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Virpi Dufva
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Edistetään yhdessä yhteiskuntaa, 
jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja 

vanheta

Vanhus- ja lähimmäispalvelun lii-
ton XXI edustajakokous pidettiin 

17.11.2013 Tampereella. Kokouksessa 
hyväksyttiin liitolle uusi strategia. Liit-
to edistää hyvinvointiyhteiskuntaa, 
jossa kaikkien on hyvä kasvaa ja van-
heta. Liitto arvostaa vanhuutta. Osalli-
suutta ja omaa tahtoa kunnioitetaan. 
Liitto toimii avoimesti, vastuullises-
ti, rohkeasti, oikeudenmukaisesti ja 
erilaisuutta kunnioittaen. Jatkamme 
työtä liiton perustehtävän mukaises-
ti ja tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjes-
töjen, ikääntyvän väestön ja muiden 
sidosryhmien kanssa. 

Vallin viestintään liittyvä konkreet-
tinen linjaus, joka strategiassa on, 

on liiton siirtyminen vuoden 2014 ai-
kana pääosin sähköiseen viestintään 
(mm. säännölliset uutiskirjeet, jäsen-
kirjeet sähköpostiviestit, www-sivut 
sekä Facebook). Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että Uudet Tuulet -lehden ilmes-
tyminen päättyy tämän vuoden lop-
puun mennessä, eli tähän lehteen. Tu-
lemme ensi kevään aikana painatta-
maan jaettavaksi Uudet Tuulet -esit-
teen, jossa kerrotaan mm. Vallin toi-
minnasta, käynnissä olevista hank-
keista ja koulutuksista. Lisäksi Uu-
det Tuulet -esitteessä on jäsenjärjes-
töjen päivitetyt yhteystiedot. Esitet-
tä jaamme mm. koulutustilaisuuk-
sissa ja messutapahtumissa. Sitä jae-
taan myös jäsenjärjestöillemme käyt-
töön. Sähköiseen viestintään siirty-
misessä huomioidaan myös se, ett-
eivät kaikki vielä käytä internetiä. Jär-

jestöillä onkin tehtävänä auttaa ja oh-
jata ikääntyneitä sähköisten välinei-
den, esimerkiksi tietokoneen pariin. 
Vertais ohjaus on koettu tässä tärkeä-
nä. Myös vanhusten omaisilla, esimer-
kiksi lastenlapsilla, on hyvä mahdolli-
suus opastaa ja ohjata isovanhempia 
tietokoneen käytössä.

Perinteisen sanonnan mukaan "ta-
lous on hyvä renki, mutta huono 

isäntä". Uutisia lukiessa asia ei näytä 
olevan läheskään tässä järjestyksessä. 
Tänäänkin silmiini osui otsikko: "Van-
hustenhoidosta haetaan 300 milj. eu-
ron säästöjä, kun laitos paikkoja vä-
hennetään ja kotihoitoa lisätään". 
Päämääränä on säästö, ei vanhusten 
saaman palvelun ja hoivan sisältö. 

Minusta miellyttävämpi otsikko olisi 
muodossa: "Vanhusten kotihoidon si-
sältöjä kehittämällä yhteistyössä van-
husten, omaisten ja muiden eri toimi-
joiden kanssa, tuotetaan ja tavoitel-
laan hyvää ja onnellista elämää kai-
kille. Säästöjäkin syntyy". 

Hyvinvointi ja talous tulee näh-
dä tasapainossa. Panostukset 

hyvin  vointipalveluihin tulee nähdä 
investointeina, eikä pelkästään talou-
dellisina sellaisina. Kykenemmekö nä-
kemään sen inhimillisen arvon tai in-
himillisen pääoman, mitä syntyy, kun 
vanhoja ihmisiä kohdellaan ja hoide-
taan hyvin? Tämä arvo on melko lail-
la mittaamatonta. Taloudellisesti se 
tuottaa tulosta näkyen esimerkiksi 
työntekijöiden työtyytyväisyytenä ja 
hyvinvoinnissa. Myös oikea- aikaisen 
hoivan saanti ehkäisee suuremmat ta-
loudelliset investointitarpeet.

Kiitän lämpimästi kaikkia Vallin 
60-vuotisjuhlavuoden toimin-

taan ja tilaisuuksiin osallistuneita. 

Tuhannet kiitokset teille, jotka olet-
te vuosien varrella osallistuneet 

Uudet Tuulet -lehden tekemiseen ta-
valla tai toisella. Yhteistyö on tässäkin 
asiassa ollut hyvää ja toimivaa. Erityi-
sesti haluan kiittää lehden toimitus-
sihteeri Kari Uittomäkeä.

Toivotan kaikille lehden lukijoille 
rauhaisaa Joulun aikaa ja kaikkea 

hyvää alkavaan vuoteen 2014.
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Rap-mummo Eila on tullut tun-
netuksi Mummo-rapin ansiosta. 
Rap-musiikkia pidetään yleen-
sä nuorten musiikkina, mutta 
hyväntuulisesta, silti sanomal-
taan tärkeästä Mummo-rapis-
ta pitävät kaikenikäiset. 
–  Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto valitsi Rap-mummo Eilan 
Vuoden Isovanhemmaksi, sillä 
hänen musiikkinsa ja ajankoh-
tainen sanomansa yhdistää eri 
sukupolvia. Rap-mummo ylit-
tää ennakkoluulottomasti mu-
siikillisia raja-aitoja, Vanhus- 
ja lähimmäispalvelun liiton 
toiminnanjohtaja Virpi Dufva 
luonnehtii valintaa.
– En ole koskaan sanoittanut en
nen, enkä myöskään ole koskaan kir
joittanut runoja. Musiikista olen ai
na pitänyt, ja olen hyvinkin kaikki
ruokainen musiikin suhteen. Sukuni 
on musikaa lista. Äitini oli hyvä lau
lamaan, ja hän lauloi paljon, Rap
mummo Eila Nevanranta kuvailee.

Rap eli hip hop musiikki kolah
ti Eila Nevanrannalle 90luvulla, 
jolloin rap alkoi Suomessakin saa
da jalan sijaa.  Suuri vaikuttaja Eilal
le on ollut rapin pioneeri, amerikka
lainen Grandmaster Flash.

Eila Nevanrannan rapura al
koi sattumalta. Hän asuu Helsingin 
Puna vuoressa, jossa on myös Sineb
rychoffinpuisto.Muutamavuosisit
ten hän kyllästyi puiston roskaisuu
teen ja päätti kirjoittaa rapin aihees
ta "mikä siinä mättää, kun ne roskat pi-
tää jättää". Eilan esittäessä puistossa 
Roska-rappia hänen ystävänsä kutsui 
MTV3:n paikalle, ja Eila pääsi kym
pin uutisten kevennykseen.  Siitä al
koikin maine levitä.

Viime vuonna Eila teki ensimmäi
sen levynsä Skolioosin – nimi tulee sii
tä, että Eila itse sairastaa skolioosia. 
Levy sai alkunsa, kun Eila tutustui 
Flashbackohjelman kuvauksissa 

Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi

Totte Rautiaiseen. Rautiainen in
nostui Eilan musiikista ja päätti tuot
taa tämän levyn.

– Totte on äärettömän lahjakas 
nuori mies, Eila kiittelee.

Rautiainen kuvasi myös Mummo
rap  videon, joka  on noin 11 kuu
kaudessa  kerännyt hämmästyttävät 
lähes 700 000 latausta YouTubessa. 
Video julkistettiin joulukuussa 2012. 
Video kuvattiin Eilan kotona sekä 
Kinaporin palvelukeskuksessa Hel
singissä.

"Mee nyt mummoas tsiigaan ennen-
kuin se delaa", rapmummo Eila lau
laa. Mummo rapin sanat ovat slan
gia – tuskin kirjakieli edes sopisi rap

piin! Rapmummon suosion salai
suus onkin tässä: mummoikäinen 
laulaa nuore kasta rappia slangilla, ja 
sanoma on yleismaailmallisen tärkeä 
– silti syyllistämättä tai osoittamatta 
ketään sormella.

– Rapmusiikki on kolahtanut mi
nulle. Pääsee sanomaan asioita, joista 
itsellä on mielipiteitä. Eihän esimer
kiksi Roskarappia voisi laulaa vals
sina. Rap on todella hauska ja kiin
nostava laji.

Rapmummo tekee kappaleita ai
heista, jotka ovat hänelle tärkeitä. 
Roskaamisen ja mummojen lisäksi 
hän on tehnyt kappaleita mm. su
vaitsemattomuudesta. 

Rap-mummo Eila Nevanrannan musiikki ja ajankohtainen sanoma yhdistä-
vät eri sukupolvia. 
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”Mummo sanoo funtsii 
ja mennyttä kelaa, mee nyt 
mummoas tsiigaan ennen-
kuin se delaa. Soita tai mee 
jutskaa mummos kaa, se 
vois olla sulle tosi palkitse-
vaa", Rap-mummo Eila 
laulaa.

Rap-mummo Eila on Vuoden Isovanhempi
Eila suunnittelee uutta levyä. Kap

peleita on jo valmiina. Suunnitelmi
en mukaan levy ilmestyy ensi vuo
den puolella.

Matkusteleva sosiaalinen 
erakko
– Minulla oli jo lapsena valtava 
kauko kaipuu. Olisin halunnut lähteä 
sotalapseksikin, vuonna 1936 synty
nyt Eila kertoo.

Eila Nevanranta on matkustellut 
paljon: Intiassa yli 10 kertaa, Espan
jassa ehkä 15 kertaa. Intiassa hänel
lä oli henkinen opettaja, jonka ope
tuksia hän edelleen seuraa.

Eila on ehtinyt olla kahdesti naimi
sissa, jälkimmäisestä avioliitosta on 
kaksi lasta. Poika on kuollut, mut
ta tytär elää Lahdessa. Tyttärellä on 
kaksi poikaa. Eila jäi leskeksi vuon
na 1968.

– Olen sosiaalinen erakko, mutta 
en ole yksinäinen. Viihdyn yksin, ja 
minulla on niin paljon tekemistä, Ei
la naurahtaen kertoo.

Eila on asunut Punavuoressa 30 
vuotta. Hän tunnetaan siellä hyvin, 
ja alueen asukkaat – myös nuoret – 
moikkaavat häntä. 

Suosion myötä rapmummo Eilalle 
tulee paljon keikkapyyntöjä. Hän on 
esiintynyt Espanjassakin sekä ulko
maisissa tvohjelmissa. 

"Olemme ylpeitä Eilasta"
Lahdessa asuva Eilan tytär Iris Suo-
minen, vävy Aulis sekä Iriksen ja 
Auliksen pojat Petteri ja Samu-
li ovat ylpeitä Eilasta ja hänen rap
urastaan.

–  Eilan rapuraa on kestänyt jo pi
temmän aikaa, se alkoi Roskarapis
ta. Kun hän soitti minulle Mummo
rapin, tiesin heti, että siitä tulee hit
ti. Mummorapin valtava suosio kyl
lä yllätti. On jotenkin käsittämätön
tä, että kaikenikäiset tykkäävät Ei
lasta. Suosion yhtenä syynä on var

maan myös se, ettei ole, eikä ole ol
lut toista samanikäistä räppäriä, Iris 
Suominen kuvailee.

Aulis, Petteri ja Samuli myös totea
vat, että Eilan menestys tuli yllätyk
sensä. Huolimatta sanomallisuudesta 
Eilan rapit ovat positiivisia, niissä on 
huumori mukana. Sormea ei heriste
tä. Mummorap videota on näytetty 
Espanjaa ja Australiaa myöten. Eilan 
ikä ja videon positiivisuus herättä
vät kaikkialla myönteistä vastakaikua.

– Mummorapin aihe "muista 
mummoa" on varmaan myös yksi 
suosion syy, Eila itse pohtii.

– Eilan levy on hyvin tuotettu, se 
on hyvä kokonaisuus. Biisien taustat 
ovat yhtä hyviä kuin muillakin räp
päreillä, Samuli luonnehtii.

– On poikkeuksellista, että Eilan 
ikäinen tekee räppiä ja näin korkea
tasoista, Aulis Suominen toteaa.

– I think she is great. My friends 
is Spain say "She is amazing", Pette
rin espanjalainen tyttöystävä Marta 

kertoo. Martan espanjalaiset ystävät 
ovat myös ihastelleet Eilaa.

Vuoden Isovanhemmaksi valin
nan jälkeen saatiin maailmalta iloi
nen uutinen: Rapmummo Eila on 
valittu Kansainvälisen Osteoporoo
sisäätiön (International Osteoporo
sis Foundation, IOF) toimesta Maa
ilman Ensimmäiseksi Teräsnaiseksi 
Suomen Luustoliitto ry:n esityksestä!

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Eilan Nevanranta Lahdessa sukuloimassa. Tyttärenpojat Samuli ja Petteri, vä-
vy Aulis Suominen, tytär Iris ja Petterin tyttöystävä Marta ihastelevat Eilan tu-
liaisiksi tuomaa vanhaa merkinantovaloa.
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–  Kuntien hankkiessa hoiva-
palveluja ulkopuolisilta niillä 
pitää olla myös omaa palvelu-
tuotantoa. Kunnat saavat näin 
tietoa siitä, millaisesta palve-
lusta on kyse kilpailutilantees-
sa, mitä palvelu pitää sisällään. 
Näin kunnat voivat tehdä han-
kinnat järkevällä tavalla. Jos 
kunnat ulkoistavat kaikki hoi-
vapalvelunsa, niin silloin kun-
nat menettävät oman osaami-
sensa, Kuntaliiton varatoimitus-
johtaja Tuula Haatainen pohtii.

– On tärkeää, että kunnat tunte
vat markkinat; mitkä yritykset toimi
vat markkinoilla ja mitä ne tarjoavat 
ja mihin hintaan. Palveluiden tarjoa
jien on oltava samalla lähtöviivalla, 
ja kuntien on osattava hankinta
prosessi. Hankintaprosessissa on ai
na olennaista, että silloin kun on ky
se ihmisistä, niin tärkeintä on laatu ja 
turvallisuus sekä kustannusten läpi
näkyvyys. Hinta ei voi, eikä saa olla 
kilpailutuksissa ainoa peruste. Ehkä 
lyijykyniä voidaan hankkia pelkäs
tään hinnan perusteella.

Tuula Haatainen kertoo olevan
sa kiinnostunut siitä, mitä kun tien 
palveluiden tuottamistavoissa on 

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen:

Kunnilla pitää olla myös omaa palvelutuotantoa

käynnissä. Hän haluaakin Kunta
liitossa selvitettäväksi tarkemmin 
kilpailutus prosesseja sekä mitkä ta
hot eri palveluja tuottavat.

Kuntaliitolla on kolme päätehtävä
aluetta: kuntien edunvalvonta, 
kunnille tarjottavat palvelut sekä 
kehittämis toiminta. Kuntaliiton kes

keinen tehtävä on tukea kuntia, jotta 
ne  pystyvät huolehtimaan niille an
netuista lukuisista lakisääteisistä ja 
muista tehtävistä. 

Varatoimitusjohtaja Haataisen 
vastuu alueina ovat sosiaali ja terveys
asiat, opetus ja kulttuuri asiat, laki
asiat, julkiset hankinnat ja kilpailu

”Parhaimmillaan järjes-
töjen ja kuntien yhteistyö 

perustuu kumppanuuteen. 
Järjestöillä on sellaista 

osaamista, jota kunnilla ei 
ole. 

Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen harrastaa maratonjuoksua. Haastatte-
lua edeltävällä viikolla hän osallistui New Yorkin maratoniin.
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”Kuntaliitosta ja täl-
tä paikalta katsottuna 
minulle on vahvistunut 
koko ajan se, että hyvin-
vointiyhteiskunnan pe-
rusta on kunnissa. Kun-
nat ovat lähellä ihmistä, 
ja kunnat hoitavat niitä 
asioita, jotka ovat ihmi-
sen arjessa tärkeitä.

Kunnilla pitää olla myös omaa palvelutuotantoa
politiikka sekä tietoyhteiskunta asiat. 
Nämä muodostavat myös hyvin mer
kittävän osan Kuntaliiton ja kun tien 
toiminnasta, niin taloudellisesti kuin 
muutenkin.

– Sosiaali ja terveysyksikköömme 
tulee nykyisin eniten kyselyjä, mikä 
kertoo näiden asioiden ajankohtai
suudesta.

Hyvinvointiyhteiskunnan 
perusta on kunnissa
– Kuntaliitosta ja tältä paikalta kat
sottuna minulle on vahvistunut koko 
ajan se, että hyvinvointiyhteiskunnan 
perusta on kunnissa. Kunnat ovat lä
hellä ihmistä, ja kunnat hoitavat nii
tä asioita, jotka ovat ihmisen arjessa 
tärkeitä, Haatainen toteaa. 

– Tässä työssä myös näkee, että 
kunnille on annettu todella paljon 
vastuuta viimeisten vuosikymmen
ten aikana. Kuntia pitää tukea ja an
taa edellytykset sille, että ne selviy
tyvät, ja tällöin tulee esimerkiksi ra
hoituksen turvaaminen olennaisen 
tärkeäksi. Varsinkin ikäihmisten pal
veluista puhuttaessa kunnat ovat A 
& O.

Haatainen painottaa, että 
kansalais yhteiskunnassa järjestöillä 
ja niiden toiminnalla on iso merkitys. 
Kansalais järjestöt tarjoavat ja orga
nisoivat muun muassa vapaaehtois
toimintaa, jota viranomaiset ja yksi
tyiset yritykset eivät voi tarjota.

– Parhaimmillaan järjestöjen ja 
kuntien yhteistyö perustuu kumppa
nuuteen. Järjestöillä on sellaista osaa
mista, jota kunnilla ei ole. Järjestö
jen tarjoama vapaaehtois ja vertais
toiminta ja muu vastaava ovat erit
täin tärkeitä esimerkiksi ikäihmisten 
voimaannuttamisen kannalta, ja si
ten ne ehkäisevät raskaampien pal
veluiden tarvetta.

– Järjestöjen on tärkeätä pitää 

huoli vapaaehtoistoiminnasta, sillä 
vapaaehtoistoiminta on kansalais
yhteiskunnan ydintä. Oikeastaan 
voi arvioi da, että järjestöjen mer
kitys kasvaa tulevaisuudessa, koska 
väestö ikääntyy ja kuntien talous on 
tiukoilla.

Sote-uudistukselta odotetaan 
selkeyttä palveluihin
Nykyisen hallituksen eräs keskei
nen tavoite on soteuudistus sekä 
kunta uudistus. Soteuudistusta poh
tinut työryhmä esittää, että kunta 
ja sotepalvelurakenneuudistus pe
rustuu vahvoihin peruskuntiin, jotka 
muodostuisivat luontaisista työssä
käynti ja asiointialueita. Sosiaa
li ja terveyden huollon järjestämis
vastuu määräytyisi kunnan asukas
luvun mukaan. Uudistuksessa syn
tyisi  2030 vähintään 20 000 asuk
kaan perustason alueen lisäksi  myös 
erityis tason palveluja järjestäviä sote 
alueita. Viisi erityisvastuualuetta huo
lehtisi koordi naatiosta, koulutukses
ta ja tutkimuksesta.

– Soteuudistukselta odotetaan, 
että nykyinen hajanainen järjestel
mä selkiytyy, ja että pystytään tuot
tamaan laatua niukkenevilla resurs
seilla. Taloudellisia säästöjä ei välttä
mättä synny muuten kuin siten, et
tä ennalta ehkäisevä toiminta tehos
tuu ja kustannusten kasvua hillitään. 
Kustannusten kannalta esimerkiksi 
terveydenhuollon tietojärjestelmät 
ovat todella merkittäviä. 

Tavallisen kuntalaisen kannalta 
soteuudistuksen eräs tavoite on se, 
että kuntalainen saa oikeita palveluja 
oikeaan aikaan oikeasta paikasta, ja 
vielä läheltä. Myös tiedonkulun pa
rantaminen on tärkeä tavoite – jos 
kuntalainen siirtyy vaikkapa perus
palveluiden piiristä erityispalveluiden 
piiriin, niin hänen tietonsa kulkevat 

sujuvasti paikasta toiseen.
Tuula Haatainen kannustaa järjes

töjä olemaan ylpeitä toiminnastaan. 
– Järjestöissä tehdään todella tärke

ää ja hienoa työtä. Vallin 60vuotinen 
historiaa osoittaa, ettei hyvinvointi
yhteiskunta ole kovin vanha. Vallin 
kaltaiset järjestöt ovat omalta osal
taan olleet rakentamassa tätä yhteis
kuntaa. Järjestöjen merkitys ei min
nekään katoa, pikemminkin päinvas
toin. Järjestöjen merkitys kasvaa. 

– Järjestöjen kannattaa pitää lip
pu korkealla ja tuoda rohkeasti esil
le omaa osaamistaan. Pois turha vaa
timattomuus, Tuula Haatainen kan
nustaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki
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Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
uusi keskusjärjestö, SOSTE, 
on lanseerannut hyvinvointi-
talouden käsitteen yhdeksi 
väli neeksi hyvinvointi valtion 
uudis tamisessa. SOSTEn 
strategi sena tavoitteena on, 
että hyvin vointitavoitteiden ja 
talous tavoitteiden välille saa-
daan nykyistä parempi tasa-
paino.
Näkemyksemme mukaan hyvin
vointitalouden käsite ja hyvinvointi
taloudellinen ajattelu voisivat toi
mia apuvälineenä hyvinvointitavoit
teiden saamiseksi voimakkaammin 
esiin taloustavoitteiden ja keskuste
lun rinnalle.

Taloudesta ja sen kasvun tavoit
telusta näyttää ainakin välillä tulleen 
itseisarvo. Välineestä on tullut pää
määrä sinällään. Julkista keskustelua 
hyvinvointipalveluista, tulonsiirrois
ta ja julkisen sektorin toiminnoista 
on hallinnut näkemys, että ne ovat 
kulueriä, joista aiheutuvaa kansan
taloudellista rasitetta pitäisi pienen
tää. Välillä näyttää unohtuvan, että 
taloudellinen menestys on riippuvai
nen myös hyvinvointia luovan infra
struktuurin toimivuudesta ja hyvin
voivasta väestöstä.  Tarvitsemme uu
sia, kovia ja uskottavia argumentaa
tion keinoja ja konkreettisia välinei
tä vastataksemme vain talouden ja 
kustannusten näkökulmasta käytä
vään keskusteluun. 

Hyvinvointitalouskäsitteen tähän
astisissa hahmotteluissa keskeisek
si on noussut sen investointi luonne. 
Taloudelliset satsaukset hyvinvoin
tiin ovat nähtävä pitkäjänteisinä si
joituksina, jotka maksavat itsensä ta
kaisin joko suoraan tai välillisesti vä

Kohti hyvinvointitaloutta

hintäänkin pidemmän aikavälin tar
kastelujaksolla.

Esimerkkinä hyvinvointiinves
toinneista voidaan nostaa esille van
husten osalta esim. panostus vaikka
pa oikeaaikaiseen ja viivytyksettö
mään terveyspalvelujen tai kotiavun 
saantiin, jolloin ehkäistään pienem
pien ongelmien muuttumista kalliim
miksi ja enemmän hoitoa vaativiksi. 
Toinen esimerkki voisi olla vaikkapa 
teiden ja katujen oikeaaikainen hie
koitus sekä turvajalkineiden hankin
nan tukeminen, jolloin näihin tehty 
investointi maksaa itsensä takaisin 
vähentyneiden lonkkamurtumien ja 
niiden hoidosta säästyneiden raho
jen muodossa.   

Hyvinvointitalousajattelun tar
koituksena olisi pystyä löytämään ja 
osoittamaan entistä paremmin tä
män kaltaisten hyvinvointiin koh
distettujen investointien merkitys, 
mieluiten ennen kuin niistä luovu
taan, kuten vaikkapa lapsiperheille 
annetun kodin hoitoavun kohdalla on 
käynyt. Hyvinvointiinvestoinneilla 
on sekä taloudellinen että inhimil
linen merkitys, joista kuitenkin jäl
kimmäisen tulisi yhteiskunnassa ol
la keskeisempi.  

Tiedämme varsin hyvin, että lapsi
perheille annettu kodinhoitoapu on 
paitsi taloudellisesti, myös inhimil
lisesti ottaen raskaita toimenpiteitä 
edullisempi tapa hoitaa lastensuoje

– Hyvinvointitalou-
dessa tavoitteena on 
tasa paino ihmisten 
hyvinvoinnin ja talou-
dellisten kasvutavoit-
teiden välillä, SOSTEn 
kehittämispäällikkö 
Aki Siltaniemi kertoo.
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”Esimerkkinä hyvin-
vointi-investoinneista 
voidaan nostaa esille 
vanhusten osalta esim. 
panostus vaikkapa oi-
kea-aikaiseen ja viivy-
tyksettömään terveys-
palvelujen tai kotiavun 
saantiin, jolloin ehkäis-
tään pienempien ongel-
mien muuttumista kal-
liimmiksi ja enemmän 
hoitoa vaativiksi. Toinen 
esimerkki voisi olla vaik-
kapa teiden ja katujen 
oikea-aikainen hiekoitus 
sekä turvajalkineiden 
hankinnan tukeminen, 
jolloin näihin tehty inves-
tointi maksaa itsensä 
takaisin vähentyneiden 
lonkkamurtumien ja nii-
den hoidosta säästynei-
den rahojen muodossa.

Kohti hyvinvointitaloutta
lua. Huostaanoton taloudelliset kus
tannukset ovat valtavat verrattaes
sa niitä hetkellisesti ja oikeaaikai
sesti annettuun kodinhoitoapuun. 
Myös inhimilliseltä kannalta on ol
lut virhe investointi suunnata kodin
hoitoapu ja siitä säästyneet resurs
sit muualle, sillä se on lisännyt se
kä perheen että lapsen inhimillis
tä kärsimystä ja pahimmillaan saa
nut aikaan syrjäytymis kierteen, jo
ka ei ole koskaan korjattavissa. Tätä 
kautta yhteis kunta on saattanut pa
himmillaan menettää huostaanotto
kustannusten lisäksi myös potentiaa
lisia veron maksajia. Kodinhoitoavun 
leikkaaminen on pahimmillaan joh
tanut myös siihen, että saadakseen 
apua, perheet ovat joutuneet teke
mään itsestään lastensuojeluilmoi
tuksen, jotta voivat saada kodinhoito
apua lastensuojelun tuki toimena.

Edellä kuvatun kaltaisia esimerk
kejä hyvinvointiinvestoinneista on 
todennäköisesti löydettävissä mo
nista muistakin sosiaali ja terveys
palveluista. Tässä mielessä haastam
mekin yhteistyökumppaneitamme ja 
jäseniämme tuomaan niitä esiin ja 
tarjoamme hyvinvointitaloustyös
kentelyn kautta yhden väylän näi
den esimerkkien esiin nostamiseksi.

Hyvinvointitaloudessa tavoitteena 
on tasapaino ihmisten hyvinvoinnin 
ja taloudellisten kasvutavoitteiden 
välillä. Sillä voi nähdä olevan vahvo
ja yhtymäkohtia klassiseen sosiaali
poliittiseen tai Pekka Kuusen 
sosiaali poliittiseen ajatteluun. Hy
vinvointitalous ei kuitenkaan viittaa 
suoraan hyvinvointitalous tieteeseen 
(welfare economics)  tai sosiaali ja 
terveystaloustieteeseen, vaikka sil
lä voikin olla yhtymäkohtia niihin 
erityisesti hyvinvointi investointien 
osoittamisessa. 

Hyvinvointitalous on siis mones
sa mielessä vielä avoin käsite ja an

taa tilaa erilaiselle vaihtoehtoiselle 
pohdinnalle ja sisältömäärittelyille. 
Olemme kutsuneet yhteiskuntam
me parhaita asiantuntijoita dialogi
seen kehittämiseen.  Teemme aluk
si asiantuntijajulkaisun, johon on 
lupautunut kirjoittajiksi tieteellisesti 
ansioituneita henkilöitä mm. sosiaali
politiikan, talous tieteiden, sosio lo
gianjafilosofianaloilta.Julkaisunta
voitteena on mm. käynnistää analyyt
tinen keskustelu hyvinvointi talous
käsitteestä, arvioida sen mahdolli
suuksia hyvinvointi valtion uudista
misessa, osoittaa ihmisten hyvin
voinnin ja taloudellisen menestyk
sen keskinäistä riippuvuutta, tuoda 
esille erilaisia ja vaihtoehtoisia näkö
kulmia talouden tarkasteluun ja tar
kastella hyvinvointitekoja inves
tointinäkökulmasta. Asiantuntija
julkaisussa on lähes 30 kirjoittajaa, ja 
se ilmestyy lokamarras kuussa 2014 
hyvinvointitalous foorumin yhtey
dessä. 

Olemme haastaneet artikkeli
kokoelman kirjoittajia vastaamaan 
muutamiin keskeisiin kysymyksiin. 
• Miten hyvinvointi-investointeja
voidaan mitata tai havainnollistaa 
tai tehdä näkyväksi?
•Mikävoisierottaataimikäyhdis
tää hyvinvointitaloudellista ajattelua 
aiempaan ajatteluun ja käsitteisiin?
•Mitenhyvinvointiakoskeva(esim.
sosiaalipoliittinen, terveystieteelli
nen) keskustelu voitaisiin saada tasa
vertaisemmaksi talouspoliittisen kes
kustelun kanssa? 
•Voidaankotalousdiskurssinylival
ta murtaa ja miten se voisi tapahtua 
käyttäen esim. hyvinvointitalous 
käsitettä?
•Mitenhyvinvointitavoitteidenjata
loudellisten tavoitteiden välille saa
taisiin nykyistä parempi tasapaino?

Nämä kysymykset ohjaavat myös 
hyvinvointitalousajattelun kehittä

mistyötä. Toivotamme yhteistyö
kumppanimme ja jäsenemme sekä 
aihepiiristä kiinnostuneet muut toi
mijat tervetulleeksi pohtimaan vas
tauksia näihin kysymyksiin eri foo
rumeille ensi vuoden aikana.

SOSTEn Hyvinvointitaloustiimi 
onnittelee 60 vuotiasta Vallia!

Aki Siltaniemi
Kehittämispäällikkö

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
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Kuntien tiukentunut talous vai-
kuttaa myös Vallin jäsenjärjes-
töjen toimintaan ja palvelutuo-
tantoon monin tavoin. 
Lahden kaupunki on päättänyt lak
kauttaa palvelusetelit omaishoitajil
ta. Tähän saakka omaishoitajat ovat 
saaneet 110 euron palvelusetelin yh
tä lakisääteistä vapaapäivää kohden, 
eli kolme seteliä kuukaudessa. Sete
leillä omaishoitajat ovat voineet os
taa palveluja esimerkiksi Lahden Lä
himmäispalvelu ry:ltä.

– Omaishoitajien kannalta asia on 
todella väärin. He ovat niin tiukoil
la, etteivät he jaksa ryhtyä protestoi
maan. Myös säännöllisen kotihoidon 
palvelusetelit ovat säästöjen kohtee
na. Sekin on iso epäkohta, ettei kau
punki tiedota ajoissa, ei asiakkaille 
eikä palveluntuottajille, Lahden Lä
himmäispalvelun toiminnanjohtaja 
Arja Etuaho harmittelee.

Porissa kaupunki on ilmoitta
nut, ettei tehostetun palveluasumi
sen paikkamäärä saa kasvaa. Porin 
kaupunki on myös keskittänyt kaik
ki kotiin kuljettavat ateriat itselleen. 
Aikaisemmin myös Ruskatalojen 
palvelu yhdistyksellä oli kotiateria
palvelu. Oulussa kaupunki ei halua 
maksaa hoitopäivän hinnasta enem
pää kuin vuonna 2013. 

– Helsingin kaupungilla on kovat 
säästöpaineet, mikä heijastui yhden 
prosentin hintojen alennuspyyntö
nä. Vuonna 2014 Helsinki ostaa Kä
pyrinteen palvelutalosta ympärivuo
rokautista hoitoa sovituille vanhus
asiakkaille. Uudet asukkaat tule
vat asumaan omin varoin. Heillä 
on mahdollisuus erilaisiin tukiin ja 
palvelu seteliin, mutta näyttää siltä, 
että palvelusetelin saanti on tiuken

Kuntien tiukka talous vaikuttaa 
myös järjestöjen palvelutuotantoon

tunut entisestään, Käpyrinteen toi
minnanjohtaja Päivi Tiittula kertoo.

Joensuun Hoiva ja Palveluyhdis
tyksen toiminnanjohtaja Aino Ra-
husen mukaan Joensuussa hoito
paikkaan pääsyn jonotusaika on pi
dentynyt. Kaupunki tarjoaa van
huksille hoitopaikkaa tosiasiallista 
toiminta kykyä halvemmassa hinta
luokassa.  Samaten Joensuun kau
punki itse säästää sijaiskuluissa.

Palveluntuottajat joutuvat 
karsimaan tai muuttamaan 
toimintaansa
– Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei 
kaupunki täytä jokaista hoitopaik
kaamme ensi vuonna, vaan vähentää 
ostopalvelua. Tämä tarkoittaa tulo
jen putoamista ja siihen voidaan vai
kuttaa vain pienentämällä omia kulu
ja, Oulun Seudun Mäntykodin johta
ja Marja-Leena Timonen kertoo.

Hanna-Leena Ojalainen Rus
katalojen palveluyhdistyksestä ker
too, että henkilökunnalta vaaditaan 
entistä enemmän laajaalaista osaa
mista ja näkemystä. Sairaanhoitaji
en määrä tulee kasvamaan. Asukkai
den poissa olot ovat ratkaisevia – esi
merkiksi  lonkkaleikkauksen vuoksi 

asukkaan maksut keskeytyvät, ja tä
män johdosta henkilökunnan työ
panosta joudutaan optimoimaan si
ten, että henkilö kuntaa käytetään eri 
yksiköiden välillä entistä enemmän. 

– Tavoitteena on tietenkin hoitaa 
kaikki asukkaat loppuun asti, mut
ta hoitomaksu katkeaa heti kuolin
päivään. Vuokralaki velvoittaa kui
tenkin kuukauden irtisanomis aikaan. 
Pahimmassa tapauksessa omaiset 
tyhjentävät asunnon vasta seuraa
van kuun loppuun mennessä, joten 
asunto on tästä syystä ilman asukas
ta ja tuloja pahimmillaan jopa pari 
kuukautta. Näistäkin syistä henkilö
kunnan mitoitus on pohdittava en
tistä tarkemmin ja liikkuvuus tätäkin 
kautta tulee konkreettiseksi, Ojalai
nen kertoo.

Keskeinen yleinen pelko on se, saa
ko asiakas hoitoa silloin kun tarvitsee 
ja saako hän sitä oikeassa paikassa. 

Lahden Lähimmäispalvelu ry on 
pieni yhdistys, ja kaupungin toimet 
näkyvät heti yhdistyksen toiminnas
sa.

– Meillä ja muilla palveluntuotta
jilla omaishoidon palveluseteliasiak
kaat vähenivät. Meillä tämä tarkoit
taa sitä, ettemme esimerkiksi tarvit

JÄRJESTÖJEN 
NÄKÖKULMAA
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Kuntien tiukka talous vaikuttaa 
myös järjestöjen palvelutuotantoon

se keikkalaisia tällä hetkellä niin pal
jon kuin aikaisemmin ja yhden elä
köityneen henkilön tilalle ei otettu 
uutta työntekjää, Arja Etuaho kertoo.

Etuaho toteaa, että kotihoidon 
palvelu seteliasiakkailla on toki mah
dollisuus siirtyä kaupungin koti
hoidon asiakkaiksi tai ostaa palvelu 
itse. Mutta yhdistyksen ensi vuoden 
kannalta kotihoito on iso kysymys
merkki.

Järjestöjen on terävöitettävä 
toimintaansa
Vanhuspalveluja tuottavien järjestö
jen toiminnanjohtajat eivät näe kui
tenkaan tilannetta ylitsepääsemättö
mänä. Järjestöjen on vastattava haas
teeseen terävöittämällä omaa toimin
taansa. 

– Järjestöjen ongelma ja samalla 
myös vahvuuskin on se, että meil
lä on paljon kaikkea oheistoimintaa 
ja tuotetta. Ehkä kuitenkin olisi pai
kallaan miettiä perustehtävää ja sen 
vaatimuksia  mitä meiltä vaaditaan 
ja mitä itse vaadimme ja vaalimme. 
Talousasiantuntijuus tulee korostu
maan entisestään, työyhteisön joka 
tasolla.  Vapaaehtoistoimijuus on jär

jestöille suuri lisäarvo, joka meidän 
tulee osata ymmärtää. Järjestöjen on 
entistä enemmän huudettava isoon 
ääneen yleishyödyllisyyttä  unohta
matta toiminnan avoimuutta ja läpi
näkyvyyttä, HannaLeena Ojalainen 
korostaa. 

MarjaLeena Timonen arvioi, et
tä toiminnan turvaaminen tulevai
suudessa ei välttämättä ole helppoa.

– Palveluiden hinta voi karata kä
sistä. Sopimus on katkolla muuta
man vuoden välein. Tämä pakottaa 
elämään niukkenevien resurs sien 
kanssa. Olemme kehittäneet koti
hoidon laatua, mutta kilpailutuksessa 
halvin hinta voittaa, Timonen arvioi.

Timosen mukaan tulevaisuutta 
voidaan turvata yhteistyökumppanin 
kanssa – tämä nähtiin jo koti hoidon 
kilpailutuksessa, johon Mänty koti 
haki kumppanin. Mäntykodille on 
nyt luvassa töitä vuosille 20142015 
sekä mahdollisesti pari optiovuotta. 
Kotihoidon saaminen taloudellises
ti kannattavaksi vaatii työajan käy
tön tehostamista, ja tämä on ennen 
kaikkea haaste johtamiselle.  Jokai
sella työntekijällä on oltava talous
tietoisuutta. Johtajat ja esimiehet tar

vitsevat monipuolisia työkaluja seu
rantaan, teknologiaa yhteiskäyttöön 
sekä talousosaamista.

– Ennustan, että oma työajan
käytön seuranta tulee palkitsemaan 
työntekijöitä ja vahvistaa koherens
sin tunnetta. Ammatillinen osaami
nen on jo nyt vahvaa, Timonen ker
too.

Käpyrinteen Päivi Tiittula arvioi, 
että Helsingin kaupungin ostojen vä
hentyminen ja palveluseteli lisäävät 
työtä ja siirtää riskin vanhuspalvelu
jen tuottajalle.  

– On kehitettävä muun muassa 
markkinointia, jotta tavoitetaan pal
velujamme tarvitsevat ihmiset. Tilan
ne haastaa meidät ajattelemaan uu
delleen, mikä ei tietenkään koskaan 
ole huono asia, Tiittula kertoo.

Lahden Lähimmäispalvelun Arja 
Etuaho myös arvioi, että uudistumis
ta tarvitaan.

– Uskoisin, että järjestöjen täytyy 
olla entistä yksilöllisempiä ja laaduk
kaampia toiminnassaan, Etuaho lin
jaa.

Teksti: 
Kari Uittomäki

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

www.vanhustenkotiapu.fi

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

HAVUKOSKEN PALVELUKESKUS

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA JOENSUUSSA

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

Mutalan, Rantakylän ja Utran alueella

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

Sertifiointi koskee vanhustenhuollon palveluja
FIHSK93752A
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Tampereen yliopiston terveys-
tieteiden yksikön professorin 
Pekka Rissasen mukaan yksi-
tyisen hoiva-alan vanhuspalve-
luiden käyttö kasvaa. Tähän on 
montakin syytä: vanhusväestön 
määrä kasvaa absoluuttisesti ja 
suhteellisesti, vanhuusikä pite-
nee, muistisairaiden määrä kas-
vaa sekä väestön huoltosuhde 
huononee. 
Myös palvelutarpeet muuttuvat elin
iän pitenemisen, hoitomahdollisuuk
sien muuttumisen ja mieltymysten 
muutosten myötä. Palveluita tulee li
sää esimerkiksi teknologian kehitty
misen myötä. Perinteiset palvelut ei
vät enää tyydytä tai riitä, ja palveluja 
haetaan yksityiseltä puolelta. Eliniän 
pitenemisen myötä vanhukset elävät 
pitempään.

Vanhusväestön määrän kasva
minen merkitsee myös pitkäaikais
hoidon tarpeen kasvua sekä muisti
sairaiden määrän kasvua. Vuonna 
2000 vanhainkodeissa ja terveys
keskuksissa oli 75 vuotta täyttäneistä 

Terveystaloustieteen professori Pekka Rissanen:

Yksityisen hoiva-alan vanhus- 
palveluiden käyttö kasvaa

8,4 prosenttia. Valtakunnallinen ta
voite on vähentää tämä prosentti
luku 23 prosenttiin vuoteen 2017 
mennessä.  Muutos merkitsee käy
tännössä joko asumista omassa ko
dissa, asumista kotihoidon piirissä 
tai tehostetussa palveluasumisessa. 
Myös omaishoidon tuen asiakkaiden 
määrä kasvaa. Laitoshoidon vähe
neminen merkitsee julkisen sektorin 
osuuden pienenemistä vanhusten
huollon kokonais kustannuksista.

– Esimerkiksi Tampereen suunni
telmien mukaan asiakkaalle kotiin an
nettavat palvelut lisääntyvät. Kaupin 
sairaalan ja Rauhaniemen sairaalan 
toiminta loppuu vuoteen 2020 men
nessä. Vanhainkotiasuminen muut
tuu vuoteen 2020 mennessä tehos
tetuksi palveluasumiseksi. Kaupunki 
arvioi, että palvelurakenteen muutos 
vähentää menoja noin 27 miljoonaa 
euroa, Pekka Rissanen mainitsee.

Yksityisen hoivaalan palveluiden 
kasvuun vaikuttaa myös rahoituksel
liset tekijät: julkinen rahoitus ei enää 
kasva, pikemminkin vähenee. Tämä 

merkitsee myös sitä, että yksityisten 
ihmisten ja kotitalouksien on entistä 
enemmän itse maksettava käyttämis
tään palveluista ja hoidosta.

– Se, että yksityiset joutuvat entis
tä enemmän maksamaan itse kustan
nuksista, merkinnee myös erilaisten 
vakuutusjärjestelmien kehittymistä.

Tilastot kertovat, että kotitaloudet 
käyttävät entistä enemmän rahaa ter
veyteen.  Viimeisten kahdenkymme
nen vuoden aikana terveyskulutuk
sen osuus kotitalouksien kulutukses
ta on kasvanut noin 3 prosentista lä
helle 5 prosenttia. Terveyskulutuk
sen menojen kasvu antaa viitteitä sii
tä, että kotitalouksilla on halukuutta 
itse maksaa osa kuluista.

– Ikääntyvän väestön palvelu
tarpeiden kasvuun on varaudutta
va. Toisaalta kaikkein vanhimpien 
tarpeet kasvavat ja myös palvelui
den vaatimustaso nousee. Julkisen 
sektorin rahoitusmahdollisuudet ei
vät todennäköisesti ole kasvamassa. 
Huoltosuhde heikkenee, ja se mer
kitsee tarvetta parantaa tuottavuutta. 

– On etsittävä uusia tapoja pal
veluiden järjestämiseen. Keskiöön 
nousee kotitalouksien mahdollisuu
det osallistua rahoitukseen. Palvelui
den tuotanto tullaan eriyttämään nii
den järjestämisestä. Kunnat siirtyvät 
yhä enemmän palveluiden järjestä
jäksi eli ostajaksi.

– Kaikki indikaattorit osoittavat, 
että yksityinen hoivaala laajenee. Jo 
nyt sosiaalipalvelujen työvoimasta 
yksi kolmasosa on yksityisten pal
veluksessa, Rissanen toteaa.

Rissanen puhui Vallin Mahdolli
suusien tulevaisuus edustajakokous
seminaarissa 16.11.

Teksti: Kari Uittomäki
Kuva: Kari Uittomäki/

Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 
-lehden arkisto

Professori Pekka Rissanen arvioi, että yksityisten ihmisten ja kotitalouksien 
on entistä enemmän itse maksettava käyttämistään palveluista ja hoidosta.
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Vanhoille ihmisille 
oma oikeuksien sopimus!

Tiedättekö, että maailmalla – Euroo-
pan Unionissa, YK:ssa ja kansainväli-
sissä järjestöissä – keskustellaan ny-
kyisin vanhojen ihmisten oikeuksien 
sopimuksesta? 

Ihmisoikeuksien julistus sanoo kau-
niisti: "Kaikki ihmiset syntyvät vapai-
na ja tasavertaisina arvoltaan ja oi-
keuksiltaan. Heille on annettu järki 
ja omatunto, ja heidän on toimittava 
toisiaan kohtaan veljeyden henges-
sä." Suomi on allekirjoittanut ihmis-
oikeussopimuksen vuosikymmeniä 
sitten. Sen lisäksi ovat tulleet lasten 
oikeuksien sopimus ja viimeisimpä-
nä vammaisten henkilöiden oikeuk-
sien sopimus. Tätä jälkimmäistä Suo-
mi ei ole vielä virallisesti ratifioinut, 
sillä se edellyttää meillä lainsäädän-
nön tarkistuksia, joita ei ole vielä saa-
tu valmiiksi.

Monet kansainväliset, ikääntymi-
sen asiassa toimivat järjestöt ovat 
vahvasti ajamassa uutta, erillistä YK:n 
sopimusta vanhojen ihmisten oikeuk-
sista. Asiaa on valmisteltu jo muuta-
man vuoden ajan. Erityisesti HelpAge 
International, kansainvälinen vanho-
jen ihmisten apujärjestö on tässä ollut 
asialla. YK:ssa on jo toiminnassa avoin 
työryhmä, joka pohtii asiaa. Vuosi sit-
ten aktiivisimmat maat ottivat asian 
äänestettäväksi YK:n yleiskokoukses-
sa. Vain viisi maata oli avoimesti vas-
taan: USA, Kanada, Seychellit, Etelä-
Sudan ja Kenia – aika kummallinen 
konklaavi muuten. 54 maata äänesti 
puolesta, innokkaimmin Latinalaisen 
Amerikan maat. Loput sitten pidät-
täytyivät äänestyksestä, kuten mei-
dän Euroopan Unionimmekin. Ja mis-
tä syystä EU toimii näin? Pelkästään 
byrokraattisista syistä. Oikeuksia kos-
kevia sopimuksia on nyt jo muka niin 
paljon, ettei lisää tarvita. 

Ajatelkaapa esimerkiksi äskettäis-
tä hirmumyrskyä Filippiineillä. Siel-

lä on miljoona vanhaa ihmistä avun 
tarpeessa paraikaa, kertoo HelpA-
ge International, mutta on vaikeaa 
saada kansainvälistä apua kohdistu-
maan vanhoille. Tällainen katastrofi 

eivät välttämättä toteudu.
Ajatelkaapa äskettäistä indeksiä, 

jossa asetettiin maailman maat järjes-
tykseen sen suhteen, miten hyvä niis-
sä on vanheta. Siinähän kävi niin, et-
tä Ruotsi vei ensimmäisen sijan, Norja 
toisen ja Suomi oli vasta viidestoista. 
Mittareina olivat luotettavat kansain-
väliset tilastot, joiden avulla arvioi-
tiin toimeentuloa, terveyttä, koulu-
tusta ja ympäristön ikäystävällisyyt-
tä. Jos vaikka Suomessa on kattava 
eläketurva kaikille täällä asuville, osa 
erityisesti vanhoista naisista saa niin 
pientä eläkettä, että vertailu muun 
väestön elintasoon pudottaa meidän 
sijoitustamme. Jos vaikka vanhat ih-
miset ovat jatkuvasti yhä paremmas-
sa kunnossa, raihnaisia vuosia kertyy 
meille liikaa naapureihin verrattuna. 
Eikä koulutuskaan ole kummoinen, 
jos mitataan toisen asteen koulutuk-
sen määrällä. Sota ja köyhyys näky-
vät meidän historiassamme, mutta 
on syytä ymmärtää, että niistä kan-
tautuvat pitkät jäljet vanhojen ihmis-
ten elämään.

Ajatellaan vaikka vanhojen kaltoin-
kohtelua – sellaistahan ei saisi ol-
la lainkaan. Entä ikäsyrjintää, sehän 
näkyy arkipäivässä ja ihmisten asen-
teissa. Olisiko vanhojen ihmisten oi-
keuksien sopimuksella apua tällai-
seenkin? No, sopimus ei voisi sitten 
jäädä pelkäksi paperiksi jossakin kau-
kana YK:ssa, vaan meidän pitäisi ot-
taa se omaksemme. Keskustelu van-
hojen oikeuksista voisi tuoda vilkas-
ta väittelyä julkisuuteen, se voisi vir-
kistää mieltä ja nostattaa meidän it-
setuntoamme. Ehkä se muuttaisi luu-
tuneita asenteita ja kirkastaisi vanho-
jen ihmisten merkitystä yhteiskunnal-
le. Lopulta asia on kuitenkin niin, et-
tä me itse, me vanhat ihmiset otam-
me asemamme ja paikkamme täällä 
maailmassa. 

tuo selvästi näkyviin, miten vanhat 
ihmiset sysätään syrjään ja jätetään 
viimeisiksi. Kuitenkin vanhat ihmiset 
ovat yhteisöjensä tärkeitä jäseniä, he 
usein kantavat vastuuta perhekun-
nastaan tai lastenlapsistaan ja ovat 
suuri voima vara kulttuurin ja osaami-
sen siirrossa. Vanhojen ihmisoikeudet 
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Vallin edustajakokouksessa 
Tampereella 17.11.2013 va-
littiin liiton puheenjohtaja ja 
liitto toimikunta kaudelle 2014-
2016. Liiton puheenjohtajana 
jatkaa professori Vappu Taipale.
Vanhus ja lähimmäispalvelun liit
to piti XXI edustajakokouksensa 
miellyttävissä tunnelmissa Tampe
reella, Sokos Hotelli Ilveksessä. Ko
kouksessa käsiteltiin sääntömääräi
set asiat. 

Kokouksen alkuun liiton puheen
johtaja Vappu Taipale julkaisi "60 
hyvää asiaa vanhustyössä" keräyk
sen tuloksia. Keräys on osa Vallin 
60vuotisjuhlavuotta. Tuotokset jul
kistettiin julisteen ja viiden postikor
tin muodossa.

Liittotoimikunta ja puheenjohta
ja valittiin kaudelle 20142016. Lii
ton puheenjohtajaksi valittiin jat

Vallin XXI edustajakokous Tampereella 17.11.2013

Vappu Taipale jatkaa Vallin puheenjohtajana

koon yksi mielisesti professori Vap
pu Taipale. Liittotoimikunnan valin
ta herätti kokousedustajissa runsaasti 
mielen kiintoa, ja puheenvuoroja eh
dokkaiden puolesta käytettiin run

Vallin uusi liittotoimikunta: Tuomo Saarinen, Alli Rinne, Riitta Halmesaari, Hanna-Leena Ojalainen, Katriina Puhakka, 
Anne Juntti, puheenjohtaja Vappu Taipale, Aino Rahunen, Anni Lausvaara, Päivi Tiittula, Sirpa Kotola, Mervi Heinonen 
sekä Hanna-Liisa Liikanen. Kuvasta puuttuu Tuija Järvinen, Markku Ruohonen ja Maija Teppana-Karvinen.

saasti. Itse liittotoimikunnan valin
ta sujui sopuisasti.  Kokoonpanoon 
tuli jonkin verran vaihtuvuutta, sil
lä osa vanhan liittotoimikunnan jä
senistä ilmoitti etukäteen, ettei ole 
enää käytettävissä.

Uusi strategia
Liitto uusi strategiansa toimikaudelle 
20142016. Uusi strategia on lyhyt ja 
napakka. Strategiassa korostuu lähei
nen yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa.
Liiton päätoimintaalueet ovat:
• Edunvalvonta
Valli toimii jäsenjärjestöineen aktiivi
sesti vanhustyön vaikuttajana ja ke
hittäjänä paikallisesti ja valtakunnal
lisesti. Edunvalvonnassa hyödynne
tään vuorovaikutusta jäsenjärjestöjen 
ja ikääntyvän väestön kanssa.
• Kehittäminen
Vallil on vuorovaikutuksessa jäsen

Professori Vappu Taipale valittiin yksi-
mielisesti Vallin puheenjohtajaksi. En-
simmäisenä onnitteli toiminnanjohta-
ja Virpi Dufva.
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Vappu Taipale jatkaa Vallin puheenjohtajana
järjestöjen, vanhustyön asiantunti
joiden ja ikääntyvien kanssa. Kehit
tämishankkeita tehdään myös mui
den järjestöjen ja sidosryhmien kans
sa. Suomen kansainvälistyminen ja 
lisääntyvä monikulttuurisuus luo
vat uudenlaisia kehittämisen haas
teita. Kehittämistoiminta vaikuttaa 
tulevaisuuden muuttuvaan ikäpoli
tiikkaan.
• Koulutus
Valli tarjoaa ajankohtaisia koulu
tuksia jäsenjärjestöille ja ottaa huo
mioon eri henkilöstöryhmät ja jäsen
järjestöjen sisällölliset toiveet. Kou
lutuksia toteutetaan myös muiden 
järjestökumppaneiden ja sidos
ryhmien kanssa.
• Viestintä
Valli toimii jäsenjärjestöjen kanssa 
vuorovaikutuksessa viestien ajan
kohtaisista kotimaisista ja kansain
välisistä vanhus ja yhteiskunta
poliittisista teemoista. Viestinnän 
avulla tuodaan esiin kehittämis
työn tuloksia ja muuta ajankoh
taista vanhus politiikasta. Liitto siir
tyy pääosin sähköiseen viestintään. 
Internet sivusto uudistetaan vuoro
vaikutteiseksi foorumiksi.

Julkilausuma
Vallin edustajakokous antoi julkilau
suman "Ikäihmisten ääni kuuluviin 
– Ilo palvella". Liiton mukaan ikään
tyvää väestöä voidaan parhaiten tu
kea kahdella tavalla; helpottaa ko
tona asumista koti ja tukipalveluil
la sekä yhdistää asumisen ja hoidon 
palvelut joustaviksi.

Vanhus ja lähimmäispalvelun liit
to vaatii lisää joustavia, monipuoli
sia ja kohtuuhintaisia palveluja, joi
ta kotonaan tai palvelutalossa asuvat 
voivat itsekin hankkia. Kilpailuttami
nen ei saa tyrehdyttää järjestöjen ja 
pienten yritysten innovatiivista toi
mintaa. Riittävät palvelut tulee tur

Liittotoimikuntaan valittiin Mervi Heinonen, Koivupirtin säätiö, Tam
pere, Anne Juntti, SALVA ry, Salo, Tuija Järvinen, Honkalakoti ry, 
Ruovesi, Sirpa Kotola, Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry, (uusi) 
Kotka, Anni Lausvaara, Yrjö ja Hanna säätiö (uusi), Helsinki, Hanna-
Liisa Liikanen, Kantti ry, Helsinki, Hanna-Leena Ojalainen, Rus
katalojen palveluyhdistys ry, Pori, Katriina Puhakka, Oulun Seudun 
Mäntykoti ry, Oulu, Aino Rahunen, Joensuun Hoiva ja Palveluyhdis
tys ry, Joensuu, Markku Ruohonen, Espoon Lähimmäispalveluyhdis
tys ry, Espoo, Maija Teppana-Karvinen, Leppärengas ry (uusi), Lep
pävirta, Päivi Tiittula, Käpyrinne ry, Helsinki sekä varajäseniksi Riitta 
Halmesaari, Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry (uusi), Jyväskylä, Al-
li Rinne, Lahden Lähimmäispalvelu ry (uusi), Lahti ja Tuomo Saari-
nen, Kouvolan Korttelikotiyhdistys ry (uusi), Kouvola.

Liittotoimikunta 2014-2016

vata myös niille vanhuksille, joilla ei 
ole mahdollisuutta osallistua palve
lukustannuksiin itse. 

Edustajakokousseminaari
Liiton edustajakokouksen yhteydes
sä pidettiin edustajakokousseminaa
ri "Mahdollisuuksien tulevaisuus". 
Seminaarissa käsiteltiin vanhusten
huollon ajankohtaisia aiheita, mm. 
yksityisen hoivapalvelualan tulevai
suuden näkymiä sekä brändäystä. Se
minaarissa videotervehdyksen esit

ti presidentti Tarja Halonen, ja se
minaarissa puhuivat puheenjohtaja 
Vappu Taipale, valtiovarainministe
ri Jutta Urpilainen, terveystalous
tieteen professori Pekka Rissanen, 
ohjelmajohtaja Mari Patronen sekä 
kumppanuusjohtaja Vesa Lahtinen.
Seminaarin ohjelmaan kuului myös 
tutustuminen Pirkanmaan Seniori
palvelut Oy:n Kuuselan palvelukes
kukseen ja  Kampushankkeeseen.

Teksti ja kuvat: 
Kari Uittomäki

Liittotoimikuntaa valitessa käytettiin runsaasti puheenvuoroja ehdokkaiden 
puolesta. Puheenvuoroa pitämässä Irene Wahlman, vuoroaan odottamassa 
Pekka Itkonen, Sirkka-Liisa Skriko, Tiina Neuvonen, Kirsikka Joutsen, Raimo 
Hynninen ja Soili Mustonen.



Uusi ”jetti” alkaa, ilmoittautuminen menossa!
JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO (JEAT)

Aika: Ensimmäiset lähipäivät 15.-16.1.2014. Koulutus-
ohjelma sisältää 14 lähiopetuspäivää, (kahden päivän 
koulutuksina) etäopiskelua sekä näyttötutkinnon suo-
rittamisen ohjauksen ja arvioinnin ja sen kokonais kesto 
on n. 1,5 vuotta.
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeentie 
58-60 A 52, Helsinki.
Sisältö: Teemat perustuvat johtamisen erikoisammat-
titutkinnon perusteisiin ja teemoja tukevat käytännön-
läheiset, tutkintokohtaiset soveltamistehtävät. Johtami-
sen erikoisammattitutkinnon tavoitteena on antaa val-
miuksia organisaation ja oman työyhteisön kehittämi-
seen sekä johtajana kehittymiseen. Tutkinto muodos-
tuu kahdesta osasta: organisaation toiminnan ja johta-
misen suunnittelusta sekä toiminnan johtamisesta. Kou-
lutus järjestetään näyttötutkintoon perustuvana oppiso-
pimuskoulutuksena yhteistyössä Haaga-Perhon koulutus-
palvelujen kanssa.
Kohderyhmä: Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa 
ilmoittautumis järjestyksessä. Koulutus soveltuu henki-
löille, jotka toimivat esimies- tai projektinjohtotehtävissä. 
Etusijalla ovat Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton jäsen-
järjestöjen johtajat ja johtoryhmien jäsenet.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen osanottajilta 200 €/luku-
kausi. Hintaan sisältyy koulutus ja lounas liiton toimistos-
sa pidettävinä koulutuspäivinä. Osanottaja maksaa itse 
yöpymiset ja matkat koulutukseen. Muiden, liiton ulko-
puolisten yhteisöjen jäseniltä hinta on 250 €/lukukausi.
Ilmoittautuminen: 16.12.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: Virpi Dufva, puh. 09 7745 9011 tai 
virpi.dufva@valli.fi, tutkinnosta ja sisällöstä lisätiedot 
Raija Soive, raija.soive@haagaperho.fi

VIESTINTÄSUUNNITELMA: NÄIN SE TEHDÄÄN!

Aika: Tiistai 4.2.2014 klo 9.30–15.30
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeentie 
58-60 A 52, 2. krs., 00500 Helsinki
Kohderyhmä: Koulutus soveltuu toiminnanjohtajille, 
lähi esimiehille, projektityöntekijöille sekä luottamus-
johdolle, eli kaikille viestintään osallistuville. Etusijalla 
Vallin jäsenjärjestöjen toimijat.
Viestinnän merkitys vanhustyön järjestöissä ja yhdistyk-
sissä kasvaa. Osaavalla viestinnällä hankitaan uusia asiak-
kaita, vaikutetaan yhteiskuntaan, pidetään kiinni jäsenis-
tä, saadaan vapaaehtoiset toimimaan ja luoda hyvä hen-
ki työyhteisöön.
Viestinnän suunnittelu on usein kiireen keskellä haasta-
vaa. Valli tarjoaa tehokkaan koulutuspäivän, jonka aikana 
rakennetaan omalle organi saatiolle viestintäsuunnitelma. 
Päivä sisältää tiiviitä tietoiskuja viestinnän tavoitteiden, 
kohderyhmien ja tyylin määrittelystä, oikeiden välinei-
den valinnasta sekä suunnittelun työkaluista. Pääpaino 
on ohjatussa työskentelyssä, jonka aikana osallistujat pa-
neutuvat omaan viestintäsuunnitelmaansa. Koulutukseen 
voi tulla mukaan myös päivittämään nykyistä viestintä-
suunnitelmaa. 
Kouluttajana toimii Noora Jokinen, jolla on 15 vuoden ko-
kemus viestinnän eri tehtävistä toimittajana, tiedottajana, 
viestintäpäällikkönä ja alan yrittäjänä. Noora on innosta-
va ja pidetty kouluttaja, joka tuntee hyvin yhdistysten ja 
järjestöjen viestinnän arjen ja etsii innostuneesti ratkai-
suja sekä pieniin että isoihin haasteisiin.
Huom! Viestintä on yhteistyötä. Parhaat hyödyt saat ir-
ti, kun organisaatiostasi osallistuu kerralla ainakin kaksi 
henkilöä! Huomioithan pakettihintamme!
Hinta: Koulutuspäivän hinta on 150€/ osallistuja, seuraa-
vat osallistujat samasta organisaatiosta 130€/osallistuja.
Ilmoittautuminen: 21.1.2014 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: Virpi Dufva, puh. 09 7745 9011 tai 
virpi.dufva@valli.fi

OHJELMA
9.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.30  Koulutustilaisuuden avaus
 toiminnanjohtaja Virpi Dufva
 Alustus 1: Tavoitteet ja kohderyhmät. Järjestön  
 identiteetti ja ydinviestit + ensimmäinen työs- 
 kentelyosio. Viestintäasiantuntija Noora Jokinen

VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON 

KOULUTUKSIA KEVÄTKAUDELLA 2014

Tammikuu Helmikuu



10.30  Kahvitauko 
10.40 Alustus 2: Suunnittelun perustyökalut. Resurssit.
  Viestinnän välineet ja kanavat + toinen työsken-
 telyosio.
 Omien viestintäkanavien arviointi. Mikä meillä 
 tuottaa tulosta? Missä ovat aukkopaikat ja 
 kehittämisalueet?
12.00  Lounas 
13.00 Alustus 3: Kanavien valitseminen. Mihin keski- 
 tymme suunnitelmakaudella? Perusrutiinit, vä- 
 lineet ja kehittämisen painopisteet + kolmas  
 työskentelyosio.
14.00  Kahvi
14.15  Työskentelyä: Seuranta + mittaaminen.
 Yhteinen loppukeskustelu. Miten jatkamme  
 omissa organisaatioissamme? 
15.30  Koulutuspäivä päättyy (mahdollisuus jäädä työs-
 tämään omaa suunnitelmaa vielä klo 16 asti)

UUSI TOIMINTAMALLI, KEHITTÄMISHANKE 
TAI PALVELU OMAAN ORGANISAATIOON?
– Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto-
koulutus 

Aika: Ensimmäiset lähipäivät 11.-12.3.2014. Koulutus-
ohjelma sisältää 15 lähiopetuspäivää, (12 näistä kahden 
päivän koulutuksina) etäopiskelua sekä näyttötutkinnon 
suorittamisen ohjauksen ja arvioinnin ja sen kokonais-
kesto on n. 1,5 vuotta.
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Hämeentie 
58-60 A 52, Helsinki. 
Sisältö: Teemat perustuvat tuotekehittäjän erikois-
ammattitutkinnon perusteisiin ja teemoja tukevat 
käytännön läheiset, tutkintokohtaiset soveltamistehtävät.
Koulutuksen tavoitteena on rakentaa organisaation 
ja oman työyhteisön tarpeista lähtevä tuote (palvelu, 
toiminta malli, kehittämishanke ym.). Koulutukseen kuu-
luu sekä henkilö- että ryhmäkohtaista ohjausta. Koulu-
tuksen päätteeksi tutkinnon hyväksytysti suoritettuaan 
osallistujat saavat virallisen tutkintotodistuksen tuote-
kehittäjän erikoisammattitutkinnon suorittamisesta. Kou-
lutus järjestetään näyttötutkintoon perustuvana oppi-
sopimuskoulutuksena yhteistyössä Itä-Uudenmaan Oppi-
sopimuskeskuksen ja Edupolin kanssa.
Kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmä on hoiva-alan 
organisaatioiden johto sekä palvelujen, tuotteiden ja 
toiminnan kehittämisestä vastaavat henkilöt sekä eri 
kehittämis hankkeissa työskentelevät. Jotta koulutuksen 
aikana luotava kehittämishanke juurtuisi arjen toimin-
taan hoiva-alan organisaatiossa, suosittelemme kahden 

henkilön osallistumista koulutukseen. 
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen osanottajilta 200 €/lukukau-
si. Hintaan sisältyy koulutus ja lounas liiton toimistossa 
pidettävinä koulutuspäivinä. Osanottaja maksaa itse yö-
pymiset ja matkat koulutukseen sekä Opetushallitukselle 
tilitettävän 58 euron tutkintomaksun. Muiden, liiton ulko-
puolisten yhteisöjen jäseniltä hinta on 250 €/lukukausi.
Ilmoittautuminen: 7.1.2014 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: Virpi Dufva, puh. 09 7745 9011 tai 
virpi.dufva@valli.fi, 
tutkinnon ja sisällön osalta Eija Lenkkeri, Edupoli, 
puh: 040 7768728, eija.lenkkeri@edupoli.fi

LEMPEÄN KUOLEMAN MAHDOLLISUUS 

Aika: 18.3.2014 kello 9.30–15.30
Paikka: Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Hämeen-
tie 58–60 A 52, 2.krs, 00500 Helsinki
Sisältö: Tilaisuudessa lähestytään lempeän kuoleman 
mahdollisuus -teemaa eri näkökulmista. Mm. ikääntyneen 
oman tahdon ja ihmisoikeuksien toteutuminen, yhteis-
kunnan arvopohja ikääntymiseen, järjestöjen mahdolli-
suudet rinnalla kulkemiseen kuoleman lähestyessä.  
Kohderyhmä: Koulutus on kohdennettu järjestöjen hen-
kilöstölle, luottamusjohdolle, vapaaehtoisille sekä kaikil-
le muille asiasta kiinnostuneille.     
Hinta: Vallin jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muut 180 €
Ilmoittautuminen: 10.3.2013 mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: toiminnanjohtaja Virpi Dufva,
puh. (09) 7745 9011, virpi.dufva@valli.fi

KÄKÄTE-seminaari: 
UUSINTA TIETOA IKÄTEKNOLOGIASTA 
– tätä Suomessa tutkitaan ja kehitetään nyt

KÄKÄTE-projektin kevään seminaari tuo yhteen Suomes-
sa toimivia ikäteknologiahankkeita ja -projekteja. Tavoit-
teena on verkottaa toimijoita, oppia toisilta ja antaa mah-
dollisuus kertoa ja kuulla uusimmista tuloksista.
Aika ja paikka: tiistai 1.4.2014, Kuntatalo, Toinen linja 
14, 00530 Helsinki
Kohderyhmä: järjestöjen työntekijät, kuntien edustajat, 
kehittämistoiminnassa mukana olevat tahot, yritykset se-
kä muut kiinnostuneet.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ohjelmasta myöhemmin.
Lisätiedot: Lea Stenberg, puh. 050 323 5533, 
lea.stenberg@valli.fi ja Marika Nordlund, 
puh. 050 373 1049, marika.nordlund@vtkl.fi

Huhtikuu

Maaliskuu
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AVAIMIA OSAAJIEN REKRYTOINTIIN

Mistä tekijöitä, millä osaamisella vanhustyöhön? Koulutus-
päivässä pohditaan tulevaisuuden työvoimahaasteita ja 
saadaan työkaluja onnistuneisiin rekrytointeihin.

Aika ja paikka: torstai 3.4.2014, Vanhus- ja lähimmäispal-
velun liitto, Hämeentie 58-60 A 52, 00500 Helsinki
Kohderyhmä: Vanhuspalveluja tuottavien yhteisöjen joh-
to, alan ammattilaiset, muut asiasta kiinnostuneet.
Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ohjelmasta tulossa myö-
hemmin.
Hinta: Liiton jäsenjärjestöjen edustajille 150 €, muille 
180 e.
Ilmoittautuminen: 21.3. mennessä www.valli.fi
Lisätiedot: Mari Huusko, puh. 050 374 8001, 
mari.huusko@valli.fi

KÄKÄTE järjestää:
APUA! – KUTSUJÄRJESTELMÄT KOOLLA

Tilaisuudessa pohditaan hoitajakutsujärjestelmän han-
kintaan liittyviä asioita ja tutustutaan vanhusten asumis-
palveluyksiköihin soveltuviin ratkaisuihin. Järjestelmien 
toimittajat esittelevät omien tuotteidensa parhaat puo-
let ja heidän kanssaan on mahdollista keskustella yksityis-
kohdista esittelypisteissä. 
Tilaisuudessa julkistetaan KÄKÄTE-projektin opas nro  7, 
joka käsittelee palvelutalojen kutsujärjestelmiä.
Aika: 8.4.2014 klo 12.00-16.00 
Paikka: Wilhelmiina, Taavetti Laitisen katu 4, 00300 Hel-
sinki
Kohderyhmä: Vanhuspalvelujen tuottajat, kutsujärjestel-
mien hankkijat sekä muut asiasta kiinnostuneet.
Järjestäjä: KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä tekno-
logia)
Ilmoittautuminen: 24.3.2014 mennessä 
www.ikateknologia.fi
Lisätiedot: Jaana Nykänen, puh. 0400 776 683, 
jaana.nykanen@valli.fi tai Kristina Forsberg 
puh. 050 597 0069, kristina.forsberg@vtkl.fi

MENEEKÖ PERILLE? VUOROVAIKUTUS 
SENIORI- JA VANHUSTYÖSSÄ -SEMINAARI
Yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa

Aika ja paikka: 5.6. klo 9.00-16.00, Helsinki
Koulutus on tarkoitettu vanhustyössä toimiville ammatti-
henkilöille.

OHJELMA:

Aamupäivän puheenjohtaja: toiminnanjohtaja 
Virpi Dufva, Valli ry
9.00 Tervetuloa! Ilmoittautuminen ja tulokahvi   
9.30 Avauspuheenvuoro
9.55 Käytänkö valtaa viisaasti?  Valta ja arvot osana
 vuorovaikutusta ja kohtaamista
10.30 Tauko
10.40  Vuorovaikutus työyhteisössä
11.30 Teknologia vuorovaikutuksen mahdollistajana
12.15 Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtaja:  johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti
13.15 Valintojen voima ja tekojen tärkeys
13.45 Osallistavat ryhmätyön menetelmät   
14.15 Iltapäiväkahvi
14.45 Kulttuurinmuutos ja sosiokulttuurinen in nos - 
 taminen
15.15 Tarinatanssi   
15.45-16.00  Seminaarin päätös

Seminaarin puhujat:
Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry:stä toiminnanjohta-
ja Virpi Dufva, puheenjohtaja Vappu Taipale, suunnitteli-
ja Lea Stenberg ja suunnittelija Anu Kukka
Ikäinstituutista: johtaja Päivi Topo,dosentti, VTT, toimiala-
päällikkö Sirkkaliisa Heimonen, sh, PsT, suunnittelija Min-
na Laine, so, logoterapeutti LTI, toimialapäällikkö Elina 
Karvinen, TtL, LitM  ja suunnittelija Taina Stenberg, sh, th
Hinta: 160 € sisältää kahvit ja kurssimateriaalin
Ilmoittautuminen: viimeistään 14.5.2014
Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi tai 
puh. 09 -6122 1610
Sisältötiedustelut: Anu Kuikka, puh. 050 326 8925 tai anu.
kuikka@valli.fi tai Tina Stenberg, puh. 09 - 6122 1624 tai 
taina.stenberg@ikainstituutti.fi

VALLIN KOULUTUKSISTA 

LISÄTIETOJA: WWW.VALLI.FI

KesäkuuHuhtikuu
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Kestävyys-
vajeesta 

selviäminen 
edellyttää 

oman vastuun 
lisäämistä

Julkisen talouden kestävyysvajees-
ta selviäminen edellyttää rakenne-
uudistuksia elinkeinoelämässä ja jul-
kisessa taloudessa. Lisäksi on kyettä-
vä määrittelemään nykyistä selkeäm-
min julkisten palveluiden palvelu-
lupausten sisältö, jotta tiedämme, 
mistä vastaamme itse.

Valtion velka on pian 100 mrd. eu-
roa ja kuntatalouden velat ylittävät 
jo 25 mrd. euroa. Julkisen talouden 
merkittävä velka on kuitenkin muu-
alla. Olemme saaneet yhteiskunnalta 
eläkkeisiin, terveydenhuoltoon, van-
hushoivaan ja työttömyys turvaan liit-
tyviä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palvelulu pauksia monin kertaisesti 
tuon velkakirjavelan verran ja julki-
seen talouteen kuluu yli 100 mrd. 
euroa joka vuosi. Julkisen talou-
den BKT-osuutemme ylittää jo 56 % 
bruttokansan tuotteesta. 

Meille annettujen palvelulupaus-
ten katteena ovat vain työeläkejärjes-
telmän 155 mrd. euron rahastot sekä 
kansantalouden suorituskyky tulevai-
suudessa. Meidät on tavallaan tuo-
mittu kasvuun, jota ei kuitenkaan ole 
ollut enää vuosiin. 

Julkisen talouden kestävyysvaje 
johtuu ikääntyneiden absoluuttisen 
ja suhteellisen osuuden voimakkaasta 
kasvusta ja tähän liittyvästä palvelu-
tarpeen lisääntymisestä. Ikääntynei-
den osuuden kasvu on Suomessa voi-
makkainta koko Euroopassa. Meillä 
on tällä hetkellä runsaat 280000 yli 
80-vuotiasta. Määrä kasvaa nopeasti 
ja 1960-luvulla syntyneiden päästes-
sä tähän ikään superseniorien määrä 
on jo lähes 700000. 

Tarvitsemme kaikki keinot käyt-
töön. Kansantalouden kasvua on 
saatava aikaan tuottavuutta lisää-
mällä ja työuria pidentämällä. Mei-
dän on pakko saada lisää sekä koti-
maisia että ulkomaisia investointeja 
suomalaiseen yritystoimintaan. Jou-

dumme sietämään tulevaisuudessa-
kin korkeaa verotusta. Kansantalou-
temme ei kuitenkaan kestä julkisen 
talouden painelaskelmien edellyttä-
mää kokonaisveroasteen nostamista 

yli 15 prosenttiyksiköllä. Siksi tarvit-
semme rakenneuudistuksia sekä li-
sää kansalaisten omaa vapaaehtois-
ta rahoitusta etenkin elämän loppu-
pään palveluihin.

Lähes 80 %:lla eläkkeelle siirtyvis-
tä on oma maksettu asunto.  Suo-
messa on 800000 metsänomistajaa, 
joiden keski-ikä on yli 60 vuotta. Sa-
doilla tuhansilla suomalaisilla on si-
joitusasunto tai vapaa-ajan asunto. 
Lisäksi meille on kertynyt finanssiva-
rallisuutta yhtä paljon kuin työeläke-
rahastoissa on varoja.  Omaisuus on 
elämän ehtoopuolella hyödynnettä-
vissä joko omaisuutta realisoimalla 
tai esimerkiksi ottamalla ns. kääntei-
nen asuntolaina, jolloin omaisuutta ei 
tarvitse myydä. Tulevaisuudessa julki-
sen ja yksityisen rahoituksen kump-
panuutta voidaan edistää merkittä-
västi lisäämällä kunnallisen palvelu-
setelin käyttöä ja poistamalla eläke-
iässä otettavan kertamaksuisen elin-
ikäisen lisäeläkevakuutuksen rankai-
seva verotus. Julkisen hoivalupauk-
sen täsmennyttyä saamme markki-
noille myös vapaaehtoiset hoivava-
kuutukset.  

Timo Silvola
Johtaja

Finanssialan Keskusliitto
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”Ikämies Vilholla on pankissakäyn-
nin aika. Lapset eivät miestä ymmärrä; 
”Miksi ajaa kunnan keskustaan kalliil-
la taksi kyydillä ja maksaa vielä ekstraa 
pankkipalveluista, kun asiat voisi hoitaa 
ilmaiseksi kotiverkon ääreltä? Isäukon 
lapsilta joululahjaksi saama kannettava 
mokku  loineen odottaa edelleen avaamatto-
mana pakkauksessaan. "Siinä on käyttö-
ohjeet mukana, ihan yksinkertainen käyt-
tää", totesi poika puhelimessa. "Mites hän, 
vanha mies, enää oppii tuollaisia käyttä-
mään?  Pian rikon sen vielä." Vilho ajat-
telee. "Enhän minä edes saa näppäimis-
tä selvää, saati että näillä tärisevillä kä-
sillä mitään kirjoittaisin, hyvä kun kynä 
kädessä pysyy. 

Esimerkki ei ole elävästä elämäs
tä, mutta voisi olla. Useat arjessa 
käytettävät palvelut ovat siirtyneet 
inter nettiin. Näin on käynyt pankki
palveluiden lisäksi myös sosiaali ja 
terveys palveluille.  Nuoremmal
le sukupolvelle tämä ei tuota suu
rempia ongelmia, sillä netin käyttö 
on heille arkipäivää. Vilho sen sijaan 
on esimerkki iäkkäämmästä herras
miehestä, jolle tietokone on vieras 
asia. Yhteiskunnassamme on mo
nia Vilhoja, mutta kysymys kuuluu: 
onko uudistuva ja teknologisoitu
va palvelu järjestelmä tasaarvoinen 
ikääntyneitä kohtaan?

Teknologialla on todettu olevan 

”Vauhdilla verkkoon” 

myönteisiä vaikutuksia myös ikään
tyneiden elämässä, sillä teknologialla 
pystytään tarjoamaan palveluita väli
matkasta huolimatta ja tukemaan es
teetöntä toimimista. Myös verkos
sa tapahtuvien sosiaalisten suhtei
den on havaittu vahvistavan ikään
tyneiden toimintakykyä.  Miksi sitten 
kaikki ikääntyneet eivät käytä verkko
palveluita hyväkseen?

Syinä tähän ovat erilaiset ikäänty
neen teknologian käyttöä vaikeut
tavat esteet. Tekniikan nopea kehi
tys on jättänyt ikääntynyttä väestöä 
monien toimintojen ja palveluiden 
ulko puolelle.  Itsepalvelukulttuurin 
lisääntyminen ja julkisten palveluiden 
automatisoituminen on hankaloit
tanut monen ikääntyneen asiointia 
ja osallistumista sosiaaliseen kanssa
käymiseen.  Tutkimuksissa ikäänty
neiden teknologian käytön esteik
si ovat  nousseet ikääntyneen tulot, 
terveys, toiminnanvajeet, alueelliset 
erot,  palveluiden monimutkaisuus 
sekä kokemukset palveluista. Ikään
tyneet siis saattavat kohdata erilai
sia esteitä yksilöllisistä vanhenemi

seen liittyvistä muutoksista riippuen.   
Yksi teknologian käyttöä rajoittava 
tekijä on ikääntyneiden omat usko
mukset teknologiasta (tiedon puute, 
epäluottamus omiin kykyihin hallita 
tieto koneita). On puhuttu digitaali
sesta kuilusta, joka luo eriarvoisuutta 
palveluiden käyttömahdollisuuksis
sa. Digitaalisessa kuilussa ei ole ky
se ainoastaan yksilön mahdollisuu
desta käyttää internetiä, vaan ratkai
sevaksi muodostuvat myös yksilön 
oma moti vaatio ja digitaaliset taidot. 
Ikääntyneen motivaatiota ei ainakaan 
paranna se, että nykyinen palvelu
järjestelmämme on rakennettu nuor
ten ja työikäisten ehdoilla. 

Miten sitten raivata esteitä tiel
lä kohti tasaarvoisempia julkisen 
sektorin palvelurakenteita? Sosiaali
alan kirjallisuudessa vaihtoehdoik
si on esitelty laitteiden tasaarvoista 
käyttö mahdollisuutta ja niiden käyt
töön riittävää ja pitkäjänteistä opas
tusta.  Sosiaalialan työntekijöiden 
tehtäväksi on nähty digitaalisen kui
lun pienentäminen, auttaen niitä, jot
ka eivät pysty omatoimisesti käyttä

Kirjoittajat Sari Huhta ja Heidi Pato koski muistuttavat, että verkossa olevat 
palvelut voivat tuottaa paljon lisäarvoa ikääntyneen elämään. 

”Mielestämme tärkeintä 
on tarjota ikääntyneelle va-
linnanvapaus siitä, millaisia 
palveluita hän haluaa käyt-
tää. Virtuaalipalvelut ovat 

oiva lisä, mutta ne eivät saa 
korvata perinteisiä palvelu-

järjestelmiä kokonaan. 
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”Vauhdilla verkkoon” 
mään tietotekniikkaa. Myös ikään
tyneiden asiakkaiden mukaanottoa 
palveluiden suunnitteluun ja voima
varaksi palvelutuotantoon on pidet
ty arvokkaana.

Mielestämme tärkeintä on tarjo
ta ikääntyneelle valinnanvapaus siitä, 
millaisia palveluita hän haluaa käyt
tää. Virtuaalipalvelut ovat oiva lisä, 
mutta ne eivät saa korvata perinteisiä 
palvelujärjestelmiä kokonaan. Ver
kossa tapahtuva vuorovaikutus ei ole 
sama asia kuin kasvokkain tapahtuvat 
kohtaamiset. Verkon tarjoa mia pal
veluita ikääntyneille ei pidä kuiten
kaan väheksyä, sillä ne voivat tuot
taa paljon lisäarvoa ikääntyneen elä
mään. Kansalaisopistot järjestävät jo 
erilaisia seniorikursseja tietokoneen 
käyttöön; samanlaisia palveluita toi
voisi näkyvän myös sosiaali ja ter
veyspalveluissa. Miten siis saada "Vil
hot" ja "Vilmat" verkkopalveluiden 
äärelle?

Mitään poppaskonsteja meillä ei 
ole tähän esittää. Sen sijaan meillä 
on kaino pyyntö. Entäpä sitten me 
ikääntyneiden läheiset? Mieti hetken 
sitä, onko sinulla lähi tai tuttava
piirissä Vilhon kaltaista ikääntynyt
tä, jolle voisit antaa hetken aikaasi ja 
opastaa häntä sähköisten palvelui
den äärelle? Voihan olla, että tunte
masi henkilö ei kaipaa nettiä asioi
densa toimittamiseen, mutta voi 
myös olla, että hänkin haluaa olla 
osa tekno logisoituvaa yhteiskuntaa. 
Valin nanvapaus, sen voimme ikään
tyneille tarjota.

Teksti: 
Heidi Patokoski ja Sari Huhta

Kirjoittajat opiskelevat Lapin yliopiston 
e-osaamisen maisterikoulutuksessa, jossa 
koulutetaan sosiaalityöntekijöitä, joilla on 
valmiudet hyödyntää teknologiaa sosiaali-
työssä ja palvelurakenteissa. 

Tulin Vanhustenhuollon Uudet Tuu
let lehden toimitussihteeriksi syksyl
lä 2002. 11 vuoden työrupeamaan 
mahtuu aika paljon. Olen saanut ta
vata varsin erilaisia ihmisiä; tutki
joita, ministereitä, vanhusalan am
mattilaisia, kiinnostavia vanhuksia 
ja kiinnostavia keräilijöitä. Olen saa
nut tehdä lehteä varsin itsenäisesti ja 
kunnian himoisesti. Lukijoilta tullut 
positiivinen palaute lämmittää tie
tenkin aina mieltä.

Toimittajan työ on aina ollut mi
nulle myös tapa kehittää itseäni. Mi
nussa asuu pieni sosiologi, ja sieluani 
lämmittää se, että olen oppinut tunte
maan Suomea ja suomalaisia uudes
ta näkökulmasta. Uudet Tuulet leh
den ansiosta olen tutustunut sosiaali
alaan ja sen ammattilaisiin, vanhuk
siin, isovanhemmuuteen sekä järjes
tömaailmaan. Olen oppinut tunte
maan vanhus työn merkityksen ja tär
keyden. Valli on hyvä näköalapaikka 
siihen, mitä yhteiskunnassa tapah
tuu. Nykyisen markkinafundamenta
lismin ja hyvinvointivaltion alasajon 
aikana Vallin ja sen jäsenjärjestöjen 
tekemä työ näyttäytyy koko ajan yhä 
tärkeämpänä – ja tälle työlle järjes
töjen historiallinen perspektiivi an
taa oman syvyytensä. Järjestöt ovat 
hyvinvointiyhteiskunnan rakentajia 
ja puolustajia.

Minun on vaikea nostaa mitään yk
sittäistä juttua ylitse muiden. Vuoden 
Isovanhempien haastattelut ovat ol
leet poikkeuksetta tärkeitä, sillä olen 
oppinut ymmärtämään, miten tärkeä 
asia isovanhemmat ja isovanhem
muus ovat – itselläni kun oli etäiset 
suhteet omiin isovanhempiini. Juttu 
murteista ja identiteetistä on jäänyt 
mieleeni erityisen rakkaana aiheena. 
Jotkut juttukeikat ovat jääneet mie
leen ihan muista syistä – kerran esi
merkiksi tein Tampereella yhden päi
vän aikana kolme haastattelua. Päi
vän päätteeksi huomasin puheessa

Uudet Tuulet -lehden 
parissa 11 vuotta 

ni vahvaa Tampereen murteen vai
kutusta! Sosiaalineuvos Aira Heinä-
sen kanssa on ollut monta hauskaa 
juttukeikkaa persoonallisten keräili
jöiden parissa.

Voisin tässä yhteydessä jakaa 
roppa kaupalla kiitoksia, mutta täs
sä tärkeimmät: kaikille Vuoden Iso
vanhemmille, päätoimittajalle eli lii
ton toiminnanjohtajalle Marja-Liisa 
Kunnakselle ja hänen eläköidytty
ään Virpi Dufvalle, toimitusneuvos
tolle rakentavasta palautteesta ja jut
tujen ideoinnista, työkavereille tues
ta ja kannustuksesta, lehden avusta
jille jutuista ja kuvista ja erityiskiitos 
Aira Heinäselle.  Kiitos myös kirja
paino Painoyhtymälle pitkäaikaises
ta hyvästä yhteistyöstä. Erityiskiitok
set myös lukijoille, sillä heitä varten 
lehteä tehdään.

Lehti päättyy tähän numeroon, 
sillä painotamme jatkossa sähköis
tä viestintää ja parempaa vuoro
vaikutteisuutta. Tavoitteena on pal
vella jäsen järjestöjä entistä parem
min. Paperisia esitteitä ei kuitenkaan 
kokonaan unohdeta. Näkemisiin!

Kari Uittomäki
Kuva: Lea Stenberg
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Pirkko Vartiainen, Seija Ollila, Har-
ri Raisio ja Juha Lindell:  Johtajana 
kaaok sen reunalla, kuinka selviytyä 
pirullisista ongelmista? 
Gaudeamus 2013

Kirjoittajat ovat Vaasan yliopiston 
s o s i a a l i  
ja terveys
hallintotie
teen tutki
joita. He 
ovat tutki
neet komp
leksisuus
ajattelua ja 
p ir ul l i s ia 
ongelmia 
kunnissa, 
sosiaali ja 
terveyspal

veluissa sekä eri alan asiantuntija
organisaatioissa.

Johtajana kaaoksen reunalla kir
jan kirjoittajat kuvaavat pirullisia 
ongelmia luonteeltaan dynaamisik
si ja muuttuviksi ja sitä, miten nii
tä kannattaisi organisaatioissa ja 
muuttuvassa toimintaympäristös
sä käsitellä. He tuovat organisaati
oiden ongelmien käsittelyyn ja ajat
teluun suurta suosiota saavuttaneen 
kompleksisuus ajattelun käsitteet ja 
työkalut. Niiden avulla johtamista ja 
sen ongelmia voidaan hahmottaa uu
desta näkökulmasta ja selvitä hanka
lista tilanteista ja asioista. 

Organisaatioiden kompleksisuu
teen ei ole olemassa yhtä oikeaa rat
kaisua. Kirjan esimerkkien avul
la selvitetään, miten organisaatiois
sa voidaan tunnistaa, kehittää ja jo
pa muuttaa perinteisiä ongelmien 
käsittely tapoja, uudenlaisen ajatte
lun, päätöksen teon ja ongelman
ratkaisun malleilla.  Kun pirulliset 
ongelmat hyväksytään monitulkin
taisiksi ja vaativiksi, päästään tilan
teeseen, jossa niiden ilmaantumiselle 
ei etsitä syyllisiä vaan kuhunkin tilan
teeseen sopivia selviytymiskeinoja. 

Kirjoittajien mukaan pirulliset on
gelmat muuttavat johtamiskäytäntö
jä. Uudenlaisen ajattelun myötä on 
tarve siirtyä prosessien organisoi
misesta eli hallinnosta kohti epä
varmuuden kohtaamista eli johta
juutta.  Pysyvä muutos on kirjoitta
jien mielestä mahdollinen vain sil
loin, kun ymmärrys pirullisista on
gelmista kasvaa ja niiden olemassa
olo tunnustetaan sekä lopuksi hy
väksytään. "Kaaoksen reunalla toi
miminen ei ole paha asia, se on ti
lanne, jossa johtajilla on mahdolli
suus suunnata voima varansa, ener
giansa ja jopa epä varmuutensa ke
hittämiseen ja uuden löytämiseen."

Suosittelen kirjaa organisaatioiden 
johtajille, esimiehille ja opiskelijoille. 

Anu Kuikka

Merja Laitinen & Asta Niskala (toim.): 
Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä
Vastapaino 2013

Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä  on 
Lapin yliopiston professorin Merja 
Laitisen ja PohjoisSuomen sosiaali
alan osaamiskeskuksen kehittämis
päällikkö Asta Niskalan teos, jo
ka kartoittaa asiakkaan osallisuutta 
ja toimijuutta sosiaalityössä. Asiakas 
on entistä tärkeämmässä roolissa ar
jen sosiaalityössä. Hänelle annetaan 
mahdollisuuksia suunnitella tulevai
suuttaan ja hänen ääntä kuunnellaan. 
Asiakkaan omien näkemysten huo
mioimiseen vaikuttavat niin palvelu
järjestelmän rakentuminen, poliitti
set päätökset kuin budjetointi sekä 

asuntojen tarjonta.
Teokseen kootuissa artikkeleis

sa kuvataan konkreettisesti sosiaali
alan käsitteistöä, erilaisia sosiaali
työn asiakas ryhmiä, kuten kehitys
vammaisia, mielenterveyskuntoutu
jia ja muistisairautta sairastavia van
huksia sosiaalityön asiakkaina. Asiak
kaiden osallisuutta ja toimijuutta tuo
daan julkaisussa esiin erilaisten haas
tatteluaineistojen avulla. Niissä kuu
luu nuorten aikuisten, lastensuojelu
lasten vanhempien, päihdekuntoutu
jien ja väkivallan uhrien ääni.

Julkaisu soveltuu hyvin opiskelu
materiaaliksi, ammattilaisille, kehit
täjille ja päätöksentekijöille. 

Anu Kuikka
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Hanna Jensen: 940 päivää isäni muis-
tina 
Teos 2013

Tämän vuoden TietoFinlandia eh
dokkaan, Hanna Jensenin, kirjassa 
on runsaasti tietoa siitä, mitä muisti
sairaan omainen tarvitsee, kun diag
noosi muistisairaudesta tulee. 940 
päivää isäni muistina on tärkeä tieto
paketti myös taudin etenemisestä ja 
sairauden loppuvaiheista.

Sairastuneissa on yhä enem
män eronneita, joilla ei ole kump
pania tai puolisoa, joka huolehtisi. 
Omais hoitajan tehtävään joutuu sil
loin oma lapsi. Hanna Jensen on ku
vannut päiväkirjan omaisen tarkas
ti isänsä elämää, omia tuntemuk
siaan ja samalla kerännyt tietoa sai
raudesta neuvoksi muille omaisille. 
Ensimmäiset sairauden merkit jää
vät yleensä omaisilta huomaamatta. 
Näin kävi myös Hanna Jensenin isän 
tapauk sessa: isä alkoi eristäytyä muis
ta. Myös alkoholi oli kuvassa muka
na. Muistisairaudet ja alkoholi ovat 
edelleen yhtälö, josta vaietaan, var
sinkin kun tutkimustietoa on saata
villa vähän. Ennen kaikkea 940 päi
vää isäni muistina on taiten kirjoi
tettu kuvaus sairauden etenemises
tä, mutta myös lähimmäisen elämäs
tä sairauden aikana. Vaikka muisti
sairaus etenee yksilöllisesti, niin sai
rastunut on loppuun saakka ihmi
nen, joka on menettänyt muistinsa –
ei järkeään, saati omaa ihmisarvoaan.

Tuula Vuolle-Selki

Iäkkäiden 
suunterveyttä voi 

parantaa – palveluja 
vietävä kotiin

Hammaslääketieteen lisen-
siaatti Kaija Komulaisen tutki-
muksen aihe on ajankohtainen, 
sillä iäkkäiden oikeus tarpeen-
mukaisiin ja laadukkaisiin suun 
terveydenhuollon palveluihin 
on kirjattu hiljattain voimaan 
tulleeseen vanhuspalvelu lakiin. 
Laissa myös painotetaan pal-
velujen viemistä kotiin huono-
kuntoisille.
Eliniän pidentyessä ikääntyneiden 
osuus väestöstä kasvaa ja yhä useam
pi vanhenee omat hampaat suussaan. 
Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin en
nalta ehkäisevän hoidon ja terveys
neuvonnan vaikutusta suun itse
hoitotottumuksiin ja suun tervey
teen kotona asuvilla yli 75vuotiail
la. Näin iäkkäiden suunterveyttä on 
tutkittu vähän. Tutkimuksessa selvi
tettiin myös ennalta ehkäisevän hoi
don tarpeeseen, suun itsehoitoon ja 
hyvään suuhygieniaan sekä hammas
lääkärin kotikäynnin valintaan liitty

viä tekijöitä.
Tutkimuksen mukaan iäkkäil

lä on suuri tarve ennaltaehkäise
vään hammas hoitoon. 82 prosent
tia niistä, joilla oli omat hampaat, 
ja 55 prosenttia hampaattomista 
kokoproteesi potilasta tarvitsi ham
paiden ja proteesien puhdistus
neuvontaa tai muita ehkäisevän 
hammas hoidon toimenpiteitä.

Kaksivuotisen tutkimusjakson ai
kana suunterveys parani sekä inter
ventio että vertailuryhmään kuulu
villa ja esimerkiksi hampaiden tuki
kudosten paranemista voidaan pitää 
merkittävinä. 

Joka neljäs tutkimukseen osallis
tunut halusi, että hammaslääkärin 
tutkimus tehdään kotona. Sitä ha
lusivat erityisesti ne henkilöt, joiden 
toiminta kyky ja muisti olivat hei
kentyneet ja jotka olivat käyttäneet 
terveys palveluja vain vähän.

Iäkkäät olivat käyttäneet suun 
terveyden huollon palveluja varsin 
vähän hoidon tarpeeseen nähden. 
Noin puolet hampaallisista tutkit
tavista ja 3 prosenttia hampaatto
mista kokoproteesipotilasta ilmoit
ti käyneensä säännöllisesti hammas
hoidossa. Kuitenkin vielä tämän tut
kimuksen lopussa kolmella neljäs
tä iäkkäästä, joilla oli suussaan omia 
hampaita, oli edelleen parantamisen 
varaa suuhygieniassa ja muutakin eh
käisevän hoidon tarvetta. Vastaava ti
lanne oli lähes kaikilla osaproteesi
potilailla.

Tulosten mukaan iäkkäät tarvit
sevat apua suun puhdistukseen ja 
säännöllistä ammattilaisten suorit
tamaa suun sairauksien ehkäisyä ja 
hoitoa. Osalle iäkkäistä olisi tärkeää 
viedä suun terveydenhuollon palve
luja kotiin.

Hammaslääketieteen lisensiaatti Kai-
ja Komulaisen väitöskirja Oral Health 
Promoting among Community-Dwelling 
Older People (Suun terveyden edistämi-
nen kotona asuvilla iäkkäillä) tarkastet-
tiin Itä-Suomen yliopistossa 27.9.2013.

Kaija Komulainen
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Dr. Helena Blažunin väitös-
tutkimus osoitti, että tieto- ja 
viestintä tekniikan käyttö voi 
vähentää ikääntyneiden yksi-
näisyyttä. Tekniikan käyttöön 
tarvitaan kuitenkin yksilöllistä 
ohjausta ja kannustusta.
Ikääntyneen väestön kasvu ja siihen 
liittyvät taloudelliset tekijät haasta
vat etsimään uusia keinoja ikäänty
neiden yhteiskunnalliseen osallisuu

Tieto- ja viestintä-
tekniikan käyttö on 

yhteydessä ikääntyneen 
hyvinvoinnin ja 
yksinäisyyden 
kokemiseen

teen. Osallisuus lisää mahdollisuuk
sia aktiiviseen ja terveeseen ikäänty
miseen ja siten parantaa vanhusten 
elämänlaatua. Tutkimuksen tavoit
teena oli ymmärtää tieto ja viestintä
tekniikan (ICT) yhteyttä ikääntynei
den voimaantumiseen ja tasaarvoi
seen osallisuuteen tietoyhteiskunnas
sa ja tarjota ICT pohjaisia mahdolli
suuksia elämänlaadun parantamisek
si. 

Helena Blažunin tutkimus sisäl
si ikääntyneiden ICT:n hyödyntämis
tä koskevan kirjallisuuskatsauksen li
säksi erilaisia laadullisia ja määrällisiä 
tutkimusaineistoja irlantilaisista, itä
valtalaisista, slovenialaisista, suoma
laisista ja englantilaisista ikäänty
neistä. Osatutkimusten tarkoitukse
na oli analysoida ja arvioida ikään
tyneiden halukkuutta hyödyntää tie
to ja viestintä tekniikkaa ja tarkastel
la ICT:n ja elämänlaadun välistä suh
detta erityisesti yksinäisyyden näkö
kulmasta.

Tulosten perusteella ikääntyneet 
tarvitsevat yksilöllistä ohjausta ja 
kannustusta ICT:n käyttöön. Lisäk
si tulokset osoittivat ikääntyneiden 
kokevan vähemmän yksinäisyyttä 
ICTintervention jälkeen. Yksinäi
syyden vähenemisessä oli merkittäviä 
eroja sukupuolten ja eri maissa asu
vien välillä. ICT:n hyödyntämisellä 
on kaikkiaan positiivinen yhteys van
husten elämänlaatuun subjektiivisil
la elämänlaatumittareilla mitattaessa.

Teoreettisena tuloksena tutkimus 
tuotti mallin ikääntyneiden mukau
tumisesta tieto ja viestintätekniikan 
hyödyntämiseen sekä määritelmän 
elämänlaadusta ICT:n näkökulmas
ta. Blazunin mukaan tulevaisuudes
sa kannattaa toteuttaa pitkäkestoi
sia tutkimuksia ikääntyvien ICT:n 
käytöstä ja sen yhteydestä elämän
laatuun.
Dr. Helena Blažunin väitöskirja Elderly 
People’s Quality of  Life with Information 
and Communication Technology (ICT): 
Toward a Model of  Adaptation to ICT 
in Old Age tarkastettiin Itä-Suomen yli-
opiston yhteiskuntatieteiden ja kauppati-
eteiden tiedekunnassa 16.8.2013.

"Välittäminen" käsitettä käytetään 
ahkerasti tilanteissa, jossa ihmiset 
hoitavat toisiaan sekä arkipäiväises
sä hoitamisessa että ammatillisessa 
hoitamisessa. Välittäminen liitetään 
arkikielessä pieniin tavallisiin toimiin, 
jotka koetaan merkityksellisiksi. Kä
sitettä ei aikaisemmin ole kliinisessä 
hoitotieteessä tutkittu, vaikkakin sillä 
on yhteydet hoitotieteen teorioihin. 

Maud Karlssonin väitös kirja 
koostuu neljästä tutkimuksesta, jois
ta kolme on empiirisiä. Empiiriset 
tutkimusten materiaali on kerätty 
elämän kerrallisesta aineistosta sekä 
tapahtumakuvauksista hoitajien ja 
potilaiden välillä. 

Tutkimuksen avulla syntyy uut
ta ymmärrystä tutkitusta käsitteestä 
"välittäminen". Välittäminen näyt
täytyy sisäisenä eettisenä asenteena, 
jossa tilanteessa paikalla oleva ihmi
nen on läsnä ja näin saa toiselle mer
kityksen. Olla toiselle ihmiselle mer
kityksellinen viestittää luontaista hoi
vaavaa hoitamista, jossa potilas tun

Väitös käsitteestä 
Välittäminen

tee hoitajan rakastavan asenteen hoi
tajan rakastavissa käsissä ja  äänensä
vyssä. Käsitteen "välittäminen" pe
rusta on luontaisessa huolellisessa 
hoivassa, jonka perusteella ihminen 
on ihminen. Väitöskirja tuo näkyvil
le, että on mahdollista tutkia käytän
teiden käsitteitä myös hoitotieteissä, 
jossa "välittää" käsite myötävaikutta
nut hoitamisen näkyväksi tekemistä.
FM Maud Karlssonin väitöskirja Bry sig 
om - Ett vårdvetenskapligt praxisbegrepp 
(Välittäminen hoitotieteellisen käytännön 
käsitteenä) tarkastettiin Åbo Akademis-
sa 27.4.2013.

Maud Karlsson

Helena Blažun
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Vanhustyön Trainee -ohjelma 
nuorille on tarkoitettu työttö-
mille nuorille antamaan tie-
toa vanhustyön ammatillisista 
mahdollisuuksista sekä käytän-
nön työkokemusta vanhustyön 
parissa. Ohjelmaan osallistuvil-
le nuorille laaditaan opiskelu- 
tai työllistymissuunnitelma.

Trainee nuoret siirtyivät lokakuun 
puolivälissä työkokeiluun vanhusten 
palvelutaloihin ja hoivakoteihin eri 
puolelle Helsinkiä ja Vantaata. Yh
deksän viikkoa kestäneen ohjaus ja 
perehdytysjakson jälkeen nuoret oli
vat jo innokkaita pääsemään käytän
nön työhön.

Pääkaupunkiseudun työnantajat 
ovat ottaneet Traineenuoret vas
taan erittäin myönteisesti. Kaikille 
työkokeiluun lähteville löytyi sopi
va työkokeilupaikka ja siellä henkilö
kohtainen mentor. Mentoreille, oh
jaajille, järjestettiin ennen jakson al
kua perehdytysiltapäivä, jossa nuo
ret ja mentorit myös kohtasivat en
simmäistä kertaa toisensa.

Nuoret saavat tehdä työkokeilus
sa juuri niitä tehtäviä, joihin he tu

Trainee-nuoret innok-
kaina työkokeilussa
levaisuudessa toivovat työllistyvän
sä. Ulkoilun, seurustelun ja virike
toimintaan osallistumisen lisäksi 
he ovat tarttuneet reippaasti erilai
siin avustaviin tehtäviin vaatehuol
lossa, keittiössä, puhtaanapidossa ja 
asukkaiden henkilökohtaisen hygie
nian hoidossa. Mentorit ja muut työ
yhteisön jäsenet ovat ottaneet nuo
ret mukaan seuraamaan myös hoito
toimenpiteitä ja antaneet kokeilla esi
merkiksi nostu reiden käyttöä. Nuo
ret ovat saaneet osallistua raportoin
tiin ja heille on selitetty, mitä ja mik
si milloinkin kirjataan.

Muutoksiakin suunnitelmiin on 
ehtinyt tulla. Nuorten suunnitelmat 
ovat muuttuneet, on saatu opiske
lu tai työpaikka, tai työkokeilujakso 
on muusta syystä keskeytynyt. Työn
antajan kannalta on aina harmillis
ta, kun nuori perehdytyksen jälkeen 
siirtyykin muualle ja keskeyttää työ
kokeilun, mutta ymmärrystä on on
neksi riittänyt. Erityisesti opiskelu
jen aloittaminen on kaikkien etu, 
tarjoaa han se tulevaisuudessa sitä 
osaavaa työvoimaa, jota työnantajat 
tarvitsevat.

Suurin osa nuorista jatkaa työko
keilussa, joka kestää joulua edeltäväl
le viikolle. Yhdeksän viikon pituinen 
työkokeilujakso antaa heille erittäin 
arvokasta kokemusta vanhustyöstä. 

Mentorien panos jakson onnistumi
seen on ollut ratkaiseva. Ohjauskäyn
neillä on ollut ilo huomata, kuinka in
nostuneesti he ovat jakaneet nuorille 
osaamistaan, ajatuksiaan ja asentei
taan vanhustyötä kohtaan – juuri si
tä, mitä Traineeohjelmassa haetaan.

Työkokeilun jälkeen alkaa jälleen 
uusi vaihe. Suurin osa nuorista ha
luaa jatkaa vanhustyössä ja osa aloit
taa tammikuussa lähihoitajan opin
not. Osa haluaa jatkaa töitä, mutta 
opiskelupaikkaa ei vielä ole löytynyt. 
On myös nuoria, joille Traineeohjel
ma on osoittanut, että vanhustyö ei 
sittenkään ole "oma juttu". Heidän 
kohdallaan tietä työelämään etsitään 
muilta suunnilta.

Työkokeilujakso on joka tapauk
sessa ollut kaikille arvokas. Se on tar
jonnut nuorille tilaisuuden tutustua 
tärkeään työhön, hankkia työelämä
taitoja ja oppia lisää itsestään. Van
hustyön Trainee ohjelma ei voisi 
toimia ilman vastuuntuntoisia työn
antajia ja innostuneita mentoreita. 
Heitä tarvitaan mukaan myös en
si vuonna, kun kaksi uutta nuorten 
ryhmää aloittaa matkansa kohti työ
elämää.

Mari Huusko
Suunnittelija

Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2014!

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

ETSIVÄ MIELI - Ennaltaehkäise-
vän ja etsivän toiminnan kehit-
tämisprojekti (2012–2016).

Ikääntyneen väestön ennaltaehkäi
sevään toimintaan vaikuttavat mer
kittävästi sosiaalihuollon lainsää
dännön kokonaisuudistus ja kunta
rakenteen sekä sosiaali ja terveyden
huollon palvelurakenteen muutok
set. Muutoksiin liittyen puhutaan 
rakenteiden joustavuudesta, tehok
kuudesta, järkevyydestä sekä siitä, 
että ratkaisujen tulee olla taloudel
lisesti kestäviä. Muutoskeskustelu
ja on värittänyt rahan ja työvoiman 
vähyys. Vanhuspalvelulain ja laatu
suositusten tavoitteena on kotona 
asumisen tukeminen. Molemmis
sa korostetaan ikääntyneiden osal
lisuutta ja toimintakyvyn tukemista.  

Etsivä mieli , Etsiväpiirit  ja Yh
ressä nääs projektien toiminnassa 
näihin muutoksiin vastataan sosiaa
lisen pääoman resursseilla. Ajatuk
sena on, että kun rahaa on vähän 
ja henkilöstön määrää ei lisätä, niin 
käyte tään silloin sosiaalista pää
omaa. Se on resurssi siinä missä ra
ha ja työntekijät. Sosiaalista pääomaa 
voi muutoksissa löytyä yllättäviltäkin 
tahoilta. Tampereen Yhressä nääs 
projektin Olkkarissa sitä tuovat alu
een yhdistykset ja ikääntyneet itse. 
Pääkaupunkiseudulla Etsivä piirit 
projektin kuuden palvelutalon toi
mintaalueilla sosiaa lista pääomaa 
kasvatetaan verkosto yhteistyöllä. 
Helsingissä (Hertto niemi, Lautta
saari ja Kamppi/Töölö) käynnis
tettiin verkosto yhteistyön kehittä
minen Eläköön liike ja mieli kam

panja syksyllä 2013. Verkoston yh
teisenä tavoitteena on kehittää ikään
tyneille aktiivista toimintaa.

Etsivä mieli projektin tavoitteet 
verkostoyhteistyön, etsivä työn ja 
ryhmätoiminnan kehittäminen ete
nevät hyvää vauhtia. Alueellisten 
projektien ryhmätoiminta on lisään
tynyt mukavasti ja verkostotoimijat 
ovat löytäneet toisensa. Kehittämis
työssä koetaan hyvin tärkeäksi se, et
tä ensin on oltava toimintaa, jonka 
jälkeen panostetaan enemmän etsivä 
työhön. Projektissa julkaistiin vuo
den alussa Avain osallisuuteen ryhmä-
menetelmiä ikääntyneille osa 1 julkai
su. Menetelmien avulla monet yhtei
söt voivat lisätä ikääntyneiden osal
lisuutta, mm. internetiä hyödyntäen. 
Menetelmien kakkos osaa kootaan 
parhaillaan ja se julkaistaan vuoden 
2014 alkupuolella. Projektin tuot
tamat menetelmät ja mallit julkais
taan myöhemmin sähköisessä muo
dossa, jolloin ne ovat helposti käyt
töön otettavissa. 

Etsivä mieli projektin kehittä
mistyötä toteutetaan valtakunnalli
sesti Suomen mielenterveysseuran 

Mirakle hankkeen, Eläkkeensaajien 
keskusliiton Elinvoimaahankkeen 
ja Eläkeliiton Tunne mieli hank
keiden kanssa. Yhteistä hankkeil
le on mielen hyvinvoinnin tuke
minen, mm. tiedottamalla mielen 
hyvin vointiin liittyvistä ajankohtai
sista ja yhteisistä asioista, kehittämäl
lä uusia toimintamuotoja ja järjestä
mällä koulutusta mielen hyvinvoin
nin ylläpitämisestä. Ryhmätoimin
toina kehitetään Hyvän olon tree
nejä Mirakle hankkeen ja narratii
vista menetelmää hyödyntäen Tun
neMieli hankkeen kanssa.

Anu Kuikka
Suunnittelija

 Kuva: Markku Holmi

Eläköön liike ja mieli -kampanjan avaus Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen Pal-
velutalo Domuksessa.
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Käyttäjälle kätevä teknologia pro
jektin viimeinen vuosi alkaa pian. 
Neljässä vuodessa on tapahtunut 
valtavasti. Olemme julkaisseet op
paita ja tutkimuksia, järjestäneet 
semi naareja ammattilaisille ja ikä
ihmisille ja tehneet lähes kymme
nen isoa kyselyä ikäihmisille. Ikä
ihmisten ääni on saatava kuuluviin – 
mitä he tarvitsevat, toivovatja halua
vat, teknologialta ja hyvältä elämältä. 
Projektin vauhti ei kuitenkaan vie
lä hiljene. 

KÄKÄTEn toinen tutkimus 
Ikääntynyt ja teknologia - kokemuksia-
ni teknologian käytöstä julkaistiin loka
kuun puolivälissä. Tutkimus on teh
ty yhteistyössä THLn kanssa ja sii
nä 23 ikäihmistä kertoo siitä, miten 
teknologia vaikuttaa heidän osalli
suuteensa, ajankäyttöönsä ja tunne
maailmaansa. Ja millaista sen sitten 
pitäisi olla, että teknologia heitä näis
sä asioissa tukisi!

Konstikoppa Kiertävä ikäteknolo

KÄKÄTE -projektilla on vauhti 
päällä!

gia näyttely kiertää parhaillaan maa
tamme ristiin rastiin. Konstikoppa 
on käynyt Ivalossa, Kuopiossa, Kou
volassa, Poijärvellä  Koppaan (eli 
isoon matkalaukkuun) on pakattu 11 
pienteknologiaa, jotka voisivat tukea 
kotona asuvaa ikäihmistä. Konsti
koppaan tutustutaan pienryhmässä 
paikallisen ohjaajan vetämänä. KÄ
KÄTE on pakannut mukaan muun 
muassa ohjeet tilaisuuden vetäjälle, 
yksinkertaiset kuvaukset laitteiden 
toiminnasta sekä tietenkin palaute
lomakkeet. Näin voimme selvittää 
toisiko itsenäisesti kiertävä näyttely 
mahdollisuuden isommalle joukol
le pienilläkin paikka kunnilla oma
kohtaisesti tutustua uusiin teknolo
gioihin. 

Avoin keskustelutilaisuus 
HOPEA  MARKKINAT keräsi 
Tampereelle 120 keskustelijaa ai
heesta Tulevaisuuden teknologia 
ikäihmisten arjen tueksi ja iloksi. 
Emeritusprofessori Antti Eskola 
avasi tilaisuuden pohtimalla, että yk
si haaste on se, että tämän päivän 
vanhukset ovat eläneet toisenlaisessa 
maailmassa kuin ne, jotka heille nyt 
suunnittelevat teknologiaa. VTT:n 
johtava tutkija Jaana Leikas esitteli 
miten monenlaisilla alueille ikäihmi
sille suunnitellaan uusia teknologioi
ta. Hän muistutti kuitenkin myös, et
tä koko ajan on kysyttävä millaista 
tulevaisuutta rakennamme ja hyväk
symmekö sen, jos joku ei halua ottaa 
teknologiaa käyttöön. Yleisö osallis
tui innokkaasti keskusteluun ja välit
ti tutkijoille viestiä muun muassa sii
tä, että pitää uusien laitteiden keksi
misien rinnalla muistaa suunnata ra
hoitusta olemassa olevien laitteiden 
parantamiseen.

Ensi vuotta, KÄKÄTEpro
jektin viimeistä, voi jo mainostaa! 
Huhtikuun ensimmäisellä viikolla 
on ainut laatuinen mahdollisuus tul

la kuulemaan KÄKÄTEseminaa
riin uusinta tutkimustietoa Suomesta 
ikäteknologian alalta. KÄKÄTE ko
koaa Suomessa alalla toimivat hank
keet yhteen ja saamme näin oikein 
rautais annoksen mitä eri puolilla ke
hitetään! Syksyllä KÄKÄTE lähtee 
turneelle ja käymme useilla paikka
kunnilla kertomassa hankkeen tu
loksista ja erityisesti siitä, mitä hyö
dyllistä KÄKÄTE "jättää jälkeensä!" 
Ohjelmassa on tietenkin myös juh
lallinen loppuseminaari, TERVE
TULOA!
Lisätietoja KÄKÄTEstä sekä mm 
julkaisut pdfmuodossa:
www.ikateknologia.fi

KÄKÄTEprojektia toteuttaa 
VALLI ja VTKL yhdessä.

Lea Stenberg
Kuva: Hennariikka Intosalmi

Emeritusprofessori Antti Eskola puhui 
HOPEAMARKKINAT -tilaisuudessa 
Tampereella marraskuussa.

Luotettavasti 
kokemuksella  ja osaamisella 

turvaa vanhuuteen

 
www.kapyrinne.fi 

Käpyrinteen Hyvinvointi- ja  
palvelutalo,

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



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2013 28

Ajankohtaista    

Ristikko 6/2013 oikea ratkaisu.

K A S A P U R E
A I S K A R I T
I L V E U R P U
P U T E L I A S
U K S E T L E

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

K S L E V E R E T K I
K Ä S I T E E L O T O N I
L Ä Ä N I T S I S U O U T O
A T I K U K I T L I T K U T
R L A H T I R A I D O U
A L E T A L O A T U U T O S

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

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

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

KOTIPIRTIN 
PALVELUTALO

Ikääntyvän 
voimavarakeskus

Kotipirtin palvelutalo, 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere 

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

Hoivaa, huolenpitoa, aterioita, turvallista asumista

RUSKATALOJEN PALVELUYHDISTYS RY
Peräsimentie 5, 28190 Pori

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

60 hyvää asiaa 
vanhustyössä -keräys

Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto 
järjesti 60vuotisjuhlansa kunniaksi 
60 hyvää asiaa vanhustyössä kerä
yksen huhtisyyskuun 2013 välisenä 
aikana. Keräyksessä etsittiin erilaisia 
hyviä asioita vanhustyöstä eri puolilta 
Suomea. Keräyksellä pyrittiin osoit
tamaan, että vanhustyössä on paljon 
hauskoja ja hyviä asioita.

Keräyksellä saatiin noin 300 vasta
usta. Vastauksissa korostui mm. am
mattitaitoinen henkilökunta, palve
lut, hoito, asuminen, vanhustyö ylei
sesti. Vastauksissa oli vähemmän 
konkreettisia asioita tai ehdotuksia. 
Keräyksen tulokset esiteltiin Vallin 
edustajakokouksessa Tampereella

Keräyksen tulosten perusteella 
päätettiin tilata juliste sekä 5 posti
kortin sarja. Juliste ja kortit tilattiin 
Ilma-Sofia Kuismaselta ja Lotta 
Kujanpäältä.

Juliste ja kortit esitellään tämän 
lehden sivulla 32.

Järjestöbarometri 2013: 
Kuntoutukseen pääsy 

kiven alla

SOSTEn Järjestöbarometrin 2013 
mukaan kuntoutusjärjestelmässä on 
kuntoutujan kannalta pahoja puut
teita. Kuntoutuksen saatavuudessa 
on alueellisia eroja, hoito ja kun
toutussuunnitelmien tekoa laimin
lyödään ja kuntoutukseen pääsy on 
liian vaikeaa.

Järjestöjen kuntoutuspäälliköiden 
mukaan kuntoutusjärjestelmä ei toi
mi. Selvä enemmistö on sitä mieltä, 
että kuntoutuksen saatavuudessa on 
alueellisia eroja, lakisääteisten hoito 
ja kuntoutussuunnitelmien tekoa lai
minlyödään ja kuntoutukseen pääsy 
on liian vaikeaa.

Vain 28 % arvioi, että kuntoutuk
seen hakeutuvat sitä eniten tarvitse
vat ja 21 %:n mielestä kuntoutukseen 
pääsevät ne, jotka sitä eniten tarvit
sevat. 5 %:n mielestä kuntoutuksen 
jatkuvuus toteutuu hyvin.

– Tulosten mukaan kuntoutukseen 
pääsyä ei ohjaa pelkkä kuntoutuksen 
tarve, vaan mitä suurimmassa määrin 
myös kyky hakeutua palvelujen pii
riin. Tilanne on epäoikeudenmukai
nen, pääsihteeri Vertti Kiukas SOS
TEsta toteaa.

– Oikeaaikaisella kuntoutuksella 

voidaan merkittävästi parantaa ih
misten työ ja toimintakykyä ja eh
käistä peruuttamattomien haittojen 
syntyminen. Inhimillisesti katsoen se 
on välttämätöntä ja taloudellisestikin 
yhteiskunnalle erittäin järkevä inves
tointi, Kiukas sanoo.

Ristikko 7/2013 oikea ratkaisu.
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Ristikko 7/2013

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu viereisellä sivulla
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat

64 Tonttuilua joulun aikaan 

Jouluun liittyen perheisiin on ker
tynyt esineitä, jotka otetaan yleen
sä kerran vuodessa esille ikään kuin 
kunniapaikoilleen: ovikranssit, joulu
kuusen koristeet eritoten kulunut 
joulutähti, kyntteliköt, himmelit, en
kelit, hopeaaterimet ja ns. paremmat 
astiat, punakoristeiset tekstiilit ja en
nen kaikkea tontut.

Joulutavaroista useimmat ovat per
heen ja suvun perintöä, kenties käy
tössä kovastikin kuluneita ja hohton
sa menettäneitä, mutta sitä rakkaim
pia. Ne kertovat läheisten herkistä 
muistonkultaamista yhteishetkistä. 
Ne säilytetään tietyissä laatikoissa 
silkkipaperiin hellästi käärittyinä. 

Taiteilijoiden tonttuhahmot
Tunnemme monenlaisia tonttuja, jo
pa hieman sekapäisesti käyttäytyvää 

naapuria sanotaan tontuksi.
Satujen kautta ovat tutuiksi tulleet 

riihitontut, myllytontut sekä ympäri
vuotiset, KeskiEuroopassa yleiset 
puutarhatontut. Me miellämme ton
tut joulupukin apulaisiksi. Hänet
hän Markus-setä lastentunnillaan 
radios sa paikallisti meidän Lappiim
me Korvatunturille! Tonttututkimus 
kertoo tonttujen olevan navattomia 
ja varjottomia mielikuvitusolento
ja, haltijoihin ja keijuihin verrattavia.

Tontut kurkistelevat varsinkin jou
lun alla tekosiemme perään ja mit
tailevat kiltteyttämme lahjojen saan
nin edellytyksenä. Tontut tiedämme 
auttavaisiksi ja varsinkin maaseutu
oloissa kotieläinten ystäviksi. Satus
etä Topelius paljasti Turun linnan 
700 vuotiaan tontun jännittävällä 
tarinallaan. 

Se on savisena kynttilänpitäjänä 
myydyimpiä muistoesineitä museo
kaupassa.

Punahiippalakkisen tonttuukon 
puukengissään loi koko Pohjolan tie
toisuuteen ruotsalainen taidemaala
ri Jenny Nyström (18541946) ku
vittaessaan Viktor Rydbergin iki
ihanan sadun pikku Viggin jouluaat
toisista seikkailuista tontun kanssa 
1875. 

Eeva Mehto ja esineharrastus
Helsinkiläisellä toimittaja Eeva 
Mehdolla on taitoja, tietoja ja mieli
kuvitusta moneen lähtöön. Hänel
lä on vuonna 1949 rakennetussa ja 
myöhemmin laajennetussa punaises
sa puutalossaan Vartiokylässä suo
rastaan suunnattomasti esineitä, yl
täkyllin. Kirjassaan Vain mielikuvitus 

Eeva Mehdon käsissä pietarilaisesta antiikkikaupasta ostetut kulunut joulupukki ja kolhuja kärsinyt sirkusapina. 
– Kyllä maailmalta löytyy, Mehto kertoo. Italia on anniltaan ehdoton.
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Tonttuilua joulun aikaan 
on rajana hän todistaa suurpiirteistä 
elämänasennettaan: 
– Tarkastelen puutarhaa lähinnä 
tunne ilmiönä enkä vähimmässäkään 
määrin kasvitieteen näkökulmasta.

Jo lapsena hän muistaa ihailleensa 
ja keräilleensä kiinnostaneita tavaroi
ta ja aineksia. Jokaisella esineellä on 
tarinansa eli pienetkin esineet ovat 
hallinnassa, niillä on oma merkityk
sensä, jonka ei tarvitse olla markka
määräinen eikä harvinainen. 61 vuo
tias Eeva kertoo keränneensä into
himoisesti 40 vuotta esineitä. Näen
näisestä paljoudesta huolimatta Ee
van esineistö on järjestyksessä. 

On ritilöitä, hyllyjä, lavoja, ryhmi
teltyjä asetelmia ikään kuin pieniä 
näyttämöitä. 

– Kun näen kiintoisia esineitä, van
hoja, uusia, kuluneita, nokkelia, en 
voi olla ostamatta, Mehto kertoo.

Rakkailla esineillä 
joulutunnelmaan!
Joulutunnelmaan pääsee seurustele
malla rakkaitten esineitten kanssa, 
ympäröimällä itsensä niiden muis
toilla. 
– Jos innostun, teen monenlais
ta suklaatryffeleistä piparkakku
taloihin, maksapateesta muikku ja 
lanttu kukkoihin. Ystävien ja läheis
ten toisilleen osoittama hyvä tahto 
on joulun ajan tärkein asia! 

Eevan neuvoja ovat : joulusävelet 
soimaan, koristekätköt esiin ja ku
kat kukkimaan. Yksi koristelematon 
hyasintti on aina kaunis. Jos joulu ei 
josta kin syystä innosta puuhailuun, 
tunnelmointi riittää!

– Joulukortit ovat lämmin terveh
dys ystäville, Eeva sanoo. Hän on 
itsekin taiteillut kortteja sosiaali ja 
terveysjärjestöille hyväntekijäisiksi.

Tonttukirjoja: Mauri Kunnaksen 
Suomalainen tonttukirja (Otava 2004) 
ja Marjut Hjeltin Tonttusuvun tari-

noita suuresta metsästä taiteilija Jaana 
Aallon (SKS 1997) kuvituksin. Ee
va Mehto puolestaan otti valokuvat 
Weilin + Göösin Tonttujen matkassa 
joulukirjaan, jonka toimitti Sanna-
Mari Hovi Ulla Vaajakallion piir
rroksin vuonna 2003. Maahenki kus
tantamolle tekivät vuonna 2011 Ton-
tun vuosi kirjan Kirsti Manninen & 
Aki Paavola.

Esineet kertovat palstaa viljelin 
Uudet Tuulet lehdessä vuosikausia. 
Kirjoitin peräti 64 perättäistä esit
telyä, jotka saamastani palautteesta 
päätellen kiinnostivat lukijoita. He 
saivat haastattelemieni  asiantuntijoi
den kertomuksia esineiden kulttuuri
historiasta sekä neuvoja niiden käsit
telyyn ja arvostamiseen.  Tehtävä oli 
minulle mieluinen, varsinkin kun sain 
toimitussihteeri Kari Uitto mäeltä 
tukevaa ammattimiehen apua.

Aira Heinänen
Eeva Mehdon kuva: Kari Uittomäki

Muut kuvat: Eeva Mehto
Piirros: Jenny Nyström

Ruotsalainen taidemaalari Jenny Ny-
strömin kuvitusta Viktor Rydbergin iki-
ihanaan satuun pikku Viggin jouluaat-
toisista seikkailuista tontun kanssa.

Eeva Mehto on kuvannut paljon tont-
tuja.
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60 hyvää asiaa vanhustyössä
- juliste ja postikortit

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto järjesti 
60-vuotisjuhlansa kunniaksi 60 hyvää asiaa 
vanhustyössä -keräyksen. Keräyksen tulosten 
perusteella Ilma-Sofia Kuismanen ja Lotta Ku-
janpää tekivät julisteen ja 5 postikortin sarjan. 

Julisteen koko on A2 (42 cm x 59,4 cm), pos-
tikorttien koko on 20 cm x 10 cm. Postikortit 
myydään 5 kortin sarjoina.

Julisteen hinta á 5 €
yli 10 julisteen tilaukset á 4 €/juliste

Postikorttien (5 kpl sarja) hinta á 8 € 
yli 10 sarjan tilaukset á 7 €/sarja

Hintoihin lisätään postituskulut

Juliste, koko A2

Postitkortit, koko 20 cm x 10 cm

11

Materiaaliluettelo
60 HYVÄÄ ASIAA VANHUSTYÖSSÄ á-hinta kpl
Juliste  ............................................................................. 5,- ______
Juliste yli 10 kpl tilaukset  ................................................ 4,- ______
5 postikortin sarja  ........................................................... 8,- ______
5 postikortin sarja yli 10 sarjan tilaukset .......................... 7,- ______

KIRJAT JA RAPORTIT á-hinta kpl

Avain osallisuuteen  .................................................................................................................... 20,- ______
Vapaaehtoisuus vanhustenhuollon voimavarana ....................................................................... 15,- ______
Vapaaehtoistoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja osoittaminen vanhustyössä  ...................... 7,- ______
Onnistunut projekti -Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton projektikäsikirja uudistettu painos ...... 14,- ______
24/7 Työvoiman turvaaminen vanhustyössä  ............................................................................. 10,- ______
Teknologian käyttö ja asenteet 75-89 -vuotiailla  .......................................................................... 0,- ______
Ikääntynyt ja teknologia KÄKÄTE-tutkimuksia 2/2013.................................................................. 0,- ______
Automaatit ja maksupäätteet ikäihmisten näkökulmasta KÄKÄTE-tutkimuksia 1/2012 ............... 0,- ______
Tietokonepiste toimivaksi KÄKÄTE-oppaita 6/2013 ..................................................................... 0,- ______
Kevythissi kotiin KÄKÄTE-oppaita 5/2012 .................................................................................... 0,- ______
Asunnon lukitusopas KÄKÄTE-oppaita 4/2012 ............................................................................ 0,- ______
Teknologia avuksi ihmisten ja esineiden paikantamisessa KÄKÄTE-oppaita 3/2012 .................. 0,- ______
Ikäihmiset, asuminen ja teknologia KÄKÄTE-raportteja 2/2011 ................................................... 0,- ______
Ikäteknologian kokeilut Suomessa KÄKÄTE-raportteja 1/2011 .................................................... 0,- ______
Ikääntymisen resurssikeskusopas  ............................................................................................. 20,- ______
Koteja vanhuksille, 50-vuotishistoriikki ....................................................................................... 10,- ______
OMPAS 2001-2005. Omaishoidon palveluseteliprojektin raportti  .............................................. 12,- ______

JULISTEET: á-hinta kpl
Liiton juliste  ..................................................................... 3,- ______
Isovanhempien päivän juliste  ......................................... 3,- ______
Valloittava vanhuus (pun.) ............................................... 2,- ______
Ikä ihmisen elämässä (kelt.) ............................................ 2,- ______
Vastuuta ja välittämistä (vihr.) .......................................... 2,- ______
Julistesarja (3 kpl)............................................................ 4,- ______ 
Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______

LASIESINEET: á-hinta kpl
”Valli-Alli” .........................................................................26,-  ______
”Vallukka” ........................................................................12,-  ______

Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan

Lisätietoja tuotteista: www.valli.fi

pvm ____/____.____
Tilaaja ______________________________________________________________________________
Laskutusosoite  _______________________________________________________________________
Toimitusosoite  ________________________________________________________________________
Tilaajan puhelin _______________________________________________________________________

Isovanhempien 
päivän juliste

Vallukka

Valli-Alli
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Ikääntymisen ihanuus-lempeä ystävyys ....................... 1,50 ______
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Postikulut lisätään lähetyksen tilavuuden ja painon mukaan
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
ainala@ainala.fi,   www.ainala.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ruissalo Säätiö 
marjut.aalto@ruissalosaatio.fi
info@ruissalosaatio.fi, www.ruissalosaatio.fi
     Saga Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 54511
     maria.siren@sagacare.fi

     Saga Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 444 54511
     maria.siren@sagacare.fi
     Saga Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 56500
     minna.kiviaho@sagacare.fi
     Saga Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 99501
     sanna.jarvenpaa@sagacare.fi
     Saga Helapuisto
     puh. (09) 458 56500
     sari-anna.harvia@sagacare.fi

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

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

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

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

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

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

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

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 050 9130 278
jorma.lehtisaari@tvpy.fi
www.pirkanmaansenioripalvelut.fi/tvpy/
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 050 5308 757
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 050 9131 766 

     Kaukaharjun Seniorikeskus
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 050 4498 011
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 050 3530 450

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

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

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

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

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

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

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

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



Laatua ja tehokkuutta hoivatyöhön

Asiakastietojen hallinta Laskutus Mobiilijärjestelmä Tilastot ja raportointi

DomaCare - Asiakastietojärjestelmä on sähköiseen asiakastietojen käsittelyyn, 
laskutukseen, mobiiliin tiedonkulkuun ja tilastointeihin suunniteltu 
järjestelmä. DomaCarea käyttävät päivittäin tuhannet hoiva-alan 
työntekijät asumispalvelu-, ja kotipalveluyrityksissä valtakunnallisesti.

DomaCare on integroitu yleisimpiin kirjanpito- ja talousjärjestelmiin sekä 
muihin hoiva-alan järjestelmiin, kuten IMS ja Työvuorovelho.

Hoitotyön suunnittelu ja seuranta. 
Monipuoliset kirjaamiskomponentit. 

Yksilöitävät lomakkeet.

Asiakas- ja kuntalaskutus.
Palvelusetelit ja poissaolohyvitykset. 

Sopii pienille ja isoille yksiköille.

Reaaliaikainen työtehtävien suun-
nittelu ja seuranta. Automatisoitu-
laskutus käytetyn ajan perusteella.

Käyttöpäivät ja hoitoilmoitukset. 
Ikä- ja sukupuolijakaumat.

Tiedot toimintakertomukseen.

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

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

- Johanna Paavolainen, Mainio Vire Oy

DomaCare® on Invian Oy:n tuote

Pyydä ohjelmiston esittely ja tarjous! Etäesitykset vaivattomasti ja nopeasti.

domacaren omaisnäkyvyys on ollut käytössämme kesästä 
2012 lähtien. Se on nyt käytössä yli 80 %:lla asukkaiden 
omaisista. Kokemukset ovat olleet pelkästään positiivisia. 
omaiset seuraavat ja kommentoivat päivän kulkua 
kiitettävästi. omaisnäkyvyyden avulla tavoitteenamme 
oleva palvelun avoimuus pääsee oikeuksiinsa. 
Lisäksi kirjaamiskäytäntöömme on tullut selkeyttä 
painottuen oleellisen kuvaamiseen.

Asiakkaidemme kommentteja

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

- Merja ja Matti Vihma, Johanneskoti Oy

DomaCarea voidaan käyttää kätevästi myös 
älypuhelimilla ja tableteilla, mikä helpottaa ja 
nopeuttaa päivittäiskirjaamista sekä laskutusta 
palvelutaloissa. 
Kotihoidossa mobiilisovellus mahdollistaa 
asiakaskäyntien hallinnan ja seurannan reaaliaikai-
sesti työntekijöiden liikkuessa asiakkaiden luona.

Yhteistyössä

- Sari Weckström, Doctagon Oy

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

Mikeva päivittää asiakastietojärjestelmänsä
Toimintamme jatkuvasti kasvaessa myös  asiakastietojärjestelmää koskevat vaatimuksemme laajenevat. 
olemme iloisia alkaneesta yhteistyöstä ja mahdollisuudesta saada käyttöömme monipuolinen ja 
toimintamme kehittymistä tukeva järjestelmä.

- Minna Väänänen, kehityspäällikkö, Mikeva Oy


