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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Pankkipalvelujen puolesta 
syntyi joukkoliike

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-

to paheksuu pankkien supistunei-

ta palveluja ja ikääntyneiden ja vanhus-

väestön asettamista toisarvoiseen ase-

maan pankin asiakkaana. Valtaosa 

suoma laisista on liiton kanssa samaa 

mieltä. Vanhus on saattanut olla vuosi-

kymmeniä pankin asiakkaana, mutta nyt 

häneltä viedään mahdollisuus nostaa 

omia rahojaan koti paikkakuntansa pan-

kista. Pankkipalveluja saa tulevaisuudes-

sa vain automaatteja ja inter netiä käyt-

tämällä, eikä siihen kaikilla ikäihmisillä 

ole osaamista eikä mahdollisuuksia. Valli 

vaatii, että viranomaisten on tutkittava, 

onko esimerkiksi Nordea Pankki unoh-

tanut yhteis kunnallisen perustehtävän-

sä kansalaisten rahaliikenteen hoitaja-

na. Näihin perustehtäviin kuuluu myös 

oi keus nostaa omia rahoja turvallisesti 

pankissa ja pankin virkailijalta. 

Tieto liittoomme tuli hätääntyneiltä 

orimattilalaisilta ikäihmisiltä, joka 

kertoivat, että Orimattila, Nastola, Hol-

lola, Vääksy -alueella toimivien Nordea 

pankeissa on tehty päätös, että 1.2.2012 

alkaen Nordean konttorista ei enää voi 

nostaa käteistä rahaa. Pankit ovat luvan-

neet neuvoa ikäihmisiä OTTO-automaat-

tien käytössä. Nordea Pankin Orimatti-

lan konttori on vielä neuvonut käteis-

tä tarvitsevia asiakkaita käyttämään tu-

levaisuudessa S-Pankkia. Ikäihmiset nä-

kevät tulevaisuudessa oman asemansa 

turvattomina pankkipalvelujen käyttäji-

nä. He joutuvat ulkona, tuulessa ja tuis-

kussa nostamaan rahansa ja ponnista-

maan kaikki voimavaransa onnistuak-

seen siinä. 

Pankkien lupauksista huolimatta     

OTTO -automaattien käytön neuvo-

jina ovat olleet pääsääntöisesti satunnai-

set ohikulkijat, jotka ovat havainneet, et-

tä vanhuksella on vaikeuksia noston te-

kemisessä. Onneksi tiedossa ei ole vielä 

tapauksia, jossa rahaa tai tunnuksia oli-

si joutunut vääriin käsiin. Yleisesti kui-

tenkin tiedetään, että monet vanhukset 

välttävät korttien käyttöä, koska niihin 

liittyviä tunnuslukuja on vaikea muistaa. 

Lapulle kirjoitettu tunnusluku on myös 

suuri turvallisuusriski. 

Vallin ja Vanhustyön keskusliiton yhtei-

nen KÄKÄTE-projekti teki vastikään en-

simmäisen, edustavaan otokseen perus-

tuvan kyselyn 75 -89 -vuotiaalle väestöl-

le. Siinä selvisi, että yli 300 000 ikäihmis-

tä on ilman nettiyhteyttä. Vain kuudel-

la prosentilla yli 85-vuotiaista oli netti-

yhteys. 

Jokainen ikäihminen haluaa toimia it-

senäisesti ja asua omassa kodissaan 

mahdollisimman pitkään. Vanhus- ja lä-

himmäispalvelun liitto seuraa pelolla mi-

tä vaikutuksia pankkipalvelujen muu-

toksilla on ikääntyneiden omatoimisuu-

teen ja turvallisuuden tunteeseen. Valli 

on haastanut myös peruspalveluminis-

teri Maria Guzenina-Richardsonin mu-

kaan vanhusten omatoimisen arjen puo-

lustamiseen. Nordean toiminta osoittaa, 

ettei vanhoja ihmisiä yleensä kuulla ei-

kä heidän mielipiteitään tai tarpeitaan 

tunneta.

Suomen väestö ikääntyy muuta Eu-

rooppaa nopeammin. Maastamme 

on rakennettava vanhusystävällinen 

yhteis kunta, jossa kaikkien palvelujen 

on sovelluttava myös ikäihmisille. Tarvit-

semme tällaisen yhteiskunnan rakenta-

miseen puolestapuhujaa. Peruspalvelu-

ministeri Maria Guzenina-Richardsonin 

on lupautunut mukaan taisteluun. Ikä-

ihmisten ja vanhusten omatoiminen sel-

viytyminen arjessa on ennalta ehkäisyn 

perusta ja kaikille tärkeää, erityisesti huo-

nokuntoisille vanhuksille. Kyse ei ole vain 

sosiaali- ja terveys alasta, vaan kaikista 

normaaleista palveluista. Vanhusten on 

pystyttävä itse toimimaan yhteiskun-

nassamme. Normaaleja peruspalveluja 

ei saa purkaa heidän ulottuviltaan. Tur-

vaamalla peruspalvelut mahdollistetaan 

omatoiminen ja hyvä vanhuus.
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Mummila-toiminnassa vapaaehtoiset isovanhemmat haluavat an-
taa aikaansa lapsille. Toiminnasta hyötyvät kaikki osa puolet: lap-
set, vanhemmat ja isovanhemmat. Mummilassa eri-ikäiset kohtaa-
vat ja ovat tekemisissä keskenään. Mummila-toiminta antaa hyvää 
mieltä kaikille, ohjaaja Mari Kahri kuvailee Pienperhe yhdistyksen 
Mummila-toimintaa. Mummila-toiminta on Vuoden Isovanhem-
pi 2011. 

Pienperheyhdistyksen Mummila-toiminta on Vuoden Isovanhempi 2011

Mummila-toiminta 

ei ole suhdetta omiin isovanhem piin. 
Lisäksi tarjolla on muuta mukavaa 
vapaaehtoistoimintaa lasten parissa, 
esim. kerhojen ohjaamista, perhe-
kahvilassa toimimista tai lastenhoi-
toa tenavatuvassa. Lisäksi järjestäm-
me toimintaa omissa tiloissamme, 
järjestötalo Merikehdon "Mummi-
lassa", vapaaehtoistoiminnan ohjaa-
ja Mari Kahri kertoo.

Mummila-toiminnassa on muka-
na noin 70 vapaaehtoista isovanhem-
paa. Mari Kahri kertoo, että mum-
meista ja vaareista on kysyntää paljon 
enemmän kuin siihen voidaan vasta-
ta. On paljon yksinhuoltaja perheitä, 
joilla isovanhempia ei ole, tai iso-

Helsingin Meri-Rastilassa sijaitse-
vassa Mummilassa valitsee iloinen 
leikkimielinen tunnelma ja puheen-
sorina. Mummila on kolmen suku-
polven kohtaamispaikka, jossa jär-
jestetään monenlaista toimintaa lap-
sille, vanhemmille ja isovanhemmille. 
Mummilassa leikitään, kerrotaan sa-
tuja, pelataan pelejä ja vietetään mu-

kavaa aikaa yhdessä. Toimintaa ra-
hoittaa Helsingin kaupunki.

– Toiminnallamme on kaksi pää-
suuntaa. Haemme toimintaan vapaa-
ehtoisia isovanhempia, jotka haluavat 
antaa aikaansa lapsille. Ensisijaises-
ti pyrimme löytämään vapaaehtoisia 
kummimummeja ja -vaareja sellaisille 
yksinhuoltajaperheiden lapsille, joilla 

Mummila on kolmen sukupolven kohtaamispaikka. Mummilassa leikkimässä kummi-isovammat Marjatta Nurmi-
nen, Erkki Kokkonen, Yrjö Polvinen, Hellevi Viitasaari, Maire Ilmonen, Aira Hangasmaa, ohjaaja Mari Kahri sekä tytöt 
Elina ja Mimmi.
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antaa hyvää mieltä
vanhemmat asuvat kaukana. 

– Isovanhempien tarve kertoo 
siitä, että perheiltä puuttuvat tuki-
verkostot, tai ne ovat vajavaiset. Kyllä 
isovanhemmat ovat perheiden luon-
tevin tukiverkosto. Lapset kaipaavat 
elämäänsä lisää turvallisia aikuisia, 
mutta usein myös lapsen vanhempi 
kaipaa itselleen aikuista ystävää, jon-
ka kanssa voi jakaa iloaan lapsesta. 
Vanhempi toivoo, että lapsi on eri-
tyinen ja tärkeä jollekin muullekin, 
Mari Kahri kertoo.

– Yhdessä tekeminen lasten kanssa 
tuottaa iloa kummi-isovanhemmille. 
Mutta kummi-isovanhemmille myös 
se on tärkeää, että kokee auttavansa 
lasten vanhempia tai vanhempaa. Pa-
rasta tässä toiminnassa on se, että sii-
nä kaikki osapuolet hyötyvät jollakin 
lailla. Isovanhemmat kokevat olevan-
sa tärkeitä ja saavat elämäänsä mielek-
kyyttä ja sisältöä. Lapsi saa itselleen 
yhden tärkeän aikuis kontaktin lisää. 
Vanhempi saa tukea ja apua lasten-
hoitoon ja vanhemmuuteen ja yhden 
läheisen ihmisen perheelleen lisää. 

Mummilan toiminta on moni-
puolista: toimintaan kuuluvat kak-
si kertaa vuodessa järjestettävät 
mummi-  ja vaarikurssit, perhekah-
vila, tenava tupa, yhteisiä tapahtu-
mia ja juhlia isovanhempien ja las-
ten kanssa, retkiä, kesäleiri ja paljon 
muuta. Lisäksi vapaaehtoisille iso-
vanhemmille järjestetään omia ver-
taisryhmiä ja työnohjausta, joissa he 
voivat jakaa vapaaehtoistoimintaan 
liittyviä ajatuksia. Monissa ryhmis-
sä ja tapahtu missa vapaaehtoiset toi-
mivat ryhmien ohjaajina. Mummila-
toiminnassa on mukana isovanhem-
pia ja lapsia eri puolilta Helsinkiä ja 
pääkaupunkiseutua.

Toiminta antaa iloa 
ja lapsenmieltä 

– Olla isovanhempana ja mummina 
antaa lapsenmieltä ja iloa vanhem-

mallekin ihmiselle. Sen ajan, minkä 
antaa lapselle, on iloista ja virkistävää 
aikaa, kummimummi Hellevi Viita-
saari kuvailee.

– Tämän ikäiset ihmiset alkavat 
haluta mummeiksi. Mummitoimin-
ta antaa hirveän paljon iloa ja läm-
pimiä tunteita, kummimummi Aira 
Hangas maa kuvailee.

– Meillä kummimummeilla ja -vaa-
reilla on täällä hauskaa. Emme ole 
vain uhrautumassa lasten puolesta 
vaan tiedämme tekevämme tärkeää 
työtä, ja meillä on oikeasti hauskaa, 
kummimummi Marjatta Nurminen 
korostaa.

Läheskään kaikilla kummi-
mummeilla ja -vaareilla ei ole omia 
lapsia tai lastenlapsia. Kummi- 
isovanhempia yhdistää "lapsen-
mielisyys" sekä kiinnostus lapsiin, las-
ten asemaan ja innostus toimia las-
ten kanssa. Esimerkiksi kummivaari 
Erkki Kokkosella ei ole omia lap-
sia, Yrjö Polvisella on viisi lasten-
lasta ja yksi jo neljättä polvea. Kokko-
nen ja Polvinen toimivat myös kou-
luvaareina.

– Teen myös jonkin verran vanhus-
työtä, ja nämä kaksi asiaa, vanhukset 
ja lapset, täydentävät toisiaan, Yrjö 
Polvinen kertoo.

Marjatta Nurminen korostaa, et-
tä myös kummimummien ja -vaarien 
välille syntyvät ystävyyssuhteet ovat 
todella tärkeitä. Ne myös sitouttavat 
Mummilan toimintaan. Mummilassa 
syntyneet ystävyyssuhteet ovat monil-
la kestäneet jo vuosia. Monet kummi-
mummit ja -vaarit sekä kummilapset 
tapaavat toisiaan ja järjestävät ohjel-
maa myös Mummila- toiminnan ulko-
puolella.

– On tärkeätä, että kummi-isovan-
hemmilla on myös omaa, yhteistä te-
kemistä, jossa lapset eivät ole muka-
na. Näissä vertaisryhmissä pystyy ja-
kamaan toimintaan liittyviä asioita, 
saamaan vertaistukea ja käsittele-

mään vaikeitakin asioita, Mari Kah-
ri korostaa.

Eri-ikäiset tapaavat toisiaan

Kahri korostaa, että Mummilasta eri-
ikäiset kohtaavat ja ovat tekemisissä 
keskenään. Varsinkin sellaisille lap-
sille, joilla ei ole omia isovanhempaa, 
tai lapset näkevät heitä harvoin, kon-
taktit vanhempiin ihmisiin ovat tär-
keitä. Lapsi oppii arvostamaan van-
hempia ihmisiä ja oppii uusia asioita. 
Toisaalta myös päinvastoin: kummi- 
isovanhemmat oppivat lapsilta uusia 
asioita ja oppivat tuntemaan tämän 
päivän lasten maailmaa.

Kahri toivoo, että Mummila- 
toimintaan ilmoittautuisi runsaas-
ti uusia kummi-isovanhempia mu-
kaan. 

Pertti Anderssonille kunnia-
maininta vapaaehtoistyöstä

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liit-
to ry myönsi helsinkiläiselle Pertti 
Anderssonille (73) kunniamainin-
nan vapaa-
ehtoistyös-
tä. Anders-
son on toi-
minut aktii-
visena va-
paaehtoi-
sena 90-lu-
vulta lähti-
en. Hän on 
myös muka-
na helsinkiläisen vanhusten palvelu-
talon Käpyrinne ry:n miesryhmässä 
sekä HelsinkiMission senioritoimin-
nassa. Tällä hetkellä Andersson ai-
koo keskittyä erityisesti vapaaehtois-
toimintaan ikääntyvien hyväksi. 

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Mummila: Mari Kahri, 
puh. 050 378 0051, 
mummila@pienperhe.fi , 
www.pienperhe.fi 

Pertti Andersson
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– Vanhuspalvelulaki on ehdot-
tomasti ihmisarvolaki. Toisaalta 
olen surullinen siitä, että Suo-
messa joudutaan erillislailla 
turvaamaan vanhusten ihmis-
oikeudet, kun ne pitäisi olla jo 
nykyisen lainsäädännön puit-
teissa olla hoidettuina, perus-
palveluministeri Maria Guzeni-
na-Richardson painottaa.
Maria Guzenina-Richardson huo-
mauttaa, että 90-luvun laman joh-
dosta tehtiin paljon leikkauksia, eikä 
hyvin vointivaltion perusperiaate "hei-
kompiosaisista pidetään huolta" ole 
vieläkään palautunut 90- lukua edel-
tävälle tasolle. Guzenina-Richardson 
haluaa palauttaa ne periaatteet, joi-
den mukaan hyvin vointivaltio toi-
mii. Vanhus palvelulain tavoitteena 
on osaltaan palauttaa näitä periaat-
teita kunniaan ja käytäntöön.

– Tavoitteenani on, että laista tulee 
mahdollisimman tiukka. Lakiin tulee 
sanktiot siitä, jos kunta ei noudata la-
kia ja lain vaatimuksia. Lakiin tulee 
myös ympärivuorokautisen hoidon 
henkilökunnan mitoitukset. Olen 
myös antanut Itä-Suomen yliopis-
tolle tehtäväksi selvittää koti hoidon 
henkilöstön mitoitusta. 

– Lailla turvataan myös ennalta-
ehkäisevä toiminta. Jokaiselle van-
hukselle tulee vastuuhenkilö, jonka 
tehtävänä on turvata se, että vanhus 
saa hänelle kuuluvat julkiset palvelut. 
Myös järjestökenttä pyritään saamaan 
mukaan. Yksinäisyys on vanhusten 
suurin ongelma, ja sen poistamisessa 
lähi yhteisö on huomattavasti tehok-
kaampi keino kuin ylhäältä ministe-
riöstä annettu käsky. Samaten lailla 
turvataan vanhusten oman tahdon 
mukainen hoito. Laissa edellytetään, 
että tehtäessä hoito- ja palvelusuun-
nitelma nämä ko. suunnitelman mu-
kaiset palvelut myös saadaan.

Vanhuspalvelulaki tulee voimaan 
vuonna 2013. Julkisuudessa on ol-
lut aika paljon esillä se, että Maria 
Guzenina-Richardson ja edellinen 
perus palveluministeri Paula Risikko 

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson:

Vanhuspalvelulaki 
on ihmisarvolaki
ovat kinastelleet vanhuspalvelulaista. 
Myös valtiovarainministeriö olisi ha-
lunnut siirtää lain vuoteen 2014, ve-
doten rahan puutteeseen. Guzenina-
Richardsonin mukaan rahat on nyt 
saatu budjettiin.

Vanhustyön ja hoitoalan 
imagoa olisi kohotettava

– On tärkeää huomata, miten sama 
raha riittää jossakin kunnassa vanhus-
palveluihin ja siellä tehdään tulok-
sellista työtä, mutta jossakin toises-

– Tavoitteenani on, että vanhuspalvelulaista tulee mahdollisimman tiukka, 
perus palveluministeri Maria Guzenina-Richardson kuvailee.
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sa kunnassa sama raha ei riitä. Kyse 
on hyvin pitkälle motivaatiosta, siitä 
miten kunnassa asennoidutaan ja ih-
miset tekevät työtään.

– On selvää, että jos julkisuudessa 
on esillä vain negatiiviset asiat, niin 
ei ala houkuttele nuoria. Pitäisi saada 
esille vanhustyön positiiviset puolet ja 
kertoa paikoista, joissa ollaan innos-
tuneita ja saadaan tuloksia aikaan. Pi-
täisi välittää niitä upeita kokemuksia, 
joita joissakin hoitopaikoissa on saa-
vutettu. Nuori ihminen on usein sy-
dämeltään maailmanparantaja, ja jos 
hän saisi työssään toteuttaa itseään, 
niin se tuottaisi hyvää mieltä ja siten 
lisäsi alan vetovoimaa.

– Vanhustyön ja hoitotyön arvos-
tus näkyy myös palkassa. Suomalaiset 
hoitajat lähtevät paremman palkan 
perässä ulkomaille, mutta samaan ai-
kaan Suomeen tuodaan hoitajia ulko-
mailta, Maria Guzenina-Richardson 
pohtii.

Guzenina-Richardson myös apri-
koi, että silta eri sukupolvien välillä 
on katkennut. Vanhoja ihmisiä ale-
taan pelätä.

– Minulla on omakohtainen ko-
kemus siitä, miten poikani ystävys-
tyi lähi kaupassa vanhan arvokkaan 
herran kanssa. Myöhemmin joku nai-
nen ihmetteli, että miten minä annan 
poikani puhua ventovieraan kanssa. 
Tämäkö on se asenneilmasto: van-
hat ihmiset nähdään vieraina ja vaa-
rallisina, joiden kanssa ei pitäisi mis-
sään tapauksessa kommunikoida. Et-
tä meidän epäluuloisuus lähimmäi-
siä kohtaan vie jotain lämpöä yhteis-
kunnasta pois. 

Guzenina-Richardsonin mukaan 
STM:n ja opetusministeriön pitää teh-
dä yhteistyötä vanhusalan koulutus-
paikkojen lisäämiseksi, mutta myös 
koulutuksen sisällön muokkaamisek-
si.  Hän korostaa, että tämän päivän 
ja tulevaisuuden vanhukset ovat hy-
vin erilaisia ja ihmisillä on erilaiset 
tarpeet. Tämä vaatii myös koulutuk-
seen ja koulutusten sisältöihin panos-
tamista.

– Näen nykyisen hallituksen vah-
vuudeksi sen, että hallitusohjelmaan 

on kirjattu eri hallinnonalojen yhteis-
työn tiivistäminen.

Puhuttaessa työntekijöiden saa-
tavuudesta ja palkasta Guzenina-
Richardson huomauttaa, että on tär-
keätä huomioida myös se, mihin palk-
ka riittää. Esimerkiksi asuminen on 
erittäin kallista Suomessa ja erityisesti 
Helsingissä. Keski määräisellä palkalla 
ei enää pärjää pääkaupungissa.

– Suomeen pitäisi rakentaa kohtuu-
hintaisia asuntoja. Kannatan myös si-
tä, että ketään tai mitään väestöryh-
miä ei eristetä. Voisi olla esimerkiksi 
edullisempia asuinalueita, jossa olisi 
kaikille mahdollisuus asua. Kun ihmi-
siä ei eristetä, niin se on myös erin-
omainen keino vähentää yhteiskun-
nallisia häiriöitä.

Yhteistä tahtoa tarvitaan

Maria Guzenina-Richardson sanoo 
uskovansa, että eri hallinnonalat; 
sosiaa li- ja terveysministeriö-, työ- 
ja elinkeinoministeriö, opetus-
ministeriö sekä ympäristöminis-
teriö, saadaan yhteistyöhön kehittä-
mään vanhusten huoltoa. Rakennet-
taisiin yhteiskuntaa, jossa vanhuksen 
on hyvä olla: vanhus saisi asua koto-
naan, tehdä työtä jos haluaa, raken-
nettaisiin lähiympäristöä, kehitettäi-
siin kotihoitoa ja kotisairaanhoitoa.

– Tässä on iso työsarka edessä, 
mutta olen idealisti. Samalla taval-
la kuin Suomi rakennettiin rauniois-
ta 40-luvun jälkeen, niin me pyrim-
me siihen samaan. Pystymme parem-
paan kuin mitä tähän asti on tehty. 
40- luvun jälkeen oli yhteistä tahtoa, 
sitä samaa nyt peräänkuulutan. Ei tä-
mä ole yhden ministerin harteilla yh-
dessä ministeriössä.

Guzenina-Richardson näkee myös, 
että kunta- ja palvelurakenne uudistus 
on tarpeen, jotta vanhusten hoito 
voidaan turvata. Hiljakkoin oli julki-
suudessa esillä tilanne, jossa kolmen 
vanhuksen erikoissairaanhoito lait-
toi pienen kunnan talouden sekaisin. 
Tällaisilta tapauksilta voidaan välttyä 
kunta- ja palvelurakenne uudistuksen 
ansiosta.

– Tällä hetkellä hoito- ja palvelu-

järjestelmä on hyvin sirpaleinen, joh-
tuen kuntakentän sirpaleisuudesta. 
On tärkeää tiedostaa ne kunnat, jois-
sa tehdään hyvää työtä ja tehdä sitä 
työtä tunnetuksi, käyttää esimerkki-
nä. Ikääntyvät ihmiset eivät ole mi-
kään erityisjoukko, vaan he ovat osa 
meitä kaikkia. Koko ajattelumalli 
aktiivi väestö – ei-aktiiviväestö jou-
taisi romu koppaan. 

– Ennaltaehkäisevän työn merki-
tystä pitäisi kasvattaa huomattavasti 
kunnissa. Vanhusten hoidon paino-
piste pitäisi saada kuntoutukseen. 
Kuntoutetaan riittävän aikaisessa 
vaiheessa. Tällä tavalla saadaan vä-
hennettyä myös sairaalahoidon kus-
tannuksia.

Palvelujen kilpailuttamisesta ja yk-
sityisistä hoivayhtiöistä Guzenina-
Richardson toteaa, että kilpailutus 
on arveluttavaa, koska hinta ratkai-
see laadun sijasta. Kilpailutus toistuu 
3-4 vuoden välein, ja tämä luo epä-
varmuutta asiakkaille. 

– Nyt onneksi työ- ja elinkeino-
ministeriö tarkastelee SGEI-lain-
säädäntöä. Myös sosiaali- ja terveys-
ministeriö aikoo ottaa vahvan kannan 
SGEI-lainsäädäntöön. Hallitusohjel-
maankin on kirjattu, että hankintalain-
säädäntöä voidaan tarkistaa. Tavoit-
teena on, että tietyt yhteis kunnalliset 
palvelut voitaisiin jättää kokonaan kil-
pailutuksen ulko puolelle.

-– Tuoreen selvityksen mukaan 
monikansalliset hoiva-alan yritykset 
eivät olekaan sellainen kultakaivos 
kuin luultiin. Yritykset ovat tieten-
kin markkinatalouden mekanismien 
alaisia. Monet jo pohtivatkin alalta 
vetäytymistä.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”...meidän epäluuloi-
suus lähimmäisiä koh-
taan vie jotain lämpöä 
yhteiskunnasta pois.
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Sitran Kuntaohjelman palvelu-
setelihankkeen (2009-2013) ta-
voitteena on lisätä kuntalaisten 
valinnanvapautta ja vaikutus-
mahdollisuuksia.  Hankkeessa 
kehitetään palvelusetelin käyt-
töä, sovellettavuutta ja toimin-
tamalleja. Palveluseteli voi pa-
rantaa myös palvelujen saata-
vuutta, purkaa jonoja, moni-
puolistaa palvelutuotantoa se-
kä edistää kuntien ja yksityisten 
palvelutuottajien yhteistyötä. 
– Lähdemme siitä, että valinnan-
vapaus kuuluu kaikille tuloista riip-

Johtava asiantuntija Tuomo Melin Sitran palvelusetelihankkeesta:

Valinnanvapaus kuuluu ka

pumatta. Erilaisia malleja pitää pys-
tyä kehittämään ja rakentamaan sii-
hen suhtaan.  Tehtäessä hoito- ja 
palvelu suunnitelmaa ihmisille pitää 
kertoa erilaisista vaihtoehdoista ja 
käydä hänen taloudellinen tilanteen-
sa läpi, johtava asiantuntija Tuomo 
Melin Sitrasta kertoo.

Pilottihankkeissa on tehty ja teh-
dään konkreettisia toimenpiteitä ja 
kokeiluja projektikuntien kanssa eri 
toimialoilla ja eri puolilla Suomea. 
Palveluseteliprojektissa on muka-
na käytännössä vanhuspalvelut, 
vammais palvelut, päivähoito, suun 

terveys sekä perusterveydenhuolto 
ja erikoissairaanhoito. 

Palveluseteliä kokeillaan tai on jo 
aktiivisessa käytössä vanhuspalvelus-
sa mm. Tampereella, Oulussa, Van-
taalla. Turun, Kouvolan ja Loviisan 
alueilla kokeilut ovat lähdössä liik-
keelle isoina seutukuntina. 

– Oleellista on se, ettei palvelu-
setelin käyttö olisi rajattu vain jonkin 
tietyn kunnan tai kaupungin alueel-
le, vaan siinä olisi laaja joukko kun-
tia mukana. Esimerkiksi Turussa 
suunnitellaan palvelusetelin käyttöä 
alueel la, jossa on 300 000 asukasta.

Tuomo Melin on tehnyt opintomatkoja useisiin Euroopan maihin. Hän mielestään suomalaiset palveluasumisen yksi-
köt ovat pieniä. Euroopassa on esimerkiksi taloja, joissa on kolme kaksikerroksista siipeä. Jokainen kerros muodostaa 
oman osastonsa, ja osasto myös luo yhteisöllisyyttä. Siipien keskellä olevassa aulassa on yhteisiä toiminta-, oleskelu-, 
lääkäri- ym. tiloja. Dementiayksiköt sijaitsevat erillään. Koko talossa voi olla 200 asukasta.
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ikille tuloista riippumatta
Tärkeintä valinnanvapaus 
asiakkaille

– Palvelusetelin ansiosta asiakkailla 
on valinnan vapaus, ja se on mieles-
täni tärkein asia. Asiakkaat voivat it-
se valita ja tehdä päätöksiä. Kunnille 
palvelusetelistä on se etu, että asia kas 
ottaa itse taloudellista vastuuta pal-
veluista. Se, millä tavalla palvelu seteli 
realisoituu tai toteutuu, riippuu aika 
paljon siitä, miten hoito- ja palvelu-
suunnitelma tehdään.

– Palveluntuottajille palvelu-
setelistä on se etu, että ne pystyvät 
tarvittaessa muokkaamaan palvelu-
tarjontaansa asiakkaiden toiveiden 
mukaan hyvinkin nopeasti. Esimer-
kiksi sohva perunoille voidaan tarjota 
maksullisia tv-kanavia. Palvelu seteli 
on paljon nopeampi väline vastata 
asiakkaiden muuttuneisiin tarpeisiin 
kuin esimerkiksi julkiset hankinnat, 
Melin korostaa.

Melinin mukaan palveluseteli sopii 
erityisesti pienille toimijoille, koska 
ne eivät pärjää kovinkaan hyvin jul-
kisissa hankinnoissa. Pienet toimijat 
voivat esimerkiksi erikoistua. Tosin 
ongelmaksi saattaa muodostua ny-
kyiset toiminnan puitteet eli olemas-
sa olevat rakennukset, joihin ei sovi 
nykyaikaiset hoito- ja palvelu mallit – 
varsinkin, koska asiakkaat ovat yhä 
huonokuntoisempia. Vanhanaikaiset 
talot eivät myöskään ole kustannus-
tehokkaita.

Melin myös pohdiskelee, että jois-
sain tapauksissa palveluntarjoaja voi 
tarjota "ylilaatua". Tällöin ongelmak-
si voi tulla se, että kunta ei suos-
tu maksamaan ylilaadusta. Tällöin 
asiak kaan on oltava valmis maksa-
maan eli heidän omavastuu osuutensa 
kasvaa. 

– Palveluseteli mahdollistaa sen, et-
tä asiakas voi kertoa sen, mitä hän ha-
luaa. Asiakas äänestää jaloillaan.

Sääntökirjat ohjaavat 
palvelujen tuottajia ja palveluja

Sitra on julkaissut palvelusetelihank-
keessa useita sääntökirjoja.  Kunta 
päättää, millä kriteereillä palvelun 
tuottaja pääsee palvelusetelin piirin: 
mitä palveluja hankitaan palveluse-
telillä sekä palvelujen sisältö ja laa-
tu. Palvelun tuottaja päättää haluaa-
ko se ryhtyä palvelusetelituottajaksi 
kunnan määrittelemin ehdoin. 

Sääntökirjoissa on sekä pakolliset, 
lainsäädännöstä nousevat asiat, et-
tä palvelukohtaisesti kunnan itsensä 
asettamat hyväksymisehdot. 

– Sääntökirjojen tavoite on hyvien 
käytäntöjen käyttöönoton nopeutta-
minen kunnissa ja kuntayhtymissä. 
Palvelujen tuottajat saavat vapaasti 
hyödyntää sääntökirjoja ja "varastaa 
ideoita" sekä parantaa ideoita, Me-
lin kertoo.

Asiantuntijat, kuten kuntien asian-
tuntijat, palveluntuottajat, Suo-
men Kuntaliitto, Kuluttajavirasto ja 
Kilpailu virasto, ovat käyneet lävitse 
palvelusetelihankkeessa valmistuneet 
sääntökirjat.

Tiedon levittäminen on tärkeätä

Tuomo Melin korostaa, että palvelu-
setelin kehittäminen tapahtuu avoi-
mesti. Tietoa välitetään sekä perintei-
sellä viestinnällä että sosiaalisen me-
dian välityksellä. Kaikki tieto julkais-
taan sosiaalisessa mediassa eli Face-
bookin Palveluseteli-sivustossa. Si-
vustossa myös keskustellaan palvelu-
setelistä. Sivustosta tykkää yli 40 000 
Facebookin käyttäjää

– Kaikki vanhukset eivät ole Face-
bookissa, mutta vanhusten lap-
set ovat, ja he voivat levittää tietoa 
omien verkostojensa kautta. Sitra on 
myös ahkerasti levittänyt palveluse-
telistä tietoa, järjestänyt tilaisuuksia, 
julkaissut ja jakanut materiaalia.

Melinin mukaan kunnilla ja kau-
pungeilla olisi tärkeä rooli tiedon 
levittämisessä. Ongelmaksi tulee 
yksilön suoja – kaupunki ei voi lä-
hettää tietoa esimerkiksi pelkästään 
palvelusetelin käyttäjille. Näin ollen 
on tilanteita, että palvelujen tarjoa-
jat kaipaavat asiakkaita. Olennaista 
on se, että tehtäessä asiakkaalle hoi-
to- ja palvelusuunnitelmaa hänelle 
kerrotaan erilaisista tarjolla olevis-
ta palveluista.

Voisiko palvelusetelillä ostaa 
palveluita ulkomailta?

Tuomo Melin leikittelee ajatuksella, 
että palvelusetelillä voisi ostaa pal-
veluita myös ulkomailta. Esimerkik-
si Virossa palvelut ovat huomatta-
vasti halvempia kuin Suomessa, pu-
humattakaan esimerkiksi Espanjasta 
tai Italiasta tai joistain Aasian maista. 
Mahdollisuus käyttää palvelu seteliä 
ulkomailla ratkeaa palveludirektii-
vin myötä.

– Mitä tapahtuu, jos vanhukset 
saavatkin ja alkavat ostaa palvelui-
ta ulkomailta? Silloin meillä ei ole 
enää asiakkaita, mutta kulut joudu-
taan maksamaan kuitenkin. Toisaalta 
meiltä poistuu työvoimapula, koska 
hoitoa tarvitsevat vanhukset eivät ole 
enää Suomessa, Melin miettii.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Mitä tapahtuu, jos 
vanhukset saavatkin ja 
alkavat ostaa palveluita 
ulkomailta? 
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Yhteiskuntatieteiden maisteri 
Mari Patronen toimi Tampereel-
la kaupungin ikäihmisten pal-
veluissa suunnittelupäällikkö-
nä ja Sitran Palvelusetelihank-
keessa vanhusten palveluiden 
palveluseteliprojektin projekti-
johtajana. Elokuussa hänet va-
littiin TampereSenior-ohjel-
man ohjelmajohtajaksi. Patro-
sen mukaan palveluseteli pa-
rantaa palveluiden laatua.

Mari Patrosen mukaan palvelu seteli 
tarjoaa kuntalaiselle valinnanvapaut-
ta, nopeampaa palveluiden pariin 
pääsemistä sekä useita tuottajia valit-
tavaksi. Toisaalta tuottajat kilpailevat 
asiakkaista, jolloin palveluiden laatu 
paranee ja hinnat laskevat. Palvelu-
seteli tukee osaltaan kotona asumisen 
tavoitetta, koska se  nopeuttaa hoito-
ketjua, esim. sairaalasta kotiuttami-
sen tilanteissa.  Tampereen kaupun-
gilla ei ole asumis palveluissa omaa 
tuotantoa, vaan asumispalvelut ovat 
joko ostopalveluna tai palvelu setelillä 
hankittavia.

– Palveluntuottaja välttää palvelu-
setelin ansiosta kilpailutuksen, jol-
loin tuottaja voi keskittyä palvelui-
den laatuun ja sen parantamiseen. 
Pienet ja keskisuuret tuottajat pääse-
vät markkinoille ja kunnan ylläpitä-
män palvelu portaalin ansiosta tuot-
tajat saavat tasavertaisen kanavan 
markkinoida palveluitaan asiakkail-
le, Mari Patronen linjaa.

– Kaupungin kannalta palvelu seteli 
merkitsee tuottajien määrän kasvua 
sekä laadun paranemista yksityisel-
lä että julkisella puolella. Elinkeino-
elämä virkistyy ja tuo verotuloja kun-
taan. Myös kilpailuttaminen vähe-
nee.

Tampereen kaupungilla on tällä 
hetkellä palveluseteli käytössä tehos-
tetussa palveluasumisessa, säännöl-
lisessä kotihoidossa senioritaloon, 
palvelu asumisessa sekä omais hoidon 
tuen palveluissa lyhytaikaiseen hoi-
toon ja päivätoimintaan. Palvelu-
setelin piirin on tulossa säännölli-
nen koti hoito ja yksilöllinen fysio-
terapia ikäihmisille. Palvelu setelin ar-
vo riippuu asiakkaan tuloista, poislu-
kien omais hoidon tuessa, jossa oma-
vastuun määrä on laissa määritelty.

Kotitori tiedon kanavana

Mari Patrosen mukaan ikäihmiset 
löytävät Tampereella palvelu setelin 
ja palvelusetelillä tarjottavat palvelut 
Kotitori neuvonta- ja palvelu pisteen 
ansiosta. Kotitori toimii kaupungis-
sa kaiken ikäihmisten palveluihin 
liittyvän tiedon ja asiakasohjauksen 
ensimmäisenä kanavana. Kaupun-
gin oma asiakasohjaus informoi asia-
kasta ja kertoo arvion palvelusetelin 
arvosta kunkin tulojen mukaisesti se-
kä auttaa päätöksen teossa. Palvelu-
setelistä tiedotetaan sekä kirjallisesti 
että sähköisesti.

– Palvelusetelit ovat Tampereel-
la pysyvässä käytössä. Toistaisek-
si palvelu setelit ovat käytössä vain 
Tampereen alueella, mutta Tampe-
reen kaupunkiseudun kuntien kans-
sa on jo tehty valmistelutyötä. Tar-
koitus on laajentaa setelit toiminaan 
koko Pirkanmaan alueella, Patronen 
kertoo.

– Palvelusetelin hinnoitteluun ja 
palvelusetelillä ostettavien palve-
lujen hinnoitteluun ei liity ongel-
mia. Huolellinen pohjatyö ja oman                   
alueen markkinoiden tunteminen 
auttaa asettamaan arvon kohdalleen. 
Markkinoiden seuranta tulee olla jat-
kuvaa ja setelin arvoa tulee tarkistaa 
tasaisin väliajoin. 

Patrosen mukaan palvelusetelis-
tä on tullut hyvin vähän palautet-
ta. Asiak kaan pääsystä haluamaansa 
paikkaan on tullut positiivista palau-
tetta. Negatiivista palautetta on tul-
lut palvelusetelin arvosta.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Mari Patronen

Ohjelmajohtaja Mari Patronen:

Palveluseteli parantaa 
palveluiden laatua
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Palveluseteli 
–tulevaisuuden 

kysymyksinä 
markkinointi ja 
maksukykyiset 

asiakkaat

Koivupirtin säätiön palvelu koti 
Koivu pirtti osallistui palvelu setelillä 
tuotettavien asumispalveluiden pilotti-
ryhmään, yhdessä Koti pirtti ry:n 
Koti pirtin palvelukodin ja Tampe-
reen ensi- ja turvakoti ry:n Petsamo-
kodin kanssa. Tampereen kaupungin 
käynnistämässä hankkeessa kehitettiin 
Tampereelle oma tehostetun palvelu-
asumisen palvelusetelimalli. Hanke al-
koi vuoden 2009 alusta.

Käytännön kokeilu aloitettiin 
4.10.2011, jolloin samasta ajankohdas-
ta alkaen kaikki kriteerit täyttävät tuot-
tajat saivat ilmoittautua palveluseteli-
tuottajaksi. Kokeilu alkoi näin todel-
lisessa kilpailutilanteessa. Tehostettua 
palveluasumista palvelusetelillä toteu-
tetaan sekä palvelu taloissa että ryhmä-
kodeissa.

Kolmella pilotissa mukana oleval-
la järjestöllä on tähän mennessä ol-
lut 15 palveluseteliasiakasta. 5 heis-
tä on siirtynyt palvelukodin sisäl-
lä palvelu asumisesta tehostettuun 
palvelu asumiseen ja 9 muuttanut uu-
sina asukkaina. Pienen asukasvaihtu-
vuuden vuoksi kokemusta on mel-
ko vähän. Palvelukodeissa on yhteen-
sä n. 85 tehostetun palveluasumisen 
paikkaa, joista kokeilussa oli mukana 
n. 55 paikkaa. 

Palvelusetelin myönteisinä piirtei-
nä koimme mahdollisuuden tuottaa 
palveluja ilman kilpailutusta ja vali-
ta itse asukkaat omasta jonostam-
me. Palvelu kotimme täyttävät vaa-
ditut laatu kriteerit ja ostopalvelu-
na toteutettu tehostettu palvelu-
asuminen on hyvin samankaltaista 
kuin palvelu setelillä toteutettava. It-
senäinen asukas valinta alkaa jo asiak-
kaan käydessä tutustumassa palvelu-
kotiin. Tapaamisen aikana molemmil-
le osapuolille syntyy näkemys siitä on-
ko ko. palvelukoti mieleinen ja sopiva 
koti mahdolliselle tulevalle asukkaalle. 
Myönteisenä koimme myös erikoistu-
misen mahdollisuuden. Jokaisella jär-
jestöllä on oma vanhustyön osaamis-
alueensa ja kokemus palvelujen kysyn-
nästä. Ostopalvelussa näiden huomi-
ointi mahdollisuus on vähäisempää.

Enimmäkseen myönteisenä piir-

teenä koimme myös mahdollisuu-
den määritellä hinta todellisten ku-
lujen mukaan. Pilottivaiheen ajak-
si sovimme palvelusetelille yhteisen 
vuoro kausihinnan, jotta kokemusten 
vertailu olisi helpompaa. Jatkossa jo-
kainen palvelukoti määrittelee oman 
hintansa. Hinnan määrittelyn koimme 
pilotissa myös kehittämisalueeksi. Te-
hostetun palveluasumisen setelin si-
sältö on erittäin kattava palvelusetelin 
arvoon verrattuna. Tuottajan on saa-
tava kulunsa katettua, mutta setelin 
hinta ei riitä kattamaan kuluja. Asiak-
kaan omavastuuosuus nousee todelli-
silla tuotantohinnoilla melko korkeak-
si. Tämä rajoittaa vähä varaisten van-
husten mahdollisuutta valita asuin-

paikkansa. Esiin nousi myös kysymys 
– löytyykö tarpeeksi maksukykyisiä 
asiak kaita? Asukasvaihtojen yhteydes-
sä on ollut tyhjäkäyttöä tai asuntoja on 
käytetty lyhyt aikaiseen asumiseen. Tä-
hän liittyen selvitimme palvelu setelin 
markkinointia.

Turun yliopiston Hyvinvointialan 
liiketoimintaosaamisen maisteri-
ohjelman opiskelija Anna-Maria 
Moisio teki aiheesta integroivan 
projekti työn. Moisio laati kyselyn, 
joka lähetettiin sähköpostilla tilaaja-
yksikön asiakas ohjaajille ja sosiaali-
työntekijöille sekä järjestöjen edusta-
jille. Vastauksista nousi esiin palvelu-
setelin huono tunnettuus sekä tiedon 
välittämisen ongelmat. Suurimpana 
tekijänä nousi esiin tietynlainen epä-
varmuus siitä kenelle markkinointi to-
della kuuluu. Kaupungin sosiaalityön-
tekijät ja asiakas ohjaajat eivät koe si-
tä omakseen, vaikka sitä usein heil-
tä odotetaan. 

Me palveluntarjoajat teemme 
markkinointi työtä, mutta tarvitsisim-
me suoremmat kohteet markkinoin-
nille. Palveluseteli on vielä melko tun-
tematon vanhusten ja heidän läheis-
tensä keskuudessa ja setelin saanei-
den nimilista kuuluu tietosuojan pii-
riin. Luonnollisiksi tiedonvälittäjiksi 
koemme kaupungin asiakasohjaajat, 
joilla on suora kontakti asiakkaisiin.

Vuoden kestäneen kokeiluvaiheen 
jälkeen koemme palvelusetelin yhdek-
si tulevaisuuden mahdollisuudeksi.

Palvelusetelijärjestelmämme tarvit-
see kuitenkin vielä kehittämistä, jot-
ta se mahdollistaa niin palvelun tilaa-
misen kuin tuottamisen ja asiakkaan 
kannalta kestävän ratkaisun. Setelin 
markkinointi ja tunnetuksi tekemi-
nen ovat aivan keskeisiä kysymyksiä 
palvelu setelin tulevaisuuden kannalta. 
Jos palveluseteliä ei tunneta, niin siitä 
on haittaa niin kaupungille, setelin po-
tentiaalisille käyttäjille kuin palvelun-
tuottajille. Setelin hinta olisi myös saa-
tava korkeammaksi, vastaamaan tuot-
tajien todellisia kuluja.

Mervi Heinonen
johtaja

Koivupirtin säätiö
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– Se on hyvä, että pari vuotta setelin on voinut jakaa useampaan-
kin osaan eikä vain yhteen käyntikertaan viikossa, lahtelainen 
omaishoitaja Aulis Tarnanen, 74, kertoo.
Ohitusleikkaukseen kesällä joutunut Aulis pääsee hoitamaan 
muitakin asioita kuin Pirjoaan, jonka kanssa on ollut naimisis-
sa pian viisi vuosikymmentä.

"Hyvä kun voi jakaa sete

Aulis ja Pirjo Tarnanen asuvat va-
loisassa paljon lasipintaa sisältäväs-
sä kerrostalossa Lahden Paavolassa 

Pirjo Tarnanen on juuri käynyt suihkus-
sa Jaana Kannelniemen avustamana. 
Nyt rasvataan vielä jalat. Välissä my-
häilee palveluseteliin tyytyväinen Au-
lis Tarnanen.

Salpausselän harjun kupeessa ja ai-
van keskustan tuntumassa. Kaupat 
ja muut palvelut ovat lähellä. Kaksio 

on toimiva myös pyörätuolia käyt-
tävälle Pirjolle, 69, jota nyt kylvet-
ti lähi hoitaja Jaana Kannelniemi 
Lahden Lähimmäispalvelusta. Hä-
nen kollegoitaan ovat Helvi, Heli 
ja Marja, joiden nimet Aulis ja Pirjo 
jo osaavat. Tarnaset ovat olleet Lah-
den Lähimmäis palvelu ry:n omais-
hoidon palveluseteliasiakkaita joulu-
kuusta 2008.

Vielä rasvataan jalat ennen kuin 
mennään kahvittelemaan ja puhu-
maan ne suuret setelit sileiksi.

Milloin Auliksella sitten on niitä 
omaishoitajan vapaapäiviä?

– Ei milloinkaan, tulee napakka 
vastaus ikänsä puusepäntöitä huone-
kalualalla tehneeltä Karjalan pojal-
ta.

Aulis toki tietää, että laissa puhu-
taan kolmesta vapaapäivästä kuu-
kaudessa. Mutta kun ei ole paikko-
ja minne mennä lomailemaan, niin 
on sitten saatu apua näillä palvelu-
seteleillä. 

Sydänleikkauksensa jälkeen Au-
lis pyysi apua kotiutustiimiltä, kun 
oli sairaalasta palattuaan yksin toi-
pumassa. Tiimin sairaanhoitaja kä-
vikin katsomassa tilanteen.

Pirjo oli Auliksen toipumisen ajan 
kaupungin palvelutalossa Tapanilas-
sa.  

– Elokuussa saatiin tämä Lahden 
Lähimmäispalvelun apu ja ollaan oi-
kein tyytyväisiä. Seteli on hyvä hom-
ma. Kun neljä tuntia on voinut ja-
kaa pariin käyntikertaan viikossa, niin 
silloin pääsen asioille, Aulis kertoo.  
–  Mitä useammin kävisivät, sen pa-
rempi.

Aulis arvoi, että seteli kattaa noin 
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Lahden Lähimmäispalvelul-
la on jo "pitkäaikainen" koke-
mus palvelu setelistä. Yhdistys 
oli aikaisemmin mukana Lah-
den kaupungin palveluseteli-
kokeilussa, ja nyttemmin yhdis-
tys on yksi kaupungin palvelu-
setelituottajista.
Lahden Lähimmäispalvelu tar joaa 
palveluita monenlaisilla palvelu-
seteleillä:  omaishoitajan vapaa-
päivän sijaistamiseen, säännölli-
seen koti hoitoon sekä lyhytaikai-
sen koti hoitoon,  esim. sairaalas-
ta kotiuttamis tilanteessa. Uutuute-
na on veteraanien palveluseteli, jol-
la voi ostaa myös kodinhoitoa. Lah-
dessa on myös palveluseteli henkilö-
kohtaisen avustajan sijaistamiseen, 
mutta sen käytöstä yhdistyksellä ei 
vielä ole kokemuksia.

Toiminnanjohtaja Arja Etuaho se-

Kokemuksia palvelusetelistä Lahden Lähimmäispalvelussa:

Palveluseteli vaatii tarkkaa seurantaa

lin useammalle päivälle"
kolme neljäsosaa kuluista.

Lääkärissäkäynnit olivat tuoneet 
maininnan, että pariskunta on oi-
keutettu omaishoidon tukeen. 

– Alkuun sitä ei hyväksytty. Jäätiin 
kuulemma pistettä vaille. Kun Pirjo 
oli täyttänyt 65 vuotta, oli  mahdol-
lista saada palveluseteleitä.

Aulis tietää senkin, mikä olisi vielä 
parempaa kuin palveluseteli.

– No lottovoitto…
Neuvo setelistä kiinnostuneille 

omaishoitajille on mennä lääkärin 
lausunto kainalossa vaikka kaupun-
gin omaishoidosta vastaavien työn-
tekijöiden luo ottamaan selvää, pää-
sisikö setelinkäyttäjäksi.

Kaikki eivät palveluseteleiden ole-
massaolostakaan tiedä. Usein tieto 
kulkee perheeltä toiselle kokemusten 
myötä. Tarnasten sukulaisilla tai tut-
tavilla ei seteliä ole käytössä.

Päähuomio asiakkaassa

Jaana Kannelniemellä on kahdeksan 
vuoden työkokemus alaltaan. 

– Asiakkaista puolisot ovat yleen-
sä toinen toistaan hoitamassa. Suu-
rin hyöty setelistä on nimenomaan 
sen käyttäjälle.  Sekin on hyvä, et-
tä ihmiset ovat valmiita maksamaan 
ylimääräisestä.

Kun aloitettiin, ei saanut siivota, 
vähän vain helpottaa potilaan oloa, 
jos pöly olisi muuten mennyt allergi-
sen keuhkoihin tms. Suursiivouksia 
ei tehdä, sillä päähuomio on edelleen 
asiakkaan hoidossa eikä mattojen ul-
koiluttamisessa tai ikkunan pesussa, 
Jaana korostaa.

Hän ehtii käydä kolmessa tai nel-
jässä paikassa yhden päivänä aikana. 
Asiakkaat tilaavat useimmiten kaksi 
tuntia, mutta joskus riittää puolikas 
tai kolme varttiakin. Suihkutus pari 

kertaa viikossa on yleisimpiä töitä, 
sitten mm. rasvataan jalkoja ja lei-
kataan kynsiä. 

– Kokonaisvaltaista työtä tämä on, 
tilanteisiin on reagoitava. Jos työ on 
joskus vaativaa, niin kyllä asiakkaat 
paljon antavatkin, Jaana sanoo eikä 
nyt tarkoita seteleitä. 

Pirjon tauti on jo yli 20 vuotta sit-
ten diagnosoitu  ALS eli amyotrofi -
nen lateraaliskleroosi, liikehermoja 
rappeuttava sairaus. Sitä sairastavia 
on Suomessa arviolta viitisensataa. 

Pirjosta on parasta saada asua ko-
tona. Sairaalaan ei vielä pahan olon 
takia ole jouduttu, vain kontrolli-
käynneille ja kerran, kun käsi me-
ni poikki.

Teksti ja kuva:
Marjatta Pöllänen

kä palveluohjaaja Marjo Flekander 
kertovat, että palvelusetelillä tarjotta-
vat palvelut ovat Lahden Lähimmäis-
palvelun toiminnan kokonaisuuden 
kannalta tärkeitä. Arja Etuaho ar-
velee, että palvelusetelillä hankitta-
vat palvelut muodostavat yhdistyk-
sen toiminnasta noin 20 prosenttia. 
Tietenkin asiakkaille kaikki palvelut 
ovat olennaisia ja tärkeitä.

– Säännöllisen kotihoidon asiakkai-
ta on kymmenkunta. Omais hoidon 
palveluseteliasiakkaita on 7-8. Tila-
päisen kotihoidon palveluseteli-
asiakkaiden määrä vaihtelee. Lahdes-
sa on kaikkiaan toistakymmentä tuot-
tajaa, jotka tarjoavat palveluseteli-
palveluita, Flekander kertoo.

– Palveluseteli on muuttanut yh-
distyksemme toimintaa hoidolli-
sempaan suuntaan, siivousasiakkai-
ta on vähemmän. Toisaalta säännöl-

lisen kotihoidon palveluseteli on tar-
koitettu nimenomaan sellaisille van-
huksille, jotka tarvitsevat lähes päi-
vittäistä apua.

Palveluseteliasiakkaita 
sopiva määrä

Lahden kaupunki kelpuuttaa palvelu-
setelituottajat tiukan seulan läpi, ja 
esimerkiksi palvelusetelipalvelu-
ja voivat tehdä vain ne työntekijät, 
joilla on sosiaali- ja terveysalan, esim. 
lähihoitajan koulutus. Myös se, mi-
tä palveluja palvelusetelillä voi ostaa, 
on tiukasti määritelty. Etuahon mu-
kaan monet asiakkaat ostavat lisäk-
si omilla rahoillaan mm. asiointi- ja 
siivouspalveluja.

– Asiakkailta tulee kritiikkiä lähin-
nä siitä, että palvelusetelillä saatavat 

  jatkuu seuraavalla sivulla->
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palvelut on niin tiukasti määritelty ja 
rajattu. Mutta emme me voi kritee-
reistä poiketa. Asiakkaille voi aluk-
si olla yllätys, miten tiukasti palvelu-
setelillä saatavat palvelut on rajattu, 
Etuaho korostaa.

Arja Etuahon mukaan Lahden 
Lähimmäis palvelulla on tällä hetkel-
lä sopiva määrä palveluseteliasiakkai-
ta yhdistyksen henkilökunnan mää-
rään nähden. Palveluseteliasiakkaat 
työllistävät sopivasti yhdistystä –  toi-
saalta asiakasmäärän kasvattaminen 
vaatisi myös henkilökunnan määrän 
kasvattamista. Yhdistyksen kannalta 

olennaista on esimerkiksi se, että mo-
net palvelut, esimerkiksi asiakkaiden 
aamutoimet, pitää tehdä samaan ai-
kaan. Jos palveluiden tarve jakaantui-
si tasaisesti pitkin päivää, työntekijä-
kysymys olisi helpompi.

– Tällä hetkellä palveluiden kysyn-
tä ja tarjonta kohtaavat hyvin. Var-
sinkin viikonloput ovat täynnä, ja 
viikon loppuihin ei aina voida ottaa 
uusia asiakkaita, Etuaho ja Flekan-
der kuvailevat.

Lahden Lähimmäispalvelun 
palvelu seteliasiakkaat ovat lähes 
kaikki Lahdesta, yhdistys toimii myös 

Hollolassa. 
– Palvelusetelissä on paljon hyviä 

puolia. Asiakkailla on valinnanvapa-
us; hän voi valita palveluntuottajan 
ja milloin hänen luonaan käydään. 
Omaishoidon palveluseteli on myös 
muuttunut paljon joustavammaksi. 
Aikaisemmin asiakkaan piti käyttää 
palvelusetelin arvo samana päivänä, 
nyt sen voi jakaa useammalle päivälle 
ja käynnille, Arja Etuaho kertoo.

– Palveluntuottajan kannalta 
palvelu seteli lisää paperityötä ja las-
kutus on monimutkaista. Säännölli-
sen kotihoidon asiakkaiden palvelu-
seteleiden arvot ja heidän palvelu-
seteleittensä käyttö vaatii meiltä hy-
vin tarkkaa seurantaa ja raportoin-
tia – koska asiakkailla on erisuurui-
sia palveluseteleitä. Setelin arvohan 
määräytyy asiakkaan tulojen mukaan. 
Marjolle tämä tietää aikamoista ba-
lettia, Etuaho jatkaa.

– Olen tehnyt listan, jossa on kaik-
kien asiakkaiden nimet ja heidän 
palvelu seteleidensä arvot, ja mitä 
käytetään milläkin ajalla. Palvelusete-
li on lisännyt henkilökunnan ohjeis-
tamista, mutta ei tämä ole ollut yli-
voimaista, Marjo Flekander arvioi.

Etuahon ja Flekanderin mukaan 
palveluseteliasiakkaat ovat myös hy-
vin vakituisia; he ovat olleet pitkään 
Lahden Lähimmäispalvelun asiakkai-
ta. Tämä tietenkin auttaa yhdistyk-
sen toimintaa, sillä asiakkaiden tar-
peet tunnetaan, ja toisaalta asiakkaat 
tuntevat henkilökunnan.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

Ikääntymisen resurssikeskus −
   palveluasumista ja toimintaa
       asiakkaan ehdoilla Helsingissä,
              Vantaalla ja Espoossa.

Osaamista ja 
   vaikuttamista jo 
      vuodesta 1998 lähtien. Eteläinen Rastitie 12, 01360 Vantaa, 

puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
www.vanhustenkotiapu.fi

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

yhteisöt Havurasti ja Myyrasti

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

Palveluohjaaja Marjo Flekander ja toiminnanjohtaja Arja Etuaho sekä huiveja, 
joita yhdistyksen vapaaehtoiset ovat neuloneet.  Huiveja myydään mm. yhdis-
tyksen myyjäisissä.
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Mummo kohtaa kyborgin
Vilma-mummo oli pulassa. Koti robotti 
Axolo oli ottanut nokkiinsa, eikä suos-
tunut toimimaan; se oli muutenkin 
niin herkkätunteinen, että sitä piti ai-
na maanitella. Älypuhelimen pilvi-
palvelut olivat jumittuneet, kun sa-
dat miljoonat kiinalaismummot olivat 
kiinnostuneet samasta kohteesta kuin 
Vilmakin; siis ohjeesta, miten tulostet-
tava sänky piti taas tänään koota, jot-
ta pääsisi nukkumaan.  "Ennen oli sen-
tään Ikea ja kunnon kuusio avaimet", 
Vilma puhisi. "Mutta silloin oli koteja-
kin näiden asuttavaksi tarkoitettujen 
muunneltavien kerros loftien sijaan. 
Nyt jokainen kuljettaa omuuksiaan 
virtuaalisesti ladattuna mukanaan". 
Intialainen nettituki henkilö oli tavoit-
tamattomissa, varmaan taas uppou-
tunut grönlantilaisen tyttöystävänsä 
kanssa pitkään keskusteluun, ja mitä 
mahtoi kellokin olla siellä, kun tääl-
lä oli jo puoliyö. Vilman verisuonis-
tossa kiertävä pikku ruinen anturi il-
moitti yhtäkkiä piipaten veren sokerin 
laskeneen liiaksi ja vaativan toimia. 
Kauhukseen Vilma-mummo huo-
masi, että itsestään materialisoituva 
täydennys lähetys puuttui ruoka-au-
tomaatista. Kukaan ei ollut muistanut 
ladata sitä. Semanttisen netin tutut 
kolmi ulotteiset tunnuskuviot vilkutti-
vat nekin kaikki varattua. Vilmaa hei-
kotti, maailma pyöri silmissä. Ei ystä-
vää, ei sänkyä, mihin oikaista itsensä, 
ei edes ravinne palaa suuhun. "Minus-
ta ei ole elämään näiden kybor gien 
maailmassa, olen aivan liian vanhan-
aikainen", mummo huokaili.

Oliko liian lennokas tulevaisuuden-
kuva vuodesta 2050? Ei toki. Koti-  ja 
hoivarobotiikkaa kehitellään par-
haillaan, ja robotit saavat inhimillisiä 
ominai suuksia. Maailmaan tulee ehkä 
kyborgeja, olioita, joihin on yhdistet-
ty teknologiaa ja biologiaa. Tulostet-
tavat tavarat ovat kiihkeän suunnitte-
lun kohteena. Pilvipalvelut ovat jo tä-
tä päivää ja kehittyvät yhä; tietokone-

salit muuttuvat virtuaalisiksi palve-
luntarjoajiksi bittiavaruudessa. Ihmis-
ruumiin toimintoja kyetään seuraa-
maan pikkuruisilla kameroilla ja an-
tureilla jo tänään. 

Mutta – tuleeko tämä kaikki toimi-
maan? Palvellaanko vanhoja ihmisiä? 
Miten turvataan, että Vilma-mummon 
elämän kauhuskenaario ei toteudu, 

miten varmistetaan, että vanhat ih-
miset eivät jää yksin ongelmineen, il-
man palveluja ja ilman käsin kosketel-
tavia ihmiskontakteja?

Meidän täytyy ryhtyä toimimaan 
jo nyt. Arkielämässä on aivan riittä-
västi aineksia huonosta palvelusta, 

välin pitämättömyydestä ja toimi-
mattomista vempaimista. Vanhojen 
ihmisten elämästä, mielipiteistä tai 
tarpeista ei tiedetä riittävästi. Tulem-
me elämään pian 120-vuotiaiksi.  Nii-
tä vanhoja ihmisiä, jotka ovat synty-
neet ennen tietokoneita ja kasvaneet 
ilman niiden käyttöä, tulee olemaan 
miljardi kaupalla tällä maapallolla. Nyt 
on aika vaatia vanhoille heidän tar-
peittensa mukaisia palveluja.

Valli on reagoinut voimakkaas-
ti yhteen palvelujen epäkohtaan, 
pank kien toimiin. Vanhat ihmiset ei-
vät saa enää joillakin paikkakunnilla 
nostaa käteisenä omilta pankkitileil-
tään omia rahojaan. Pankkiautomaa-
tit ovat turvattomia paikkoja, usein ul-
kona. Mihin lasket käsilaukkusi, mihin 
ostoskassisi, minne käsineesi? Kuka 
kurkkii olan takana? Tunnusluku pitää 
muistaa, sitähän ei voi kirjoittaa muis-
tilapulle kukkaroon. Kortteja on pal-
jon, tunnuksia paljon. Monesti lauk-
ku on viety kädestä jo ennen, kuin on 
ehtinyt kerätä tavaransa. Tietokonei-
ta on vielä harvoilla vanhuksilla. Toisin 
kuin Pia-Noora Kauppi, Finanssi alan 
Keskusliiton toimitus johtaja on anta-
nut ymmär tää, vanhat ihmiset eivät 
yleisesti käytä verkkopankkia. KÄKÄ-
TE- projektimme selvitti tämän asian. 
Vain vajaalla neljänneksellä 75-vuo-
tiaista ja sitä vanhemmista on tietoko-
ne käytössään. Mitä vanhemmista on 
kyse  sitä harvemmalla tietokone on.  
Vain kuudella prosentilla yli 85-vuo-
tiaista on tietokone käytössään, ja täs-
sä ikäryhmässä on runsaat satatuhat-
ta ihmistä!

Meidän pitää nyt ruveta vaatimaan 
ikäystävällistä Suomea, jossa kaikki 
perustavaa laatua olevat arkipäivän 
palvelut ovat vanhojen ihmisten saa-
tavilla. Sosiaali- ja terveysala ei ole ai-
noa, tarvitsemme kulttuuria, liikuntaa, 
liikennettä, postia ja pankkeja. Mei-
dän on haastettava koko yhteis kunta 
mukaan talkoisiin! 
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– Palvelusetelin käyttäjiä van-
husten palveluasumisessa on 
toistaiseksi melko vähän. Vuo-
den 2011 aikana asiakkaita oli 
214. Palvelusetelin arvoa on tar-
koitus tarkistaa vuonna 2012. 
Pidän kuitenkin palvelusetelin 
ideologiasta: ihminen saa itse 
valita. Ihmisen puolesta ei valit-
se kunta tai joku viranomainen, 
Helsingin apulaiskaupungin-
johtaja Laura Räty luonnehtii.
Helsingin kaupunki tuottaa itse suu-
rimman osan vanhuspalveluista. Eni-
ten kaupunki ostaa vanhusten palve-
luasumista. Palveluasumisessa otettiin 
palveluseteli käyttöön 2008, mutta 
apulaiskaupunginjohtaja Laura Rä-
dyn mukaan palveluseteli on lähtenyt 
käyntiin kohtuullisen nihkeästi.

velusetelin arvon määrittelemistä.
Räty sanoo pitävänsä palveluseteliä 

erittäin hyvänä välineenä vanhusten-
palveluiden tuottamisessa. Hän ko-
rostaa asiakkaan valinnanvapautta. 
Rädylle on tärkeätä se, että asiakas 
saa itse valita, eikä valintaa tee joku 
muu asiakkaan puolesta.

– Uskon, että palveluseteli on py-
syvä järjestely vanhuspalveluissa. 
Mutta minähän en sitä yksin päätä, 
se on poliittinen päätös. Tavoitteena 
on myös, että palvelusetelin käyttö-
mahdollisuudet laajenevat ja moni-
puolistuvat. Palaute palvelusetelistä 
on pääsääntöisesti erittäin positiivis-
ta. Muutama harva kritiikki on tullut 
siitä, että palveluntuottajan palvelu ei 
ole ollutkaan sitä mitä tuottaja on lu-
vannut. Mutta siihen minä en voi vai-

Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty:

Palveluseteli on tu

– Tähän on varmasti monta syy-
tä. Arvelen, että yksi ongelma liittyy 
palvelu setelin arvon määrittelemi-
seen. Toinen ongelma on asiakkai-
den ohjaus ja miten he saavat tietoa. 
Palveluseteli lienee vielä varsin tunte-
maton. Informaation viemisessä on 
vielä tekemistä, Räty pohtii.

Laura Räty korostaa, että palvelu-
setelin arvon ja omavastuiden mää-
rittelemisessä on vielä työsarkaa. Ta-
voitteena on, että palveluseteli oli-
si kaikille asiakkaille houkutteleva, 
samalla kun palvelusetelin arvo ja 
omavastuu olisivat oikeudenmukai-
sia asiak kaiden tuloista ja omaisuu-
desta riippumatta. 

– Ensi keväänä teemme selvityksen 
palvelusetelistä ja sen käytöstä. Tässä 
yhteydessä on tarkoitus selvittää pal-

Apulaiskaupunginginjohtaja Laura Rädyn mukaan on tärkeätä varautua vanhusten kasvaviin vaatimuksiin. Tulevaisuu-
den vanhukset eivät enää seiso kiltisti jonossa ja odota, että heille ylhäältä joku viisas antaa jotakin.
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”Palveluseteli lienee 
vielä varsin tuntematon. 
Informaation viemisessä 
on vielä tekemistä.

kuttaa, vaan yksityisten palveluntuot-
tajien valvonta kuuluu aluehallinto-
virastolle.

Pääpaino edelleen 
kotona asumisessa

– Helsingin kaupungin vanhus-
politiikan pääpaino tulevaisuudessa 
on kotona asumisen tukeminen moni-
puolisin palveluin. Vanhus palveluja 
tullaan järjestämään palvelu aluemallin 
pohjalta. On alueelliset moni puoliset 
vanhustenkeskukset, jotka yhdessä 
alueellisen toimija verkoston kanssa 
tuottavat alueen ikääntyneelle väes-
tölle palveluja ennalta ehkäisystä ja 
hyvin vointia tukevista palveluista 
ympärivuorokautiseen hoivaan, Rä-
ty määrittelee.

Laura Rädyn mukaan Helsin-
gissä käydään koko ajan keskuste-
lua vanhus palveluiden eri hankinta-
tavoista. Hän korostaa, ettei kaupun-
ki suosi mitään hankintatapaa. Hel-
sinki on iso kaupunki, joten kaikil-
le hankinta tavoille löytyy tuottajia 
ja myös kysyntää. Kaupunki ei suo-
si isoja kansain välisiä hoivayrityksiä, 
mutta ei myöskään pieniä tuottajia.

– Meillä on parhaillaan palvelu-
strategiatyö menossa, ja siinä on ta-
voitteena katsoa, mitkä palvelut kau-
punki tuottaa itse, missä käytetään 
ostopalveluja ja missä käytetään jo-
takin muuta tapaa. Missään tapauk-
sessa ei olisi järkevää eikä taloudel-
lista käyttää vain yhtä hankintatapaa. 
Erilaisia hankintatapoja pitää olla. 
Palvelu strategiaehdotuksen on mää-
rä valmistua vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Strategiasta on tarkoitus 
päättää talvella 2012.

– Järjestöjen omistamat palvelu-
yritykset ovat ihan samalla viival-
la kuin muutkin yritykset. Kun kau-
punki hankkii vanhuspalveluja osto-
palveluina, niin palvelut kilpailute-
taan ja laaditaan kilpailukriteerit, joi-
den mukaan toimitaan.

Laura Räty huomauttaa, että kun 
suuret ikäpolvet jäävät eläkkeelle ja 
vanhenevat, niin heillä on ihan eri-
laiset vaatimukset kuin aikaisemmil-
la vanhuspolvilla. Rädyn mukaan on 
tärkeätä varautua vanhusten kasva-
viin vaatimuksiin. Tulevaisuuden 
vanhukset eivät enää seiso kiltisti jo-
nossa ja odota, että heille ylhäältä jo-
ku viisas antaa jotakin. Tulevaisuuden 
vanhus osaa vaatia.

– Meidän täytyy pystyä luomaan 
välineitä vanhusten valinnanvapau-
delle. Näen, että palveluseteli on tu-
levaisuuden väline. Palvelusetelistä 
seuraava askel on henkilökohtainen 
budjetti, joka on käytössä esimerkik-
si Englannissa. Henkilökohtaisessa 
budjetissa asiakkaan tulot huomioi-
daan ja palvelut mitoitetaan sen mu-
kaan. Palvelu setelin ja henkilökohtai-
sen budjetin välinen ero on tosin ve-
teen piirretty viiva.

– Jollekin ihmiselle sopii koto-
na asuminen, jollekin taas "laitos-
asuminen". Kyse on siitä, että hän 
täytyy saada valita ja meidän täytyy 
luoda valinnanmahdollisuus.

– Helsingin kaupunki on myös 
palkkaamassa lisää henkilökuntaa 
kotihoitoon tarpeiden ja resurssien 
puitteissa. 

Räty myös toteaa, että täysin oma 
haasteensa ovat maahanmuuttaja-
taustaiset sekä eri kulttuureista tule-
vat ihmiset. Miten heidän hoitonsa 
ja palvelunsa turvataan, kun he van-
henevat? Miten turvataan kielitaitoi-
nen henkilökunta, entä kulttuuriset 
vaatimukset? Näihinkin kysymyk-
siin otetaan kantaa työn alla olevas-
sa palvelu strategiassa.

Vanhuspalvelujen kehittämis-
tä ja sosiaalitoimen haasteita

Helsingin kaupungilla on useita van-
huspalvelujen kehittämishankkei-
ta meneillään. Riistavuoren palvelu-
keskuksessa on pilotoitu moni-

puolisen vanhustenkeskuksen kon-
septia. Konseptia kehitetään edelleen 
ja nyt on toiminnassa viisi monipuo-
lista vanhustenkeskusta.

Erityisen mielenkiintoinen on 
Lautta saaren asiakaskeskeinen 
palvelu verkosto-hanke. Hankkeessa 
kehitetään palveluohjausta ja -neu-
vontaa, asiakkaan palveluverkos-
ton räätälöintiä palvelumuotoilun 
keinoin, toimijaverkoston luomis-
ta yritys- ja yhteisötoimijoista sekä 
henkilö kohtaisen budjetoinnin mal-
lia palvelujen rahoittamiseen.

Näiden lisäksi on mm. Ikäihmisten 
voimavarapajat -hanke yhteistyössä 
työväenopiston kanssa EU-hankkee-
na, Seniorit ja syrjäytyneet atk-aikaan 
-hanke sekä erilaista hoiva teknologiaa 
kokeileva InnoKusti -hanke Kustaan-
kartanon vanhusten keskuksessa.

Myös kaupungin "ylätasolla" ta-
pahtuu. Laura Räty on ehdottanut 
kaupunginhallitukselle sosiaali- ja 
terveys toimen yhdistämistä hallin-
nollisesti yhdeksi virastoksi. Laura 
Rädyn mukaan vanhukset ovat yksi 
keskeinen syy ehdotukseen.

– Tällä hetkellä palveluketjujen 
toiminnassa ja tiedonkulussa on ai-
ka paljon haasteita. Tavoitteena on 
yksinkertaistaa ja nopeuttaa hoito-
ketjuja, tiedonkulkua sekä palvelujen 
oh jausta. Yhden viraston sisällä tieto 
kulkisi paremmin kuin kahden eri vi-
raston välillä. Tavoitteena on yksi vi-
rasto, jonka sisällä olisi kaikenkattavat 
vanhuspalvelut, Räty luonnehtii.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

levaisuuden väline
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Valvira valmistelee omavalvontasuunnitelman ohjeita yksityisille palveluntuottajille

”Omavalvontasuunnitelma m

tajan välisen toimeksiantosopimuk-
sen perusteella. Sen sijaan yksityis-
tä sosiaali palvelua on niin kutsuttu 
ammatillinen perhehoito, joka ei pe-

rustu toimeksiantosopimukseen, 
vaan esimerkiksi kunnan ja pal-

velujen tuottajan väliseen 
ostopalvelu sopimukseen.

Omavalvontasuun-
nitelman sisältö 

ja laajuus vaih-
televat pal-

veluntuot-
tajasta ja 
toimialasta 
riippuen

– Suuri palve-
lutalo tarvit-
see huomat-
tavasti laajem-
man ja moni-
puolisemman 
omavalvon-
tasuunnitel-
man kuin yh-
den tai kah-
den hengen 
siivous- tai 
kuljetusyritys. 
Kaikista tulee 
kuitenkin löy-

tyä tietyt asiakasturvallisuutta koske-
vat laatu tekijät. Omavalvontasuun-
nitelman laajuus ja sisältö määräyty-
vät toimialan ja toiminnan mukaan 
siten, että pienet yritykset soveltavat 
määräyksiä niiltä osin kuin toiminnan 
kannalta on tarkoituksenmukaista.

Valviran ylitarkastaja Riitta Hus-
so valmistelee parhaillaan oma-
valvontasuunnitelmaa koskevia 
viranomaismääräyksiä ja ohjei-
ta yksityisille palveluntuottajil-
le. Määräykset tulevat voimaan 
viimeistään ensi vuoden alus-
sa. 
–  Omavalvonnalla päästään vai-
kuttamaan palvelun laa-
tuun toimijasta käsin 
niin, ettei laatu jää 
pelkästään ulko-
puolisen val-
vonnan va-
raan, Husso 
kertoo.

– Omavalvonnan ja laatutyön toteut-
taminen edellyttävät suunnitelmalli-
suutta. Omavalvonta on palvelujen 
laadun hallinnan ja palvelutoimin-
nan kehittämisen väline. Hyvin suun-
niteltu omavalvonta toimii sujuvasti 
palvelu toiminnan osana, Valviran yli-

tarkastaja Riitta Husso kertoo.
Velvollisuus laatia omavalvon-

tasuunnitelma koskee yksityisten 
sosiaali palvelujen tuottajia. Oma-
valvontasuunnitelmaa ei edellytetä 
omaishoidossa eikä perhehoidos-
sa, jota toteutetaan kunnan ja hoi-

Riitta Husson laatima luonnos omavalvon-
taa koskevista määräyksistä on erittäin sel-
keää suomenkieltä. Selkeys, ymmärrettävyys 
ja konkreettisuus palvelevat kaikkia.
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ahdollistaa palvelun laadun”
Ylitarkastaja Husso korostaa, et-

tä palveluntuottajan pitää myös ot-
taa omavalvontasuunnitelma käy-
täntöön. Parhaimmillaan palvelun-
tuottajan henkilökunta osallistuu 
omavalvontasuunnitelman laatimi-
seen sekä suunnitelman toteuttami-
seen. Näin omavalvontasuunnitelma 
ei jää "kuolleeksi kirjaimeksi".

Luonnos omavalvontaa koskevis-
ta määräyksistä on erittäin selkeää 
suomenkieltä. Riitta Husso kertoo-
kin, että tavoitteena on välttää ns. 
perinteistä "viranomaiskieltä". Sel-
keys, ymmärrettävyys ja konkreet-
tisuus tietenkin palvelevat kaikkia: 
niin palvelutuottajia, henkilö kuntaa, 
asiak kaita, omaisia ja viranomaisia. 
Toivottavasti selkeys auttaa laati-
maan käytännössä helposti toteu-
tettavia omavalvontasuunnitelmia. 
Hussolla on pitkä alan työkokemus, 
myös yksityisyrittäjänä, joten hän tar-
kastelee alaa sisältäpäin – tästä työ-
kokemuksesta on hyötyä hänen laa-
tiessaan omavalvontaa koskevia mää-
räyksiä ja ohjeita.

– Määräyksistä selviää, miten 
omavalvontasuunnitelman toteu-
tumista seurataan ja päivitetään. 
Omavalvonta suunnitelma on viral-
linen ja julkinen asiakirja.  Jos oma-
valvontasuunnitelma ei täytä sille 
asetettuja vaatimuksia, valvontavi-
ranomainen eli kunta, aluehallinto-
virasto tai Valvira voi määrätä sitä 
täydennettäväksi tai muutettavaksi.  
Asia kirjasta nähdään, mitä palvelun-
tuottaja on luvannut ja jos se ei ole 
toteutunut, niin se on tietenkin puu-
te toiminnassa.

Husso toteaa, että myös vero-
hallinto omalta osaltaan tukee 
laatu työn asemaa sosiaalipalveluis-
sa. Omavalvonta suunnitelma on ase-
tettu yhdeksi arvonlisäverottomuu-
den edellytykseksi, mikä on merkittä-
vä kannustin omavalvonnan toteut-
tamisessa.

Asiakkaiden eduksi

Omavalvontasuunnitelma tulee pitää 
julkisesti nähtävillä. Näin suunnitel-
ma toimii myös asiakkaiden eduksi, 
koska asiakkaat voivat verrata palve-
lun tuottajien laatua, palveluja ja toi-
mintaa keskenään.

– Omavalvontasuunnitelmahan 

Omavalvonnalla tarkoitetaan pal-
velun tuottajan omatoimista laa-
dun varmistamista siten, että toi-
minnassa toteutuvat lainsäädän-
nöstä, valvontaohjelmista, laa-
tusuosituksista johtuvat sekä pal-
velun tuottajan itse omalle toimin-
nalleen asettamat laatuvaatimuk-
set. Omavalvontasuunnitelmassa 
sovitaan menettely tavat palvelu-
toiminnassa havaittujen riskien, 
vaaratilanteiden ja laadullisten 
puutteiden korjaamiseksi ja en-
naltaehkäisemiseksi.

Palveluntuottajan tulee 
sisällyttää omavalvontasuun-
nitelmaan seuraavat asiat: 

• Omavalvonnan toteuttaminen: 
toimintayksikön perustiedot, toi-
minta-ajatus, arvot ja toiminta-
periaatteet, omavalvonnan organi-
sointi, johtaminen ja vastuuhen-
kilöt, henkilöstön osallistuminen 
ja perehdyttäminen, asiakkaan 
ja omaisten osallistuminen, ris-
kien tunnistaminen ja korjaavat 
toimen piteet,
• Palvelun sisällön omavalvon-
ta: henkilöstö, toimitilat, lait-
teet ja asiakasturvallisuus, asiak-
kaan asema ja oikeudet, asiak-
kaan perus tarpeista huolehtimi-
nen, asiakastietojen dokumen-
tointi ja asiakirja hallinto,
• Omavalvonnan asiakirjat.

OMAVALVONTA-
SUUNNITELMA

on tavallaan laatulupaus asiakkaille 
ja palvelua ostavalle kunnalle. Oma-
valvonnalla on tarkoitus tunnistaa ja 
ennakoida toimintaan sisältyvät ris-
kit. Riskejä voi tulla esille esimerkik-
si toimijoiden välisessä tiedonkulus-
sa, jolla voi asiakkaan kannalta olla 
vakavia seurauksia.  Jos laatu lupaus 
pettää ja toiminnasta tehdään valitus 
tai kannellaan, on se sekä palvelun-
tuottajalle että asiakkaalle ikävä pro-
sessi. Kantelun käsittely kestää kau-
an ja tarkoitus on, että omavalvon-
nalla valitukset voidaan välttää – tie-
tenkin mieluiten täysin välttää, Riitta 
Husso tiivistää.

– Omavalvontasuunnitelmaa ei 
tarvitse hyväksyttää, mutta sen tu-
lee olla nähtävillä toimintayksikös-
sä ja esitettävä valvontaviranomai-
sen sitä kysyessä. Omavalvontasuun-
nitelma tullaan pyytämään asiakirjoi-
hin esimerkiksi silloin, kun asiakas 
tai omainen kantelee palveluntuotta-
jan toiminnasta. Se on yksi asiakirja, 
jonka pohjalta arvioidaan, onko toi-
minta ollut asianmukaista ja ovatko 
suunnitelmaan kirjatut asiat toteutu-
neet siinä kerrotun mukaisesti.

Riitta Husso valmistelee myös 
omavalvontaan opasta. Opas val-
mistunee ensi vuoden alussa, samaan 
aikaan kuin omavalvontaa koskevat 
määräykset tulevat voimaan. Tekeil-
lä on myös malliohjeita erilaisten 
palvelun tuottajien tarpeisiin.

Määräys omavalvontaohjeista tu-
lee voimaan viimeistään ensi vuo-
den alussa. Uuden palvelun tuotta-
jan on laadittava omavalvontasuun-
nitelma kuuden kuukauden kulues-
sa toiminnan aloittamisesta. Aikai-
semmin aloittaneet palveluntuotta-
jan on laadittava omavalvontasuun-
nitelma 1.6.2012 mennessä.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
puh. (09) 7745 900, www.valli.fi

Anne Laiho ja Tarita Ruoholinna 
(toim.): Terveysalan ammatit ja kou-
lutus
Gaudeamus 2011

Turun yliopiston lehtori Anne Lai-
ho ja KT, Turun yliopiston korkea-
koulusihteeri Tarita Ruoholinna 
ovat toimittaneet kirjan Terveysalan 
ammatit ja koulutus. Kirjassa pohdi-
taan koulutuksen vastaamista oppi-
misen ja työelämän vaatimuksiin. 
Antavatko uudenlaiset työn ehdot 
tilaa oppimiselle, ja mahdollista-
vatko ne ammattilaisten osaamisen 
hyödyntämisen sekä miten eri työn-
tekijäryhmät määrittelevät ammatil-
lisuuden, ja kuinka se tunnistetaan 
uusissa työnteon muodoissa kuten 

vuokra työssä.
Teokseen on koottu artikkeleita 

ammattien ja koulutuksen vuoro-
vaikutuksesta ammattijärjestöjen, 
terveysalan koulutusinstituutioiden 
sekä terveydenhuollon ja politiikan 
eri toimijoiden kanssa. Työelämän 
ammatillisuuden nykyisiin ja tuleviin 
haasteisiin lähdetään hakemaan vas-
tauksia hoitamisen historiasta ja eri 
koulutussukupolvista käsin. Kir-
joittajat toteavat, että ammatillisuus 
työpaikoilla on todistettava muun 
muas sa jo harjoitusjaksoilla. Amma-
tillisuudesta on tullut yksilöllisesti 
joustava resurssi. Teoksen kiinnos-
tavin artikkeli on dosentti, yliopisto-
tutkija Lea Henrikssonin "Lähihoi-
taja - joustavaa työvoimaa sosiaa li- ja 
terveys alalle". Henriksson toteaa, et-
tä huolimatta uusista aatteista ja työ-
suhteista pysyi työn jako terveyden-
huollossa 2000-luvulle tultaessa 
ennallaan. Paikoin politiikkadoku-
menteissa löytyy mainintoja avusta-
vien työntekijöiden tarpeesta, mut-
ta ei kuiten-
kaan tiede-
tä eikä näy-
tetä olevan 
edes kiin-
nostuneita 
siitä, keitä 
nämä avus-
tavat työn-
tekijät ovat 
ja miten hei-
tä tulisi kou-
luttaa.  Mui-
ta ammatti-

kuntia kuin lääkäreitä on eri poli-
tiikan dokumenteista (kuten Kas-
te) vaikea tunnistaa. Ammatillisuus-
käsitysten yhteentörmäyksiä syntyy 
edelleen ja teoksessa todetaankin, 
että ammatillisuuden rajan vedot eri-
arvoistavat terveysalalla edelleen.

Kirjoittajat suosittelevat tätä mo-
nitieteistä teostaan kasvatustieteen, 
yhteiskuntatieteiden, hoitotieteen, 
lääketieteen, ammattikorkeakoulu-
jen sosiaali- ja terveysalan opiskeli-
joille, päättäjille, suunnittelijoille se-
kä tutkijoille. 

Anu Kuikka

Ikäihmisten kanssa keskellä Helsinkiä

Kantti ry
Palvelutaloasumista 

– Kantin Pysäkki

Palveluja ja toimintaa 
– Ikäihmisten Hyvinvointikeskus

Mielenterveyden edistäminen 
– Tuki Toimii -hanke

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

Humalistonkatu 4
00250 Helsinki
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Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2012!

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA SEKÄ 

KOTIHOITOPALVELUJA JOENSUUSSA

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja
FIHSK93752A

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta 2012!

Iloista joulun aikaa,
uuden vuoden taikaa!

Monikulttuurinen 
Mäntykoti
Oulun Seudun Mäntykot i  ry

Kangast ie  11,  90500 OULU | www.mantykot i . f i

Honkalako  ry toivo aa
 

JOULUILOA JA
 HYVÄÄ UUTTA VUOTTA 2012

 
kaikille 

yhteistyökumppaneilleen

Luotettavasti kokemuksella   
ja osaamisella turvaa vanhuuteen

KÄPYRINTEEN  
HYVINVOINTI- JA PALVELUTALO

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

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2012!

Hyvää Joulua
 ja Onnellista 
Uu a Vuo a!

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
www.koskenrinne.net
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Vanhuus ja
 yksinäisyys

Hanna Uotila

Hanna Uotilan väitöskirja-
tutkimuksessa tarkasteltiin 
yksinäisyyttä iäkkäiden ihmis-
ten näkökulmasta heidän haas-
tattelujensa ja kirjoittamiensa 
tekstien avulla. Kiinnostuksen 
kohteena oli se, millaisia seli-
tyksiä, tulkintoja ja merkityk-
siä ikäihmiset antavat yksinäi-
syydelle ja toisaalta myös se, 
miten he puhuvat ja kirjoitta-
vat yksinäisyydestä. Tätä iäkkäi-
den ihmisten näkökulmasta tar-
kastelua yksinäisyyttä suhteu-
tettiin mediassa esillä olleeseen 
yksinäisyys keskusteluun. 

ThM Hanna Uotilan tutkimus 
osoitti, että yksinäisyys saa tilantees-
ta ja ympäristöstä riippuen erilaisia 
merkityksiä ja sitä tulkitaan eri ta-
voin. Iäkkäät ihmiset itse yhdistivät 
yksinäisyyden erilaisiin menetyksiin 
sosiaalisissa suhteissa ja toiminta-
kyvyssä sekä muutoksiin omassa it-
sessä ja omassa luonteessa. Myös 
yhteiskunnan kielteisten asenteiden 
sanottiin aiheuttavan yksinäisyyden 
tunteita. Lehtiteksteissä yksinäisyy-
den syiden nähtiin olevan ikäihmis-
ten huonossa yhteiskunnallisessa 
asemassa, omaisten välinpitämättö-
myydessä ja yleisissä ikääntymiseen 
kuuluvissa muutoksissa. 

Iäkkäät ihmiset puhuivat ja kirjoitti-
vat yksinäisyydestä, samoin kuin leh-
dissä yksinäisyyttä käsiteltiin mo nien 
muiden kielteisenä koettujen asioi-
den yhteydessä. Ikäihmiset nostivat 
esille arvottomuuden, turhuuden ja 
ulkopuolisuuden kokemukset. Myös 
turvattomuuden tunteet ja masentu-
neisuus kietoutuivat yksinäisyyteen. 
Lehdissä yksinäisyyttä tarkasteltiin 
usein toisen ihmisen näkökulmasta 
ja siitä kirjoitettiin dramaattiseen sä-
vyyn. Yksinäisyyden kuvaukset olivat 
voimakkaita ja yhdistyivät ulkopuoli-
suuden ja erillisyyden kuvauksiin.

Yksinäisyyden kokeminen myön-
teisenä yhdistyi omavalintaisuuteen 
niin iäkkäiden ihmisten omassa pu-
heessa kuin lehtiteksteissä. Ikäihmi-
set perustelivat yksinäisyyden myön-
teisyyttä monin tavoin, eikä myöntei-
syys näyttänyt olevan selviö. Lehdis-
sä yksinäisyyden kokeminen myön-

teisenä näytti olevan mahdollista vain 
taiteellisten ja luovien ihmisten koh-
dalla.

Vaade yksinäisyyden lievittämises-
tä oli esillä erityisesti lehtiteksteis-
sä. Vaade osoitettiin yhteiskunnalle, 
omaisille ja iäkkäille ihmisille itsel-
leen. Ehdotetut keinot lievittää yk-
sinäisyyttä paikantuvat sosiaalisen 
aktiivisuuden lisäämiseen. Sitä vas-
toin iäkkäät ihmiset itse korostivat 
yksinäisyyden lievittämisessä sellai-
sen tekemisen merkitystä, jota voi 
tehdä yksin. 

Tutkimus osoitti, että yksinäi-
syys on hyvin yksityinen ja yksilöl-
linen kokemus. Yksinäisyys määrit-
tyy kussakin asiayhteydessä ihmisen 
oman kokemuksen perusteella, ei-
vätkä keinot sen lievittämiseksi voi 
olla vain yhdenlaisia. Yksinäisyyden 
kokemus ei kuitenkaan synny tyh-
jiössä. Siihen vaikuttavat ympäröi-
vän yhteis kunnan yksinäisyydelle 
antamat merkitykset ja selitykset se-
kä yhteiskunnallinen tilanne ja ilma-
piiri. Lehtikirjoitukset osaltaan muun 
median kanssa muokkaavat julkisuu-
dessa esillä olevaa kuvaa yksinäisyy-
destä. Yksinäisyyteen liitetty vahva 
yhteis kunnallinen ulottuvuus tar joaa 
haasteen myös terveydenhuollon ja 
sosiaali alan toimijoille.

TtM Hanna Uotilan väitös "Vanhuus ja 
yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmis-
ten yksinäisyyskokemuksista, niiden mer-
kityksistä ja tulkinnoista" tarkastettiin 
Tampereen yliopistossa 4.11.2011.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

Palvelutaloyhdistys 
KOSKENRINNE ry
etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
www.koskenrinne.net

Koskenrinteen Koti
Närhintie 2 A, 48230 Kotka
puh (05)2297 122
fax (05)2297 144
 
Karhula-Koti
Sudenkatu 6, 48600 Kotka
puh (05) 2297 311 
fax (05) 2297 344
 
Karhunkulman Kohtaamispaikka
Karhunkatu 2, 48600 Kotka
puh (05) 2606 430

Kotka-Koti
Itäkatu 8, 48100 Kotka
puh (05)2297 211, 
fax (05) 2297 244

Sapokan Helmi
Gutzeitintie 17-19
48100 Kotka
puh (05) 2297 122
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Psyykenlääkkeiden 
käyttö lisää 

iäkkäiden kaatumisia 

LL Maritta Salonojan väitös-
tutkimuksen mukaan psyyken-
lääkkeiden tunnistaminen iäk-
käiden kaatumisten vaarateki-
jänä on puutteellista. Kaatumis-
ten ehkäisyn pitäisi kuulua ter-
veydenhuollon toimintaan. Koh-
dennettuja ehkäisyohjelmia eri-
laisille kaatumisvaarassa olevil-
le iäkkäille tulisi kehittää edel-
leen. Psyykenlääkkeiden käytön 
tarpeellisuuteen tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota. 
Joka neljäs kaatumisvaarassa oleva 
LL Maritta Salonojan tutkimuk-
seen osallistunut käytti säännöllisesti 
psyykenlääkkeitä. Kaatumisen takia 
lääkärin hoitoon hakeutuvien tutki-
mus ja hoito kohdistui ensisijaisesti 
syntyneen vamman hoitoon. Uusien 
kaatumisten ja murtumien ehkäisyyn 

kiinnitettiin erittäin vähän huomio-
ta niin perusterveydenhuollossa kuin 
erikoissairaanhoidossa. 

Porissa toteutettu iäkkäiden kaatu-
misten ehkäisy vähensi masentunei-
den ja toistuvasti kaatuilevien osal-
listujien kaatumista. Osallistujille an-
nettiin mm. kertaneuvonta ja luen-
to psyykenlääkkeiden vaikutukses-
ta kaatumisiin. Sen jälkeen säännöl-
lisesti bentsodiatsepiinien sekä nii-
den tapaan vaikuttavien rauhoittavi-
en ja unilääkkeiden käyttäjien määrä 
väheni yli kolmanneksella. Psyyken-
lääkkeiden käyttöä jatkaneiden ver-
tailuryhmän jäsenten kaatumiset 
johtivat useammin lääkärin hoitoon 
ehkäisyohjelman jälkeisenä vuotena 
kuin niiden koeryhmän jäsenten, jot-
ka lopettivat niiden käytön. 

Kaatumiset ovat ikääntyvien ylei-
simpiä tapaturmia. Joka kolmas 65 
vuotta täyttänyt ja puolet 80-vuo-
tiasta kaatuu ainakin kerran vuodes-
sa. Kaatumisten seuraukset voivat ol-
la vakavia. Tärkeimpiä vaaratekijöitä 

ovat korkea ikä, aikaisempi kaatumi-
nen, huonot lihasvoimat, heikenty-
nyt tasapaino, heikentynyt näkökyky, 
kävely kyvyn ongelmat, psyykenlääk-
keiden käyttö ja monet sairaudet. 

Yksilöllisesti toteutetut ehkäisy-
ohjelmat kohdistettuina näihin vaara-
tekijöihin ovat olleet tehokkaita vä-
hentämään kaatumisvaarassa ole vien 
iäkkäiden kaatumisia. Psyykenlääk-
keiden käytön on osoitettu lisäävän 
kaatumisia ja murtumia. Niiden lo-
pettaminen on vähentänyt kaatumis-
vaaraa. Aikaisempien tutkimusten 
mukaan iäkkäät eivät mielellään osal-
listu tutkimuksiin, joissa lopetetaan 
rauhoittavia tai unilääkkeitä. Heidän 
sitoutumisensa lääkemuutoksiin on 
ollut myös vähäistä. 
LL Maritta Salonojan väitös ”Fall-risk-
increasing drugs; a multifactorial fall pre-
vention among the aged in Pori” (Kaatu-
misvaaraa lisäävät lääkkeet; Porissa toteu-
tettu iäkkäiden monitekijäinen kaatumis-
ten ehkäisy) tarkastettiin Turun yliopistos-
sa 4.11.2011.

Oman maan Marjahyvää

www.pakkasmarja.fi

Kotimaamme valoisat kesäyöt, rajut lämpötilojen vaihtelut ja puhdistavan arktinen talvi 
luovat sellaiset kasvuolot, joita mansikkakasville ei ole olemassa missään muualla. Ensim-
mäinen mansikkakasvi tuotiin tänne Suonenjoelle miltei 100 vuotta sitten ja tapana täällä 

onkin sanoa, että mansikka löysi silloin kotinsa.
Me täällä Pakkasmarjalla teemme kovasti töitä, jotta sinäkin saisit helposti marjastaa noita 

ihania mansikoita ja muita luonnon omia herkkumarjoja ihan siellä kotikaupassasi.
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TtM Leena Forman väitöskirja-
tutkimuksessa tarkasteltiin yli 
70-vuotiaiden ihmisten sosi-
aali-  ja terveyspalvelujen käyt-
töä kahtena viimeisenä elin-
vuotena. Kiinnostuksen kohtee-
na oli se, miten ikä, kuoleman lä-
heisyys, kotikunta ja dementia-
diagnoosi ovat yhteydessä pal-
velujen käyttöön, ja miten 
käyttö on muuttunut vuodesta 
1996 vuoteen 2003. Palvelujen 
käyttö tiedot saatiin valtakun-
nallisista rekistereistä. Tutkitut 
palvelut olivat erityyppiset sai-
raalat, pitkäaikainen laitos hoito 
ja kotihoito. 
TtM Leena Forman tutkimus osoit-
ti, että vanhat ihmiset, jotka elävät 
viimeisiä elinvuosiaan, käyttävät 
sosiaali- ja terveyspalveluja paljon 
enemmän kuin samanikäiset ihmi-
set, joilla on enemmän elinvuosia 
jäljellä. Kuoleman läheisyyden vai-

Vanhojen ihmisten 
sosiaali- ja terveys-

palvelujen käyttö. Kaksi 
viimeistä elinvuotta

kutus oli kuitenkin erilainen eri pal-
veluissa ja eri ikäryhmissä; nuorem-
pien (70-79 vuotta) joukossa vaiku-
tus oli voimakkaampi kuin vanhim-
milla (90-vuo tiaat ja vanhemmat). 

Sairaalan käyttö yleistyi aivan vii-
meisinä elinkuukausina, kun taas 
pitkä aikaishoidon käyttö oli yleistä 
koko kahden viimeisen elin vuoden 
ajan. 

Myös ikäryhmien välillä oli ero-
ja palvelujen käytössä. Nuoremmat 
käyttivät enemmän sairaalapalveluja 
kuin vanhemmat. Pitkäaikaishoidon 
käyttö sen sijaan oli yleisintä vanhim-
massa ikäryhmässä.

Palvelujen käyttöä kahtena viimei-
senä elinvuotena vertailtiin kuntien 
ja sairaanhoitopiirien kesken. Sairaa-
lan käyttö oli suunnilleen yhtä yleis-
tä kaikissa kunnissa, mutta se, min-
kä tyyppistä sairaalaa käytettiin, esim. 
yliopisto- vai yleissairaalaa, vaihteli 
paljon. Myös pitkäaikaisessa laitos-
hoidossa olevien määrä vaihteli mer-
kittävästi kuntien välillä. Kuntien 
väki luku tai taloustilanne eivät selit-
täneet eroja palvelujen käytössä. 

Tutkimus osoitti, että vanhat ihmi-
set tarvitsevat sairaalahoitoa ja pitkä-
aikaishoitoa paljon juuri viimeisinä 
elinvuosinaan. Kuoleman läheisyys 
on tärkeämpi hoidon käyttöä mää-
rittävä tekijä kuin ikä, mutta myös 
iällä on suuri vaikutus. Pitkäikäisyy-
den yleistyessä viimeiset elinvuodet 
eletään yhä korkeammassa iässä, mi-
kä saattaa muuttaa viimeisinä elin-
vuosina käytettäviä palveluja enem-
män pitkäaikaishoidon ja erilaisten 
asumispalvelujen suuntaan. Palve-
lujen käyttöön tulevaisuudessa vai-
kuttaa merkittävästi sekä se, millai-
nen on vanhojen ihmisten terveys ja 
toimintakyky että se, millaisia palve-
luja tarjotaan.
9.12.2011 TtM Leena Forman tervey-
staloustieteen alaan kuuluva väitöskirja 
"Health and Social Service Use Among 
Older People. The last two years of  life" 
(Vanhojen ihmisten sosiaali- ja terveys-
palvelujen käyttö. Kaksi viimeistä elin-
vuotta) tarkastetaan Tampereen yliopis-
tossa 9.12.2011.

Leena Forma

Liiton kolmivuotinen Osaajien 
markkinat – Vapaaehtoiseksi 
työelämästä (Osaaja) -projekti 
päättyy vuoden 2011 lopussa. 
Projektin kehittämistyössä en-
nakoitiin sitä, että tulevaisuu-
den ikäihmiset ovat yhä toimin-
takykyisempiä, terveempiä ja 
parempikuntoisia. Heistä tulee 
elämänkokemuksineen ja tieto-
taitoineen yhä merkittävämpi 
yhteiskunnallinen voimavara. 
Nämä ns. kolmannen ja neljännen iän 
aktiiviset eläkeläiset ovat valmiita ja 
halukkaita omaksumaan uutta tietoa 
ja taitoa vielä pitkään eläkkeelle siir-
tymisen jälkeen. Useille heistä ei (va-
paaehtois)toiminnan muodoksi pelk-
kä ikäihmisen vierellä istuminen tai ul-
kona käveleminen enää riitä, vaan he 
haluavat toiminnallisempaa ja enem-
män omaa itseä kehittävää tekemis-
tä. Eläkkeelle siirtymisen kasvun sekä 
väestörakenteen muutoksen tulokse-
na on myös kasvava tarve vanhusten-
huollon ammattilaiselle työvoimal-
le. Tulevaisuuden vanhustenhuolto 
ei tule kuitenkaan toimimaan pel-
kän palkkaan perustuvan ammatti-
työn voimalla. Yhteiskuntamme tar-
vitsee kansalais yhteiskunnasta ja ai-
dosta välittämisestä nousevaa toinen 
toistemme tukemista. Se tarvitsee hy-
vää ikääntymistä edistäviä välittämi-
sen verkostoja sekä erilaisia toiminta-
mahdollisuuksia tarjoavaa käytännön 
yhteis työtä niin ammattilaisten kuin 
ammattielämästä poisjääneidenkin 
kesken. Vanhat luokittelut ja omiin 
bunkkereihin linnoittautumiset täy-
tyy unohtaa ja tilalle on rakennetta-
va yhä enemmän rajapintoja rikkovia 
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ja ylittäviä kumppanuuksia. Yhteis-
työ ei saa tyrehtyä vanhoihin käsityk-
siin ja ajan myötä mieliin juurtunei-
siin mielikuviin.

Osaaja-projektin myötä on 
vapaaehtois toiminnan näkyvyys 
ja tunnettuus kasvanut. Projektin 
projekti työryhmässä on lisätty vapaa-
ehtoistoiminnan vaikuttavuutta orga-
nisoimalla vapaaehtoistoiminta yhä 
kiinteämmäksi ja näkyvämmäksi 
osaksi työryhmässä mukana olleiden 
järjestöjen toimintaa. Työryhmässä 
kehitettiin uusia vapaaehtoistoimin-
nan toiminta muotoja ja toimintaan 
saatiin mukaan uusia vapaa ehtoisia. 
Mukaan auttamisen talkoisiin saatiin 
ennen kaikkea uusia työyhteisöjä ja 
yhdistyksiä. Mukaan tuli myös useita 
sellaisia yrityksiä ja työyhteisöjä, joil-
la ei ollut mitään aiem paa käytännön 
kokemusta osallistumisesta autta-
vaan vapaaehtoistoimintaan. Yhteis-

työtempauksissa tehtiinkin erään-
lainen siirtyminen perinteisistä yh-
teisvastuukeräyksistä "yhteisvastuu-
tekemiseen", suoraan auttavien kä-
sien antamiseen. Yhteistyön laajene-
minen palvelutalojen seinien ulko-

puolella tukee hyvin liiton YDIN 
-projektissa (2005-2008) kehitettyä 
Ikääntymisen resurssikeskus mallia. 
Projekti työryhmässä kehitettiin myös 
mm. yhteiset vapaaehtois toiminnan 
kysely lomakepohjat vapaa ehtoisille ja 
palvelutalojen henkilöstölle. Osaaja- 
projektista tehtyihin vapaaehtois-
toiminnan kyselyihin osallistui 11 
liiton jäsenjärjestöä. Kyselyjen tu-
lokset osoittavat kiistatta toiminnan 
WIN-WIN -peri aatteen; sekä vapaa-
ehtoiset että henkilöstö ovat vapaa-
ehtoistoimintaan hyvin tyytyväisiä sil-
loin kun yhdistyksen vapaaehtoistoi-
minta on hyvin ja riittävän huolelli-
sesti orga nisoitu. Ja kolmas voitta-
ja (WIN) ovat autettavat itse. Heiltä 
myös saa sen vapaaehtoistyön par-
haan palkan: syvältä sydämestä tu-
levan kiitoksen. Projektissa tehtyjen 
kyselyjen tuloksiin kuten myös mui-
hin projektin tuotoksiin voit tutus-
tua osoitteessa www.valli.fi /projek-
tit/osaaja/materiaalit.html.

Projektityöryhmän kehittämistyön 
keskeisimmät tulokset on koottu pro-
jektin päätösseminaarissa 2.11.2011 
esiteltyyn Vapaaehtoisuus vanhustenhuol-
lon voimavarana -julkaisuun. Projekti-
työryhmän tulokset on esitelty jul-
kaisussa omina erillisinä osakokonai-
suuksinaan, käytännön kehittämis-
työn pohjalta rakentuneina vapaa-
ehtoistoimintaa monipuolistavina ja 
vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta 
lisäävinä toimintamalleina. Toiminta-
mallit tukevat toinen toisiaan ja nii-
den hyödyntäminen voidaan räätä-
löidä käytettävissä olevien tarpeiden 
ja resurssien mukaan. Julkaisun pyr-
kimyksenä on olla apuna niin van-
hustyön yksikössä yksin työtään teke-
välle vapaaehtoistoiminnan ohjaajal-
le kuin myös laajalle alueelliselle ver-
kostoitumiselle. 

Julkaisu Vapaaehtoisuus vanhusten-
huollon voimavarana on tilattavissa lii-
ton toimistosta hintaan 15 €.  

Jarkko Utriainen
suunnittelija, Osaaja-projekti

Osaaja-projektin projektityöryhmässä mukana olleet. Kuvassa vasemmal-
ta: Riikka Näätänen Uudenmaan Vanhustenhuollon Kannatusyhdistys ry:stä,  
Helena Kurki Kantti ry:stä, Mirka Koskela Honkalakoti ry:stä, Jarkko Utriai-
nen Vallista, Maarit Ahlqvist Lahden Lähimmäispalvelu ry:stä, Katriina Viirret 
Kantti ry:stä, Anu Hirvikorpi SALVA ry:stä, Tuija Järvinen Honkalakoti ry:stä, 
Tanja Laatikainen Koivupirtin Säätiöstä sekä Arja Etuaho Lahden Lähimmäis-
palvelu ry:stä.

Voimaa vapaaehtoisuuteen

Projektin projektityöryhmään ovat 
kuuluneet Honkalakoti ry Ruo-
vedeltä, Kanervakoti ry Espoos-
ta, Kantti ry Helsingistä, Koivu-
pirtin Säätiö Tampereelta, Lah-
den Lähimmäis palvelu ry Lahdes-
ta, SALVA ry Palvelukeskus Ilo-
lansalo Salosta sekä Uudenmaan 
Vanhusten huollon Kannatusyh-
distys ry Espoosta.  Koivupirtin 
Säätiö on johtanut paikallista pro-
jektityöryhmää Tampereella, jo-
hon ovat kuuluneet Koivupirtin li-
säksi Kotipirtti ry, Lähimmäis pirtti 
ry sekä Tampereen Nais yhdistys 
ry:n Lahdensivun koti. 
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Ajankohtaista Vallissa    1.12.-31.12.

Ristikko 6/2011 oikea ratkaisu.
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M I T T A R I T V E D E S T Ä
A P E A M I E T E I L K A T
U P O T T A V A T U O M A A T
T A S A S O K K O S A S S I

Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotihoiva, kodinhoito ja päiväkeskus-
toiminta omaishoidon palvelusetelillä

Tiedustelut Sari Brand 050-4098470 tai 
Pia Ojala 050-4035657

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

Valli haastoi perus-
palveluministeri Maria 

Guzenina-Richardsonin 
mukaan vanhusten 
omatoimisen arjen 

puolustamiseen 

Valli taistelee ikäihmisten 
pankkipalveluiden 

puolesta

Valli haastoi 21.11.2011 peruspal-
veluministeri Maria Guzenina-
Richardsonin mukaan vanhusten 
omatoimisen arjen puolustamiseen. 
Maria Guzenina-Richardson otti 
haasteen vastaan kolumnissaan De-
marissa 23.11. Hän luonnehtii haas-
tetta mieluisaksi. Guzenina-Richard-
son mm.toteaa häpeälliseksi sen, että 
Suomessa tarvitaan erillislaki turvaa-
maan heikoimmassa asemassa olevi-
en oikeudenmukainen kohtelu.

Orimattila, Nastola, Hollola, Vääksy 
-alueella toimivien Nordea pankkien 
kesken on tehty päätös, että 1.2.2012 
alkaen Nordean konttorista ei enää 
voi nostaa käteistä rahaa. Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liitto on käy-
nyt taistelua ikäihmisten oikeudesta 
pankkipalveluihin. Asia nousi vah-
vasti esille perjantaina 18.11. muun 

muassa iltapäivälehdissä ja Nelosen 
uutisissa.

Joulukuun ensimmäisellä viikolla jul-
kaistaan KÄKÄTE-opas numero 2: 
Jaana Nykänen: Vanhuspalvelujen 
tieto järjestelmät. Opas esittelee vanhus-
palveluihin soveltuvat asiakastieto-, 
toiminnanohjaus- ja toimintajärjes-
telmät. Yhteensä oppaassa esitellään 
yhteensä 20 järjestelmää. Vertaile-
misen helpottamiseksi keskeisimmät 
tiedot esitellään taulukossa. Lisäksi 
kukin järjestelmä esitellään omassa 
luvussa. Opasta varten haastateltiin 
järjestelmiä käyttäviä tahoja ja useim-
mista kerrotaan myös konkreettisia 
käyttökokemuksia näiden tapausku-
vausten avulla. Tietojärjestelmän va-
linta ei välttämättä ole aivan help-
poa. Tämän takia oppaan loppuun 
on koottu vihjeitä tietojärjestelmän 

KÄKÄTE yhteistyöhön 
eläkeliittojen kanssa

Uusi julkaisu 
KÄKÄTE-projektilta KÄKÄTE-projekti tapasi viisi eläke-

liittoa ja pohti yhteisiä intressejä ja 
työtapoja. Keskeisenä tavoittee-
na KÄKÄTE-projektissa on saada 
ikäihmisten ääni paremmin kuulu-
viin erityisesti teknologian tarpei-
den ja toiveiden suhteen. Yksi ta-
pa kerätä ikäihmisten ajatuksia on 
käyttäjä paneelit. Eläkeliitot totesi-
vat, että heillä on paljon toimintaa, 
jossa monen laisia ikäihmisiä muka-
na. Tämä voisi tarjota oivan tilaisuu-
den keskusteluun KÄKÄTEn ja ikä-
ihmisten vuoropuheluun. Tarpeel-
liseksi todettiin myös tiedon levit-
täminen laajemmin ikäihmisten tie-
toon KÄKÄTE-projektin aikaan-
saannoksista, ja että eläkeliitot voi-
vat tässä antaa auttavan kätensä. KÄ-
KÄTE iloitsee alkaneesta hedelmäl-
lisestä yhteistyöstä!

Adressi pankki-
palveluiden puolesta

Lapin yliopiston tutkijat ovat pe-
rustaneet adressin, joka ottaa kan-
taa Nordea päätökseen lopettaa kä-
teisnostot Lahden seudun pankeista. 
Adressin osoite: http://www.adres-
sit.com/kateistapankkikonttoreista

hankkimista suunnittelevalle.
Alkuvuodesta 2012 KÄKÄ-

TE-projektilta ilmestyy useita uu-
sia oppaita muun muassa ihmisten 
ja esineiden paikantamisesta, kuva-
puhelimista vanhuspalveluissa, ko-
tien lukitsemisesta ja koteihin tarkoi-
tetuista hisseistä.
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Ristikko 7/2011

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 27.1.2012
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

52 Ikonien m
Ikoni on muinaiskreikasta juontu-
va sana merkiten kuvaa. Ortodoksi-
sissa uskonnollisissa yhteyksissä se 
on tutuksi tullut käsite. Aira Heinä-
nen tapasi Maaseudun Sivistysliiton 
kulttuuri toimenjohtaja Liisa Heik-
kilä-Palon hänen ikonikokoelman-
sa äärellä Espoon Tapiolassa.

Ikonin uskonnolliset sisällöt

Ikonit on tulkittu väreihin puetuk-
si teologiaksi välittäessään rukoili-
jalle ja katsojalle uskonoppia. Iko-
ni nähdään Jumalan kunniaksi ja hä-
nen myötävaikutuksellaan maalarin 
käden kautta maalatuksi, josta joh-
tuen yleensä ei tekijän nimeä maini-
ta. Tavallisesti ikonit maalataan puul-
le temperaväreillä.

Useimmilla ortodokseilla on vahva 
side ja päivittäinen yhteys ikoneihin 
niin kodeissaan kuin kirkoissaan. Lii-
sa Heikkilä-Palo hankki ensimmäi-
set ikoninsa 1975 Rhodoksella lasta 
odottavana lomailijana. Nuo kaksi 
ratkaisevaa hankintaa olivat Neitsyt 
Marian ja Pyhän Nikolauksen kun-
niaksi maalatut ikonit. Ikonien ke-
ruu alkoi ja jatkui johtaen myös per-
heen siirtymiseen luterilaisuudesta 
ortodoksi suuteen.

Ikonikiinnostuksesta kertoo se, et-
tä Liisa Heikkilä-Palo toimi kolme 
vuotta Ikonimaalarit ry:n puheen-
johtajana, ja on toiminut jo kymme-
nen vuotta Ikonimaalarilehden pää-
toimittajana sekä ortodoksisen kirjal-
lisuuden ulkoasujen suunnittelijana.

Ikoniharrastus on Suomessa hänen 
mielestään korkeatasoista, harrastajia 
on runsaasti johtuen mm. Valamon 
kansanopiston pari vuosikymmentä 

Liisa Heikkilä-Palo kotinsa ikoni seinän 
edessä. Heikkilä-Palon ikoniseinä 
koostuu etupäässä venäläisten nyky-
maalareiden töistä.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2011 29

onet sanomat
kestäneestä ja aktiivisena jatkuvasta 
maalausopetuksesta.

Maalauksen harrastajat ovat ylei-
simmin ortodokseja, samoin ikonien 
kerääjät. Ikonit voidaan kokea kult-
tuuri- ja taide-esineinä, joiden har-
rastus ei edellytä ortodoksisuutta ei-
kä muutakaan tunnustuksellisuutta. 
Ikoni on saattanut tulla hankituk-
si matkamuistona, kauniina kuvana 
tai periytyä perheisiin sodanaikaise-
na "rintamasaaliina". 

Ortodoksien koti-ikonit

Liisa Heikkilä-Palon tilasi suojelus-
pyhimyksensä Pyhän Elisabetin eli 
Johannes Kastajan äidin ikonin. Mie-
hensä Riston suojeluspyhimys on 
Pyhä Kristoforus ja Matti-pojan Py-
hä Matteus, jotka nyt ovat ikoneina 
kodin seinällä. 

Elämäkertaikonina seinällä on Lii-
san hankkima Pt. Maria Egyptiläi-
sen, "maailmannaisen" elämänkerta. 
Muutos hänessä sai aikaan sen, että 
hän lähti erämaahan rukoilemaan ja 
kilvoittelemaan. 

Ikonit sijoitetaan kodeissa perintei-
sesti omaan nurkkaukseen tai ikoni-
seinälle tärkeänä hartaustunteen täy-
dentäjänään valaiseva lampukka. 

Kirkko siunaa ikonit, samoin kuin 
ortodoksien kodit kokonaisuudes-
saan. Ikonit voi viedä myös kirk-
koon siunattaviksi. Koti-ikonien ää-
ressä rukoiltaessa noudatetaan tietty-
jä tapoja, kotiin tultaessa ja sieltä läh-
dettäessä ortodoksit tekevät tunne-
tun ristinmerkin ikonin edessä.

Ikonit seuraavat ortodoksia koko 
hänen elämänsä ajan nimenanto-
ikonista kuolemaan, jolloin vainajan 
rinnuksille asetetaan ikoni. Ortodok-
silla on lisäksi aina risti kaulassaan.

Vuotuistapahtumisilla, kuten esim. 
joululla, helluntailla ja pääsiäisellä on 
omat tapahtumaikoninsa.

Ikonostaasi on kirkon 
tärkein monumentti

Ortodoksisia kirkkoja hallitsee laa-
ja kuvakertomus – ikonostaasi. Se 
on kultakoristeinen, juhlava ja sii-
nä esiintyvät aina Kristus ja Juma-
lan äiti sekä muita pyhiä, apostoleja 
ja nimenomaan se pyhä, jolle kirkko 
on pyhitetty. Ortodoksikirkot ovat 
nykyään merkittäviä turistikohteita 
ja monet niiden tapahtumat, joissa 
ikoneita kunnioitetaan, kiinnostavat 
suuresti yleisöä.

Ikonien hankinta

Yksittäisiä ikoneita on monenarvoi-
sia taidokkaiden ikonimaalareiden 
uniikkitöistä painokuviin. On van-
hoja käytössä kuluneita, erilaisin ke-
hyksin ja riisoin peitettyjä kuvia. Osa 
kookkaimmista ikoneista on usein si-
joitettu ikonikaappiin eli kiotaan. On 
myös olemassa miniatyyri-ikoneita, 
joiden keruuseen Liisa Heikkilä- Palo 
sanoo nyt olevansa innostunut. Li-
säksi ortodoksit pitävät matkoillaan 
mukanaan pienikokoisia matkaiko-
neja. 

Taitavia ikonimaalareita on Venä-
jällä, Kreikassa ja Suomessa. Heik-
kilä-Palo kerää ikoneja niin ko-
ti- kuin ulkomailta – ei kuitenkaan 
kah mien. Kirpputoreilta ja antiikki-
markkinoilta voi tehdä näitäkin os-
toksia. Hinnoista tietävät parhaiten 
antiikkikauppiaat. Hintoihin vaikut-
tavat monet tekijät, kuten ikä, kun-
to, kau neus, laatu kultauksineen ja 
kehyksineen. Taustatarinat ovat hy-
vin merkityksellisiä. 

Liisa Heikkilä-Palo on itsekin sen 
verran ikonimaalausta harrastanut, 
että tietää sen olevan vaikeaa, vaati-
vaa ja erittäinkin keskityskykyä edel-
lyttävää. Ikonien maailma on tutustu-
misen arvoinen. Ohessa hänen anta-
mansa kirjallisuus- ja tutustumisvin-
kit kiinnostuneille.
Kaaoksesta kokoelmaksi.Suomen or-
todoksisen kirkkomuseon juhlakir-
ja, 2008.
Valamon aarteet, Valamon luostarin 
julkaisu, 2010.
Arkkimandriitta Arseni:Ikonikirja, 
2005, Otava.
Ikonimaalari, kaksi kertaa vuodessa il-
mestyvä julkaisu, Maahenki.

Aira Heinänen
Kuvat: Marko Mäkinen

Hoitokoiralta saatu pienikokoinen, Lii-
sa Heikkilä-Palolle hyvin rakas venä-
läinen ikoni. Ikonista näkee, että se on 
hyvin vanha, nähnyt paljon elämää ja 
ollut monessa kodissa.

Krimiltä ostettu hyvin vanha venäläi-
nen, pyhä perhe-aiheinen jouluikoni.  
Miniatyyrikokoinen ikoni on entisöi-
ty Suomessa.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Koivupirtin säätiö

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Parasta elämänlaatua PAELLA ry
c/o Laaksonen
Holvikaarenkuja 1, 05400 JOKELA
puh. 040 707 9639, fax (09) 417 3639
paula.repo@svtl.fi 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
johannes.tossavainen@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216

     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

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

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

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

Vanhusten Kotiapusäätiö
Eteläinen Rastitie 12, 01360 VANTAA
puh. (09) 874 141, fax (09) 8741 4555
marja.orenius@vanhustenkotiapu.fi 
www.vanhustenkotiapu.fi 
 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
satu.aalto@vpty.fi ,  www.vpty.fi 
     Palvelukeskus Martinpuisto 
     Raappavuorenpolku 1, 01620 VANTAA
     puh. (09) 2905 0570, fax (09) 2905 0572
     Palvelukeskus Merikaari 
     Pohjoiskaari 9 a, 00200 HELSINKI
     puh. (09) 6124 0120, fax (09) 6124 0122
     Palvelukeskus Meriportti
     Laivalahdenportti 5, 00810 HELSINKI
     puh. (09) 3285 0080, fax (09) 3285 0081
     Palvelutalo Domus
     Leppäsuonkatu 4 A, 00100 HELSINKI
     puh. (09) 5860 1320, fax (09) 5860 1324
     Palvelutalo Liesitori
     Vaskivuorentie 12, 01600 VANTAA
     puh. (09) 4369 3131, fax (09) 4369 3132
     Palvelutalo Omenatarha
     Nelikkokuja 3, 02230 ESPOO
     puh. johtaja (09) 8194 571, 
     fax (09) 8194 5752

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

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

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
kirsi.ala-jaakkola@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 
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sia ja mielipiteitä. Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehdessä 
on kiinnostavaa sisältöä niin alan ammattilaisille kuin ikäh-
misille.

Tarjoamme Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden tilausta 
edullisesti vuodeksi eteenpäin: seitsemän numeroa vain 40 
euroa tai kestotilauksena 37 euroa! Soita Eija Uuksulainen 
puh. (09) 7745 900, sähköpostitse eija.uuksulainen@valli.fi  
tai www.valli.fi . Voit myös tilata ilmaisen näytenumeron!

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehden teemat vuonna 
2012: Verkottuminen ja yhteistyö, Muistisairaudet, Ikäpoli-
tiikka ja tulevaisuus, Kotona asuminen, Vanhustyö maailmal-
la, Mielenterveys.

Seuraava Vanhustenhuollon Uudet Tuulet -lehti ilmestyy 
27.1.2012.


