vanhuusiän köyhyyttä. 

Lokakuun ensimmäistä päivää 
vietetään kansainvälisesti vanhojen 
toiminta päivänä tunnuksella ADA, 
Age Demands Action eli Ikä Vaatii 
Toimia. HelpAge International joh
taa toimia globaalisti, Suomessa asial
la on Valtaa Vanhuus liike. 

– Van
hat ihmiset eivät ole 

mikään harmaa massa, vaan joukko 
keskenään hyvin erilaisia ihmisiä. Li
säksi kuusikymppiset ovat kokeneet 
erilaisia asioita elämässään kuin yh
deksänkymppiset. Olisi syytä tun
tea paremmin eri ikäryhmien elä
mänolosuhteet ja mielipiteet. Meil
tä ei yleensä kysytä! Valtaa Vanhuus 
liikkeen eräänä mottona onkin: Ky
sy, älä oleta!, Vappu Taipale, Val
taa vanhuusliikkeen tämän vuoden 
puheenj ohtaja painottaa. 

Hallitusten on nostettava van
hat ihmiset yhteiskuntien voimava
raksi. Vuonna 2000 maailmassa oli 
ensimmäistä kertaa enemmän yli 
60vuotiai ta kuin alle 5vuotiaita. 
Kymmenen vuoden kuluttua van
hojen ihmisten määrä tulee ylittä
mään miljardin ihmisen rajapyykin. 

Myös kansantaloudet ikääntyvät, 
ja kulutuksen painopiste siirtyy van
hempiin ikäluokkiin. Vuonna 2010 
maailmassa oli jo 23 maata, joissa 
yli 65vuotiaiden ikäluokat kulutti
vat enemmän rahaa kuin nuorten 
ikäluokat (alle 19vuotiaat). Suomi 
on näiden maiden joukossa. Vielä 
30 vuotta sitten tällaisia talouksia ei 
ollut lainkaan. 

Raportti HelpAge Internationa
lin sivuilla: 
www.helpage.org/globalagewatch/
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Aika: 16.11.2013 kello 9.30–15.30
Paikka: Sokos Hotelli Ilves, Hatanpään valtatie 1, 
33100 Tampere
Sisältö: Edustajakokousseminaarissa sisältönä ovat 
vanhusten huollon ajankohtaiset aiheet. Katsaus uu-
teen vanhus palvelulakiin. Miten laki mahdollistaa 
tulevaisuudessa hyvän ikääntymisen? Miten muut 
lainsäädännön muutokset vaikuttavat toimintaam-
me ja arkeen? Lisäksi seminaarissa on katsaus yksi-
tyisten hoivapalvelujen tulevaisuuteen ja alan brän-
däykseen.
Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu vanhus-
palveluja tuottavien yhteisöjen luottamushenkilöil-
le, johdolle, alan ammattilaisille sekä kaikille muille 
asiasta kiinnostuneille.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut 
tahot 180 €. Edustajakokouspakettiin sisältyy myös 
seminaariin osallistuminen. Hinta ilmoitetaan myö-
hemmin.
Ilmoittautuminen: 30.10.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Virpi Dufva, puh. 
(09) 7745 9011 tai virpi.dufva@valli.fi.

Ohjelma
9.30  Aamukahvi ja ilmoittautuminen
10.00  Seminaarin avaus (videotervehdys) 
Presidentti, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton kunnia-
puheenjohtaja Tarja Halonen 

VALLIN KOULUTUKSIA

10.15  Katsaus vanhustenhuollon lainsäädäntöön ja 
muihin ajankohtaisiin asioihin
(puhuja varmistuu myöhemmin) 
11.15  Lounas
12.15  ”Identiteetti esiin ja valot päälle!”
Kumppanuusjohtaja Vesa Lahtinen, Think Creative Fin-
land Oy
12.45  Yksityisen hoiva-alan tulevaisuus 
Professori Pekka Rissanen, Terveystaloustieteen laitos, 
Tampereen yliopisto 
13.30  Voimaa jäsenjärjestöille - kaikki osallistumaan 
ja vuorovaikuttamaan  
Puheenjohtaja Vappu Taipale, Vanhus- ja lähimmäis-
palvelun liitto ry
14.00  Kahvi
14.30  TampereSenior -ohjelma
Ohjelmajohtaja Mari Patronen, Tampereen kaupunki
15.15  Lähtö Kuuselan palvelukeskukseen ja tutus-
tuminen Kampus-hankkeeseen (bussikuljetus)
Esittelijänä seniorikeskuksen johtaja Tiina-Riitta Stavén, 
Pirkanmaan Senioripalvelut Oy 
n. klo 17 Paluu Sokos Hotel Ilvekseen
19.00–20.30 Tampereen kaupungin vastaanotto Raa-
tihuoneella
Keskustori 10, Tampere.

Aika: 26.11.2013 klo 9.30–16.00
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeen-
tie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
Kohderyhmä: Koulutus soveltuu viestinnästä vas-
taaville ja sitä oman toimensa ohella tekeville työn-
tekijöille, luottamusjohdolle ja vapaaehtoisille. Koulu-
tuksen tarkka sisältö räätälöidään osallistujien tarpei-
den mukaan ennakkokyselyn perusteella
Sisältö: Koulutuspäivässä käsitellään vanhustyö-
tä tekevien yhdistysten ja järjestöjen tavallisimpia 
viestintä haasteita, ja opitaan ratkaisemaan niitä niin 
että työ tuottaa tulosta.
Kouluttajina järjestöviestinnän asiantuntija Noora Joki-
nen ja some-kouluttaja Piritta Seppälä. Koulutukseen 
ilmoittautuneet tekevät ennakkotehtävän.
Koulutuksessa käsitellään seuraavia osa-alueita:

MAHDOLLISUUKSIEN TULEVAISUUS –EDUSTAJAKOKOUSSEMINAARI

* Nimi näkyviin & työ tunnetuksi. Miten tavoittaa ak-
tiivisen viestinnän avulla uudet asiakkaat, omaiset ja 
yhteistyökumppanit? Miten markkinoida palveluita ja 
kertoa työn tuloksista pienillä resursseilla?
* Sisäinen viestintä. Miten viestiä innostavasti ja te-
hokkaasti jäsenille ja vapaaehtoisille? 
* Kriisiviestintä: Tiukat tilanteet haltuun. Miten viestiä 
ulkoisesti ja sisäisesti kriisitilanteessa? Miten valmis-
tautua kriisiviestintään?
* Netti ja sosiaalinen media. Mitä annettavaa sosiaali-
sella medialla on vanhusalalle? 
Ilmoittautuminen: 5.11.2013 mennessä www.valli.fi
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut 
tahot 180 €.
Lisätiedot: toimitussihteeri Kari Uittomäki, puh. 
(09) 7745 9021 tai kari.uittomaki@valli.fi.

VANHUSTYÖN VIESTINTÄ LENTOON!
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Syksyllä 2012 Vallia pyydettiin 
kerto maan toiminnastaan Sosiaali 
ja terveys ministeriössä vieraileval
le suurelle kiinalaiselle delegaatiolle. 
Tavanomaiseen tapaan vaihdoimme 
vieraiden kanssa käyntikortteja. Kun 
etsiskelin kiinalaista kirjoittajaa Jour
nal of  Gerontechnologyyn, kansain
väliseen ikäteknologian lehteen, tar
tuin professori Zhu Yongin korttiin 
muistaen tuon ystävällisen miehen 
Kiinan kansallisesta ikääntymisko
miteasta (China National Commit
tee on Ageing, CNCA). Tästä kon
taktista syntyi kutsu käydä paikalla, 
kun olimme Ilkan kanssa Mongo
lian matkallamme vuorokauden Bei
jingissä. Minua jännitti tuhottomas
ti ehtisimmekö ollenkaan laitokseen 
virkaajan puitteissa, Beijingin liiken
ne kun on hirmuisen hidasta ja tuk
koista. Lentokentältä taksiin ja osoit
teeseen Jia 57, An Ding Men Wai Da 
Jie, ja onnistuimme! 

Meidät kutsutaan perinteiseen 
kiinalaiseen neuvotteluhuoneeseen, 
jossa on mukavia sohvia ja pieniä 
pöytiä vihreän teen nauttimista var
ten. Professori Zhu itse ei ole pai
kalla, mutta laitosta esittelevät vara
johtaja Wang Xun sekä kansainvälis
ten asioiden johtaja Xiao Hongyan. 
Tunnelma on rento ja ilma piiri in
tellektuaalinen. Saamme myös poik
keuksellisen hyviä englannin kielisiä 
esitteitä.

CNCA perustettiin jo 1982, YK:n 
ensimmäisen ikääntymisen huippu
kokouksen aikoihin. Sen arvion mu
kaan Kiinasta tuli ikääntyvä yhteis
kunta vuonna 1999. Nyt Kiinassa 
asuu viidennes maailman vanhois
ta ihmisistä. "Niinpä, teillä on yli 
60vuotiaita jo 200 miljoonaa", Ilk
ka toteaa. "Ei, ei!", professori Wang 
huudahtaa. "Oikea luku on 197 mil

Kiinan kansalliseen ikääntymiskomiteaan 
CNCAan tutustumassa

joonaa tällä hetkellä!". Tarkkuus on 
tärkeää. Laitos on arvioinut, että 
vuoden 2050 tienoilla vanhoja on 
puoli miljardia. Erityinen piirre on 
hyvin vanhojen määrän nopea lisään
tyminen, joten yli 80vuotiaita arvioi
daan olevan vuonna 2050 jo sata mil
joonaa. Päätähuimaavia lukuja!

Vuonna 1996 Kiinassa säädettiin 
laki vanhojen ihmisten oikeuksien ja 
etujen suojelemisesta. Lasten odote
taan vastaavan vanhempiensa loppu
elämän tarpeista, mutta hallitus tar
joaa minimiturvan niille ikäihmisil
le, joilla ei ole lapsia tai joiden lapset 
eivät ole kykeneviä huoltamaan van
huksiaan. Äskettäin hallitus velvoitti 
lapset tapaamaan vanhempiaan sään
nöllisesti. Tämä säädös herätti ihme
tystä erityisesti kiinalaisten matka
työläisten parissa, monella kun kes
tää päiväkausia matkustaa vanhem
piensa luokse. Hallitus on joutunut 
myös käynnistämään erityisen tuki
ohjelman 900 miljoonaisen maan
viljelijäväestön vanhuksille. 

"Tulevaan kansalliseen strategiaan 
rakennetaan neljä tärkeää tavoitet
ta", professori Wang selittää. "En
simmäisenä tulee talous. 30–49 vuo
tiaiden pitäisi nyt ajatella omaa tule

vaisuuttaan ja vanhuutensa turvaa. 
Toisena on asuminen, nyt kehitel
lään erityisesti erilaisia ryhmäasumi
sen muotoja. Kolmantena on laajen
nettava ikäihmisten palveluja, ja nel
jäs, se on tärkein: elämän tarkoitus. 
Vanhat ihmiset on saatava osaksi 
yhteis kuntaa."

Yllätykseksemme isäntämme kysy
vät meidän mielipidettämme. "Olisi
ko Kiinan viisasta rakentaa tulevai
suus veropohjaisten palvelujen vai 
vakuutuspohjan varaan?"  CNCA on 
käynyt tutustumassa sekä Hollannin 
vanhustenhuollon vakuutusjärjestel
mään että suomalaiseen ja tanska
laiseen veromalliin. "Kaikkialla va
litellaan, että rahat eivät riitä". Näin 
pääsemme puhumaan hyvin voinnin 
edistämisestä ja Vallin resurssi
keskusmallista. Oikea matalien kus
tannusten politiikka, "low cost stra
tegy" rakentuu panostamalla ikä
ihmisten mielenterveyteen, kuntoon 
ja toimintamahdollisuuksiin, siis elä
män mielekkyyteen. Sehän oli Kiinal
lekin se tärkein asia, vanhojen ihmis
ten elämän tarkoitus.

Teksti: 
Vappu Taipale

Ilkka ja Vappu Taipale tapasivat Kiinan kansallisen ikääntymiskomitean vara
johtaja Wang Xun Beijingissä.
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Kotihoitoa 
vai kotona 
asumisen 

tukea?

Rakensimme reilut kaksikymmen
tä vuotta sitten talon, johon tuli 
korkeal la olevat kattoikkunat. Kun 
pohdimme niiden pesemistä, eh
dotin leikilläni, että odottaisimme 
niin kauan, kunnes olemme eläk
keellä jotta voisimme pyytää kodin
hoitajan pesemään ne. Kotihoidon 
toimen kuvat ovat kuitenkin ehtineet 
jo muuttua moneen otteeseen sen jäl
keen. Kun anoppini viimeisinä vuosi
naan tarvitsi kotihoitoa työpäiväm
me aikaan, saimme vuoden alussa 
pitkän listan tehtävistä, jotka eivät 
kuulu kotihoidon piiriin. 

Mitä sitten itse toivoisin tai odot
taisin kotihoidolta jos ja kun joskus 
olen sen tarpeessa? Tavoitteena on, 
että jokainen saisi asua kodissaan 
mahdollisimman pitkään. Jos olisin 
järkevä, muuttaisin jo hyvissä ajoin 
ennen toimintakykyni menettämistä 
esteettömään asuntoon, jossa ehtisin 
jo kotiutua ja oppia tuntemaan se
kä asunnon että sen ympäristön ko
dikseni. Jos olisin siinä vaiheessa yk
sin, muuttaisin taloon, jossa on pal
jon eriikäisiä henkilöitä ja perhei
tä, jotta saisin tarvittaessa seuraa ja 
apua pieniin tarpeisiin. Tällöin myös 
tarvittava hoito olisi mahdollista jär
jestää samassa ympäristössä. Toisaal
ta kuitenkin tunneihmisenä arvelen 
haluavani asua mahdollisimman pit
kään nykyisessä kodissani, johon liit
tyy paljon erilaisia muistoja ja tuntei
ta ja joka on suunniteltu tukemaan 
omaa elämäntapaani. 

Onko sitten kotihoito sanana oi
kea kuvaamaan sitä, mitä tarvitaan? 
Voisiko kotona asumisen tuki kuvata 
paremmin sitä palvelukokonaisuut
ta, joka olisi mielekäs ja tarpeellinen? 
Siihen voisi sisällyttää paljon muuta
kin kuin hoitoa. Tukea voi tarvita jo 
paljon ennen kuin varsinaista hoitoa. 
Kotona yksin asuvan maailma supis
tuu neljän seinän sisään, jos liikkumi
nen ulos kotoa tulee vaikeaksi. Myös 
eri aistien heikentyminen voi rajoit
taa sosiaalista kanssakäymistä. Mi

käli kotona asuva saisi helposti apua 
liikkumiseen tai kumppanin osallis
tua erilaisiin harrastuksiin ja yhteis
kunnalliseen elämään, hänen muu
kin toimintakyky säilyisi huomatta
vasti pidempään. Turvattomuuden 
tunne saa yksinäisen hakemaan ole
massa olevia palveluja, vaikka var
sinainen tarve olisi johonkin muu
hun. Vastikään julkaistun tutkimuk
sen mukaan ikäihmiset ovat valmii

ta maksamaan palveluistaan, kun
han ne edesauttavat kotona asumis
ta. Kaiken palvelun ei siis tarvitse olla 
kunnan järjestämää, vaan se voi olla 
joko yksityisen, järjestön tai vapaa
ehtoisen hoitamaa. Kuitenkin olisi 
hyvä olla jokin taho, joka olisi tie
toinen ja pystyisi antamaan tietoa eri 
vaihtoehdoista ja mahdollisesti orga
ni   soimaan tarvittavat tukitoimet. 

Ikäihmisen arjessa toimintakyvyn 
muutos näkyy ensimmäisenä asiois
sa, jotka eivät ole välttämättä elin
tärkeitä: asunnon puhtaanapidos
sa, oman ulkoisen olemuksen hoi
dossa ja ravinnon yksipuolistumi
sessa. Näihin asioihin avun antami
nen on säästöpaineissa karsittu kun
nissa joko kokonaan tai minimiinsä. 
Kaikki nämä kuitenkin vaikuttavat 
moneen hyvinvoinnin osatekijään. 
Sosiaa linen kanssakäyminen vähe
nee, ellei aikaisemmin siistiin kotiin 
voi kutsua vieraita, tai ei itse jaksa pu
keutua mennäkseen ihmisten ilmoil
le. Kaikilla ei ole vara ostaa palveluja 
yksityisiltä näihin asioihin. Työnteki
jän kannalta taas arkiset tehtävät oli
sivat mitä luontevin tapa tehdä vaik
kapa muistelutyötä tekemällä asioita 
yhdessä asiakkaan kanssa. Kaikessa 
arkisessa tekemisessä olisi mahdol
lisuus käyttää sosiokulttuurista työ
otetta ilman, että se olisi jokin irral
linen osa asiakastyötä. 

Olisiko mahdollista, että kunnat 
säästäisivät sijoittamalla enemmän 
varoja ennaltaehkäisevään työhön? 
Se voisi muutaman vuoden ajan ol
la kalliimpaa, mutta saisi aikaan suu
riakin säästöjä ihmisten toimintaky
vyn kohenemisessa ja aktiivisuuden 
lisääntymisessä.

Alli Rinne
Lehtori

Lahden Lähimmäispalvelun 
johtokunnan puheenjohtaja
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Lasse Lehtinen: NättiJussi  Suomalai
sen seikkailijan elämäkerta
Kustannusosakeyhtiö Paasilinna 2012

"...mutta sittenpä alkoi kaukana poh
joisella taivaanrannalla näkyä valoa. 
Ihmeteltiin, mikä tuo outo loimotus 
on, joka lähestyy? – Minä vilkaisin ja 
totesin, että autoni valothan ne sieltä 
saapuivat." Siihen päätti isäni jutun 
siitä, kun Nätti-Jussi kiidätti synnyt
täjää Rovaniemelle valoakin nopeam
min. Isä oli tutustunut Lapin kuului
saan tarinaniskijään Nätti Jussiin so
tien jälkeen PohjoisSuomen savo
toilla työnjohtajana toimiess aan ja 
kertoi tämän tarinoita laahaavalla 
nuotilla, NättiJussin omaa puheen
partta matkien.

Jussi Nätti (1880–1964) oli synty
nyt KeskiSuomessa, mutta saavut
ti tarinankertojan maineensa Lapin 
metsätyömailla ennen sotia ja niiden 
jälkeen. Kirjan  Nätti-Jussi – suomalai-
sen seikkailijan elämäkerta mukaan Jus
si oli nähnyt laajalti maailmaa.

Arto Paasilinna oli vuonna 1964 
Rovaniemellä haastatellakseen presi
dentti Kekkosta, mutta lopulta haas
tattelikin kiinnostavampaa henki
löä, NättiJussia! Paasilinna kuiten
kin hukkasi kallisarvoiset nauhat, ja 
kun ne lopulta löytyivät 2000luvul
la, Paasilinna ehti kirjoittaa vain alun 

elämäkerrasta ennen kuin hänen ter
veytensä petti; siksi teoksen saattoi 
loppuun Lasse Lehtinen.

Kirjan vauhdikas alku tempaa mu
kaansa. Huutolaispoika NättiJussi 
pakenee jo nuorena merille ja seilaa 
Afrikkaan. Hän ystävystyy laivalla jä
niksenä olleen tumman pojan kans
sa. Pojasta tulee sittemmin Etio pian 
keisari Haile Selassie. NättiJus
sin tie kulkee Afrikan kultakaivok
silta Ameriikkaan, punapuumetsiin 
ja intiaa nien pariin. Hän kiertää New 
Yorkin, Pietarin, Wienin ja Nizzan. 
Hän ehtii olla NeuvostoVenäjällä 
ja sittemmin pirtun salakuljettaja
na Suomessa. Ja paljon muuta. Jussi 
kaveeraa mm. Joe Kennedyn kans
sa, jonka pojalle Johnille sittemmin 
presidentti Kekkonen kertoi tervei
set NättiJussilta. Naisia Jussilla riitti 
mustasta tytöstä chippawaintiaaniin 
ja itävaltalaiseen herttuattareen, vaik
ka hänellä oli kampurajalka ja vain 
yksi kives.

Elämäkerran kaari ei kuitenkaan 
kanna loppuun saakka. NättiJus
sin tarinat – sellaisina kuin isältä nii
tä kuulin – rakentuivat tavanomai
sen alun jälkeen absurdien yksityis
kohtien kautta yllättävään kliimak
siin. Milloin oli Jussi voittanut po
keripelissä muiden värisuorat ja vii
toset, kun "minullapas olikin kutoi
set!", milloin taas NättiJussi oli oop
perassa paavin aitiossa, ja Hitler ky
syi Mussolinilta: "Kuka tuo toinen 
mies on?"; ja Mussolinin vastatessa, 
"Etkö nyt NättiJussia tunne", Hitler 
sanoi, että "Kyllä toki Jussin tunnen, 
mutta entäs tuo toinen?" 

Kirjassa tarina  virtaa uuvuttava
na puurona. Lisäksi lukija jää kaipaa
maan asiatietoa: miten tämä huikea 
kertomus liittyy oikean, verta ja lihaa 
olevan NättiJussin elämään?

Näistä puutteistaankin huolimat
ta elämäkerta on kulttuuriteko ja lu
kemisen arvoinen pala pohjoissuo
malaista historiaa. Kirja osoittaa, et
tä NättiJussilla oli hyvä mielikuvitus 
ja kirjan lukija voi aavistaa, että Nätti
Jussilla oli myös hyvät kertojan lahjat.

Eeva Leinonen

Jussi Simpura ja Jussi Melkas: Tilastot 
käyttöön! Opas tilastojen maailmaan
Gaudeamus 2013

Tilastot ovat yhteisesti sovittuja ta
poja kuvata maailman tilaa, mut
ta se miten niitä luetaan, tulkitaan 
ja käytetään vaikuttaa siihen, min
kälaisia käsityksiä maailmasta syn
tyy. Tilastot ovat alun perin synty
neet vallan pitäjien tarpeesta: min
kä verran valta kunnassa on voima
varoja. Pitkään valtioiden tuottamat 
tilastot olivatkin valtiosalaisuuksia. 
Nyky ajan demo kratioissa tilastot pal
velevat avoimuuden hengessä sekä 
vallan pitäjiä että kansalaisia.  Mi
tä tietäisimme ilman tilastoja ilmas
tonmuutoksesta, maailman taloudel
lisesta tilanteesta tai miten tekisimme 
terveyden huollon päätöksiä?

VTT Jussi Simpuran ja YTL Jus-
si Melkaksen mukavasti kirjoitet
tu kirja on hyödyllinen tietopaketti 
paitsi tilastoinnin historiasta myös 
siitä mitä tilastoidaan ja kuinka ti
lastointi poikkeaa eri maista toisis
taan. Kirja auttaa tilastojen lukijaa 
ja käyttäjää ymmärtämään tilasto
jen termino logiaa ja miten tilasto
ja voi lukea kriittisesti. Kirjoittajat 
ovat löytäneen herkullisia esimerkke
jä siitä, kuinka väärin käsityksiä syn
tyy, kun tilastojen luvussa "käytetään 
oiko teitä" esimerkiksi nuorisotyöttö
myyden määrästä. Tilastoja taidam
me käyttää kaikki, joten teos on oi
va suunnistus väline jokaiselle am
mattilaiselle!

Lea Stenberg
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Runsaasti 
hyvälaatuista 

maitoproteiinia 
myös ikääntyville

Pikarissa 

yli10 g 
proteiinia  

Pikarissa 
lähes 

20 g 
proteiinia  

Valio PROfeel® 
proteiinijogurtti 2 x 150 g 
laktoositon vihreä 
omena, vadelma, 
maustamaton ja mustikka-
mansikka
• Sileä rakenne
• D-vitaminoitu, laktoositon

Valio PROfeel® 
proteiinirahka 175 g
laktoositon aprikoosi, 
mustikka, mansikka ja 
vanilja
• Sydänmerkki-tuotteita
• Paksu, sileä rakenne
• Laktoositon

Valio PROfeel® 
proteiinijuoma 2,5 dl
UHT laktoositon vanilja, 
mansikka, kaakao ja 
maitokahvi
• Säilyy avaamattomana 

huoneenlämmössä
• Mukana pilli
• Nestemäinen rakenne
• D-vitaminoitu, laktoositon

Valio PROfeel® 
proteiinirahkarae 150 g 
HYLA® mandariini-
appelsiini ja kolme 
marjaa
• Rahkaa, jossa raejuusto  

rakeita 
• Vähälaktoosinen HYLA®      

tuote

Pikarissa 

yli16 g 
proteiinia  

Lue lisää ikäihmisten ravitsemuksesta www.valio.fi/ammattilaiset/ravitsemus

Voit myös tilata maksuttoman esitteen Aineksia ikääntyvän hyvään ravitsemukseen

Annos-
juomassa 

20 g 
proteiinia  

  

 
 

 

 

jo
st

a heraproteiinia 10 g

Ikääntyvä tarvitsee 
proteiinia päivässä 

1,2 – 2,0 g/painokilo.

UUTUUS!
Annos-

juomassa 

15 g 
proteiinia  

Valio PROfeel® 
proteiinijogurttijuoma 2,5 dl 
laktoositon sitrus ja 
mustaherukka-vadelma
• Makeutettu sokerilla ja 

steviakasvista saatavalla 
makeutusaineella

• Lisättyä sokeria vain 
2,2 g/100 g

• Nestemäinen rakenne
•  Laktoositon, D-vitaminoitu
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Hoitotyön eetos on kuvattu Ma
rianne Frilundin väitöskirjassa 
eettisinä ihanteina ja eettisinä 
mahdollisuuksina. 
Tiedonantajat omaksuivat eetti
siä arvoja kuten ihmisarvo, yhteisö, 
turvallisuus ja integriteetti. Eettisiä 
mahdollisuuksia kuvattiin käsitteillä 
kuten ihmisarvo, osallistuminen ja 
itse näisyys, turvallisuus, läheisyys tai 
etäisyys ja yhteisö. Jokaisessa katego
riassa löytyi entiteettejä, joita hoita
ja koki vaikeina ottaa huomioon. Tu
lokset osoittivat ristiriidan ihanteen 
ja mahdollisuuksien välillä.

Hoitaja koki esimerkiksi rajoitet
tuja mahdollisuuksia suojella van
husten integriteettiä, varsinkin jos 
vanhus osoitti laajaa kognitiivista 
heikentymistä. Samoin hoitaja koki 
vaikeuk sia tukea vanhusten autono
miaa ja osallistumista oman hoitonsa 
koske viin asioihin, kunnioittaa ikään
tyneen ihmisen päätöksiä ja toiveita 

Väitös ristiriidasta 
ihanteen ja 

mahdollisuuksien välillä 
hoidon alalla

ja pitää vanhus tietoisena terveyden
tilastaan. Aiemmissa tutkimuksissa 
tulokset ovat olleet vastaavia.

Ikääntyneiden ihmisarvo, itse
määräämisoikeus, integriteetti, tur
vallisuus ja yhteisö eivät olleet itses
tään selviä. Niiden näkyvyys hoito
työssä oli täysin riippuvaista yksit
täisestä hoitajasta, hänen asenteis
taan ja hänen eettisistä lähestymista
voistaan jokapäiväisessä hoito työssä. 
Aiemmat tutkimukset osoittivat, et
tä risti riita hoitajien ihanteiden ja 
koet tujen mahdollisuuksien välillä 
aiheut ti stressiä ja moraalista epätoi
voa hoita jalle. Tämä puolestaan johti 
huonompaan laatuun vanhusten hoi
dossa. Hoitajalla oli usein negatiivi
sia tunteita vanhusta kohtaan ja hä
nen hoidostaan tuli stereotyyppistä 
ja rutiininomaista toimintaa. Stressi 
ja ahdistus näkyivät tilanteissa jois
sa resurssit eivät olleet tasapainossa 
vanhusten hoidon tarpeiden, toivo
musten ja odotusten kanssa. Korkea 
hoitoisuustaso ja hoidon laatu olivat 
toisistaan riippuvaisia.

Väitöksen artikkelissa III ja VI tes
tattiin järjestelmää, joka on antanut 
hyviä tuloksia sairaalahoidossa hoi
toisuuden määrittämisessä, mutta jo
ta ei ole testattu vanhustenhoidossa. 
Järjestelmä koostuu kolmesta eri väli
neestä, joilla on mahdollista määri
tellä optimaalisen hoitoisuuden ta
so. Hoitoisuuden ja käytettävissä ole
vien resurssien välillä on oltava tasa
paino jotta ikääntyvälle ihmiselle voi
daan taata hyvää hoitoa. Hoitoisuu
den taso on tärkeä tieto terveyden
huollon johtajalle, hänen strategises
sa suunnittelussaan ja resurssien koh
dentamisessa.

Hoitoisuusluokittelu ja etiikka on 
sidottu yhteen teoreettiseen malliin. 
Tietoisuus eettisistä ihanteista luo 
ymmärrystä työryhmässä. Hoito
tarvetta arvioidessa otetaan huo
mioon potilaan eettiset toiveet ja 
odotukset. Eettisen keskustelun ja 
pohdinnan kautta muodostetaan eet
tinen suhtautumistapa sovittujen laa
tukriteerien mukaisesti. Eettisiä pää
töksiä tekevät eettisesti tietoiset hoi

tajat ja mahdollisuudet eettisiin lä
hestymistapoihin tulevat eettisesti 
tietoisilta johtajilta.
Marianne Frilundin väitöskirja hoitotie-
teen alalta En vårdvetenskaplig syntes mel-
lan vårdandets ethos och vårdintensitet tar-
kastettiin Åbo Akademissa 6.9.2013.

VTM Matti Näsin tutkimustu
losten mukaan nuoret kokevat 
tärkeiksi erilaiset nettiyhtei
söt. Ikääntyneiden aktiivinen 
informaatioteknologian käyt
tö on yhteydessä koettuun ter
veyteen.
Tutkimuksessa tarkasteltiin uuden 
informaatioteknologian käytön vai
kutuksia suomalaisten arkielämään 
kuluneen vuosikymmenen aikana.

Uuden informaatioteknologian 
käytön myötä esimerkiksi tiedon
hankinta sekä sosiaalisten suhtei
den luominen ja ylläpito ovat muut
tuneet merkittävästi.

– Uutta teknologiaa otetaan ny
kyään käyttöön jo varsin nuorella iäl
lä, mutta teknologioiden pitempiai

Ikä yksi keskeisimmistä 
digitaalisen 

eriarvoisuuden 
tekijöistä Suomessa

Marianne Frilund

Matti Näsi
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Työhyvinvoinnin kehittämisel
le on varattava aikaa, ja tulevai
suutta on visioitava yhteistyös
sä koko työyhteisön ja myös 
asiakkaiden kanssa. Työhyvin
voinnin kehittäminen edellyt
tää johtajilta innostavaa otetta, 
ja yhteisöä on motivoitava pro
sessin aikana todellisilla teoilla 
ja seuraamalla tavoitteiden to
teutumista.
Arja Jääskeläisen työhyvinvointia 
käsittelevä väitöskirja esittelee mallin 
työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Mal
li kannustaa työyhteisöä avoimeen 
keskusteluun, mikä puolestaan vah
vistaa yhteistyötä, yhteishenkeä ja 
oppimista työyhteisössä.

Työhyvinvoinnin kehittämisen ta
voitteena on vahvistaa työntekijän 
henkilökohtaista hyvinvointia ja pa
rantaa työn tuottavuutta sekä asiakas
tyytyväisyyttä. Mallissa työhyvinvoin
tia edistetään työn kehittämisen kaut
ta, sillä hyvinvointikokemus syntyy 
työn hallinnan ja mielekkyyden myö
tä.

Työhyvinvoinnin kehittämiselle tu
lee varata riittävästi aikaa kiireisestä 
arjesta huolimatta. Työyhteisöt teke
vät yhdessä suunnitelmia ja toteutta
vat niitä. Kaikille jäsenille on annet
tava mahdollisuus osallistua, sillä se 
lisää sitoutumista.

Yhteistyö ja 
tavoitteellisuus auttavat 

työhyvinvoinnin 
kehittämisessä

– Useimmissa toimintatutkimuk
sessa mukana olleissa työyhteisöis
sä koettiin, että yhteishenki parani 
ja yhteis työtä oli helpompi tehdä ke
hittämisprosessien aikana. Työyhtei
söillä oli mahdollisuus oppia yhdes
sä, Arja Jääskeläinen kertoo.

Esimiehillä on vastuu kehittämis
toiminnan aloituksesta ja ylläpitämi
sestä. Heillä tulisi olla tahtoa ja tai
toa kuulla koko työyhteisöä ja ohja
ta keskustelua. Innostava aloitus kan
nustaa jatkamaan kehittämistoimin
taa pitkäjänteisesti.

Kehittämismallissa innostava 
aloitus menetelmä on tulevaisuus
dialogi. Siinä visioidaan yhdessä hy
vää tulevaisuutta, mikä luo toivoa ja 
antaa työyhteisön jäsenille mahdolli
suuden tulla kuulluiksi. Tulevaisuus
dialogissa määritellään myös teot, jol
loin tulevaisuus ei jää vain kaukaisek
si, epätodelliseksi unelmaksi.

Innostus kehittämiseen säilyy, kun 
tavoitteita ja aikaan saatuja muutok
sia tarkastellaan säännöllisesti. Ke
hitystä tarkastellaan seurantapalave
reissa.

– Yhteisöissä yhteisiä keskustelu
ja pidettiin kehittämisprosessien par
haimpana antina. Keskustelut eivät 
kuitenkaan yksin riitä pitämään yl
lä kehittämisintoa. Tarvitaan todel
lisia muutoksia, niiden yhteistä tar
kastelua ja niistä oppimista, Jääske
läinen toteaa.

Asiakkaiden ottaminen mukaan 
kehitystyöhön auttaa pitämään mie
lessä työn perustehtävän. Se myös 
auttaa parantamaan asiakastyytyväi
syyttä.

Väitöstutkimus toteutettiin van
hus ja vammaispalveluissa, missä 
työvoiman tarve on suuri. Työhyvin
vointia kehittämällä voidaan paran
taa hoitotyön kiinnostavuutta ja taa
ta ikäihmisille laadukkaat palvelut.
Arja Jääskeläisen väitöskirja Työyhtei-
sön hyvinvoinnin kehittäminen osallistavil-
la menetelmillä. Toimintatutkimus työhy-
vinvoinnin kehittämisprosesseista vanhus- 
ja vammaispalveluja tuottavissa työyhtei-
söissä Sallassa tarkastetiin Lapin yliopis-
tossa 16.3.2013.

kaisista sosiaalisista vaikutuksista tie
detään kuitenkin toistaiseksi verrat
tain vähän, Matti Näsi taustoittaa.

Tutkimuksen mukaan nuoret ko
kivat esimerkiksi erilaiset nettiyhtei
söt sekä sähköisen median selkeästi 
tärkeämmäksi kuin vanhemmat ikä
ryhmät.

– Toisaalta taas ikäihmisten kes
kuudessa aktiivinen internetin käyt
tö heijasti aktiivisempaa vapaaajan 
osallistumista, joka näkyi muun 
muas sa parempana koettuna tervey
tenä, Näsi kertoo.
Informaatioteknologian käyttö on 
lisääntynyt huomattavasti sekä työ 
että vapaaajalla. Tämän seurauk
sena eräänlainen koettu "informaa
tioähky" on nostettu esiin useas
sa yhtey dessä. Väitöstutkimukses
sa tarkasteltiinkin Internetin käytön 
koet tuja vaikutuksia myös muistin ja 
keskittymis kyvyn osalta.

– Varsinkin työssäkäyvien koke
mukset antoivat viitteitä koetusta 
ylikuormituksesta sekä muistin että 
keskittymiskyvyn osalta, Näsi sanoo.
Valtaosa suomalaisista on aktiivi
sia informaatioteknologian käyttä
jiä. Tilastojen valossa ainoastaan yli 
65vuotiaiden osalta on nähtävissä 
selkeä jako käyttäjien ja eikäyttä jien 
osalta. 

– Tämä tarkoittaa sitä, että digi
taalinen eriarvoisuus Suomessa pai
nottuu entistä enemmän informaa
tioteknologian käyttötarkoituksiin. 
Valtaosalla suomalaisista on halutes
saan mahdollisuus kattavaan tiedon
hankintaan, sekä viihde ja sähköis
ten palvelujen käyttöön, Näsi kertoo.

Tutkimustulosten perusteella voi
daan kuitenkin todeta, että infor
maatioteknologian käyttötarkoituk
set poikkeavat selvästi eri sosioeko
nomisten ja sosiodemografisten ryh
mien välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että 
käytön mahdolliset seuraukset heijas
televat näitä samoja sosiaalisia eroja.
VTM Matti Johannes Näsin väitöskir-
ja ICT Disparities in Finland –Access 
and Implications (Digitaaliset eriarvoisuu-
det Suomessa – Käyttö ja seuraukset) tar-
kastettiin Turun yliopistossa 7.6.2013.

Arja Jääskeläinen
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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

Vallin koulutustiloista on kuu
lunut elokuun puolivälistä al
kaen vilkas puheenpulputus, 
kun viisi toista nuorta aikuis
ta on kokoon tunut päivittäin 
Vanhustyön Trainee ohjelman 
ensimmäiselle jaksolle. Tule
vat vanhus työn ammattilaiset 
ovat ihmetelleet yhdessä niin 
vanhustyön osaamisvaatimuk
sia, työnhaun kiemuroita kuin 
muita nuorten aikuisten elä
mään liittyviä kysymyksiä alle
kirjoittaneen ohjauksella.
Vanhustyön Traineen ensimmäinen 
jakso alkoi elokuun puolivälissä Val
lissa ryhmämuotoisena tutustumise
na vanhustyöhön ja työelämään. Yh
deksän viikon ajan Traineenuoret 
perehtyvät työelämään, työnhakuun, 
vanhustyöhön, opiskeluvaihtoehtoi
hin, opiskelutaitoihin ja muihin nuo
ren aikuisen elämään vaikuttaviin asi
oihin. Tutustuminen vanhustyöhön 
on tapahtunut pehmeästi tuttujen ja 
turvallisten ryhmätovereiden kans
sa, ja palvelutaloissa koetut tilanteet 
ja heränneet kysymykset on saanut 
purkaa tuoreeltaan luottamukselli
sessa ryhmäkeskustelussa.

Ison ryhmän kanssa työskentele
minen on tarjonnut haasteita mut
ta vielä enemmän iloa ja oivalluksia. 
"Opena" olen saanut milloin korot
taa ääntä
ni, milloin 
pyyhkäis
tä vaivih
kaa silmä
kulmaa lii
kutuksesta 
tai haltioi
tumisesta, 
kun olen 
päässyt nä
kemään sen 
h e r k k y y 
den, mil
lä nuori on 

Vanhustyön Trainee 
valmentaa 
vanhustyöhön
ottanut kontaktin muistisairaaseen 
vanhukseen tai yllättänyt kaikki soit
tamalla upeasti palvelutalon pianol
la Myrskyluodon Maijan. Kahden
keskisissä keskusteluissa on käyty lä
pi luottamuksellisesti nuoren aikui
sen elämään liittyviä suruja, huolia, 
mutta myös iloja. Nuorten avoimuus 
ja rohkeus puhua kipeistäkin asioista 
on tehnyt mahdolliseksi purkaa työl
listymiseen ja tulevaisuuden suunnit
teluun liittyviä haasteita.

...ja töihin!
Traineen toisen jakson nuoret suorit
tavat pääkaupunkiseudun vanhusten 
palvelutaloissa. Yhdeksän viikkoa 
kestävän työkokeilun aikana nuoret 
tutustuvat vanhustyöhön käytännös
sä tehden omalle osaamiselleen sopi
via avustavia hoivatöitä oman men
torin ohjauksessa. Traineen suunnit
telijana olen koko ajan sekä nuoren 
että mentorin tukena ja apuna. Vä
lillä kokoonnutaan yhdessä Valliin 
"välinehuoltopäiville" huoltamaan 
tärkeintä työnteon välinettä: omaa 
jaksa mista ja motivaatiota.

Opintojen kautta ammattiin
Vanhustyön Trainee ohjelma on 
nuorelle turvallinen tapa kokeilla van

hustyötä. Se on kuitenkin vasta lähtö
laukaus alan opintoihin, ja Trainee
ohjelman jälkeen nuoret tarvitsevat 
ammatillisen koulutuksen alalle. Tu
levaisuuden suunnitelmissa nuorilla 
siintävät niin sairaan hoitajan, lähihoi
tajan kuin hoivaavustajankin opin
not. Monella haaveena olisi yhdis tää 
työnteko ja opiskelu eli hankkia lähi
hoitajan tai hoivaavustajan pätevyys 
oppisopimuksella. 

Vanhustyön tekijöitä tarvitaan ja 
Trainee vastaa omalta osaltaan alan 
työvoimatarpeeseen. Mikäli työn
antajana olet kiinnostunut tarjoa
maan työkokeilupaikan niille nuoril
le, jotka eivät mahtuneet ohjelmaan 
mutta haluaisivat kokeilla vanhus
työtä, tai oppisopimuspaikan ohjel
maan osallistuville nuorille vuoden 
2014 alusta alkaen, ota yhteyttä hank
keen suunnittelijaan.

Vanhustyön Trainee ohjelmaa ra
hoittaa Uudenmaan ELYkeskus.

Teksti: Mari Huusko
Suunnittelija

Vanhustyön Trainee -ohjelma
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Ikäihmiset ja tietotekniikka yhteen

Suomalaisista 7589 vuotiaista vain 
19 prosenttia on käyttänyt inter netiä. 
Kaikilla ikäihmisillä ei ole mahdol
lisuutta hankkia omaa tietokonetta, 
ja ratkaisuksi tarjotaan usein asioi
den hoitamista yhteiskäytössä ole
villa koneilla.

Vuonna 2010 KÄKÄTEprojekti 
selvitti, kuinka laajasti Vanhustyön 
keskusliiton ja Vallin jäsenyhteisöis
sä on asukkaiden käytössä yhteisiä 
tietokoneita. Selvisi, että tietokone
pisteitä on lähes puolella yhteisöis
tä, mutta niitä käytetään hyvin vähän. 
Yli puolet oli sitä mieltä, että tieto
konetta voitaisiin hyödyntää enem
mänkin. Näiden pohdintojen seu
rauksena on syntynyt julkaisu Tieto-
konepiste toimivaksi – opas palvelutaloil-
le ja yhteisöille. Hyvien käytäntöjen ja
kamiseksi  Hakaniemen virastotalolla 
25.9. järjestetty KÄKÄTEseminaa
ri kokosi yli 120 aiheesta kiinnostu
nutta. Joukossa oli vanhuspalvelujen 
tuottajia, tietokoneen käytön vertais
ohjaajia, teknologiahankkeiden edus
tajia sekä erilaisia palveluja ikäihmi
sille tarjoavia yrityksiä.

Ikäihmisetkin mukaan 
tietoyhteiskuntaan
Seminaarissa kuultiin sekä asiantun

KÄKÄTE-seminaari tarjosi kokemuksia ja ideoita toimintaan

tijapuheenvuoroja että käytännön 
kokemuksia. Hanna Vuohelainen 
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 
TIEKEstä totesi, että ikäihmisiä ja 
tietotekniikkaa tarkasteltaessa on pi
dettävä lähtökohtana sitä, että tieto
yhteiskunta kuuluu kaikille. 

– Se on täällä, halusimmepa tai ei.  
Parinkymmenen vuoden takaiset vil
leimmät unelmat etäostamisesta tai 
satelliittipaikantimista tuntuvat tä
nä päivänä jo aika tavallisilta. Mikä 
on tilanne 20 vuoden päästä – ku
kaan ei voi tietää. Osaamista siis tar
vitaan ja sitä täytyy kehittää, Vuohe
lainen totesi.

Turun yliopistosta keväällä väi
tellyt Matti Näsi kertoi tutkimuk
sestaan, jonka mukaan ikäihmisten 
netin käyttö on yhteydessä muuhun 
vapaaajan aktiivisuuteen. Muuten
kin aktiiviset ovat myös aktiivisempia 
netinkäyttäjiä. Lisäksi hieman nuo
remmat, paremmin koulutetut se
kä terveytensä paremmaksi kokevat 
ovat muita todennäköisemmin aktii
visia netinkäyttäjiä. 

Projektiinsinööri Kristina Fors-
berg KÄKÄTEprojektista on kier
tänyt tietokonepisteitä ympäri Suo
mea ja kerännyt hyviä käytäntö
jä KÄKÄTEprojektin uusimpaan 

oppaaseen. Monessa pisteessä tieto
kone on suurimman osan aikaa ruutu 
pimeänä, eikä kävijä edes tiedä, saa
ko koneeseen koskea.

– Koneen näytöllä voisi pyöriä ih
meteltävänä vaikkapa kiinnostava 
reaali aikainen luontokamera, Fors
berg totesi  ja  innosti kävijöitä kek
simään uusia tapoja houkutella käyt
täjiä pisteelle.

Laitteet hyödyksi
Seminaarissa kuultiin kokemuksia ja 
toiminnasta esimerkiksi tabletttie
tokoneiden käytöstä. Sekä Pentin 
Tuvassa Helsingissä, että Hollihaan 
palvelu kodissa on käytetty tablettia 
ympärivuorokautista hoitoa tarvit
sevien asukkaiden kanssa.

– Netti on täynnä tavaraa ikäänty
neiden osallisuuden parantamiseksi, 
Anu Kuikka Vallista totesi. 

Nettiä ei ole ryhmätoiminnoissa 
hyödynnetty niin paljon kuin voitai
siin. Tietokoneen käytössä ryhmä
toiminnassa on se hyvä puoli, että 
vanhojen ei tarvitse osata itse käyt
tää nettiä mutta he pääsevät nuor
ten avulla mukaan netin maailmaan. 

Päivän kuluessa osallistujat pää
sivät tutustumaan esittelypisteisiin, 
joissa yritykset ja muut tahot esitteli
vät ikäihmisten tietotekniikan hyö
dyntämiseen liittyviä tuotteita. Mu
kana oli helppokäyttöisiä tietokone
sovelluksia, koulutusta, oppimate
riaaleja sekä erilaisia nettisisältöjä.
Lue lisää:
Teknologian käyttö ja asenteet 75-89-vuo-
tiailla  Raportti kyselytutkimuksesta, 
2013
Raportti jäsenyhteisöjen teknologiakyselyn 
tuloksista, 2010
Tietokonepiste toimivaksi – opas palvelu-
taloille ja yhteisöille, 2013
Seminaarin aineistot
www.ikateknologia.fi

Teksti: Hennariikka Intosalmi 
ja Lea Stenberg

Kuva: Hennariikka Intosalmi

KÄKÄTEseminaari kokosi yli 120 aiheesta kiinnostunutta.
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Ajankohtaista    

Ristikko 5/2013 oikea ratkaisu.

A L P O H E T E K A
L O I S T E A M O N
L I H A R O S I T A
A V A T A R E L I S

A O L A A T A
E T A N A R I P S A
R P T A K L A U S
I D E A M A I S T I
K O T I L O S R I P U L I

M T O R S T A I I S I S
M U S T A T O R V I S I E N I
A S I A T A L I A S P A O T
L I A N N A T O R U L
T O V I I S T O P U N T I T
A V U L I A S P A P U P A T A

E T A S A R A I V O T U
A T L A S T I I T I L I A S
N O O M A T T O T T I
S A R A N A A J O S T A T E
A L I N K U R A A J A T O N
R U N T T I A K A T J O J O
I S A I T O T O A K A N A T

• 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

Sijaismummotoiminta 
10 vuotta

Halvin hinta ja on ratkaisevin kritee
ri tuottajan valinnassa. Innovatiivi
suus tai asiakaslähtöisyys merkitse
vät vähän palvelutuottajan valinnas
sa. Nykymenettelyt eivät tue uusien 
toimintatapojen ja teknologioiden 
käyttöönottoa sosiaali ja terveys
palveluissa. 

Tiedot käyvät ilmi työ ja elinkein
oministeriön 30.9.2013 julkistamas
ta tutkija Pekka Lithin raportissa 
Julkiset hankinnat ja toiminnan kehittä-
minen sosiaali- ja terveyspalveluissa. 

Sosiaali ja terveyspalvelujen han
kinnoissa on painotettu palvelun 
hintaa ja yritysten olemassa olevaa 
osaamista, toimitusvarmuutta, ta
loudellisia ja henkilöstövoimavaro
ja sekä aiempia referenssejä ja koke
muksia. Tämä on suosinut vanho
ja ja suuria toimittajia. Se on myös 
osaltaan voinut edistää viime vuo
sina voimistunutta yritystoiminnan 
keskittymistä sosiaali ja terveyspal
veluissa. 

Uudet innovaatiot ja toimintata
vat voisivat olla kuitenkin nuorten 
pk yritysten vahvuuksia, mutta voi
mavarojen ja aiemmin referenssien 
puute voivat estää niiden pääsyn jul

Etupäässä Vantaalla toimiva sijais
mummotoiminta täytti 10 vuot
ta syyskuussa. Toiminta käynnis
tyi vuonna 2003, kun Mirja Rii-
himaa alkoi toimia sijaismummo
na kenialaissyntyisen Jane Kivilah-
den perheelle. Perheessä oli tuol
loin kolme lasta. Tällä hetkellä si
jaismummotoiminnassa toimii tois
takymmentä sijaismummoa ja vaa
ria. He toimivat sijais isovanhempina 
maahanmuuttaja perheille.

Vanhus ja lähimmäispalvelun liit
to valitsi sijaismummontoiminnan 
Vuoden Isovanhemmaksi vuonna 
2006.

Halvin hinta ratkaisee 
palvelun kilpailuttamisen

Iloisia sijaismummoja ja vaareja se
kä lapsia 10vuotisjuhlassa.

kisten hankintojen toimittajiksi. 
Julkisten hankintayksikköjen käyt

tämät hankintamenettelyt eivät näy
tä kehittävän palvelujen laatua, tuot
tavuutta tai markkinoiden monipuo
lisuutta. Vaihtoehto olisi asiakkaan 
oikeus valita itse palvelutuottajan
sa. Palvelusetelijärjestelmä on ollut 
hyödyllinen välivaihe asiakkaan va
lintaan perustuvan palvelutuotanto
mallin juurruttamisessa julkisrahoit
teisiin sosiaali ja terveyspalveluihin. 

Raportti TEM:n nettisivuilla: 
www.tem.fi/julkaisut
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Ristikko 6/2013

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 13.12.2013
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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www.ristikkotuuli.fi
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Esineet kertovat

63 Nukkekotien lumoissa

Miniatyyrejä eli pienoisesineitä tun
netaan historian aamunkoitosta al
kaen, mm. Egyptin hautalöydöistä 
5000 vuoden takaa. Nukkekoteja ja 
taloja löytyy mm. lelumaa Saksan 
museoista jo 1500luvulta. Aira Hei
nänen tutustui nykypäivän ilmiöihin 
salolaisen ekonomi Sissi Peltosen 
ja tyttärentyttären helsinkiläisen Kia 
Laihon yhteisen aineiston avulla. 

Nukkekoti on käsite sinänsä
Suomen museoihin on tallennettu 
nukkekoteja, jotka kertovat laveas
ti oman aikansa kulttuurista, lähin
nä esineistä, tavoista, käsityötaidos
ta ja taiteellisuudesta. Luonnollisesti 
arvokkaimmat esineet ovat vaurau
den perikuvia, mallikappaleita.

Nukkekotiharrastus on kansain
välistä, usein myös aikuisten, lähin
nä naisten puuhaa. Lapsille nukke
kodit ovat leikin välineitä. Alan taitei
lijat ovat mukana, samoin kustanta
jat ja keräilyyhdistykset. Erikoisuuk
sien hinnat hipovat taivaita. Tavan
omainen leluteollisuus tarjoaa pal
velujaan ja leikkijät innostuvat itse
kin askartelemaan pikkuasukkaita ja 
muita minikokoisia tarvekaluja.

Sissin perheen tarina 
Sissi Peltosella on kolme tytärtä ja 
uusperheellä yhteensä kolmetoista 
lastenlasta. Tyttölasten kanssa Sissi 
muistaa aina askarrelleensa nukke
kotien ympärillä. Kaikille tyttärille 
hän hankki 5vuotislahjaksi nukke

kodin ja sitten aloitettiin kekseliäs 
kalustaminen! Tällä hetkellä perhe
piirissä on viisi nukkekotia, joista 
merkittävin on 13vuotiaan, Kulo
saaren yhteiskoulun 7luokkalaisen 
Kian Villa Kristinatalo. Yhteisesti 
eletään näiden kotien elämää.

– Tämän suuren nukkekodin saim
me salolaiselta Kristina Auermaal-
ta. Sen mitat ovat 125 cm x 100 cm x 
28 cm. Siinä on 13 kalustettua huo
netta. Perheemme motto on "Leikki 
on elämää – elämä on leikkiä", Sis
si kertoo.

Harrastettaessa nukkekoteja on 
perheelle syntynyt ihana yhteisyys. 
Esineet saadaan löytöinä kirppu
toreilta ja markkinoilta, nettitarjouk
sista ja ystävien lahjoituksina, ulko

Sissimummi ja tyttärentytär Kia nukkekodin äärellä.
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Nukkekotien lumoissa
maan tuliaisina. Aina on haku pääl
lä. Itse tehdään vaikka mitä – Kia ja 
muut tytöt tuntuvat tietävän "niksit".

Sissin haave on tehdä nukkekoti 
oman lapsuuden kodin tapaan! Täl
lä hetkellä tämän mummin riemu 
on saada yhdessä laajan perheensä 
kanssa harrastaa suvun nukkekotien 
jatkuvaa huoltoa ja hoitoa, yhdessä 
ideoin tia ja olla yllyttämässä nuoria 
kehittelemään rakentamisen ja sisus
tamisen ratkaisuja.

Kuvat osoittavat, miten tarkkoja 
jäljennöksiä aidoista kalusteista, mat
tojen materiaaleista ja pienoiskokoon 
saatetuissa esineissä on osattu toteut
taa. Ja tässä puuhassa on oppia ikä 
kaikki, on pakko perehtyä ja oivaltaa 
ja olla sitten tyytyväinen tulokseen.

Peltosen klaanilla on lähipiirissään 
taiteilijoita ja designsuunnittelijoilta, 
jotka ovat innostuneet taiteilemaan 
esineitään minikokoon näihin nukke
koteihin. Nukkekodin taidekokoel
ma käsittää 12 eri taiteilijan teoksia. 
On mm. akateemikko Outi Heis-
kasen ja kultaseppä Mauri Sarpa-
rannan sekä keraamikkojen Erkka 
ja Tuula Auermaan hämmästyttä
viä uniikkitöitä. Kia on myös ver
baalinen taitaja pitäessään nukkekoti
blogiaan netissä eli tallentaessaan 
keräily harrastuksensa tuloksia.

Jokaiseen kelpuutettuun esinee

seen liittyy aina tarina; on se sitten 
lahjaksi saatu, kaupasta hankittu tai 
itse tehty. Kuvaavaa Kialle on, että 
13huoneisessa nukketalossa vielä 
kalustamista odottaa "mummin huo
ne" eli siihen hän kuvittelee asetta
vansa isoäitinuken omine rekvisiit
toineen asumaan – sitten kun se tu
lee ajankohtaiseksi. Vielä tämä Sissi 
mummi puuhaa aktiivisena eläkeläi
senä SALVAn palvelu keskuksessa 
Ilolan salossa ja toimii valtakunnalli
sena yrityskummina opastaen aloit
telijoita liike elämän saloihin. Vuosi
kymmenen ajan hän toiminut Sa
lon Taidemuseo Veturitallin ystävä
yhdistyksen puheen johtajana.

Kulttuuriharrastus hyvinkin
Leikkimiskulttuurin kehittäminen on 
merkittävä tehtävä sinänsä, mutta voi 
kuten Peltosten tapauksessa olla elä
mää ravitseva yhteinen sydämenasia. 
Netissä on nukkekotinimikkeen alla 
vihjeitä moneen lähtöön: voi liittyä 
nukkekotiyhdistyksiin, käydä mes
suilla ja markkinoilla, ostaa tarjolla 
olevia keräilyesineitä ja omatekoisiin 
miniatyyriesineisiin käyvää materiaa
lia ja saada vihjeitä kulloinkin tarjol
la olevista museoiden näyttelyistä ja 
kokoelmista. 

Nukkekoteihin perehtyminen avaa 
mielikuvitusta ja herättää muistoja. 
Sissi Peltonen uskoo, että vanhus
ryhmissä, esim. palvelukeskuksis
sa voitaisiin yhdessä koostaa yhtei
nen nukkekoti mennyttä maailmaa 
muistellen!

Aira Heinänen
Kuvat: Sissi Peltonen

Lastenhuoneen seinällä Hannu Hakasen värikäs 
maalaus ja Tea Tikan grafiikkaa.

Kylpyhuoneenkin seinällä Tuula Auermaan keramiik
kaa ja WCpaperiteline on kultaseppä Mauri Sarpa
rannan taidonnäyte! 

Keittiössä valmistaudutaan aamupalalle. Rekku koi
rakin jo malttamattomana odottelee. 

Askarteluhuoneessa harrastetaan tai
teita, järjestellään perhoskokoelmia ja 
musisoidaan.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ravimäkiyhdistys ry
Tarkka-ampujanjankatu 1, 49400 HAMINA
puh. (05) 344 8005
minna.rosenback@ravimakiyhdistys.fi
www.ravimakiyhdistys.fi

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

     SagaSeniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi
     SagaSeniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi
     SagaSeniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

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

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

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

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

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

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Hämeentie 15 B 64, 00500 HELSINKI
puh. (09) 726 2422
info@suvantory.fi,  www.suvantory.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yrjö ja Hannasäätiö
Elimäenkatu 25-27, 00510 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
info@yrjojahanna.fi,  www.yrjojahanna.fi



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

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

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

Hoitotyön suunnittelu ja seuranta. 
Monipuoliset kirjaamiskomponentit. 

Yksilöitävät lomakkeet.

Asiakas- ja kuntalaskutus.
Palvelusetelit ja poissaolohyvitykset. 

Sopii pienille ja isoille yksiköille.

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

ajan perusteella.

Käyttöpäivät ja hoitoilmoitukset. 
Ikä- ja sukupuolijakaumat.

Tiedot toimintakertomukseen.
IMS-liityntä.

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

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

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote

Pyydä ohjelmiston esittely ja tarjous! Etäesitykset vaivattomasti ja nopeasti.

aikaisemmin asiakas- ja kuntalaskutus vei monin verroin 
enemmän aikaa.

- Jari Lepistö, Palvelukeskus Päivälehto Oy

Asiakkaidemme kommentteja

meille Lääketietokeskuksessa on tärkeää ajantasaisen 
ja luotettavan lääketiedon tarjoaminen asiakkaille. 
Halusimme tuoda lääketietomme kätevästi hoiva-alan 
työntekijöiden ulottuville, joten valitsimme yhteistyö-
kumppaniksemme invian oy:n. Heidän asiakaslähtöinen 
kehittämisideologiansa domacaren suhteen sopii todella 
hyvin oman organisaatiomme tavoitteisiin – odotamme 
yhteistyön tuloksia innolla. - Topi Hanhela, Johtaja, Lääketietokeskus

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

- Terhi Tuominen, Salva ry 

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

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

Yhteistyössä

- Sari Weckström, Doctagon Oy

olemme olleet todella tyytyväisiä invian oy:n asiakaspalveluun ja 
järjestelmän toimivuuteen. domacareen on tehty toivomamme 
lisäykset ja se palvelee meitä hoivan lisäksi myös taloushallinnon 
näkökulmasta.


