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Marja-Liisa Kunnas
päätoimittaja

Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liiton toiminnanjohtaja

Työvoimasta taistellaan 
2010-luvulla

Hyvin ristiriitaisia tunteita  herättää  
tämänhetkiset työvoimapoliitti-

set uutiset.  Työttömien määrä kas-
vaa voimakkaasti. Tilasto keskuksen 
mukaan työttömiä oli  lokakuussa      
215 000, mikä on 23 000 enemmän 
kuin syyskuussa. Viime vuoteen ver-
rattuna työttömien määrä on kasva-
nut 60 000:lla.  

Työttömyyttä  vielä  suurempi  haas-
te  on  työvoiman jääminen eläk-

keelle.  Koko  työvoimasta  on  jäämäs-
sä  eläkkeelle  vuosina 2007-2025  lä-
hes 1,2 miljoonaa henkilöä, mikä on 
47 prosenttia vuoden 2007 työvoi-
masta.  Eläkkeellejäämisen huippu  
on  jo vuonna 2012,  jolloin eläkkeel-
le jää 70 000 henkilöä.  

Syynä valtaisaan eläkkeelle jäävien 
määrään on suurten ikäluokkien tu-
lo eläkeikään.  Sosiaali- ja terveyden-
huoltoa, johon myös vanhustenhuol-
to kuuluu, eläkkeelle siirtyminen koet-
telee eniten.  Vuosina 2007-2025 eläk-
keelle jää 185 000 työn tekijää.  Kaik-
ki yllämainittu tilastotieto kerrotaan 
marraskuun lopulla ilmestyneessä 
työ- ja elinkeinoministeriön rapor-
tissa Poistuma työvoimasta vuosina 
2007-2025.

Suomessa ikääntyneiden määrä 
kasvaa muuta Eurooppaa huo-

mattavasti nopeammin. Yli 75-vuo-
tiaiden määrä tulee vuoteen 2025 
mennessä lisääntymään lähes puo-
lella 433 500:sta 710 000:een.  Kun tä-

hän yhtälöön lisätään  tieto, että  sa-
maan aikaan hoiva- ja vanhustyös-
tä poistuu eläkkeelle yli 70 000 työn-
tekijää, on  ongelma valmis. 

Työvoiman eläkkeelle jäämistä  seu-
raavat ongelmat eivät ole jossa-

kin tulevaisuudessa, vaan muutaman 
vuoden päässä. 2010-luku alkaa va-
jaan kuukauden kuluttua ja vuosi 

2012 on kahden vuoden päässä. Työ-
voimavaltaisella vanhustenhuollolla 
ei ole hyvät kortit käsissään tässä  tais-
telussa: alhaiset palkat, raskaan  työ-
paikan imago, ala ei kiinnosta nuoria 
jne. Tuntuu uskomattomalta  nykyi-
sen suurtyöttömyyden aikana, että 
alallamme  on  yhtenä  suurimpana 
ongelmana ammattitaitoisen ja moti-
voituneen työvoiman turvaaminen 
vanhusten huoltoon.  

Mistä  sitten ratkaisut? Hyvä työ-
paikka kiinnostaa. Kehittämis-

henkisessä työyhteisössä halutaan 
olla työssä. Ovatko järjestöt valmiita 
ottamaan yhä selkeämmän edellä-
kävijän roolin vanhuspalvelujen ke-
hittämisessä? Se tulee merkitsemään 
voimakasta palvelutuotannon  mää-
rällistä sekä laadullista kehittämis-
työtä. Uusia palvelukonsepteja on 
otettava käyttöön. Vanhoilla hoito- 
ja palveluotteilla ei pystytä palvele-
maan yhä  kasvavaa asiakaskuntaa.   

Osaavan ja motivoituneen työ-
voiman saatavuus on elinehto kaikil-
le vanhustenhuollon palveluntuotta-
jille.  Järjestötyönantajien on myös it-
se otettava vastuu tulevien työnteki-
jöiden kouluttamisesta.  Koulutuksen 
organisoimisessa on oltava aloitteelli-
nen oman paikkakunnan muiden pal-
veluntuottajien ja koulutusyhteisö-
jen kanssa.  Myös yhteistyötä oppilai-
tosten kanssa on lisättävä. Vanhus- ja 
lähimmäispalvelun liitto tulee tuke-
maan tätä kehitys suuntaa.
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Kuntaliiton tuleva toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma:

”Kaikki ei voi olla yht

– Nyt pitää miettiä, että mikä 
on yhteiskunnan ja yksilön vas-
tuu tästä kokonaisuudesta. Me 
ei selvitä sillä, että ajatellaan 
kaiken olevan vain yhteiskun-
nan vastuulla. Yhdessä voimme 
selvitä tulevista kuntasektorin 
haasteista, Kari-Pekka Mäki- 
Lohiluoma korostaa.

Ensi vuoden alussa Kuntaliiton 
toimitus johtajana aloittava Kari-
Pekka Mäki-Lohiluoma on iso-
jen haasteiden edessä. Suomen vä-
estö ikääntyy huimaa vauhtia – joil-
lakin alueilla erityisen nopeasti.  Ensi 
vuonna on ensimmäinen suuri hyp-
päys suurten ikäluokkien eläkkeel-
le jäämisessä. Huoltosuhde, ts. työs-
säkäyvien ja muun väestön suhde, 
muuttuu koko ajan huonommaksi. 

– Työvoima ja sen turvaaminen 
kuntasektorille on suuri haaste. Mi-
käli tulevaisuudessa haluttaisiin 
tuottaa kunnalliset palvelut samal-
la tavalla kuin tälläkin hetkellä, niin 
kunta sektorille tarvittaisiin nykyisen           
430 000 työntekijän lisäksi 130 000- 
200 000 uutta työntekijää – eli kaik-
ki työikään tulevat palkattaisiin kun-
tasektorille hoitotehtäviin.  Tämä on 
tietenkin mahdoton yhtälö. 

– Valtakunnalliset tavoitteet eläke-
iän nostamiseksi liittyvät juuri huol-
tosuhteen turvaamiseen.  Mikäli 
huoltosuhde halutaan säilyttää edes 
vuoden 2008 tasolla, niin itse pääsi-
sin eläkkeelle 74-vuotiaana, tällä het-

kellä 47-vuotias Kari-Pekka Mäki-
Lohiluoma havainnollistaa.

Mäki-Lohiluoman mukaan työ-
peräinen maahanmuutto lisään-
tyy, mutta sekään ei ole ratkaisu 
työvoima pulaan. 

– Vertaispalvelu, vapaaehtoistyö, 
kaikki sen tyyppiset ratkaisut ovat 

tärkeitä työvoiman turvaamisessa.  
Uskon myös, että työmarkkinoille 
syntyy yhä enemmän erilaisia, ihmis-
ten tarpeet huomioivia joustavia jär-
jestelyjä. Oletan, että myös työnanta-
japuolelle tulee enemmän joustoa.

Väestön ikääntymisen rinnalla on 
toinen kasvava ilmiö – yksin asumi-

– Palvelujen hakeminen yli kuntarajojen tulee yleistymään. Tämä merkitsee, 
että pitää miettiä uusiksi kunta ja kunnan rooli, Kuntaliiton tuleva toimitus-
johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma arvioi.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2009 5

eiskunnan vastuulla”
nen. Tällä hetkellä 40 prosenttia suo-
malaisista asuu yksin. Hyvin pian ol-
laan tilanteessa, että joka neljännessä 
huoneistossa asuu eläkeläinen yksin. 
Palvelujen turvaaminen yksin asuvil-
le, erityisesti haja-asutusalueilla, on 
suuri haaste. 

– Dementoituvien määrä kasvaa 
koko ajan. Vaikka laitoshoitoa vä-
hennettäisiin aktiivisesti ja suhteel-
lisesti, niin voi olla, että volyymina 
laitos hoitoa joudutaan lisäämään. On 
mahdoton yhtälö, että pitäisi raken-
taa kymmeniätuhansia uusia laitos-
paikkoja, Mäki-Lohiluoma pohtii.

Innovatiivisuutta kaivataan

Mäki-Lohiluoma on avoin innovatii-
visuudelle ja uusille ideoille. Innova-
tiivisuutta tarvitaan kaikkien niiden 
haasteiden ratkaisemiseen, joita kun-
tasektorilla ja koko yhteiskunnalla on 
edessään.  Mäki-Lohiluoma myös ar-
vioi, että subjektiivisten oikeuksien 
myöntäminen vanhuksille ehkäisisi 
innovatiivisuutta. Innovatiivisuudelle 
pitää antaa tilaa ja mahdollisuuksia.

– On yksinkertaisesti mahdoton-
ta, että kunta yksin selviytyisi kaikis-
ta niistä palveluhaasteista, joita tu-
levaisuudessa on. Omassa työssäni 
törmään joka päivä siihen, että kun-
nille annetaan yhä enemmän vas-
tuuta ja tehtäviä. Siihen pitäisi liit-

tyä myös se, että kunnille annetaan 
resurssit ja mahdollisuudet toteuttaa 
nämä haasteet.

Mäki-Lohiluoma hakeekin vastauk-
sia tuleviin haasteisiin vertaistues-
ta ja vertaispalvelusta, vapaaehtois-
työstä sekä ennaltaehkäisevästä työs-
tä sekä teknologiasta. Myös ihmisen 
oma vastuu itsestään ja siitä, että tuki-
järjestelmät ovat olemassa ihmisen 
vanhetessa, korostuvat tulevaisuu-
desta entistä enemmän – erityisesti 
haja-asutusalueilla. 

– Omaehtoista tekemistä ja itses-
tä vastuunottamista pitää tukea niin 
paljon kuin mahdollista. Tietenkään 
ketään ei pidä jättää järjestelmien 
ulko puolelle.

Laitoshoitoa tarvitaan tulevai-
suudessakin, mutta olisi tärkeää, et-
tä ikäihminen pääsisi myös laitos-
hoidosta kotiin. Kotona asumisen 
avuksi tarvitaan erilaisia tukijärjes-
telmiä ja yhteiskunnan infrastruktuu-
ria. Palvelujärjestelmät ja palvelu talot 
pitää rakentaa keskuksiin, ei haja-
asutus alueille.  

Suomessa on ollut vahva vapaa-
ehtoistyön perinne, mutta se on nyt 
rapautumassa. Mäki-Lohiluoma kaa-
vailee, että kouluissa voitaisiin oppi-
laat tutustuttaa vapaaehtoistyöhön, 
vähän samaan tapaan kuin nyt on 
työelämään tutustumista. Myös yh-

teisöllisyyden tukeminen olisi tärkeä-
tä. Mäki-Lohiluoma myös huomaut-
taa, että esimerkiksi Yhdysvallois-
sa vapaaehtoistyöllä on huomatta-
vasti isompi merkitys kuin Suomes-
sa. Yhdysvalloissa vapaaehtoiset si-
toutetaan ja heillä on myös vastuu 

siitä, että he todella tekevät vapaa-
ehtoistyötä. Suomessa vapaaehtois-
työssä on tapahtunut professionaa-
listumista, ja tämä on toisaalta taa-
sen sulkenut aidon vapaaehtoistyön 
mukaantuloa.

– Vapaaehtoistyö parhaimmillaan 
antaa ihmiselle sisältöä elämään. 

Kunnan olemus 
pitää miettiä uusiksi

Perinteisesti ihmiset identifi oivat 
itsensä jonkin kunnan asukkaaksi. 
Kunta on se alue, jossa asutaan ja 
jossa ihmiselle tuotetaan palvelut. 
Kuntaraja on myös ollut palvelu-

”Omaehtoista 
tekemistä ja itsestä 
vastuunottamista pitää 
tukea niin paljon kuin 
mahdollista.

Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry

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

HUOLENPITOA JA TURVALLISTA
PALVELUASUMISTA 

SEKÄ 
KOTIHOITOPALVELUJA 

JOENSUUSSA

Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry
Ruoritie 1, 80160 Joensuu
Puh. (013) 264 120
Faksi (013) 264 1290
www.jhoiva.fi
Sertifiointi koskee palveluasumista ja ateriapalveluita
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jen saamisen raja. Nyttemmin kun-
ta-alue on enemmänkin työssäkäyn-
tialue. Mäki-Lohiluoma korostaa, et-
tä tulevaisuudessa ihmiset hakevat 
palveluja yli kuntarajojen. Nykyään 
kunta on enemmänkin ihmisten toi-
minnallinen alue. Kunnan ja kuntien 
merkitys ei sinänsä katoa. 

– Palvelujen hakeminen yli kunta-
rajojen tulee yleistymään. Tämä mer-
kitsee, että pitää miettiä uusiksi kun-
ta ja kunnan rooli.

Mäki-Lohiluoma arvioi, että palve-
lujen ylin järjestämisvastuu säilyy jat-
kossakin kunnilla. Mutta palvelujen 
järjestämisessä tapahtuu uudelleen-
organisoitumista. Yritysten määrä 
kasvaa, mutta eniten ehkä järjestöt 
joutuvat miettimään omaa rooliaan 
– vapaaehtoistyölle on olemassa mo-
nia muitakin toimintatapoja kuin jär-
jestö. Parhaimmillaan ihmiset ovat si-
toutuneet vuosikausiksi jonkin jär-
jestön toimintaan – nykyään ihmi-
set ovat lyhytjännitteisempiä. 

Mäki-Lohiluoma kertoo, että Suo-
messa on noin 700 asumiskeskitty-
mää, joissa asuu yhteensä noin 90 
prosenttia suomalaisista. Hän ko-

rostaa, että olisi tärkeätä, ettei syn-
tyisi hallitsematonta muuttoliikettä 
keskuksiin. Hallitsematon muutto-
liike vaikeuttaisi palveluiden järjes-
tämisestä niin keskuksissa kuin ha-
ja-asutusalueilla. Palveluiden turvaa-
minen on tietenkin keino, jolla ihmi-
set saadaan pysymään kotiseuduil-
laan. Miten palvelut turvataan, on tie-
tenkin se suuri kysymys, eikä siihen            
Mäki-Lohiluomalla ole yksiselittistä 
ja tyhjentävää vastausta. Muuttuvia 
elementtejä ja avoimia kysymysmerk-
kejä on paljon. Koko yhteiskunnal-
ta ja kaikilta yhteiskunnallisilta toimi-
joilta tarvitaan kokonaisvaltaista nä-
kemystä siitä, miten yhteiskunta sel-
viää tulevista haasteista ja mikä on 
koko yhteiskunnan etu.

Suomalaisen yhteiskunnan haas-
teita pohditaan nykyään laajalla rin-
tamalla. Esimerkiksi Sitralla on oma 
”Kuntaohjelma 2009-2013”, jon-
ka puitteissa kehitetään mm. kunta-
palvelukeskuksia.  Ajatus  on se, et-
tä kuntien ja kuntayhtymien tieto-
tekniikka- sekä henkilöstö- ja talous-
hallintopalvelut organisoidaan kun-
tien omistamiin palvelukeskuksiin. 
Palveluja uudelleen organisoimal-
la vapautuisi henkilökuntaa hoito-
työhön ja kunnan ydintoimintoihin. 
Myös Suomen Kuntaliitto valmiste-
lee omaa ”Uusi kunta 2017” -ohjel-
maa, joka julkistettaneen ensi syk-
synä.

Teknologia käyttäjälähtöiseksi

Mäki-Lohiluomalla on monipuoli-
nen tausta erilaisista kehitystehtävis-

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

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

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

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

tä. Aikaisemmin hän työskenteli mm.  
Sitrassa kehitysjohtajana. Koulutuk-
seltaan hän on valtiotieteen lisen-
siaatti ja hallintotieteiden maisteri. 
Mäki-Lohiluomalla on selkeä näke-
mys teknologiasta: teknologiaa tar-
vitaan, jotta suomalainen yhteiskun-
ta ja kansalaiset selviävät nykyisistä 
ja tulevista haasteista. Monenlaiset 
asumista, yhteydenpitoa ja asioimista 
helpottavat teknologiat yleistyvät ja 
ovat suorastaan välttämättömiä joka-
päiväisen elämän kannalta.

– Joku voi ajatella, ettei eläkkeel-
le jäädessään tarvitse enää opetel-
la uutta teknologiaa. Oikeastaan se 
on päinvastoin; turvatakseen palve-
lut myös tulevaisuudessa pitää oppia 
käyttämään teknologiaa. Se on vähän 
kuin uuslukutaito.

– Teknologiaa on ajateltu insinööri-
vetoisesti ja ollaan oltu kiinnostunei-
ta uusista ratkaisuista ja uusista vem-
paimista. Teknologiaa pitäisi lähestyä 
käyttäjälähtöisesti ja käytettävyyden 
näkökulmasta. Teknologian kehittä-
misessä voisi ottaa mallia pelimaail-
masta; että olisi erilaisia tasoja. Kun 
oppii tason 1, voi siirtyä tasolle 2 ja 
niin edelleen. Samalla siihen liittyy 
oppimisprosessi ja teknologia opet-
taa käyttäjäänsä. Mutta jos tulee toi-
meen tasolla 1, niin voi käyttää vain 
sitä, Mäki-Lohiluoma korostaa.

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Teknologiaa 
pitäisi lähestyä 

käyttäjälähtöisesti 
ja käytettävyyden 

näkökulmasta.

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

.
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Siivoilin tässä eräänä päivänä taas taval-
lista tarkemmin. Lastenlapset olivat tu-
lossa kylään. Samalla kuuntelin radiota. 
Haastattelija katseli päiväkodissa lasten 
askartelua – vessapaperirullat olivat siinä 
saamassa uutta hahmoa. Hän kyseli mel-
kein liikutusta väräjävällä äänellä, onko 
lama jo mennyt niin pitkälle, että ”oikei-
ta” materiaaleja ei enää voida ostaa, kun 
pitää säästää.

Voi siskot! Oikein tuohduin, ja moppi 
sai uutta vauhtia. Toivottavasti ei koskaan 
edes tule sellaista korkeasuhdannetta, et-
tä lapset eivät voisi keksiä uuden laista 
käyttöä arjen tavaroille. Kyllä vessapape-
rirullat ja jugurttipurkit ovat ihan oikeita 
hienoja materiaaleja lasten loputtomalle 
luovuudelle. Minäkin olen keräillyt kaik-
kea tuollaista, kuten kimaltavia edellis-
vuoden joulukortteja, ja vienyt niitä Ju-
hon ja Villen päiväkoteihin tervetulleina 
uusiokäyttöön. Monet pitkät leikit on ko-
tona levitetty olohuoneen lattialle maito-
purkkikaupunkeineen ja vessapaperirul-
latraktoreineen 

Ja samalla ajatus lentää meidän van-
hojen pariin. Mieleen tuli anoppini, tuo 
vahva ja omaperäinen nainen. Eikö juuri 
anoppini kauhukuva tulevaisuudestaan 
ollut, että hän joutuu istumaan jossakin 
laitoksessa ja askartelemaan vessapaperi-
rullien kanssa. Tähän kuvitelmaan kuu-
lui lisäksi se, että joku ystävällistä tees-
kentelevä hoitaja tulisi hänelle söperte-
lemään: ”Mitäs me nyt askartelisimme, ei-
kö meitä nyt oikein huvita tämä tontun te-
keminen?” Anopista on nyt jo aika jättänyt. 
Hän pääsi toivomallaan tavalla pitkän elä-
mänsä päähän, saappaat jalassa, niin kuin 
hän itse sen ilmaisi. Mutta hänen kuvitel-
mansa oli hyvin elävä, ja epäilenpä, että ai-
ka moni jakaa sen. Miksi vessapaperirulla 
muuttuu nyt mielikuvissa nöyryytyksek-
si ja häpeäksi?

Mikään ikäryhmä ei ole niin monen-
kirjava kuin juuri me vanhat ihmiset. 
Me emme totisesti ole mitään harmaa-
ta, saman kaltaista massaa. On korkea ai-
ka ravistella tuollainen kielikuva taivaan 
tuuliin. Me vanhat olemme todella hete-
rogeeninen ryhmä. Jokaisella on muka-
naan oma elämäntarinansa ja sen kaikki 
kerrostumat. Me kuljetamme mukanam-
me lapsuutta ja nuoruutta, kaikkia niiden 
kokemuksia. Meissä on nuoren tytön tai 
nuorukaisen mieltymyksiä, aikuistumis-
ta ja vastuunottoa. On vaihdevuosia, vä-
hittäistä vanhenemista, erilaisia elämän-
kohtaloita, erilaisia terveyden tiloja. Ikään-
tyminen on kerroksellista. Jokaisella elä-
män kerrosten kierteellä on mukaan tart-
tunut erilaisia tottumuksia, arvostuksia, 

näkemyksiä ja tarinoita. Miten näistä ai-
neksista voisikaan syntyä mitään yhden-
mukaista vanhuutta? 

Toki kerrostumissa on myös yhteisiä 
kokemuksia. Ehkä yhdistävimpiä näistä 
ovat sukupolvikokemukset. Tutkijat ovat 
nimenneet meistä suomalaisista eri suku-
polvia suhteessa maamme kohtaloihin ja 
kehitykseen. Minä synnyin sodan aikana 
sotaorpona, näin ensimmäisen appelsii-
nin kymmenvuotiaana ja koin nuoruute-
ni 1950-luvulla itse ommelluissa vaatteis-

sa. Voi olla, että meidän kohortin on vaikea 
nähdä ruokaa heitettävän pois ja vaikea 
sopeutua muodin kertakäyttökulttuuriin. 
Pullamössösukupolveksi nimitetylle jou-
kolla tämä kaikki on taas itsestäänselvyyt-
tä. Silti erilaisuudet kohorttien sisällä ovat 
suurempia kuin yhteneväisyydet.

Ikääntymisen kerroksellisuus ja ikä-
ihmisten heterogeenisuus täytyy ottaa 
huomioon aina vanhoista puhuttaessa. 
Aivan erityisesti se vaikuttaa palvelujen 
suunnitteluun ja niiden tarjontaan. Meillä 
ikäihmisillä on erilainen sosiaalinen taus-
ta. Meidän koulutuksemme on kulkenut 
eriarvoistavaa latua toisin kuin lapsilla tä-

nään. Meidän työkokemuksemme kulkee 
vahvasti mukana. Tässä suomalaiset van-
hat naiset poikkeavat muusta maailmasta: 
meillä jäätiin kokopäivätyöhön sodan jäl-
keen. Mainio yhteispohjoismainen tutki-
mus Gamla kvinnor i Norden, Vanhat nai-
set Pohjolassa  kuvaa suomalaisia naisia 
sitkeiksi ja olosuhteisiinsa tyytyväisiksi, 
kun taas muissa sodan vähemmän runte-
lemissa naapureissa naisista kasvoi valit-
televia ja tyytymättömiä vanhuksia. Mei-
dän ikäihmisten harrastukset ovat erilai-
sia. Meidän kulttuuriset mieltymyksemme 
ovat todella kirjavia laidasta laitaan. 

Itse asiassa kysymys on palvelujen koko 
kulttuurista laajasti ymmärrettynä. Miten 
kerrokselliseen, monimuotoiseen ikäänty-
miseen voitaisiin tarjota vain yhden mal-
lin palveluita? Miten palveluissa voitaisiin 
olettaa, että samanlainen kuuluu ja kel-
paa kaikille? Päinvastoin palvelujen ko-
ko perusajatuksen, koko palvelukulttuu-
rin pitäisi lähteä avarasta, yksilöllistetystä 
näkökulmasta. Vanhusteknologian piiris-
sä on pitkään puhuttu uudesta haastees-
ta, jonka nimi on ”mass individualisation”, 
siis massatuotteiden yksilöllistämisestä, 
joukkomittaisesta palvelujen ja tuottei-
den tarjonnasta tavalla, joka voidaan yk-
silöllistää erilaiseksi jokaisen käyttäjän tar-
peiden mukaan. Kuulostaa monimutkai-
selta, mutta on silti mahdollista, ja välttä-
mätöntä. Eikä nyt puhuta  pelkästään in-
sinöörien haasteesta uusien kapineiden 
suunnittelussa, vaan kaikesta palvelujen 
tarjonnasta.

Uskonpa, että anopin kauhukuva läh-
tee samankaltaistamisen pakkopaidasta: 
siinä missä joku toinen vanha rouva as-
kartelee iloisesti ja luovasti vaikka millä 
aineksilla, toiselle se on myrkkyä. Anop-
pi ei ollut mikään pikkusievän ystävä, hä-
nen kulttuurinsa oli henkevää seuruste-
lua ja välillä kipakkaa väittelyä. Lastenlap-
set oikein nauttivat tilanteista, jossa pääsi-
vät väittelemään hänen kanssaan yhteis-
kunnallisista ja poliittisista näkemyksistä. 
Ajatus hänestä itsestään ikään kuin avut-
tomana toisten armoilla, kulttuurisen pak-
kosyötön uhrina oli hänelle puistattava. 
Vessapaperirullasta ei ollut kyse. Ei hän 
ollut olevinaan liian hieno arjen iloihin ja 
tarpeisiin, vaan tilanteen virityksestä. Kult-
tuurista, jossa yksilöllisyydelle ei olisi sijaa, 
jossa omaa valintaa ei olisi ja jossa vas-
taansanominen tulkittaisiin häijyydeksi 
tai sairaudeksi.    

Sellaista hoivan kulttuuria me vanhat 
emme hyväksy. Me vaadimme moninai-
suutta ja valinnan mahdollisuutta koko 
elämään, loppuun asti.

Mitäs me nyt askartelisimme?
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Tämän vuoden alussa toteutui 
Naantalin seudulla neljän kun-
nan liitos, jossa Rymättylä, Meri-
masku ja Velkua liittyivät Naan-
taliin. Velkuan entinen kunnan-
johtaja, nykyinen Naantalin 
saaristoasiamies   Tiina Rinne-
Kylänpää sekä Naantalin hen-
kilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen 

Saaristo-Naantalin kokemukset kuntaliitoksesta:

Henkilökunnan 
osallistuminen 
on tärkeää 

kiittelevät kuntaliitosta erityi-
sen onnistuneeksi.

– Kuntien henkilö kunnan 
osallistumisen merkitys 
suunnittelu   vaiheessa ja sitout-
tamisessa on äärettömän tär-
keää, jotta kunta liitos onnis-
tuu, henkilöstö päällikkö Tuula 
Lehtinen korostaa.

Naantalin kaupungissa on 1.1.2009 
voimaanastuneen kuntaliitoksen jäl-
keen noin 18 600 asukasta. Pinta-alal-
taan Saaristo-Naantali on yksi Suo-
men suurimpia kuntia, 644 neliö-
kilometriä.  

– Jo ennen kuntaliitosta alueen 
kunnat tekivät tiivistä yhteistyötä; eri-
tyisesti Naantali, Rymättylä ja Meri-

Saaristoasiamies Tiina Rinne-Kylänpää ja henkilöstöpäällikkö Tuula Lehtinen velkualaisessa Palvelukeskus Kummelis-
sa. Taustalla hankekoordinaattori Tiina Kivioja ja projektipäällikkö Outi Tikkanen.
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masku. Kunnilla oli mm. yhteinen 
terveyskeskuskuntayhtymä, ja esi-
merkiksi henkilöstöä koskevat sisäi-
set ohjeet olivat yhteneväiset. Vel-
kua oli enemmän ”kallellaan” Rai-
sion suuntaan, Tuula Lehtinen ja 
Tiina Rinne-Kylänpää kertovat.

Aloite kuntaliitoksesta tuli yllät täen 
ja odottamattomalla tavalla: Rymät-
tylän valtuusto yksinkertaisesti päätti 
keväällä 2007, että kunta liittyy Naan-
taliin.  Selvitysten jälkeen nähtiin jär-
kevänä neljän kunnan liitos: Naanta-
li ja kolme saaristokuntaa.  Saaristo-
kunnille suomenkielisyys on erittäin 
tärkeä identiteettitekijä; Lehtisen ja 
Rinne-Kylänpään mukaan kielirajat 
ovat saaristolaisille tiukat. Sen sijaan 
kuntien yhteistyön kannalta kielirajat 
eivät ole niinkään merkityksellisiä. 

– Kun katsoo karttaa, niin se ker-
too paljon. Tämä on tiivis alue ja 
tässä yhdistyi koko suomenkielinen 
saaristo Kustavia lukuun ottamatta. 
Yhdistyminen sujui harvinaisen yksi-
mielisesti huolimatta kuntaliitoksen 
nopeasta aikataulusta. Kaikkien kun-
tien valtuustot olivat lähes yksimieli-
siä, Lehtinen huomauttaa.

Kuntien henkilökunta tiiviisti 
mukana neuvotteluissa

Lehtinen ja Rinne-Kylänpää korosta-
vat, että kuntien henkilökunnan kuu-
leminen kuntaliitosprosessin kaikis-
sa vaiheissa oli kuntaliitoksen onnis-
tumisen kannalta erittäin tär keää. 
Kuntien henkilökunnan mielipiteitä 
kuultiin etukäteen, ja henkilökunnan 
edustaja oli mukana kaikissa neuvot-
teluissa. Henkilöstöpäällikkö Tuu-
la Lehtinen kiersi henkilökohtaises-
ti kaikki työpisteet ja teki sopimuk-
set. Myöskin kuntien pienuudesta – 
kaikki tuntevat toisensa – oli varmas-
ti etua; kuntien asukkaiden tarpeet 
tunnetaan hyvin.

– Mielestäni tehtiin viisaasti siinä, 
ettei liitosta tehty isoimman ehdoil-
la, vaan liitos tehtiin yhteisistä lähtö-
kohdista. Kaikki näkivät, että tästä 
kokonaisuudesta on hyötyä, Lehti-
nen arvioi.

Tietenkin kuntaliitosta kohtaan oli 

erilaisia pelkoja kuntien asukkaiden 
ja henkilökunnan keskuudessa. Kun-
tien asukkaat pelkäsivät palveluiden 
puolesta, kuntien henkilökunta eri-
tyisesti omasta tulevaisuudestaan – 
pelättiin esimerkiksi ”pakkosiirty-
mistä” Naantaliin. 

Velkualla esimerkiksi on erityi-
nen Velkuan Kummeli ry:n ylläpitä-
mä Palvelukeskus Kummeli. Samas-
sa rakennuksessa on kunnan kirjas-
to, lasten päivähoito, terveydenhoi-
tajan ja lääkärin vastaanotto, lounas-
kahvila sekä vanhusten ja vammais-
ten palveluasuntoja. Velkuan kunta 

on ostanut palveluja Velkuan Kum-
meli ry:ltä. Kummeli työllistää noin 
kymmenen ihmistä.

– Kunnissa oli ennen liitosta sellai-
nen pelko, että Rymättylässä loppuu 
terveysasema, Merimaskussa loppuu 
terveysasema, Kummeli loppuu. Yk-
sikään peloista ei toteutunut, Lehti-
nen korostaa.

Kuntaliitoksen jälkeen Velkualla, 
Rymättylässä ja Merimaksussa on eri-
tyiset kunnalliset palvelupisteet, jois-
sa kuntalaiset voivat hoitaa asioitaan. 
Velkuan Kummeli jatkaa normaalis-
ti toimintaansa.

Velkualainen, pirteä ja energinen 85-vuotias Kerttu Haapala liikkuu mönki-
jällä.
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Hämeenlinnan suurten muutos-
ten vuoteen on kuulunut sekä 
kuntaliitos että organisaatio-
uudistus. Kaupunki kasvoi vuo-
denvaihteessa kertaheitolla se-
kä pinta-alaltaan että asukaslu-
vultaan, kun siihen yhdistyi viisi 
naapurikuntaa. Samaan aikaan 
organisaatiota muutettiin niin, 
että palvelujen järjestäminen ja 
tuottaminen eriytettiin.
Organisaatiouudistuksen jälkeen 
kaikki Hämeenlinnan vanhusväes-
tölle tarkoitetut palvelut on keskitet-
ty ikäihmisten lautakunnalle sekä ter-
veyspalvelut terveyden ja toimintaky-
vyn edistämisen lautakunnalle. Mo-
lempia johtaa aikaisemmin sosiaali- ja 
terveystoimen toimialajohtajana toi-
minut Jukka Lindberg, josta tuli uu-
distuksen jälkeen tilaajajohtaja. 

Lautakuntien tehtävänä on suun-
nitella ja tilata palvelut sekä osoittaa 
niille rahoitus. Palveluja tuottavat  se-
kä kunnallinen palvelutuotanto että 
yksityiset palveluntarjoajat

  – Järjestämisvastuun näkökulmas-
ta organisaatio on selkeytynyt, Jukka 
Lindberg sanoo kymmenen kuukaut-
ta uutta järjestelmää elettyään. Hänen 
mielestään on selvempää, kun toisil-
la on järjestämisvastuu ja toisilla to-
teuttaminen.

 – Se pakottaa myös tarkemmin 
miettimään, mitä tehdään, missä laa-
juudessa ja mitä palveluja. Lisäksi on 
vahdittava hintoja.

Hämeenlinnassa kuntaliitos ja organisaatiouudistus:

Palvelujen 
järjestäminen 
ja tuottaminen 
eriytetty 

Odotettavissa suuria 
rakenteellisia muutoksia

Kaupungin asukkaille ensimmäinen 
vuosi ei ole Jukka Lindbergin mukaan 
tuonut mitään dramaattista. 

 – Vanhat palvelut ovat jatkuneet 
samanlaisina kuin ennenkin, hän sa-
noo. Tilaajana hän kuitenkin on tar-
kastellut uudelleen kunnan palvelura-
kennetta, ja jatkossa on odotettavissa 
isoja rakenteellisia muutoksia erityi-
sesti ikäihmisten palveluihin.

 – Olemme päättäneet siirtyä 
palvelu asumispainotteiseen ympäri-
vuorokautiseen hoivaan. Vanhainko-
tipaikkoja vähennetään sekä tehos-
tetun palveluasumisen ja dementia-
hoivan asemaa vahvistetaan. Lisäksi 
pyritään purkamaan terveyskeskus-
sairaaloihin pakkautunutta hoivaa 
palveluasumisen suuntaan. 

Hämeenlinnaan liittyneeltä Hau-
holta on päätetty lakkauttaa yksi van-
hainkoti tulevan vuodenvaihteen jäl-
keen. 

– Samanaikaisesti kuitenkin valmis-
tuu uusia palveluasumisen yksiköitä, 
Lindberg muistuttaa.

Hämeenlinnasta lakkautetaan 2010-
2011 yhden vanhainkodin kaksi, ny-
kyään  hoivaympäristöinä vanho-
ja yksikköä. Tilalle rakennetaan 160 
tehostetun palveluasumisen ja de-
mentiahoivan paikkaa. Kaupungilla 
on kilpailutuksen tuloksena 16 pal-
veluntuottajaa, joista kolme on päät-
tänyt investoida ja rakentaa.

Tietenkin kuntaliitosta kohtaan 
on tyytymättömyyttä jonkin verran 
– on yksinkertaisesti mahdotonta, et-
tä kaikki olisivat sataprosenttisen tyy-
tyväisiä. Eniten tyytymättömyyttä on 
ehkä kuntien keskijohdossa. 

Vanhusten palvelut 
jopa paranivat

Uusi Saaristo-Naantali on monin ta-
voin erilainen kuin Naantalin kau-
punki ennen liitosta. Uudessa Naan-
talissa on paljon saaristoa, ja kaupun-
ki rakentaakin tulevaisuuttaan saa-
riston ja matkailun varaan. Jo ennen 
kuntaliitosta kaikki kunnat olivat 
muuttovoittokuntia, ja kehityksen 
uskotaan jatkuvan edelleen saman-
suuntaisena. Kaupunki mm. kaavoit-
taa runsaasti omakotitontteja.

Lehtinen ja Rinne-Kylänpää arvioi-
vat, että tavallisen kunnan asukkaan 
ja vanhuksen kannalta palvelut jopa 
paranivat kuntaliitoksen myötä.  Ko-
tisairaanhoito oli aiemmin terveys-
keskuksen alaista toimintaa ja ko-
tipalvelu kaupungin sosiaali toimen 
alaista. Tämän vuoden alusta on pe-
rustettu sosiaali- ja terveystoimen 
alaisuuteen uusi kotihoidon yksikkö, 
jossa on sekä kotipalvelu että koti-
sairaanhoito. Velkualla kävi aikaisem-
min lääkäri kerran kolmessa viikossa, 
tai sitten kunnan asukas saattoi käydä 
Raisiossa lääkärissä. Kuntaliitoksen 
myötä velkualaiset saivat omalääkä-
rin Naantalin terveys keskuksesta. Sa-
moin rymättyläläisten ja merimasku-
laisten palvelut paranivat, sillä isom-
massa organisaatiossa voidaan pa-
remmin järjestää ilta- ja yöhoitoa – 
samoin sijaisia on helpompi löytää.  
Merimaskussa pystyttiin lisäämään 
kirjaston aukioloaikoja kuntaliitok-
sen ansiosta.

– Tavallinen asukas tuskin edes 
huomaa arkielämässään, että kunta-
liitos on tapahtunut, Lehtinen ja Rin-
ne-Kylänpää kehaisevat.

Teksti ja kuvat:
Kari Uittomäki

Naantalin kartta:
Naantalin kaupunki/Ympäristövirasto

.
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Vanhainkodeista vapautuvat re-
surssit suunnataan kotihoitoon, jo-
ta pyritään vahvistamaan.

Lisäksi on panostettu paljon siihen, 
että Hämeenlinnassa olisi mahdolli-
simman paljon senioriasumista – yh-
teisöjä, joissa on turvallista ikääntyä 
ja jonne voisi hakeutua, kun on vie-
lä hyvässä kunnossa.

Tulevaisuuden haasteet liittyvät 
Lindbergin mukaan siihen, että pal-
veluketjut pystytään rakentamaan su-
juviksi; esimerkiksi  sairaalassaolon 
jälkeen pitäisi pystyä palaamaan ko-
tiin toimintakykyisenä. 

 – Moottorin pitää käydä aina ko-
tiinpäin. Emme halua laitostaa ihmi-
siä, Lindberg sanoo.

Rakennemuutos tarpeen 
ilman taantumaakin

Hämeenlinnan rakennemuutos ei 
Lindbergin mukaan suoranaisesti lii-
ty taantumaan. Se olisi pitänyt tehdä, 
oli taloudellinen tilanne mikä tahan-
sa. Taantuma on kuitenkin nopeut-
tanut prosessia.

– Palvelurakenne on viritettävä sel-
laiseen kuntoon, että se kestää ikäih-
misten määrän jyrkän kasvun. Nyt 
on huolehdittava, että annetut pal-
velut on hyvin resurssoitu. Jotta ra-
hat saadaan riittämään, on katsotta-
va, että rakenne sekä hinnan ja laa-
dun suhteet ovat oikeat.

  Lindberg tietää, että kaupunkilai-
sissa tulevat muutokset ovat aiheutta-
neet hämmennystä ja huolta, ja niis-
tä on paljon puhuttu monissa tilai-
suuksissa. Keskustelu on käynyt kuu-
mana varsinkin Hauhon lakkautetta-
van vanhainkodin ympärillä. Monet 
ovat kysyneet, säästääkö Hämeenlin-
na uusien kaupunginosiensa kustan-
nuksella.

– Ymmärrän hyvin kuntalaisten 
huolen. Meillä ei ole ollut tarpeeksi 
aikaa kertoa, että palvelut kyllä säily-
vät entisellä tasolla, vaikkeivat välttä-
mättä samassa paikassa. Hyvinvointi-
palvelut yritetään kuitenkin viedä la-
man yli, hän vakuuttaa ja olettaa, et-
tä kaupungin imago on tässä kohdas-
sa muutosta huonompi kuin palvelut, 

joita he järjestävät.
Muutosprosessi kestää Lindbergin 

mukaan vielä kauan.
– Tämä on sellainen kokonaisuus, 

joka ei ole koskaan valmis, Lindberg 
tuumii arvellen, että perusasiat saa-
daan kuntoon vielä tämän valtuus-
tokauden aikana.

”Taloudellinen tilanne 
lähivuosina erittäin tiukka”

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja   
Tapani Hellsten ei ole kovin posi-
tiivisen arvioidessaan vanhustenhuol-
lon tulevaisuuden resursseja.

– Taloudellinen tilanne tulee lähi-
vuosina olemaan erittäin tiukka, Hell-
sten huokaa.

Hellsten ei näe helpotusta tilantee-
seen, jossa kuntien tulot ovat rajusti 
supistuneet. Hänen mukaansa on vai-
kea millään palvelualalla nähdä tun-
tuvaa resurssien lisäystä. Päinvastoin 
nykyisiä resursseja joudutaan kohdis-
tamaan uudelleen.  

– Tavoitteena tietenkin on tehdä 
uudistuksia siten, että palvelujen vai-
kuttavuus lisääntyisi ja että ne voitai-
siin tehdä asiakaslähtöisemmin. 

Vanhustenhuollossa tämä tarkoit-
taa Hellstenin mukaan lähivuosina 
sitä, että laitospainotteisesta hoidos-
ta siirrytään kevyempiin palveluihin 
kuten kotona asumisen tukemiseen 
ja palveluasumiseen.

Kössi-säätiö linjaa omaa 
paikkaansa uudistuksessa

Hämeenlinnalaisella Kössi-säätiöllä  
on kaupungissa kaksi palvelutaloa. 
Kaurialan palvelutalo tarjoaa asun-
tojen lisäksi ateriapalveluja, myös ul-
kopuolisille. Lisäksi siihen sisältyy  
dementiahoitokoti. Larin Kyöstiko-
dissa on pelkästään palveluasuntoja. 
Kaikki asukkaat palvelutaloihin valit-
see kaupungin  SAS-ryhmä.

  Kössi-säätiöllä on vuodesta 1991 
alkaen ollut Hämeenlinnan kaupun-
gin kanssa ostopalvelusopimus, jo-
ka on voimassa vielä ensi vuoden. 
Sen jälkeen hekin osallistuvat kilpai-
lutukseen.

Säätiön palvelutalojen toiminnassa 

Hämeenlinnan organisaatiouudistus 
ja kuntaliitokset silti näkyvät jo nyt.

– Asukkaita voidaan valita myös 
uusilta alueilta, toimitusjohtajan vi-
ransijaisena toimiva Leena Koski-
nen sanoo. Koskinen on melkein 
kaksi vuotta toiminut tehtävässään 
vakituisen ollessa palkattomalla työ-
vapaalla. 

– Myös asukasmaksuja on tänä 
vuonna yhtenäistetty, ja yhteyshen-
kilöt ovat vaihtuneet.

Yhteistyö kaupungin kanssa on 
Koskisen mukaan sujunut hyvin ja 
neuvottelut käyty yhteisymmärryk-
sessä. Kössi-säätiön tavoitteena on 
tulevaisuudessakin vastata kaupungin 
kysyntään eli tarjota tehostettua pal-
veluasumista ja dementiahoitoa.

– Vanhustenhuollossa eletään mie-
lenkiintoisia aikoja, ja Kössi-säätiökin 
linjaa omaa paikkaansa tässä uudis-
tuksessa, Leena Koskinen sanoo.

Teksti ja kuva:
Ritva Mäkelä

Ulla Tsernov on halvaannuttuaan käy-
nyt Kaurialan palvelutalossa syömäs-
sä. Hän asuu vieressä sijaitsevasta 
kaupungin palvelutalossa ja saa tar-
vitsemansa palvelut niin, että pystyy 
asumaan yksin. 

.
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Ennaltaehkäisevien toimen-
piteiden merkitys ihmisen 
hyvin voinnille tiedostetaan 
nykyään yhä paremmin. Ene-
nevässä määrin myös tiedoste-
taan, että taiteella ja kulttuurilla 
on ennaltaehkäisevä merkitys.  
– Kulttuuri kuuluu hyvän elä-
män eväisiin. Se rikastuttaa, voi-
maannuttaa sekä hoitaa mieltä 
ja kehoa, Hanna-Liisa Liikanen 
korostaa.

VTT Hanna-Liisa, tuttavallisesti 
Assi, Liikanen on itse ahkera te-
atterissa ja näyttelyissä kävijä. Liika-
nen toteaakin, että kulttuuri ja taide 
ovat hyvin tärkeitä hänelle. Kuluvan 
teatteri syksyn kohokohdiksi Liika-
nen nostaa Helsingin kaupunginteat-
terin Elokuun,  Teatteri Jurkan Syys-
sonaatin ja Lilla Teaternin Körsbärsträd-
gårdenin, eli Kirsikkapuiston.  

– Anton Tsehovin sata vuotta sit-
ten kirjoittama näytelmä puree yhä. 
Kyllä vanhassa tekstissä on edelleen 
aineksia. Näytelmät myös osoittivat, 
että perheestä ja ihmissuhteiden kie-
muroista löytyy ikuisesti ammennet-
tavaa, Assi Liikanen ylistää.

Assi Liikanen kertoo myös maa-
laavansa tauluja sekä lukevansa työ-
hön liittyvien kirjojen lisäksi kauno-
kirjallisuutta, elämänkertoja ja tietys-
ti dekkareita.  

– Kari Hotakaisen Ihmisen osa on 
parasta pitkään aikaan.

Assi Liikanen korostaa, että kult-
tuuri ja taide voivat olla elämän laa-
dun kohottajia kenelle tahansa. Näi-

”Kulttuuri kuuluu 
hyvän elämän 
eväisiin”

den kysymysten parissa Liikanen on 
tehnyt töitä vuoden päivät laatiessaan 
opetusministeriön toimeksiannosta 
toimintaohjelmaa, jonka tavoittee-
na on terveyden ja hyvinvoinnin 
edistäminen kulttuurisin keinoin se-
kä osallisuuden lisääminen yksilön, 
yhteisön ja yhteiskunnan tasolla. 
Toiminta ohjelman taustalla on val-
tioneuvoston Terveyden edistämi-
sen politiikka ohjelma. 

Toki toimintaohjelman tematiikka 
on Liikaselle varsin tuttua jo hänen 
aikaisemmalta työ- ja opiskelu-ural-
taan.  Hänen väitöskirjansa vuodel-
ta 2003 on nimeltään Taide kohtaa elä-
män? Arts in Hospital -hanke ja kulttuu-
ritoiminta itäsuomalaisten hoitoyksiköiden 
arjessa ja juhlassa.

Arkielämä voi olla 
merkityksellistä ja mielekästä

Työstämässään toimintaohjelmassa 
Assi Liikanen korostaa arjen kulttuu-
risuutta. Hän painottaa, että oman 
elämän tunteminen merkityksellises-
ti ja mielekkääksi on edellytys henki-
selle, fyysiselle ja sosiaaliselle hyvin-
voinnille.

– Arjen kulttuurisuuden idea on 
se, että ihmiset löytäisivät omaan ar-
keensa mielekästä elämän sisältöä ja 
merkityksellisiä asioita. Vaikka kuin-
ka maailma murjoisi, niin kuitenkin 
kulttuurista ja taiteesta voi löytyä 
apua, jonka avulla jaksaa eteenpäin. 
Eikä sen tarvitse olla ihmeellistä te-
kemistä. Jo hyvän kirjan lukeminen 
voi antaa omaan elämään uusia mer-
kityksiä.

– Se, että tekee yhdessä muiden 
kanssa, on tehokasta terveydenhoi-
toa. Tällöin tulee sosiaalinen yhdessä-
olo ja yhteenkuuluvuuden tunne 
mukaan. Erityisen tärkeää  on,  että  
teke minen lähtee yhteisöstä ja yksi-
löistä itsestään.

Assi  Liikanen visioi, että jokainen 
voi olla sekä tekijä, näkijä että koki-
ja. Jokaisella on oikeus ja tasa-arvoi-
nen mahdollisuus itse tehdä taidet-
ta ja osallistua kulttuuritoimintaan 
– riippu matta asuin-, elin- tai työ-
paikasta ja koko elämänsä aikana,      
omien voimavarojensa mukaisesti. 
Tähän tarvitaan kuitenkin myös yh-
teiskunnan tukea.

– Jotta kulttuurin ja hyvinvoinnin 
edistäminen kulttuurin ja taiteen kei-
noin voisi toteutua yksilön tasolla se 
tarvitsee vahvistamista ja tukea myös 
yhteiskunnalta.  

– Tekemisen ei tarvitse maksaa pal-
jon. Jo hyvin vähällä rahalla, tai jo-
pa ilmaiseksi vapaaehtoisin voimin, 
voi saada paljon aikaan.

Kulttuurin terveys- ja 
hyvinvointivaikutukset 
huomioitava lainsäädännössä

Suomalaista sosiaali- ja terveyden-
huollon lainsäädäntöä ollaan uudis-
tamassa lähivuosina. Erityisen tärkei-
tä ovat terveydenhuoltolain uudis-
tus sekä sosiaali- ja terveydenhuol-
lon järjestämistä, kehittämistä ja val-
vontaa koskevat lakiesitykset, jotka 
tullevat eduskunnan käsittelyyn en-
si keväänä. Sosiaalihuoltoa koske-
va lakiesitys tullee eduskunnan kä-
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sittelyyn myöhemmin, mahdollises-
ti vuonna 2012. 

– Toivon, että näissä laeissa huo-
mioidaan myös taiteen ja kulttuurin 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä vai-
kutus.  Kun yksilö voi hyvin, niin sil-
loin myös yhteiskunta voi hyvin, Lii-
kanen korostaa.

Paitsi lainsäädäntöön, Liikanen ot-
taa kantaa ehdotuksessaan hallintoon 
ja rahoitukseen, julkisen, yksityisen 
ja kolmannen sektorin yhteistyöhön, 
tutkimuksen ja tietopohjan laajen-
tamiseen, koulutukseen vaikuttami-
seen sekä tiedon levittämiseen.

Toimintaohjelmassa 
on kolme osa-aluetta

Toimintaohjelman kansallisella, alu-
eellisella ja paikallisella tasolla toteu-
tettavat toimenpiteet keskittyvät kol-
meen osa-alueeseen. Ne ovat kult-
tuuri osallisuuden ja yhteisöllisyyden 

edistäjänä, taiteen ja kulttuuriin hyö-
dyntäminen sosiaali- ja terveyden-
huollossa sekä työhyvinvoinnin tuke-
minen taiteen ja kulttuurin keinoin.

– Työhyvinvointi on näistä uusin 
osa-alue, jossa terveyttä ja hyvin-
vointia voidaan edistää kulttuurin 
keinoin. Nykyisessä kiireisessä työ-
elämässä kulttuurista ja taiteesta voi-
daan löytää keinoja työssä jaksami-
seen ja taidetta on mahdollista hyö-
dyntää myös työterveys huollossa. 
Toimintaohjelmassa halutaan huo-
mioida myös työttömät siten, että 
kulttuurin avulla he pysyisivät kiin-
ni yhteiskunnassa ja olisivat aktiivi-
sesti mukana yhteiskunnan toimin-
nassa, Liikanen kertoo.

Taidetta ja kulttuuritoimintaa voi-
daan soveltaa ennalta ehkäisevässä 
työssä, hoitotyössä ja kuntoutukses-
sa sekä lääketieteessä ja psykiatrias-
sa. Nyt käynnissä oleva hanke kes-

kittyy erityisesti ennalta ehkäisyyn, 
mutta se liukuu osittain myös hoito-
työn puolelle.

Assi Liikasen työstämä ”Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimin-
taohjelmaksi 2010-2014” julkistetaan 
ensi vuoden tammikuussa.  (http://
minedu.fi /OPM/julkaisut).

Teksti ja kuva:
Kari Uittomäki

”Arjen kulttuurisuuden 
idea on se, että ihmiset 
löytäisivät omaan 
arkeensa mielekästä 
elämän sisältöä ja 
merkityksellisiä asioita.

.

Assi Liikasen mielipaikkoja Helsingissä ovat vanhat kulttuuriympäristöt. Kuvassa Assi Liikanen Unioninkadulla, taus-
talla Helsingin yliopiston rakennus.
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Vanhusten määrä lisääntyy suurten ikäluokkien 
tullessa eläkeikään. Tämä on haaste palvelujärjes-
telmälle. 

Harriet Finne-Soveri muis-
tuttaa, että hyvä ravinto ja 
kohtuulliset elintavat vai-
kuttavat myönteisesti elin-
ikään. Lisäksi geenit tiede-
tään merkittäviksi, mutta 
sattumakin puuttuu usein 
tapahtumien kulkuun.

Ikäihmisten palveluita koske-
vassa laatusuosituksessa on 
asetettu tavoitteeksi, että laitos-
hoidon osuus alenisi nykyisestä 
runsaasta kuudesta prosentista 
kolmeen prosenttiin 75-vuotta 
täyttäneistä.
– Vaikka resursseja vapautuu tällöin 
kotihoitoon, niin kodeissa asuu en-
tistä huonokuntoisempia.  Henki-
löstön määrää samalla vähenee ja 
dementoivat sairaudet lisääntyvät. 
Iso haaste on palveluiden järjestä-
minen niin, että sekä kotihoidossa 

Vanhusten 
saatava
hyvää hoitoa

olevat että huonokuntoisimmat tu-
lisivat hoidetuiksi. Voimavarat tulee 
uudelleen organi soida, Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen Ikäihmisten 
palvelut -yksikön johtaja  Harriet 
Finne-Soveri korostaa.

Kotihoidon lisäksi
tarvitaan laitoshoitoa

– Ikääntyneet kotihoidon tarvitsijat 
tulevat jakaantumaan kolmeen ryh-
mään. Henkilöstöä ja laitteita tar-
vitaan lievästi tai keskivaikeasti de-
mentoituneiden tueksi. He tarvit-

sevat apua arvaamattomasti ja en-
nakoimattomiin tarpeisiin. Omaiset 
kuormittuvat, kun arvaamattomuus 
kaatuu heidän harteilleen. Myös 
omaisten tarpeet tulee näin ollen 
huomioida palveluita järjestettäessä, 
Harriet Finne -Soveri muistuttaa.

Toinen ryhmä tulee tarvitsemaan 
vammaisuuden perusteella palvelui-
ta ja tukitoimia. Heistä osa saa hen-
kilökohtaista apua vammaispalvelu-
lain mukaan ja osa jää kyseisen lain-
kohdan ulkopuolelle, kun avun tar-
ve johtuu pääasiassa ikääntymiseen 
liittyvistä sairauksista ja toiminta-
rajoitteista.

– Arkipäivän asioiden hoitamiseksi 
tarvitaan teknologisia innovaa tioita. 
Kustannuslaskelmia tekemällä tul-
laan luultavasti huomaamaan, että 
teknologian kehittäminen tulee hal-
vemmaksi kuin laitoshoito.

Kolmas ryhmä ovat mielenterveys-
ongelmista kärsivät vanhukset. Van-
husten mielenterveyspalvelut ja van-
huusiän mielenterveysongel mien 
tunnistaminen ovat tällä hetkellä vä-
hiten resursoitu alue mielenterveys-
työssä.

Kotihoidon tarvitsijoiden lisäksi 
vaikeasti vammautuneista ja demen-
toituneista iäkkäistä henkilöistä on 
huolehdittava tulevaisuudessakin. 
Suomessa sairastaa tällä hetkellä va-
jaa 90 000 henkilöä keskivaikeaa tai 
vaikeaa dementiaa ja heidän määrän-
sä kasvaa väestön ikääntymisen seu-
rauksena. 

– Vaikeasti vammautuneet sekä 
demen toituneet tarvitsevat jonkin-
laista laitoshoitoa ja toiselta henki-
löltä lähes jatkuvasti apua. Tuntuu 
keino tekoiselta ajatella, että nämä ih-
miset selviytyisivät loppuelämänsä 
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kotona. Se edellyttäisi kaikille heille 
hoitajaa kotiin, joka tulisi liian kal-
liiksi. 

Lainsäädäntöä tulisi tarkistaa

– Väestön vanhenemisen aiheutta-
ma eettinen sekä taloudellinen mur-
ros täytyy sulavasti sovittaa yhteen. 
Poliittisin päätöksin ratkaistaan, 
millainen Suomi on tulevaisuudes-
sa. Terveys lakia ollaan uudistamas-
sa, mutta myös sosiaalilainsäädäntöä 
tulisi tarkistaa. Itselleen ja muille sai-
rauden tähden vaaraksi olevat henki-
löt saavat terveyslainsäädännön mu-
kaan apua, mutta itselleen epäedul-
lisia päätöksiä tekevät dementiasai-
raat putoavat lainturvan ulkopuo-
lelle. Ja jos dementiasairas on laati-
nut hoitotahtonsa viisi tai kymme-
nen vuotta sitten ja nyt sairautensa 
aikana haluai sikin tehdä toisin, niin 
miten henkilöstö tilanteen ratkaisee, 
Harriet Finne -Soveri kysyy.

Vaikeiden tilanteiden Finne-Sove-
ri ennustaa vain lisääntyvän niin ko-
deissa, sairaaloissa kuin palveluasun-
noissakin. Päätöksenteko monimut-
kaisissa asioissa on hankalaa ja hen-
kilöstön ei ole aina helppo löytää oi-
keaa toimintamallia.

– Lainsäädäntö ei toistaiseksi tue 
tarpeeksi henkilöstöä tällaisissa ti-
lanteissa.

Myös työlainsäädäntöä tarkista-
malla voitaisiin vastata vanhenevan 
väestön tarpeisiin, toiveisiin ja mu-
kanaan tuomiin haasteisiin. Hyvä-
kuntoisille eläkeläisille voisi avata 
ovet työelämään tarjoamalla mah-

dollisuuden tehdä töitä haluamas-
saan tahdissa ja joustavin työajoin. 
Moni haluaisi jatkaa työntekoa esi-
merkiksi osa-aikaisena tai tutustua 
aivan uuteen alaan.

– Tämä voimavara on toistaiseksi 
käyttämättä. Annettaisiin ihmisten 
tehdä halutessaan töitä, vaikka ovat 
eläkkeellä. Vapaaehtoisena työnteko 
ei tuntuisi taas riistämiseltä.

Innovaatiot ovat tervetulleita

Lainsäädännöllisten uudistusten li-
säksi Harriet Finne-Soveri perään-
kuuluttaa muitakin kehittämistoimia 
ja innovaatioita. Esimerkiksi turva-
palvelualalla tulisi kouluttaa henki-
löstöä dementiasta.

– Ja perhepäivähoidon esimerkkiä 
seuraten vanhoilla ihmisillä voisi olla 
paikka viettää yhdessä päivänsä sekä 
oma koti, johon palata illalla, Finne-
Soveri ehdottaa.

Finne-Soveri vielä miettii, mik-
si sosiaalinen media ei voisi kuulua 
vanhustenkin arkipäivään. Vanhus 
saisi yhteyden omaisiin, lääkäreihin 
ja toisiin vanhuksiin tietokoneen vä-
lityksellä.

– Turvatoimia vain pitäisi miettiä, 
jotta vanhukset eivät joutuisi rikol-
listen toimien kohteiksi avoimessa 
kommunikaatiossa, Harriet Finne-
Soveri pohtii.

Ikääntyvän väestön hyvinvoinnin 
turvaaminen vaatii luovia ratkaisuja 
ja käytännön sovellutuksia eri toimi-
joiden aikaansaamina. Uusilla inno-
vaatioilla voidaan ylläpitää tai lisätä 
yksilön toimintakykyä. 

Muutos on mahdollisuus
parempaan

Viimeisen kahdenkymmenen vuo-
den aikana saavutetut lisävuodet 
eliniässä ovat olleet toimintakykyisiä 
elinvuosia. Arvioiden mukaan eliniän 
piteneminen jatkuu edelleen.

– Mutta elinikä saattaa pidentyä 
nopeammin niin, että lisävuodet ei-
vät enää olekaan henkilölle toiminta-
kykyisiä elinvuosia. Siten sekä toi-
mintakykyisten että toimintakyvyl-
tään heikentyneiden vanhusten mää-
rä tulee lisääntymään. Toisaalta esi-
merkiksi dementiaa sairastavat van-
hukset tulevat pärjäämään paremmin 
ja pidempään kotona, kun demen tian 
hoidossa on edistytty. Muun muassa 
sellaiset lääkkeet on saatu siivottua 
pois valikoimasta, jotka kuormitta-
vat aivoja liikaa ja turhaan. Ja uudet 
tutkimukset tuovat koko ajan arvo-
kasta lisätietoa dementian hoitoon, 
Harriet Finne-Soveri sanoo.

Viime kesänä uutisoitiin, että yk-
sin asuvilla keski-ikäisillä on kaksin-
kertainen riski sairastua Alzheimerin 
tautiin tai muuhun dementoivaan sai-
rauteen myöhemmällä iällä kuin avio- 
tai avoliitossa elävillä. Tulos oli yksi 
dosentti Miia Kivipellon johtaman 
tutkimuksen tuloksista.

– Sosiaalisella vuorovaikutuksel-
la on siten suuri merkitys demen-
toivan sairauden ennaltaehkäisemi-
sessä ja sellaisen etenemisen hidas-
tamisessa.

Teksti ja kuva:
Mia Hemming

Käpyrinne ry  

www.kapyrinne.fi 
Tiedustelut  

puh.(09) 728 8800   
iidantupa@kapyrinne.fi  

Ilmattarentie 2, 00610 Hki  
Käpyrinteen Palvelutalo Käpyrinne tarjoaa monipuolisia 

ja laadukkaita  
hoito-, virkistys- 

ja kuntoutuspalveluja 
palvelutalossa ja kotona 
asuville ikäihmisille sekä 

ikääntyville 
omaishoitoperheille. 

Kantti ry
ikäihmisten kanssa keskellä 
Helsinkiä

Ikäihmisten hyvinvointikeskus
palvelutalo Kantin pysäkki
mielenterveyden tukipysäkki

www.kantti.fi
puh. (09) 4342 4833
Humalistonkatu 4 
00250 Helsinki

.
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Loppukiri-yhteisö on Vuoden Isovanhempi 2009 

Eri-ikäisten 
osallisuus on 
antoisaa
Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto on valinnut Vuoden Isovan-
hemmaksi Helsingin Arabian-
rannassa sijaitsevan Loppukiri 
-yhteisön. Loppukirissä toteu-
tuu suomalainen yhteisöasumi-
nen ja yhteisöllisyys parhaim-
millaan. 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
vuoden 2009 yleisteemana on vapaa-
ehtoisuus ja yhteisöllisyys. Aktiiviset 
Seniorit ry:n perustamassa ja raken-
nuttamassa yhteisöllisen asumisen 
Loppukiri-talossa asuu monta iso-
vanhempaa.  Loppukirissä asukkail-
la on oma rauha sekä mahdollisuus 

yhteis toimintaan ja seurusteluun. 
Loppukirin yhteisöllisyys oli tärkeä 
peruste valittaessa Vuoden Isovan-
hempaa 2009.

Loppukirissä näkee usein lapsen-
lapsia ruokailemassa ja muutenkin 
taloon tutustumassa. Liikuntatila 
on monille lapselle mieleen.  Asuk-

Joukko Loppukiri-yhteisön isovanhempia kokoontui lastenlastensa kanssa Loppukiri-talon 
terassille. Koleasta säästä johtuen varsinkin lapsia hytisytti.



VANHUSTENHUOLLON UUDET TUULET 7/2009 17

kaiden lapset ja lapsenlapset voivat 
myös osallistua talon tapahtumiin, 
kuten kesäretkiin. Eri-ikäisten ihmis-
ten osallisuus on antoisaa!

Loppukiriläiset alkavat tuntea tois-
tensa lapsenlapset. Lastenlapsista 
taas on hienoa huomata, että mum-
milla ja vaarilla on muitakin ihmisiä 
ympärillään – vaikka oma perhe on 
tietenkin tärkein. 

Sosiaalisia isovanhempia

Loppukirin valinta Vuoden 2009 
Vuoden Isovanhemmaksi tuottaa 
iloa talossa asuville.

– Otamme valinnan tunnustukse-
na ja olemme ihan tohkeissamme. 
Sosiaa lisia isovanhempiahan me 
kaikki olemme: iloitsemme nuorten 
menestyksestä ja kannamme huol-
ta heidän tulevaisuudestaan tässä 
nopeas ti muuttuvassa maailmassa, 
Aktiiviset Seniorit ry:n puheenjoh-
taja Irma Peiponen kiteyttää.

Irma Peiposella on neljä lasten-
lasta. Peiponen kertoo, että vaikka 
senioritalon asukkaat elävät ikäihmis-
ten yhteisössä, niin he eivät katkais-
seet mitenkään suhteita perheeseen 
ja sukuun. Päinvastoin suku vain laa-
jenee. 

– Lastemme ja lastenlastemme 
kautta olemme vanhetessammekin 
kiinni tässä maailmassa, valmiita kan-
tamaan oman kortemme suomalai-
sen yhteiskunnan rakentamisessa. 

Aika menee nopeasti

Irma Peiposen lisäksi Loppukirissä 
haastatellut isovanhemmat Beada 
Rouhuvirta, Pirkko Järvi, Heikki 
ja Taru Kettunen, Aino Pilvola ja 
Tuula Kauppila kertovat kuin yh-
destä suusta omasta isovanhemmuu-
destaan: lastenlapset ovat heille hy-
vin tärkeitä ja he viettävät hyvin mie-
lellään aikaa lastenlasten kanssa. Iso-
vanhemmat oppivat lastenlapsilta hy-
vin paljon: positiivisuutta, asennetta 
elämään, aitoutta, viisautta ja elämän 
jatkuvuutta.

Beada Rouhuvirta on kuuden lap-
sen mummo. Beada tapaa lapsenlap-
siaan vaihtelevasti, milloin kerran vii-

kossa, milloin kahdesti kuukaudes-
sa.

– Meillä on yhteisiä harrastuksia. 
Kesäisin käymme koko sakilla ret-
killä. 

Beada haluaa keskustella jälkikas-
vun kanssa esimerkiksi elämän ar-
voista, kuten tasa-arvosta ja erilai-
suuden hyväksymisestä. 

– Arvojen siirtäminen ja mennei-
den tapojen kertominen on mieles-
täni mummojen ja vaarien tehtävä. 
Maailmahan on muuttunut paljon. 
Nykylapset tietävät, mitä ovat kän-
nykät ja tietokoneet, mutta eivät he 
voi kuvitellakaan, millaista elämä oli 
minun lapsuudessani.

Beada on huomannut sen, että las-
tenlapsista näkyy ajan kuluminen.

– Lapset kasvavat pituutta, aika 
menee nopeasti. Tulevaisuutta ja po-
sitiivisuutta – sitä lapsenlapset tuo-
vat meille, Beada sanoo.

Asennetta elämään

Heikki ja Taru Kettusella on viisi 
lastenlasta. 

– Isovanhemmuus on lastenlasten 
arkeen osallistumista. Se on hoita-
mista ja harrastuksiin viemistä, Heik-
ki kertoo. 

Taru Kettunen sanoo olleensa on-
nellinen siitä, että hänestä tuli mum-
mu ennen kuin hän täytti 50 vuot-
ta.

– Työni puolesta olen kesät va-
paalla ja niinpä olen pystynyt hoi-
tamaan lastenlapsia vauvasta lähti-
en. Minusta tuntuu siltä, että olen 
enemmän lastenlasteni kanssa kuin 
mitä pystyin olemaan omien lasteni 
kanssa.    Omien lasten kanssa oli kii-
rettä; pyykinpesua, ruuanlaittoa, sii-
vousta. Mummina voin antaa lasten-
lapsille aikaa, Taru kertoo.

Lapset antavat vaarille ja mummil-
le elämän asennetta, välittömyyttä ja 
välittämistä. 

Tunnesuhde on tärkeä

– Kun olin lapsena mummolas-
sa ja tuli takaisin lähdön aika, niin 
mummo sanoi, että hänelle tulee ikä-
vä ja hän rupesi itkemään. Silloin en 

ymmärtänyt, mitä hän tarkoitti. Nyt 
ymmärrän mummoani, Pirkko Jär-
vi kertoo. 

Pirkko Järvellä on kolme lasten-
lasta. Tärkeintä Pirkon mielestä on 
luoda suhde lapsenlapsiin. Suhteen 
luominen on aloitettava silloin, kun 
lapset ovat pieniä.

– Lastenlasten kanssa oleminen on 
antoisaa ja vaativaa. Mietin usein, mi-
ten osaan parhainten vastata lasten 
tarpeisiin ja kysymyksiin, joita tulee 
paljon.

Pirkko Järven mielestä lapsilta voi 
oppia paljon. Heidän kauttaan ja hei-
dän avullaan saa uuden näkökulman 
arjen tavallisiin asioihin. Lastenlapset 
ovat Pirkon mielestä rikkaus.

– Elämä jatkuu. Heitä on aina ikä-
vä.

Lapsista oppii aitoutta

– Omien lasteni kanssa minulla oli 
aina kiire. Mummina voin olla lasten-
lasteni kanssa rauhassa ja nauttia hei-
dän seurastaan, Aino Pilvola kertoo. 
Pilvolalla on kaksi lastenlasta. 

– Teemme lastenlasten kanssa ki-
voja asioita. Käymme elokuvissa ja 
teatterissa.

Aino Pilvolan mielestä lapsenlap-
sista oppii aitoutta. Lapset ovat välit-
tömiä ja heissä on elämän iloa. 

Elämään viisautta

Tuula Kauppilalla on yksi  lastenlap-
si. Tuulan pojan Ola Sundellin mu-
kaan isovanhemmat ovat tärkeitä  lä-
heisiä ja luotettavia ihmisiä lapselle. 

– Äitini, siis Julian mummo, ri-
kastuttaa tyttäreni elämää, Ola Sun-
dell toteaa.

Tuula Kauppila on mielissään iso-
vanhemmuudestaan. Hänen mielestä 
hän voi opettaa lapsenlapselleen elä-
män viisautta ja turvaa.

– Olen kirjoittamassa parhaillaan 
kirjaa – sellaista ajatusten kirjaa. 
Lapsenlapseni Julia antaa inspiraa-
tiota. Hoidan Juliaa mielelläni, Tuu-
la Kauppila kertoo.

Teksti: Pirkko Jyväkorpi
Kuva: Kari Uittomäki

.
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Eläkeikäiset osallistuvat vapaaehtois-
toimintaan monella eri tavalla. Mo-
ni eläkeikäinen haluaa kodin ja lä-
hipiirin ulkopuolelle tekemään jota-
kin itselle mieluisaa tai hyödyllistä, tai 
osallistua itselle tärkeiden asioi den 
hoitamiseen yhdessä muiden kans-
sa. Eläkkeellä ollessa halutaan mie-
lekästä tekemistä. Oli toiminta sit-
ten yhdistysaktiivisuutta, vapaaeh-
toistyötä tai vaikkapa erilaisia har-
rastuksia, eläkeikäisten osallistumi-
sen tavat kuitenkin vaihtelevat. Toi-
mintaan myös sitoudutaan eri tavoin: 
yksi haluaa vain vähän toimintaa tai 
seurata sitä hiukan syrjästä, toinen 
kaipaa säännöllistä, muiden järjes-
tämää ohjelmaa, kolmas taas auttaa 
mielellään toiminnan toteuttamisessa 
ja neljäs osallistuu toiminnan suun-
nittelemiseen ja kantaa sen toteutu-
misesta vastuuta. Nämä neljä osallis-
tumisen tapaa – reunalla, rivissä, kes-
kellä ja vastuussa – tarjoavat yksilöl-
lisesti sopivan osallistumisen mah-
dollisuuksia eläkeiässä.

Reunalla 

Moni eläkeikäinen maistelee ensin 
tekemisen mieluisuutta: käy tutus-
tumassa ja kokeilemassa vaikkapa 
senioritanssia tai menee lipaskerää-
jäksi nälkäpäivänä. Joillakin on pal-
jon omaehtoista tekemistä – esimer-
kiksi ystävien kanssa tai kesämökil-
lä  – eikä järjestettyä toimintaa silloin 
mahdu ohjelmaan; välttämättä se ei 
edes kiinnosta. Osa eläkeikäisistä pi-
tää kuuntelijan ja katselijan roolista: 
kaikki eivät halua mennä sen enem-
pää mukaan. 

Rivissä 

Useimmat eläkeikäiset osallistuvat 

kuitenkin säännöllisesti johonkin 
vapaaehtoistoimintaan; ennen kaik-
kea tietysti harrastuksiin. Kun itseä 
kiinnostava toiminnan laji löytyy, sii-
tä tulee osa arkea: käydään yhteisellä 
sauvakävelyllä, tilkkutyöryhmässä tai 
esimerkiksi veteraanien kokouksessa 
seuraamassa ohjelmaa ja tapaamas-
sa muita. Jäsenyys monissa yhdistyk-
sissä tarjoaa juuri tätä: mahdollisuu-
den nauttia yleensä jonkun muun jär-
jestämästä toiminnasta. Esimerkiksi 
70-vuotias rouva kertoi viikko-oh-
jelmaansa kuuluvan eläkeläisyhdis-
tyksen järjestämää kantri- ja seniori-
tanssia sekä teatterikäyntejä ja mart-
tojen kuukausikokouksia.

Keskellä 

Osa eläkeikäisistä ryhtyi myös aut-
tamaan vapaaehtoistoiminnan jär-
jestämisessä. Tapasin esimerkiksi 
eläkeläis yhdistyksessä päivätanssien 
vapaaehtoisen järjestäjäringin: muu-
tama oli naulakolla vastaanottamas-

sa takkeja, kolme kahvilassa huoleh-
timassa virvokkeiden myynnistä, yksi 
vastasi tekniikasta ja lisäksi järjestys-
miehinä ja tavaroiden kuljettajina toi-
mi useita henkilöitä. Väkeä ringissä 
oli niin paljon, että vuoro osui koh-
dalle kerran kolmessa viikossa. Kes-
kellä osallistuminen tarkoittaakin iloa 
oman panoksen antamisesta yhdes-
sä tekemisen ja muiden tapaamisen 
lisäksi. 

Vastuussa 

Myös muut vastuulliset tehtävät – 
vaikkapa varapuheenjohtajuus yh-
distyksessä tai ryhmänvetäjän teh-
tävät harrastus- taikka vertaisryh-
missä  – ovat palkitsevia. Vastuun-
kantajat nauttivat sekä tehtävistään 
että yhdistyksen tai ryhmän aktiivi-
en tarjoamasta yhteisöstä. He koke-
vat oppineensa paljon. Vastuutehtä-
vissä toimiminen tarjoaa itsensä hyö-
dylliseksi ja tarpeelliseksi kokemisen 
tuntemuksia ja tyydytystä. Esimer-

Rivissä, reunalla j
– eläkeikäisten monet tavat osallistua

Vapaaehtoistoimintaan voi osallistua auttamalla vaikkapa eläkeläistanssien 
järjestämisessä.
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a vastuussa 
kiksi Punaisen Ristin paikallisyhdis-
tyksen sihteerinä toimiva 61-vuoti-
as nainen totesi, että on saanut mie-
lekästä, monipuolista ja mielenkiin-
toista työtä. Myös vapaaehtoistyös-
sä mukana olevat kuvaavat saavansa 
paljon toisten hyvinvoinnista huo-
lehtiessaan. 

Taustalla monta tekijää

Elämänkulku ja nykyinen elämän-
tilanne heijastuvat eläkeiässä osallis-
tumista koskeviin valintoihin; myös 
luonne on seikka, jonka moni eläke-
ikäinen mainitsee omaa toimintaa ja 
tekemisiä ohjaavaksi tekijäksi. Selvä 
enemmistö eläkeikäisistä kokee osal-
listumisen lisäävän omaa hyvinvoin-
tia: ”kun on pikkusen henkistä harrastus-
ta ja pikkusen käsillä tekoo, niin ehkä py-
syy henkisesti ja jopa kehollisesti vireempä-
nä pitempään”, arveli 71-vuotias mies. 
Toisaalta yhteiset asiat, oman yhtei-
sön hyvinvointi sekä toisten auttami-
nen ja halu olla hyödyksi motivoivat 
monia: eläkeläisyhdistyksessä aktiivi-
nen mies totesi, että osallistuminen 
on antoisaa, kun on ”reiluja ihmisiä ym-
pärillä, joiden kanssa on myös kiva tehdä 
kaikkea, josta sit vielä on hyötyä”. 

Eläkeikäisten osallistumisen 
tavat vapaaehtoistoiminnan 
kehittämisen kannalta

Kaikenlainen toiminta kotona, lähi-
piirissä ja niiden ulkopuolella on te-
kemistä, joka muokkaa eläkeiän ar-
kea ja tuo siihen mielekkyyttä. Vapaa-
ehtoisia etsivät yhdistykset ja järjestöt 
kilpailevatkin eläkeikäisten huomios-
ta muun mielenkiintoisen toiminnan 
ja siihen osallistumisen kanssa.

Eläkkeellä osallistutaan yksilöllises-
ti, jokainen omalla tavallaan ja omis-
ta lähtökohdistaan käsin. Kaikki ei-
vät ole valmiita sitoutumaan tiivii-
seen toimintaan, mutta osa eläkeikäi-
sistä pitää ahkeraa osallistumista ja 
vastuullisia tehtäviä hyvin antoisina. 

Eläkeikäisten mukaan saamiseksi toi-
minnan monipuolisuus ja joustavuus 
ovat tarpeen: kun eläkeikäinen itse tai 
yhdessä yhdistysten tai järjestöjen vä-
en kanssa voi yksilöllisesti räätälöidä 
itselleen sopivaa toimintaa, osallistu-
misen motivaatio lisääntyy. Esimer-
kiksi vapaaehtoistehtäviä esiteltäes-
sä tai eläkeikäisiä niihin mukaan hou-
kuteltaessa tehtäväkuvan yksilöllisen 
muokkaamisen mahdollisuus on etu. 
Parityö, vuorottelu tai esimerkiksi ke-
sämökkikauden tauko voivat nimit-
täin olla merkittäviä eläkeikäisten va-
paaehtoisuuteen sitoutumisen, ehti-
misen ja jaksamisen kannalta.

Eläkeikäisten osallistumista mo-
tivoi selvästi omasta hyvinvoinnista 
huolehtimisen halu. Niinpä vapaa-
ehtoisuuden markkinoinnissa kan-
nattaa nostaa esiin niitä asioita, joita 
vapaaehtoisena toimimisesta saa: hy-
vää mieltä, mielekästä ajankulua, ter-
veydellistä ja elämänlaadullista hyö-
tyä. Kenties voisi nykyistä selvem-
min myös muistuttaa, että tutkimuk-
set ovat osoittaneet osallistumisen ja 
vapaaehtoisuuden myönteisen suh-
teen terveyteen eläkeiässä – kuten 
osallistuvat eläkeikäiset itsekin ovat 
h u o m a n -
neet. 
A r t i k k e -
li perustuu 
Ikäinstituu-
tin Vavero-
hankkeessa 
tehtyyn etno-
grafi seen tut-
kimukseen.

Teksti: 
Ilka Haarni

Tutkija
Vavero-han-

ke, Ikä-
instituutti

Toimintaa ja laadukasta palveluasumista 
ikääntyville ja erityistä tukea tarvitseville

Kotihoivapalvelumme kautta kotitalous-
vähennyskelpoista apua kotiin

Kotimiespalvelut ja päiväkeskustoiminta 
omaishoidon palvelusetelillä

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

Kotipirtin palvelutalo 
Käräjätörmä 12, 33310 Tampere

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

KOTIPIRTIN PALVELUTALO
Ikääntyvän voimavarakeskus

Taidolla ja sydämellä – lähellä sinua

.
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Työyhteisöjen muuntamisen avulla 
etsittiin uusia auttavia käsiä ja resurs-
seja vanhustenhuoltoon, joka kuten 
tiedetään, kärsii työvoima pulasta.  
Samalla tavoitteena oli auttaa maa-
hanmuuttajataustaisia työntekijöitä 
ja vanhustenhuollon asiakkaita löytä-
mään paikkansa joko työntekijänä tai 
asiakkaana suomalaisessa vanhusten-
huollossa.   

Projektin kohderyhminä olivat 
projektin tarkoituksen mukaisesti 
vanhustenhuollon hoitoa ja palve-
luja tuottavat yhteisöt. Nämä yhtei-
söt valmennettiin ottamaan vastaan 
maahanmuuttajataustaisia työnteki-

KOTOUTUMINEN VANHUSTYÖHÖN -PROJEKTI 2007-2009

Monikulttuurisuus 
mahdollisuudeksi 
vanhustenhuoltoon 

jöitä ja asiakkaita. Kohderyhminä oli-
vat myös KOTO-projektiin mukaan 
valitut liiton jäsenjärjestöt eli Kantti 
ry (Helsinki), Kouvolan Korttelikoti-
yhdistys ry, Oulun Seudun Mänty koti 
ry, Palvelutaloyhdistys Koskenrinne 
ry (Kotka) ja Tampereen Vanhus-
palveluyhdistys ry. Näiden Vallin 
jäsen järjestöjen kanssa tehtiin tiivis-
tä vuorovaikutuksellista yhteistyötä 
niin valtakunnallisen kuin paikallis-
ten projektien tavoitteiden saavut-
tamiseksi.

Projektiryhmä koostui liiton suun-
nittelijasta ja paikallisten projektien 
projektivastaavista. Projektiryhmä 

kokoontui työkokouksiin 4-5 ker-
taa vuodessa arvioimaan ja seuraa-
maan KOTO- projektin etenemis-
tä. Työkokouksia järjestettiin vuo-
rotellen eri jäsenjärjestöissä ja näin 
projektiryhmä tutustui myös muiden 
työyhteisöihin ja tapoihin työsken-
nellä. Tämä loi projektiverkostolle 
mahdollisuuksia toimia myös KO-
TO-projektin päättymisen jälkeen. 

Tärkeänä asiana mahdollistaa van-
hustenhuollon työyhteisön muun-
tuminen monikulttuurisemmak-
si oli työyhteisökoulutukset 2008-
2009. Työyhteisökoulutukset jär-
jestettiin Mäntykodissa, Koskenrin-

Kouvolan Korttelikotiyhdistys teki 
syysretken Valkealan Repojärvelle.

Kotoutuminen vanhustyöhön 
-projektin (KOTO) tavoittee-
na oli lisätä vanhustenhuollon 
työyhteisöjen mahdollisuuksia 
muuntua monikulttuurisimmik-
si ja -muotoisemmiksi. 
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teessä ja Kantissa. Koulutukseen ot-
ti osaa 48 opiskelijaa ja koulutuksen 
järjesti TSL ry. Erään osallistujan pa-
lautteessa sanottiin, että ”osaan valmis-
tua paremmin kun työpaikallamme tulee 
työskentelemään maahanmuuttaja” ja toi-
nen ”parasta koulutuksessa oli käytän-
nön harjoittelu” ja vielä ”parasta oli vuo-
rovaikutuksellinen tapa opiskella asiaa”. 
Yleisestikin ottaen työyhteisökoulu-
tus koettiin hyvänä ja tärkeänä asia-
na ja se näkyi positiivisesti projektin 
loppukyselyssä. Hankaluutena kou-
lutuksessa oli se, miten työntekijöi-
den työaikoja pystyttiin sovittamaan 
koulutus iltapäiviin niin, että kaikki 
olisivat päässeet osallistumaan.

KOTO-projektissa tehtiin myös 
vertaileva alku- ja loppukysely van-
hustenhuollon työyhteisöjen työn-
tekijöille. Kyselyn tarkoituksena oli 
saada selville se, oliko KOTO -pro-
jekti vaikuttanut työyhteisön asentei-
siin, valmiuksiin ja tarpeisiin muun-
tua monikulttuurisemmaksi. Kyse-
lyissä haluttiin tietää työntekijöiden 
kokemuksia monikulttuurisesta työ-
yhteisöstä, sen kehittämistarpeista ja 
henkilöstön ja asiakkaiden asenteis-
ta maahanmuuttajataustaisia työn-
tekijöitä kohtaan. 

Kysymykseen, katsotko KOTO 
projektityön edistävän työyhteisön 
yhteistyötä, vastattiin selvästi kyllä. 
Kommentteina oli mm. ”Koulutus 
(= em. työyhteisökoulutus) auttanut koh-
taamaan muualta tulleita henkilöitä” ja 
”Olen saanut uutta tietoa, välineitä, ver-
kostoja ja yhteistyökumppaneita projektin 
avulla” sekä vielä ”Kyllä, aiheesta (mo-

nikulttuurisuus työyhteisössä) keskustel-
laan ja uskalletaan ottaa esille omat en-
nakkoluulot.”

Kysyttäessä henkilökunnalta sitä, 
tarvitseeko työyhteisösi mielestäsi 
omaa projektia muuntuakseen mo-
nikulttuurisemmaksi, kommentteja 
olivat mm. ”Kyllä, ulkomaalaiset voi-
sivat itse tulla kertomaan, mitä odotta-
vat työyhteisöltä” ja ”Yhteistyötä lisäävä 
projekti” sekä ”Monipuolinen (projekti) 
ja samalla työyhteisön tulee itse määritellä 
tarpeensa – ne voivat muuttua myös pro-
jektin aikana (joustoa tarvitaan).”

Yleisesti ottaen kyselyistä korostui 
se, että koettiin erittäin hyvänä KO-
TOn organisoima työyhteisökoulu-
tus. Samalla huomattiin, että ulko-
maalaisia työntekijöitä on työyhtei-
sössä entistä enemmän. Koettiin, et-
tä suvaitsevaisuus työyhteisössä on 
lisääntynyt samoin kuin keskuste-
lu monikulttuurisesta työyhteisös-
tä. Kaiken kaikkiaan katsottiin, että 
ennakko luulot työyhteisössä olivat 
vähentyneet projektin aikana.

KOTO-projektin alkaessa vuon-
na 2007 maahanmuuttajataustaisia 
työntekijöitä ja asiakkaita mainituis-
sa Vallin jäsenjärjestöissä oli suurin 
piirtein ei yhtään ja projektin päät-
tyessä 2009 työntekijöitä oli 37 hen-
kilöä ja asiakkaina 150-160 ikäänty-
nyttä maahanmuuttajaa. Asiakkuus 
tässä tarkoittaa enimmäkseen ryhmä-
toiminnassa mukana olevia ikäänty-
neitä, palvelutaloissa asuu vielä hy-
vin vähän maahanmuuttajataustai-
sia vanhuksia. Mutta heidän määrän-
sä lisääntyy tulevaisuudessa ja siihen 

Vallin jäsenjärjestöjen on valmistau-
duttava!                     

KOTOn nettisivuilla (www.val-
li.fi /projektit) on tietoa projektista 
myös venäjäksi, ranskaksi, englan-
niksi ja somaliaksi. Projektin aika-
na tuotettiin muuta materiaalia esim. 
Ikääntyvien maahanmuuttajien ryh-
mänohjaaja-opas, jota on saatavana 
myös ruotsinkielisenä. 

KOTO-projektista ilmestyy loppu-
raportti tammikuussa 2010. Rapor-
tissa kerrotaan tarkemmin projek-
tin työskentelystä, tuloksista ja tuo-
toksista. 

Haluan sydämellisesti kiittää KO-
TO-projektissa mukanaolleita! Eri-
tyisesti kiitän projektivastaavia, jot-
ka omalla panoksellaan ja innostuk-
sellaan ovat kantaneet KOTO-pro-
jektin etenemistä. Yhdessä olemme 
luoneet mallia siitä, miten vanhusten-
huollon työyhteisöjen kehittämisen 
avulla ikääntyvien maahanmuutta-
javanhusten mahdollisuudet hyvään 
vanhuuteen Suomessa paranevat! 

Teksti: Anne Virkkunen
Kuva: Kouvolan Korttelikotiyhdistys

Yrjö ja Hanna 
Hyvinvointikeskukset

Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki
puh 0207 429 888, fax 0207 429 889
www.yrjojahanna.fi
 
Yrjö ja Hanna Hyvinvointikeskukset toimivat kahdeksalla paikkakunnalla. Yksiköt 
tuottavat ikäihmisille ja erityisryhmille asumis-, hoito-, hoiva-, tuki- ja turvapalvelui-
ta sekä sosiokulttuurista toimintaa.

YKSILÖLLISTÄ HYVINVOINTIA!

.

”Ennakkoluulot 
työyhteisössä olivat 
vähentyneet projektin 
aikana.
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Maahanmuutto on kasvanut viimeis-
ten vuosikymmenien aikana runsaas-
ti ja tämä näkyy varsinkin pääkau-
punkiseudulla katukuvassa. Myös 
vanhustenkodeissa ja palvelukeskuk-
sissa asiakaskunta muuttuu pikku hil-
jaa monikulttuurisemmaksi. Ikäänty-

Kohtaamisia 
moniaistisessa 
tilassa

vien maahanmuuttajien kotouttami-
nen on vielä melko uusi haaste so-
siaalipalveluissa. Maahanmuuttajien 
määrän kasvu ei vaadi ainoastaan uu-
sien kotouttamispalvelujen kehittä-
mistä, vaan tarvetta on myös valta-
kulttuurin edustajien monikulttuuri-

tietoisuuden lisäämiselle ja suvaitse-
vaisuudelle.

Toteutimme sosionomikoulutuk-
semme lopuksi opinnäytetyönämme 
moniaistisen tilan Helsingin kaupun-
gin alaisuudessa toimivaan Kontulan 
palvelukeskukseen. Kontulan palve-

Sama somalialaisteltta Vanhustyön keskusliiton seminaarissa 21.10. ”Ikääntyvä maahanmuuttaja työmarkkinoiden 
linssissä”.  Teltassa istumassa Minttu Räty ja Said, Mohamud Abdirahman, joka on on Vanhustyön keskusliiton vapaa-
ehtoistyöntekijä, ja sen puitteissa toimivan iäkkäiden somalimiesryhmän perustamisen ”isä”.
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lukeskuksessa on lähdetty etsimään 
toimintamuotoja, joissa eri kulttuu-
reista kotoisin olevat ihmiset voisi-
vat kohdata. 

Rakensimme palvelukeskukseen 
somalialaisittain sisustetun tilan. Ti-
lana toimi pieni huvilateltta, joka oli 
sisustettu somalialaisilla kankailla ja 
esineillä sekä valokuvilla. Tilasta löy-
tyi myös käsin hypisteltävää Soma-
liasta peräisin olevaa hiekkaa sekä 
somalialaisia mausteita. Videotykin 
avulla telttaan visualisoitiin maise-
mia Somaliasta. 

Kartoitimme opinnäytetyössäm-
me sitä, voisiko moniaistinen tila ja 
muistelu työ tilassa olla tukemassa 
monikulttuurista työtä palvelukes-
kuksessa. Neljällä tapaamiskerral-
la mukana olivat iäkkäiden somalia-
laisten naisten ryhmä, tulkki, Kon-
tulan palvelukeskuksen sosiaalioh-
jaaja, Pakolaisavun työntekijä, sekä 
me opinnäytetyön tekijät muistelu-
työn ohjaajina. Kahdella viimeisellä 
kerralla mukaan liittyi myös suoma-
laisia senioreja. 

Iloiset ”Somalia, Somalia” -huu-
dot kantautuivat, kun somalialais-
naiset astuivat telttaan sisään. Kah-
della ensimmäisellä tapaamiskerral-
la somalialai snaiset muistelivat elä-
mää Somaliassa, he mm. lauloivat ja 
kertoivat somalialaisista perinteistä 
ohjaajille. Yhdessä puhuttiin myös 
nykyhetkestä ja opeteltiin muutamia 
suomalaisia sanoja. 

Kolmannella tapaamiskerral-
la moni aistinen tila koki muodon-
muutoksen, sillä tilan teemana oli 
tällä kertaa suomalainen kesämök-
ki. Tilaa koristivat suomalaiset teks-
tiilit ja somalia laisten maatasossa ole-
vien patjojen sijaan istuttiin suoma-
laisittain pöydän ympärillä. Pullakah-
vit juotiin suomalaisen 50-luvun mu-
siikin soidessa taustalla. Suomalaiset 
ranta ja tupamaisemat vaihtuivat vaa-
lealla kankaalla antaen tilan tuntua. 
Suomalaiset seniorit olivat tuoneet 
mukanaan heille tärkeitä valokuvia ja 
kukin ryhmäläinen kertoi jotain suo-
malaisesta kulttuurista sekä omasta 
historiastaan. Neljännellä tapaamis-

kerralla suomalaiset seniorit pääsivät 
tutustumaan somalialaiseen kulttuu-
riin, kun moniaistinen tila muutettiin 
jälleen somalialaiseksi tilaksi. Pulla-
kahvit vaihtuivat halvaan ja somalia-
laiseen inkiväärikahviin ja taustalla 
suomalaiset kuvat vaihtuivat soma-
lialaisiin maisemakuviin. Tällä ker-
taa somalialaisnaiset olivat teeman 
asian tuntijoita jakaen tietoaan omi-
en muistojen avulla. Ryhmäläiset oli-
vat tuoneet mukanaan somalialaisia 
esineitä sekä itse tekemiään somalia-
laisia käsitöitä.

kulttuurista toimintaa, niinpä uskom-
me että yhteinen toiminta somalia-
laisten ja suomalaisten ryhmäläisten 
välillä jatkuu tulevaisuudessakin. 

 Moniaistista tilaa ei purettu 
tapaamis kertojen välillä vaan sen 
annettiin olla paikoillaan Kontulan 
palvelu keskuksessa neljä viikkoa. Ti-
laa kutsuttiin tällöin somalialaiseksi 
aistihuoneeksi ja siihen tutustui tois-
tasataa Kontulan vanhustenkeskuk-
sen asiakasta ryhmäkodeista, päivä-
toiminnasta ja palvelukeskuksesta.

Moniaistinen tila luo hyvät puittet 
kulttuurien väliselle kohtaamiselle ja 
suvaitsevaisuuden lisäämiselle sillä ti-
lassa voidaan vaihtaa rooleja niin, et-
tä vähemmistökulttuurin edustajas-
ta tulee enemmistökulttuurin edusta-
ja ja enemmistökulttuurin edustajas-
ta tulee vähemmistökulttuurin edus-
taja. Tunnelman tilaan luovat ennen 
kaikkea siellä olevat ihmiset. Positii-
visen ja turvallisen ilmapiirin synty-
miseen vaikuttaa myös ohjaajan taito 
kohdata erilaisia yksilöitä ja ryhmiä. 
Uskomme että moniaistinen tila an-
taa monikulttuuriselle kohtaamisel-
le uusia ulottuvuuksia.

Toteutimme opinnäytetyömme 
Laurea ammattikorkeakoulun ”Koh-
taamisia moniaistisessa tilassa” -han-
keelle. Hankkeessa kehitetään kult-
tuurista opiskelijaympäristöä ja mo-
niaistisia menetelmiä lisäämään kult-
tuurienvälistä ymmärrystä. Hank-
keen tavoitteena on tuottaa moniais-
tisia menetelmiä maahanmuuttajien 
oman kulttuurin tukemiseen, siirtä-
miseen toisen polven maahanmuut-
tajille ja kansainvälisyys kasvatukseen 
eri kohderyhmille. Hankkeen ideaa 
viedään eteenpäin yhteistyössä kun-
tien ja kolmannen sektorin kanssa. 
Hanketta on rahoittanut Sisäminis-
teriön kotouttamisrahasto vuonna 
2009. 

Laurea ammattikorkeakoulun sosiono-
miopiskelijat: Milja Holopainen ja 

Johanna Romppanen

Moniaistinen tila itsessään johdat-
teli muistoihin. Muistojen jakaminen 
yhdessä sai aikaan paljon keskuste-
lua. Eroavaisuuksien sijaan ryhmäläi-
set kiinnittivät paljon huomiota sii-
hen, mikä näissä kahdessa eri kult-
tuurissa on yhtenäistä. Puhuttiin en-
nakkoluuloista ja sota-ajasta, miltä 
tuntui jättää tuttu ja turvallinen ko-
ti ja aloittaa elämä uudessa ympäris-
tössä. Puolin ja toisin harmiteltiin si-
tä, miten vajavaiseksi monikulttuuri-
nen kohtaaminen jää arkielämässä, 
kun yhteistä kieltä ei ole.

Neljän tapaamiskerran jälkeen ke-
räsimme mielipiteitä toimintaan osal-
listuneilta. Kaiken kaikkiaan kohtaa-
minen moniaistisessa tilassa jäi osal-
listujien mieleen positiivisena koke-
muksena ja ryhmäläiset jäivät kaipaa-
maan yhteistä toimintaa. Iäkkäiden 
somalialaisten naisten ryhmä jatkaa 
Kontulassa toimintaansa ja palvelu-
keskuksessa järjestetään myös moni-

.

Somalialaiskankaat ovat kauniisti ku-
vioituja.
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Leonie Hohenthal-Antin: Muistot nä-
kyviksi. Muistelutyön menetelmiä ja 
merkityksiä. 
PS-kustannus 2009

Leonie Hohenthal-Antin jatkaa 
ansiokasta ja määrätietoista kir-
joittamistaan taidelähtöisten työ-
menetelmien jalkauttamiseksi. Luo-
vat menetelmät tarjoavat eheyttäviä 
kokemuksia paitsi yksilöille, toimi-
vat myös yhteisöllisenä voimavara-
na. Uusimmassa teoksessaan Muis-
tot näkyviksi. Muistelutyön menetelmiä ja 
merkityksiä Hohenthal-Antin keskit-
tyy muistelutyöhön ja erityisesti sen 
käytännön toteutukseen. 

Tärkeä ja keskeinen ajatus työsken-
telyssä on, että jokainen ihminen on 
arvokas ja ainutlaatuinen. Ajatus saa 
tukea Hohenthal-Antinin henkisen 
esteettömyyden käsitteestä. Esteettö-

myys tarkoittaa mahdollisuutta luo-
vuuteen, itsensä ilmaisuun omalla 
yksilöllisellä tavalla, joka toteutues-
saan luo mielekkyyttä elämälle. Täl-
löin ammattilaisen tehtävä on luoda 
henkisen esteettömyyden tilaa.

Teos on jaettu kolmeen osaan, 
lähtö kohdista edetään menetelmiin 
ja lopuksi avataan esimerkein eri 
elämän kaaren vaiheissa toteutetta-
vista muistelutyön mahdollisuuksis-
ta ja ohjaamisen edellytyksistä. Jo-
kainen osa pohjautuu kokemuksiin 
ja käytännön kuvauksiin ja sisältää 
myös aihekohtaiset kirjavinkit. Eri-
tyisesti ilahduttaa kirjavinkeissä lyhyt 
kuvaus sisällöstä, joka toimii perus-
teluna vinkkaukselle.

Omaehtoinen tekeminen on luo-
van muistelutyön lähtökohta, mutta 
yhtä olennaista on tekemisen näky-
vyys, jakamalla tullaan näkyviksi ja 
kuulluiksi. Yksilön muistoista ja ko-
kemuksista syntyy jotain, joka kietou-
tuu yleiseen muistomaailmaan ja liit-
tää katsojan osaksi kokemusta. Siten 
voidaan ajatella, että yhden yksilön 
luovuus ruokkii myös muiden luo-
vuutta ja rakentaa yhteisöllisyyttä.

Näkyvyys asettaa luovalle muistelu-
työlle myös tavoitteita, pitkäjänteisil-
lä prosesseilla saavutetaan merkityk-
siä ja tuloksia. Koska jokainen työs-
tää omasta elämästään syntyviä muis-
toja, on huolehdittava turvallisesta 
ja avoimesta työskentelyilmapiiristä. 
Ohjaajan tehtävä on varmistaa, että 
jokaisen osallistujan luovuus mah-
dollistuu. 

Leonie Hohenthal-Antin osoittaa, 
jälleen kerran, että luovien menetel-
mien käyttö soveltuu mitä moninai-
simpiin tarkoituksiin ja on merkityk-
sellistä, mutta edellyttää myös osaa-
mista ja herkkyyttä. Haasteena on, 
miten kyseiset työtavat rantautuvat 
ja juurtuvat pysyväksi osaksi päivit-
täistä toimintaa, eivätkä jää vain inno-
vatiivisten hankkeiden ja kokeilujen 
varaan. Onko kysymys laajemminkin 
luovuuden merkityksen ymmärryk-
sestä yhteiskunnassamme?

Mervi Leivo

Anneli Anttonen, Heli Valokivi & Min-
na Zecher: Hoiva – Tutkimus, politiik-
ka ja arki
Osuuskunta Vastapaino 2009

Anneli Anttonen, Heli Valokivi 
ja Minna Zecher ovat toimittaneet 
yleisteoksen Hoiva – Tutkimus, politiik-
ka ja arki, kooten siihen historiallisia 
ja ajankohtaisia artikkeleita niin opis-
kelijoille, tutkijoille kuin hoiva-alal-
la työskenteleville. Hoiva on kirjoit-
tajien mielestä tuttu ja arkinen asia. 
Meillä monilla on omakohtaisia ko-
kemuksia hoivan saamisesta ja omi-
en lastensa, partnerinsa tai vanhem-
piensa hoivaamisesta tai hoivapalve-
luiden käytöstä. Artikkeli kokoelma 
muodostaa tieteellisesti painavan ja 
hyvin ajankohtaisen puheenvuoron 
hoivan maailmasta. Hoivaa tuotetaan 
laajasti niin yksilöille kuin yhteisölle. 
Vaikka hoiva on aina ollut välttämä-
tön osa ihmisten elämää niin vasta 
1980-luvulla siitä tuli teoreettinen ja 
poliittinen kysymys. Kirjoittajat ku-
vaavat, että viime vuosina hoivasta 
on tullut myös tärkeä julkisen kes-
kustelun aihe. 

Kirjoittajat tuovat esiin terävästi 
hoivatutkimuksen ja hoivapolitiikan 
kehityskaarta ja nykysuuntaa. Toi-

saalta kirjoittajat kuvaavat elävästi 
hoivan arkea ja hoivakäytäntöjä haas-
tatteluihin ja esimerkkeihin tukeu-
tuen. Kirjoituksissa tulevat esiin hoi-
van teoreettiset kysymykset, hoiva-
politiikan muutos ja ristiriidat, joita 
hoivan arki ja sosiaalipoliittiset jär-
jestelmät tuottavat. 

Teos sopii myös kaikille niille, jot-
ka ovat kiinnostuneita paitsi hoivasta 
myös ihmisten välisestä auttamisesta 
ja tuesta, sosiaalipolitiikasta, hyvin-
voinnin tuottamisesta ja yksilön/
yhteis kunnan välisistä suhteista.

Anu Kuikka
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Kari Uusikylä: Naislahjakkuus
PS-kustannus 2008

Professori Kari Uusikylän teos 
naisten lahjakkuudesta perustuu tut-
kimuksiin lahjakkuudesta ja luovuu-
desta. Tutkimustuloksien lisäksi Uu-
sikylä on koonnut teokseen naisten 
elämäntarinoita ja heidän omia kuva-
uksiaan lahjakkuuden ja luovuuden 
löytymisestä. Tutkimuksen ja tarinoi-
den pohjalta tarkastellaan myös, mi-
ten viisaita naisia kasvatetaan. Kaik-
ki em. teemat on rakennettu selkeästi 
omiksi kokonaisuuksikseen. 

Uusikylä käsittelee Naislahjakkuus-
teoksessaan älykkyyttä, luovuutta ja 
lahjakkuutta. Kaikkien kolmen tee-
man käsittely heijastaa myös sitä his-
toriallista muutosta, joka on tieteen 
kentällä tapahtunut, älykkyysosamää-
ristä on siirrytty tarkastelemaan luo-
vien tuotosten prosesseja. Luovuu-

teen vaikuttavat älykkyyden ohella 
muut henkilökohtaiset tekijät, ku-
ten motivaatio, uteliaisuus ja roh-
keus. Lahjakkaiden historia on ollut 
pitkälti miesten historiaa, jonka Uu-
sikylä selittää naisten lahjakkuuden 
aliarvioinnilla ja heikommilla toteut-
tamismahdollisuuksilla.

Teoksen suomalaisten lahjakkai-
den naisten kertomukset on toteu-
tettu haastattelemalla. Teemoina ovat 
olleet niin lapsuus, yhteiskunta kuin 
onnellinen (tai onneton) elämä. Kiin-
nostavaa on haastateltavien iällinen 
moninaisuus, vanhin heistä on syn-
tynyt 1922 ja nuorin 1979. Kuvauk-
set rakentavatkin siten myös kehitys-
kertomusta suomalaisesta yhteiskun-
nasta ja tasa-arvosta. Naiset toimivat 
hyvin eri aloilla, mukaan on poimit-
tu niin taiteen, urheilun kuin tieteen-
kin osaajia. Vaikka Uusikylä on anta-
nut haastateltujen autenttisen äänen 
kuulua kuvauksissa, on hän tutkija-
na tiivistänyt jokaisesta kuvaukses-
ta yleisiä teemoja ja pohdintaa, jo-
ka kertoo lahjakkuudesta ja sen tu-
kemisesta. 

Viisaan naisen kasvatuksessa Uu-
sikylän mukaan tulee panostaa en-
sisijaisesti realistisen ja myönteisen 
minäkuvan kehittämiseen. Yksilön 
kehitys on aina suhteessa ympäröi-
vään todellisuuteen, joten itsensä to-
teuttamisen tulisi toteutua yhteisöl-
lisyydestä luopumatta. Erityisesti ty-
töille osoitetaan ristiriitaisia vieste-
jä, naisellisuutta tulisi toteuttaa ura-
valinnoista huolimatta. Tehokkuus ja 
tunteikkuus asetetaan vastinpareik-
si, joiden samanaikainen toteutu-
minen koetaan haastavaksi, vaikka 
usein juuri naiset näitä roolejaan ar-
jessa toteuttavatkin. Olennaista tule-
vaisuuden menestykselle onkin mah-
dollistaa, kuten Uusikylä fi losofi ses-
ti to teaa, ihmisten kasvu ja kehitys 
rohkeiksi ja viisaiksi. Keskeistä on 
keskinäinen kunnioitus ja yhteistyö, 
ymmärrys omasta vastuusta yhteisen 
hyvän rakentamiseksi. Sukupuolesta 
riippumatta.

Mervi Leivo

Riitta Seppänen-Järvelä ja Katri Vataja 
(toim.): Työyhteisö uusille urille – Ke-
hittäminen osaksi arjen työtä
PS-kustannus 2009

Työyhteisö uusille urille – Kehittäminen 
osaksi arjen työtä -kirjan kirjoittajat 
toteavat, että työpaikoilla kärsitään 
projektiväsymystä. Kirjoittajat tuo-
vat vahvasti esiin sen, että työyhtei-
sön kehittämiseen tarvitaan kaik-
kia sen jäseniä – ei vain konsultteja 
tai projekteja. Kehittäminen uuvut-
taa työyhteisöjä useinkin sen vuok-
si, kun ne on organisoitu lyhytkes-
toisina hankkeina. Toistuvat pro-
jektit uuvuttavat työyhteisöjä ja vie-
vät resursseja pois perustehtävästä. 
Työyhteisöissä tuodaan esiin usein-
kin se, että kehittämistyön tavoittei-
ta ei saavuteta, koska hankkeita ei 
pidetä itselle merkityksellisinä, vaan 
ulkoapäin määrättynä pakkopullana. 
Tieto järjestelmien käyttöönottopro-
jektien epäonnistumis prosentiksi on 
arvioitu jopa noin 70 %.

Kirjoittajat toteavat, että jokaisel-
la työyhteisön jäsenellä on omasta 
koulutuksestaan ja kokemuksestaan 
kumpuavaa tietoa, jota tarvitaan työ-
yhteisön kehittämisessä. Työyhteisö-
taitoihin kuuluukin vastuu niin itsen-
sä kuin yhteisön kehittämisestä. He 
toteavat myös sen, että kehittäminen 
ei ole vain työnjohdon asia.

Teoksessa esitellään käytännönlä-
heinen tapa kehittää arjen työtä. Mm. 
prosessikehittäminen työyhteisö-
lähtöisesti voi vapauttaa työyhteisö-
jen ajatusmalleja. Ulkopuolinen toi-
mija, kuten konsultti tai työnohjaa-

ja voi olla hyvä apu kehittävän ilma-
piirin luomisessa. Työyhteisölähtöi-
nen kehittäminen vahvistaa yksilön 
ja yhteisön identiteettiä sekä yhteisön 
kykyä kohdata epävarmuutta. Kun 
kehitystyössä onnistutaan, arvioin-
tikaan ei ole negatiivinen asia vaan 
arvioivasta ajattelusta tulee työyhtei-
sön tapa toimia. Kehittäminenkin pi-
detään sen myötä työhön kuuluva-
na asiana.

Teos tuo ajateltavaa työelämän 
päättäjille, opiskelijoille, työyhteisöil-
le sekä asiasta kiinnostuneille.

Anu Kuikka
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Median antama kuva vanhustyöstä 
on usein kielteinen: vanhukset hoi-
detaan huonosti, työ on raskasta ja 
alipalkattua. Miten vanhustyöstä sit-
ten saadaan valovoimainen?  

Tutkimustietoa kustannusvaikutta-
vista ja elämänlaatua sekä toiminta-
kykyä lisäävistä vanhustyön mene-
telmistä on saatavissa. Esimerkkejä 
ovat palvelujen räätälöinti, ehkäise-
vät toimenpiteet, taide ja kulttuuri, 
kuntouttava toiminta, tehostettu ko-
tihoito, toimiva sairaalasta kotiutus, 
teknologiset sovellukset sekä muut 
osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tuke-
vat toimintatavat.

Myös hoitoympäristön tilaratkai-
suilla voidaan tukea ikääntyneiden 
toimintakykyä ja lisätä työntekijöi-
den työhyvinvointia.

Runsaan tutkimustiedon sovelta-
minen arjen vanhustyöhön on kui-
tenkin puutteellista.  Ikäihmisten toi-
ve asua kotonaan mahdollisimman 
pitkään ja vanhustyön merkityksen 
kasvu kansantalouden kannalta edel-
lyttävät uusien toimintamallien kehit-
tämistä. Niitä etsitään integroiduista 
asiakaslähtöisistä ja asiakkaan tarpei-
den mukaisista palvelukokonaisuuk-
sista erityisesti kotihoidossa. Tarvi-
taan toimintatapa, jossa ikäihmisiä 
tuetaan selviytymään kotona pitä-
mällä yllä elämänlaatua ja vahvista-
malla jäljellä olevia voimavaroja. 

Vanhustyössä on motivoitunut ja 
hyvä henkilöstö, haasteena on uu-
sien työkäytäntöjen suunnitelmal-
linen käyttöönotto ja osaamisen 
vahvistaminen. Koulutuksella voi-
daan vahvistaa yhteisöllisiä taitoja 
niin koti- kuin laitoshoidossa. Tar-
vitaan vuoropuhelua ammattilaisten 
ja koulutus organisaatioiden kanssa. 
Palvelujen pirstaleisuuden vähentä-
miseksi tulisi ammattilaisten, vapaa-
ehtoistoimijoiden, omaishoitajien ja 
muiden omaisten toiminnot koordi-
noida kokonaisuudeksi, joka tyydyt-
tää vanhuksen tarpeet ja mahdollis-
taa hänen kotona asumisensa huono-
kuntoisenakin. Lisäksi on koordinoi-
tava palvelut organisaatioiden sisäl-

lä sekä erilaisten palveluntuottaji-
en toiminta koko hoito- ja palvelu-
järjestelmässä. 

Voimavaroja tukeva hoitotyö edel-
lyttää työntekijöiltä kuntouttavaa 
työotetta ja uudenlaisia valmiuksia. 
Kulttuuriset työmuodot kuten tans-
sin, musiikin ja kuvataiteen sekä kir-
jallisuuden käyttö, moniammatilliset 
työryhmät, kuntouttava ja palvelu-
ja räätälöivä työote sekä teknolo-
gian käyttö voivat lisätä vanhustyön 
kiinnostavuutta ja vetovoimaa sekä 
parantaa näin työntekijöiden saata-
vuutta. 

Myös ikäihmisten uusi palvelu-
jen laatusuositus korostaa mielekäs-
tä tekemistä, itsensä toteuttamista 
ja mahdollisuuksia esteettisiin ko-
kemuksiin. Sosiokulttuuriseen työn 
voima varojen turvaamiseksi on tär-
keää tehdä yhteistyötä kulttuuritoi-
men ja järjestöjen kanssa. Akuut-
tien ja kroonisten sairauksien hoita-
minen kotona uutta teknologiaa hyö-

dyntäen mahdollistavat uusien toi-
mintamallien käyttöönottoa koti- ja 
laitos hoidossa sekä tukevat sairaa-
lasta kotiu tusta.

Vanhustyön henkilöstömitoituk-
sessa on määrän ohella tarkastelta-
va, millaisia työntekijöitä tarvitaan. 
Onko vanhustyön osaamista ja am-
mattirakennetta monipuolistettava? 
Esimerkiksi Hollannin kotihoidos-
sa toimii viisi erilaista ryhmää siisti-
jöistä toiminnan kehittäjiin ja arvioi-
jiin. Voitaisiinko ikäihmisten koto-
na asumista tukea esimerkiksi avus-
tajilla tai tukihenkilöillä? Haastee-
na on, miten sovitetaan yhteen hoi-
van, hoitotyön, lääketieteen, sosiaa-
lityön, psykologian, gerontologinen, 
farma sian, kuntoutuksen, tekniikan, 
teknologian, logistiikan ja kulttuurin 
asiantuntemus.

Uudet toimintatavat vanhustyös-
sä ovat mahdollisuus ja haaste. Tar-
vitaan taloudellisten resurssien li-
säksi hyviä yhteistyötaitoja, määrä-
tietoista osaamisen johtamista, kou-
lutuksen uudistamista, luottamista, 
sitkeyttä, kannustamista, innostusta 
ja pettymyksen sietoa sekä palkitse-
mista. Tarvitaan myös vanhustyön 
markkinointiosaamista. Hyvin toi-
mivat vanhuspalvelut ovat koko kun-
nan ja alueen yhteinen asia ja van-
husmyönteisen kunnan imago li-
sää alan valovoimaisuutta. Vanhus-
työ tuo myös mahdollisuuksia alu-
een yritystoimintaan. Taloudellisista 
haasteista huolimatta näen vanhus-
työn tulevaisuuden valoisana. Suomi 
ikääntyy nopeasti, se pakottaa mei-
dät luoviin ratkaisuihin. Uskon, et-
tä löydämme jatkossa hyvinvointia 
ja terveyttä edistäviä toimintamalle-
ja. Vanhuspalveluista erityisesti ko-
tihoito on suosittu moniammatilli-
nen työpaikka, jossa henkilöstö on 
valmis kehittämään yhteisöllisiä tai-
tojaan ja tarttumaan myös teknolo-
gian hyödyntämisen haasteisiin. 

Miten 
vanhustyöhön 
valovoimaa?

Merja Tepponen, TtT,  
palvelujohtaja, vanhusten palvelut

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
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Outi Jolangin tutkimus käsittelee 
sitä, miten vanhat ihmiset puhu-
vat omasta vanhenemisestaan ja 
terveydestään sekä vanhuudesta 
ja terveydestä yleensä. Erityisenä 
kiinnostuksen kohteena oli, millai-
sena osallistujat näkivät vanhojen 
ihmisten sosiaalisen aseman yh-
teiskunnassa ja suhteessa nuorem-
piin ihmisiin. Toiseksi tutkimukses-
sa selvitettiin sitä, mitä ajatellaan 
yksilön vastuusta ja mahdollisuuk-
sista vaikuttaa terveyteen omilla 
toimillaan ja valinnoillaan. 

Outi Jolangin tutkimuksen mu-
kaan vanhan ihmisen sosiaalinen ase-
ma näyttäytyy ongelmallisena. Mo-
net kokivat, että vanhat ihmiset näh-
dään ulko puolisina ja tarpeettomina 
yhteiskunnassa. Osa kritisoi tätä nä-
kemystä ja toi esille erilaisia tapoja 
miten he itse toimivat omassa lähi-
piirissään ja yhteisössään ja omalta 
osaltaan auttavat muita ihmisiä. Ylei-
nen kokemus oli myös se, että tie-

tyn iän ylittäneet ihmiset nähdään ja 
heitä kohdellaan yhtenä ”vanhojen” 
ryhmänä, ja sivuutetaan yksilölliset 
erot ihmisten välillä. Suhteessa nuo-
rempiin ihmisiin monien kokemus oli 
se, että heitä kohdellaan holhoavas-
ti ”lapsina”, joiden puolesta tehdään 
päätöksiä. Toisaalta tutkittavat toivat 
esille, että pitkä elämä tuo väistämättä 
elämän kokemusta, jota nuoremmilla 
ei voi olla. Tällaiseen puheeseen liittyi 
yleensä laajaa perustelua ja argumen-
tointia, mikä voi kertoa siitä, että van-
hat ihmiset itse kokevat ettei näkemys 
vanhuudesta viisautena ole ”elettyä” 
todellisuutta nykykulttuurissa.

Tutkittavat tasapainoilivat kahden 
näkemyksen välillä: onko vanhuus 
lain omainen kohtalo, johon ei voi it-
se vaikuttaa, vai onko niin, että omil-
la teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa 
omaan terveyteensä ja siihen millaista 
elämä vanhana on? Vanhuuden koke-
mukseen liitettiin terveysongelmat ja 
se ettei enää selviä omillaan ja tarvit-
see muiden apua. Huononevan ter-
veyden koettiin johtavan eristyneisyy-
teen muista ihmisistä, yksinäisyyteen 
ja jopa unohdetuksi tulemiseen. 

Toisaalta tuotiin esille, että omaan 
elämään ja terveyteen vanhana voi 
ja on syytä yrittää vaikuttaa omilla 
toimillaan. Keskeisinä keinoina vai-
kuttaa terveyteen nähtiin fyysinen ja 
sosiaa linen aktiivisuus sekä kaiken-
lainen ”aivovoimistelu”. Lisäksi mo-
net kertoivat terveellisistä elintavois-
taan. Useat niistäkin, jotka kertoivat 
terveyden heikenneen, kertoivat pyr-
kivänsä huolehtimaan terveydestä ja 

olleensa aktiivisia ja omatoimisia ai-
kaisemmin. Aktiivisuuden ideaali 
koskee näiden tulosten mukaan myös 
hyvin vanhoja ihmisiä. Tulokset viit-
taavat myös siihen, että julkisissa kes-
kusteluissa usein käsitellyt terveystee-
mat ovat osa vanhojen ihmisten ter-
veyttä koskevaa ajattelua. Yhteenve-
tona tuloksista voi todeta, että yhtääl-
tä terveyden ja toimintakyvyn huono-
neminen vanhuudessa ja elämän ra-
jallisuus koetaan pakkona, johon on 
sopeuduttava. Toisaalta koetaan että 
ihminen voi itse jossakin määrin vai-
kuttaa omaan terveyteensä ja siihen 
millaista elämää vanhana elää. 

Tutkimuksen mukaan vanhuu-
den kokemus on monitasoinen il-
miö. Tutkittavat puhuivat paljon it-
senäisyydestä ja omillaan pärjäämi-
sestä. Toive olla hyväkuntoinen ja 
terve on varmaankin kaikille yhtei-
nen iästä riippumatta, mutta miksi 
avuntarvetta ylipäätään pitää perus-
tella? Nykyisissä yhteiskunnallisissa 
keskusteluissa korostetaan paljon yk-
silön mahdollisuuksia vaikuttaa ter-
veyteen ja vastuullisuutta omasta elä-
mästä. Tutkimustulosten pohjalta voi 
herättää keskustelua siitä, onko aktii-
visuudesta ja terveydestä huolehtimi-
sesta, sekä yksin ja itse pärjäämisestä 
tullut jo moraalinen vaade nyky-yh-
teiskunnassa? 
YTM Outi Jolangin terveystieteen alaan 
kuuluva väitös Fate or Choice? –Talking 
about old age and health (Kohtalo vai va-
linta? – Puhetta vanhuudesta ja tervey-
destä) tarkastettiin Tampereen yliopistos-
sa 25.9.2009.

Kohtalo vai valinta? 
– Puhetta vanhuudesta ja 

terveydestä
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– Teknologian tehtävänä on tukea 
ja parantaa ihmisten elämänlaa-
tua. Hankimme ja käytämme tek-
nologiaa aina jostakin syystä, saa-
vuttaaksemme tiettyjä päämääriä, 
joita asetamme itsellemme joka-
päiväisessä elämässämme. Tekno-
logian tulisi tukea näiden päämää-
rien toteutumista. Tämä on mah-
dollista vain jos tuotteiden ja pal-
veluiden suunnittelun keskiössä 
on ihminen eikä teknologia, Jaa-
na Leikas määrittelee.

– Ikääntyville suunnattu teknolo-
gia ei huomioi riittävästi ikääntyvi-
en elämän muodon ominaispiirteitä, 
Jaana Leikas kertoo tutkimuksen-
sa lähtökohdista.

Perinteinen informaatiotekno-
logian suunnittelu on keskittynyt 
tekniseen näkökulmaan. Suunnitte-
lun lähtökohtana on useimmiten jo 
olemassa oleva visio toteutettavasta 

tuotteesta ja käytettävästä teknolo-
giasta. Perinteinen suunnittelu alkaa 
aikeesta kehittää juuri tietty tuote tai 
sovellus. Se ei kerro, miten tarve juu-
ri tämän tuotteen kehittämiseen on 
ymmärretty, toisin sanoen, miten on 
voitu varmistua siitä, että suunnitte-
lu tuottaa käyttäjien elämän kannal-
ta mielekkään, tarpeellisen ja halu-
tun tuotteen.

Hyvin suunniteltu tieto- ja 
viestintäteknologia palvelee 
arkielämää

Teknologian kehittämisen lähtö-
kohtana tulee olla näkemys ihmis-
ten elämästä.

Leikas esittelee elämälähtöisen 
suunnittelun (Life-Based Design) 
ajatuksen, joka perustuu elämän kä-
sitteelliselle tarkastelulle. Elämäläh-
töinen suunnittelu painottaa alkuvai-
heen suunnittelun merkitystä koko 
suunnitteluprosessin kannalta.

Elämälähtöinen suunnittelu tuot-
taa analysoituja käyttäjävaatimuk-
sia konseptisuunnitteluun ja ohjaa 
tuotekehitystä koko suunnittelu-
prosessin ajan. Se on myös merkit-
tävä innovoinnin ja suunnitteluideo-
iden tuottamisen työkalu. Tämä var-
haisen vaiheen suunnittelu on jätetty 
vähäiselle painoarvoille muissa suun-
nittelumenetelmissä. Kuitenkin ih-
misten elämä tulisi olla perimmäi-
senä suunnittelua ohjaavana lähtö-
kohtana. Oleellista on ymmärtää mi-
kä merkitys ja lisäarvo teknologial-
la voisi olla ihmisten arkielämässä ja 
elämänlaadun kohottajana.

E l ämä-
lähtöinen 
suunnittelu 
tuo suun-
nittelupro-
sessiin ny-
kyisiä me-
ne t e lm i ä 
holistisem-
man nä-
kökulman. 
Se linkittyy 
per in te i -
seen käyt-

täjäkeskeiseen suunnitteluun istut-
tamalla prosessin alkuun elämän-
muodon analyysin, jonka tulisi oh-
jata suunnittelua koko iteratiivisen 
kehitysprosessin ajan. Näin se koros-
taa ihmislähtöisyyttä suunnittelussa 
ihmiskeskeisyyden lisäksi. Elämän-
muodon analyysi eroaa strategisesti 
perinteisestä konseptisuunnittelusta 
siinä, että se ankkuroituu ihmistie-
teisiin ja sosiaalitieteisiin ja tuottaa 
tieteellistä tietoa ihmisten elämän-
muodoista näiden tieteiden koetel-
tujen ja vakiintuneiden menetelmi-
en avulla.

Käyttäjien osallistuminen 
suunnitteluprosessiin on 
välttämätöntä 

Suunnittelijan on mahdotonta ym-
märtää tiettyä elämäntapaa ilman vä-
litöntä kontaktia tuon elämäntavan 
edustajiin. Käyttäjien kanssa käytä-
vän vuoropuhelun tulisi sisältää niin 
tuotteen hankintaan, käyttöön kuin 
sen käytöstä poistamiseenkin liitty-
viä kysymyksiä. Siksi on tärkeää, et-
tä käyttäjät osallistuvat suunnitteluun 
jo sen varhaisessa vaiheessa, elämän-
tavan analysoinnin ja kuvaamisen se-
kä teknologian tukemien toimintojen 
kuvaamisen vaiheissa.

KM Jaana Leikaksen kognitiotieteen 
väitöskirjan ”Life-Based Design - ‘Form 
of  life’ as a foundation for ICT design for 
older adults” (Elämälähtöinen suunnitte-
lu - Elämänmuoto ikääntyville tarkoitet-
tujen ICT-tuotteiden ja -palvelujen suun-
nittelun lähtökohtana) tarkastettiin Jyväs-
kylän yliopistossa 14.8.2009. 

Uusi tapa suunnitella 
tieto- ja 

viestintäteknologian 
tuotteita ja palveluja 

ikääntyneille

Hyvää Joulua ja 
Onnellista Uutta Vuotta!

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

Jaana Leikas
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Hyvää Joulua  ja Onnellista
Uutta Vuotta 2010!

Hyvää Joulua
 ja Onnellista 
Uutta Vuotta!

Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
www.koskenrinne.net

Rauhallista Joulua 
ja

 Onnea vuodelle 2010!

Monikulttuurinen 
Mäntykoti
Oulun Seudun Mäntykot i  ry

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

SUOMALAINEN VOITTAA AINA.
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Ajankohtaista Vallissa    1.12.-31.12.

P A A S T O O K R A S O M A

A U K I S A T U H U O M E N

O R A V A T S I M A P I R I

T I T U O L A V S I I V E T

N A S U M U S R A A N A

O K A P I K O N A L A R

L O K A K U U E L O K U V A T

L I U K A S S E I S N A N A

A N T I K O I T K I S A T A

E N U O L I K A I S L A T

A N S A T E M M I L I I M A

L R A T A L I A

U P O T A T K O P T E R I T

S Ä L E T A U O T A R A S I

T I K I A A R I L O I N E N

A V A L O N O R P O K A M A

T Ä T I A I S A T R A T A T

Ristikko 6/2009 oikea ratkaisu.

Valtion talousarvion täydentävässä 
esitysessä on tarkennettu ensi vuon-
na avustuksina jaettavaksi summak-
si 278,2 miljoonaa euroa. Alun perin 
talous arviossa esitettiin, että RAY:n 
liiketoiminnan tuotosta jaettaisiin 
avustuksia 15 miljoonaa enemmän, 
293,2 miljoonaa euroa. 

Avustussumma perustuu RAY:n 
tämän vuoden arvioituun liiketoi-
minnan tuottokehitykseen. Viime 
vuonna RAY jakoi avustuksia noin 
25 miljoonaa euroa enemmän, 302,5 
miljoonaa euroa. Avustusten lisäksi 
Valtiokonttorin käyttöön osoitetaan 
ensi vuonna yhteensä 102,8 milj. eu-
roa sotiemme veteraanien hoitoon ja 
kuntoutukseen. Avustusesitys vuo-
delle 2010 valmistuu 17. joulukuu-
ta.

RAY jakaa 278,2 
miljoonaa euroa

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton 
Työssä On Hyvä Olla -projektissa 
(TOHO) tuetaan liiton jäsenjärjestö-
jen ja muiden yhteistyökumppanei-
den työvoiman saatavuutta. Työttö-
myyden kasvaessa vuoden 2009 aika-
na on työttömille työnhakijoille jär-
jestetty aikaisempaa enemmän eri-
laisia mahdollisuuksia työllistyä van-
hustyöhön. Kasvua kaikissa työllis-
tämistoimenpiteissä on vuoden ai-
kana ollut 42 prosenttia vuoteen 
2008 verrattuna. Vakituisen työpai-
kan vanhustyöstä on saanut 114 työ-
töntä työnhakijaa. Työnhakijat työl-
listyivät pääasiassa avustaviin tehtä-
viin, joiden merkitys vanhusten elä-
mänlaadun parantamisessa on suu-
ri. Yhä enemmän näyttää siltä, että 
vain henkilöstörakenteen muutoksil-
la saadaan alan työvoimatarvetta täy-
tettyä ja sen myötä vanhuksille aut-
tavia käsiä. Lue lisää vuoden 2009 
työllistämistoiminnan tuloksita Val-
lin nettisivuilta www.valli.fi 

Työllistämisen 
merkitys kasvaa 

vanhustyössä

Padasjoen Säästöpankkisäätiö ja-
koi Vuoden Helmi -palkinnon tä-
nä vuonna vanhustyölle. Lahden 
Lähimmäis palvelu sai 10 000 euron 
palkinnon kahdenkymmenen haki-
jan joukosta. Palkinnolla haluttiin 
kiittää Lahden Lähimmäispalvelun 
laajaa vapaaehtoistoimintaa. 

Päättäessään Vuoden Helmi pal-
kinnon painopistealueesta Padas joen 
Säästöpankkisäätiön hallitus mm. to-
tesi, että suuri joukko vanhuksia on 
yksinäisiä ja vailla omaisten hoivaa. 
Yhteiskunnan voimavarat ovat ra-
jalliset. Tätä aukkoa paikkaavat ns. 
kolmannen sektorin toimijat, jotka 

Lahden Lähimmäis-
palvelu sai Vuoden Helmi 

2009 -palkinnon

yleensä täysin vapaaehtoisvoimin te-
kevät tärkeää huolehtimistyötä yksi-
näisistä vanhuksista.  

Lahden Lähimmäispalvelulla on 
noin sata vapaaehtoista, jotka tekevät 
arvokasta työtä lahtelaisten vanhus-
ten keskuudessa. Vapaaehtoistyön-
tekijät ovat hyvin motivoituneita ja 
sitoutuneita tähän auttamistyöhön. 
Lahden Lähimmäispalvelun toimin-
nanjohtaja Arja Etuahon mukaan 
palkintorahalla tullaan muistamaan 
vapaaehtoisia ja kohdentamaan sitä 
myös vapaaehtoistyöntekijöiden vir-
kistäytymiseen.

Yhdistyksen vapaaehtoiset ovat 
pääsääntöisesti eläkkeellä olevia nai-
sia, jotka tuntejaan laskematta jak-
savat huolehtia ja välittää ikäihmi-
sistä.

Vuoden 2009 vanhustekona palkit-
tiin Ulvilassa Pappilanlammen pal-
velukeskuksessa kehitetty dementia-
hoidon profi ilimalli. Palkinto jaettiin 
tänään Vanhustyön keskusliiton ja 
Porin kaupungin järjestämässä val-
takunnallisessa vanhustenpäivän juh-
lassa Porissa. Keskinäinen Eläkeva-
kuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä 5 
000 euron tunnustus hyvälle vanhus-
työlle jaettiin nyt toista kertaa.

– Mallin kehittämisessä on ollut 
mukana koko Pappilanlammen hen-
kilökunta. Dementiahoidon profi ili-
malli on työmenetelmä, jonka avulla 
etsitään sairauden mukanaan tuomat 
muutokset dementoituneen käyttäy-
tymisessä ja nostetaan esiin asiakkaan 
omat voimavarat. Menetelmässä sel-
vitetään erilaisten kartoitusten, tes-
tausten ja ihmisen elämänhistoriaan 
tutustumisen kautta asiat, jotka aihe-
uttavat haasteellista käyttäytymistä, 

Dementiahoidon
 profi ilimalli palkittiin 

vuoden 2009 
vanhustekona 

ahdistuneisuutta ja aggressiivisuut-
ta. Profi ilihoito on ennaltaehkäise-
vää ja kokonaisvaltaista. Siinä huo-
mioidaan dementoituneen fyysinen, 
psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-
kyky, joita tuetaan systemaattisest, 
Pappilanlammen palvelukeskuksen 
johtaja Kaija Nieminen kertoo. 
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Ristikko 7/2009

Ristikon laatija Tuuli Rauvola
Oikea ratkaisu seuraavassa numerossa, joka ilmestyy 5.2.2010
Virkistäviä hetkiä ristikon parissa!
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Esineet kertovat -sarjamme on eden-
nyt 40. keräilijätarinaansa. Aira Hei-
nänen kohtasi haukiputaalaisen elä-
keellä olevan opettajan Kaarina Ti-
lannon, 6888 sormustimen kokoel-
man haltijan.

Tilannon sormustinten keräily al-
koi mainiolla tavalla vuonna 1993. 
Hankittuaan sormustimia matka-
muistoina niitä keräävälle ystävättä-
relle hän lankesi itse samaan ”syn-
tiin”, ikään kuin tahtomattaan. Kipi-
nä syttyi ja nykyään se roihuaa. Ihas-
tuttavaksi pohjamunaksi kävi äidin 
lahja 9-vuotiaalle: hopeinen sormus-
tin Kaarina-kaiverruksin.

Keräilyä on jatkunut 16 vuotta. 
Kokoelmasta löytyy mitä moninai-
simpia aiheita kuninkaallisista tapah-
tumista 1900-luvulla mukaan tullei-

siin mainoskuviin Husqvarnasta 
Hesburgeriin. Miten kokoelma on 
karttunut?

Sormustumien laaja kirjo

– Olen hankkinut itse ja saanut nii-
tä ystäviltäni varsinkin matkamuisto-
tuliaisina. Alkuperämaat ovat maa-
pallon laidasta laitaan niin Kiinasta, 
Australiasta, Alaskasta kuin Etelä-
Afrikasta. Kirjo on laaja ja mielen-
kiintoinen.

Lähes seitsemän tuhannen sor-
mustimen sijoittaminen kodissa nä-
kyville ja niiden huolto vaatii taitoa 
ja kärsivällisyyttä?

– Sormustimet olen numeroinut 
ja niistä jokaisesta tallettanut tarinaa 
ja tietoja. Olen luetteloinut kaiken 
vihkoihin.

Sormustimet ovat materiaaleiltaan 
kovin erilaisia?

–  Suuri osa on posliinia tai eri me-
talleja, mutta mielenkiintoisia ovat 
esimerkiksi eskimojen hylkeen na-
hasta ja luusta tekemät sormusti-
met. On myös kristallisia, puisia, 
tuohisia ja virkattuja, meripihkasta 
ja meren vahasta tehtyjä sekä mar-
morisiakin sormustimia. Monet kivi-
lajit ovat myös edustettuina. Tiedän 
maailman museoista löytyvän myös 
muutaman mammutin- ja norsunlui-
sen sormustimen. Aiemmin kun neu-
lat eivät olleet niin teräviä kuin ny-
kyisin, käytettiin myös nahasta teh-
tyjä sormustimia.

Keräilijä tietää kohteittensa rahal-
lisen arvon, mutta se ei ole tärkein 
mittari. 

Esineet kertovat

40 Neulo, n

Kaarina Tilanto ja osa hänen sormustinkokoelmastaan. Tilannon vasemmassa kädessä Winston Churchill-sormustin ja 
oikeassa kädessä Toripolliisi-sormustin. Toripolliisi on tunnettu Oulun kauppatorilla oleva patsas.
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– Kokoelmassa olevien sormustin-
ten hankintahintojen haitari vaihtelee 
1 sentistä 200 euroon. Arvokkaim-
mat ovat kultaisia timanttikoristeltuja 
ja huokeimmat muovisia. Kokoelma 
kuuluu kotivakuutukseni piiriin.

Keräilijä tietää sormustinten kult-
tuuri- ja käyttöhistoriat.

– Sormuksia on sanottu myös 
sormikypäriksi ja ruotsalaisperäi-
sesti fi ngerporeiksi. Tätä ompelun 
tärkeätä apuvälinettä käytetään sor-
men suojana työnnettäessä neulaa 
paksun kankaan tai esim. nahan lä-
pi. Ompelu sormustinta taasen käy-
tettiin vasemmassa kädessä suojaa-
massa sormea neulan pistolta. Van-
himmat sormustimet tunnetaan Kes-
ki-Venäjältä 25 000-30 000 vuoden 
takaa. Euroopan vanhimmiksi löytö-
paikoiksi mainitaan Bysantti ja Vähä-
Aasian alueet.

Sormustin on monille nykypäi-
vän nuorille naisille lähes tuntema-
ton käyttöesine. Silti sormustimilla 
on monia tarinoita kerrottavanaan. 
Se on useinkin siro ja kaunis koris-
te-esine sinänsä. Se on aikanaan – 
ennen automaattisia koneita – ollut 
naisen työn jouduttaja ja mahdollis-
taja, tärkeä työväline, jollainen oli jo-
kaisella ahkeralla naisella ompelura-
siassaan.

Sormustimia on ollut tapana antaa 

tytöille syntymäpäivä- ja rippilahjak-
si, usein neidot varustettiin kolmen 
sormustimen – tytön, neidon ja rou-
van sormustimen sarjalla.

 Tilanto kertoo, että museoissam-
me kotien tarve-esineiden joukossa 
on toki tallennettuina myös sormus-
timia, mutta näin laajoja kokoelmia ei 
löydy kuin erityiskeräilijöiltä. Keräili-
jöitä löytyy, mutta vielä ei maahamme 
ole sormustinten keräilijäyhdistystä 
perustettu. Keskenään keräilijät kyl-
lä pitävät yhteyttä kokemuksia ja ai-
neistoa vaihtaen. Ulkomaisista keräi-
lijöistä ja heidän julkaisuistaan on Ti-
lannollakin paljon tietoa.

eulo, tyttönen
Etelä-Saksassa Creglingenissä on 

Sormustinmuseo, jonne suomalais-
keräilijänkin mieli tekee. Olisi somaa 
vertailla, miten oma runsas aarteisto 
pärjäisi vertailussa. Tilannon kokoel-
masta on osia ollut näytteillä Helsin-
gissä kultasepänliikkeen vitriineissä 
sekä Oulun Maakuntamuseon näyt-
telyssä 500 kappaletta.

Keräily elämäntapana

Tulevaisuudessa Kaarina Tilannon 
kokoelma periytyy pojan tyttärelle, 
joka on osoittanut erityistä kiinnos-
tusta tätä keräilyä kohtaan. Tilan-
non keräily kohdistuu myös Martta 
Wendelinin postikortteihin – niitä 
hänellä on kolmisentuhatta. Lisäksi 
Ilmari Kiannon kirjojen keruu on 
jatkunut lukiolaisajasta alkaen, jol-
loin hän tapasi Turjanlinnassa kor-
pikirjailijan itsensä – ja sai häneltä 
jopa koiranpennun.

Kaarina Tilanto kertoo perhei-
neen sisäistäneensä tallentamisen 
periaatteet. Vanhempiensa harjoit-
tama Lehes suon kauppa on sellai-
senaan pystytetty Haukiputaan koti-
seutumuseoon omaan huoneeseen. 
Ja kotosalla Kaarinalla on niin ikään 
”kotimuseo” menneen ajan kiintoi-
sia tavaroita tulvillaan alkaen ”kap-
sekkaista”. Mahtaako lukija tietää, 
mikä sellainen on: kapsekas on rau-
danpala, jollainen niitattiin puupoh-
jaiseen kenkään liukastumisen estä-
miseksi!

Kaarina Tilannon yhteys tiedot: 
Simpuntie 6, 90830 Hauki pudas. 
Puhelin (08) 547 1592 ja  040-
70501592.

Aira Heinänen
Kuvat: Juhani Kemi

.

Tilannon äi-
diltään 9-vuo-
tiaana saama 
hopeinen sor-
mustin, johon 
on kaiverret-
tu nimi Kaa-
rina.

Puusta val-
mistettu sor-
mustin, jon-
ka on maa-
lannut oulu-
lainen ikoni-
maalari Kert-
t u  Haapa -
niemi.

Portugalilai-
nen sormus-
tin, joka in-
noitti Tilan-
non aloitta-
maan  so r -
mustinkeräi-
lyn.

Englantilainen sormustin, jonka sisäl-
lä on Jeesus-lapsi seimessä.
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Ainala ry
Nallentie 4, 34800 VIRRAT
puh. (03) 485 1550, fax (03) 485 1556
Maarit Padatsu
ainala@ainala.fi ,   www.ainala.fi 

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

Apuva ry
Urheilukentäntie 3, 45700 KUUSANKOSKI
puh. (05) 379 2085
etapinjarjestot@kymp.net

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

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

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

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

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

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

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

Hyvinkään veteraanitalosäätiö
Asemankatu 43 A, 05900 HYVINKÄÄ
puh. 020 7751 410, fax 020 7751 411
veteraanitalo[at]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

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

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

Kanervakoti-Kanervahemmet ry
Ankkurisaarentie 4-6, 02160 ESPOO
puh. 0400 521 041, fax (09) 412 502
seija.ovaskainen-makinen@kanervakoti.fi 
www.kanervakoti.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
soili.stolt-suomalainen@keravanpalvelutalosaatio.fi 
www.keravanpalvelutalosaatio.fi 

Kivipuiston Palvelukotisäätiö
Sorronrinne 9, 04400 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
etunimi.sukunimi@milja.net,   www.milja.net

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

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

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

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
etunimi.sukunimi@kossisaatio.fi 

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

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

Leppärengas ry
Kievarinkatu 7,  PL 42,  79100 LEPPÄVIRTA
puh. 0400 219 521
toimisto@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 5252, fax (03) 253 5800
tiina.hallamaki@lahimmaispirtti.fi 
www.lahimmaispirtti.fi 
 
Länsi-Helsingin Lähimmäispalvelu
Leevi ry
Klaneettitie 10,  00420 HELSINKI
puh. (09) 2539 1100, fax (09) 2539 1101
toimisto@leeviry.net
www.leeviry.net

Nakkilan Palvelutaloyhdistys ry
Kirkkokatu 7,  29250 NAKKILA
puh. (02) 537 2945, fax (02) 537 2948
keinustooli@kolumbus.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 
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Palvelutaloyhdistys KOSKENRINNE ry
     Koskenrinteen Koti
     Närhintie 2 A,  48230 KOTKA
     puh.  (05) 229 7120, fax (05) 228 1003
     etunimi.sukunimi@koskenrinne.net
     www.koskenrinne.net
     Kotka-Koti
     Itäkatu 8, 48100 KOTKA
     puh. (05) 229 7211
     Karhula-Koti
     Sudenkatu 6, 48600 KARHULA
     puh. (05) 229 7311
     Karhunkulman kohtaamispaikka
     Karhunkatu 2, 48600 KOTKA
     puh. (05) 260 6430
     Sapokan Helmi
     Gutzeitintie 17-19, 48100 KOTKA
     puh. (05) 2297 122

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

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

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

Pohjois-Helsingin Lähimmäistyö 
PULMU ry
Mäkitorpantie 21 A, 00640 HELSINKI
puh. (09) 754 3854, fax (09) 754 2151
pulmu@pulmu.fi ,   www.pulmu.fi 

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

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

Ruissalo Säätiö 
info@ruissalosaatio.fi 
www.ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenpuisto
     Vähäheikkiläntie 2, 20720 TURKU
     puh. (02) 445 3500, fax (02) 445 3100
     kaskenpuisto@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kaskenniitty
     Vähäheikkiläntie 1, 20720 TURKU
     puh. (02) 4445 4500, fax (02) 4445 4100
     kaskenniitty@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Munkkiniemi
     Dosentintie 12, 00330 HELSINKI
     puh. (09) 458 560, fax (09) 4585 6565
     munkkiniemi@ruissalosaatio.fi 
     Saga-Seniorikeskus Kanalinranta
     Aittakarinkatu 19, 26100  RAUMA
     puh. (02) 833 990, fax (02) 8339 9565
     kanalinranta@ruissalosaatio.fi 
     Sinisaaren ryhmäkodit
     Siikapolku 3 B, 26100 RAUMA
     puh. (02) 533 5553, fax (02) 822 4775

Ruskakodin Palvelutaloyhdistys ry
Peräsimentie 5, 28190 PORI
puh. (02) 627 5000, fax (02) 627 5198
etunimi.sukunimi@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
www.seutulanharjunhoivakoti.com

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

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

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

Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Salhojankatu 27 B 2, 33500 TAMPERE
puh. (03) 3143 4800
info@tetuko.fi ,  www.tetuko.fi 

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

Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry
Kauppakatu 9 D, 33200 TAMPERE
puh. 010 400 9000, fax 010 400 9206
pertti.hjelm@tvpy.fi 
www.tampereenvanhuspalveluyhdistys.fi 
     Kuuselan palvelukoti
     Nuolialantie 46, 33900 TAMPERE
     puh. 010 400 9216
     Taatalan palvelukoti 
     Sulkavuorenkatu 6, 33820 TAMPERE
     puh. 010 400 9312 
     Kaukaharjun palvelukoti
     Keskisenkatu 13-15, 33710 TAMPERE
     puh. 010 400 9511
     Keinupuiston palvelukoti
     Orivedenkatu 28, 33720 TAMPERE
     puh. 010 400 9711

Tohka Säätiö
Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
puh. 020 7850 740, fax (03) 576 6477
tohkatalo@tohkasaatio.fi 
www.tohkasaatio.fi 
     Tohkatalo
     Pastellintie 1, 37600 VALKEAKOSKI
     puh. 020 7850 740 
     Apianpirtti
     Kangaskatu 21, 37600 VALKEAKOSKI

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

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

Viitakodit ry
Viitaniementie 24 A, 40720 JYVÄSKYLÄ
puh. (014) 337 8600, fax (014) 337 8607
johtaja@viitakodit.fi ,  www.viitakodit.fi 

Yrjö ja Hanna-säätiö
Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 HELSINKI
puh. 020 7429 888, fax 020 7429 889
asta.kaitila@yrjojahanna.fi 
www.yrjojahanna.fi 




