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ihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan vieraili superilaisen 
Stina Asunmaan kutsusta konserniin kuuluvassa asumispalve-
luyksikkö Lukkarinhovissa Alavudella joulukuun alussa. Hän 
teki siellä työpäivän, ja perehtyi sen aikana käytännön toimiin.  
 Aktan toteaa, että hoitajan selkänahka ei ole se kohta, joka jous-
taa, vaan keskeistä on, miten työt järjestetään. Hän korostaa toi-

minnan tuottavuuden nousevan sitä paremmaksi, mitä pienemmällä pal-
kalla työskentelevät ammattilaiset pystyvät tekemään suuria päätöksiä. Ak-
tan antaa hoitajille vastuuta, eli esimerkiksi kun lähi- ja perushoitajat pys-
tyvät ja saavat tehdä lääkehoidollisia päätöksiä, organisaatio on kunnossa.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja korostaa myös luottamuksen voimaa: 
jos ihmisiin luotetaan, yleensä ihmiset ovat luottamuksen arvoisia. Luot-
tamus on siis kontrolliakin tehokkaampi keino luoda pohja, jonka pääl-
le myös tuottavuutta voidaan rakentaa.

Suomen juhlavuosi 2017 on käynnistynyt. SuPer-lehdessä se tarkoit-
taa vakautta. Jatkamme jäsenlehden toimittamista ilman suuria mullis-
tuksia. Olemme jo reilun vuoden tarjonneet paperilehden vaihtoehdok-
si sähköisen rikastetun näköislehden. Siihen olemme liittäneet linkkejä 
tausta-aineistoon, kuvakoosteita ja videoita. Toivomme, että yhä useam-
pi superilainen löytää lehden myös sähköisenä ja innostuu seuraaman 
meitä sosiaalisessa mediassa. 

Mikään tutuista juttusarjoistamme ei tässä vuodenvaihteessa tullut 
tiensä päähän. Sen sijaan aloitamme kaksi uutta ja ne molemmat käyn-
nistyvät tässä numerossa. 12-osaisen varhaiskasvatussarjan ensimmäinen 
osa käsittelee vuoden vaihteessa voimaan astunutta varhaiskasvatussuun-
nitelman uudistusta. Toinen sarjoistamme välittää teidän terveisiänne. 
Sen nimi Anna kiitos kollegalle jo kertoo, mistä on kyse. Kuka si-
nun työpaikallasi on kiitoksen arvoinen – kerro hänestä meil-
le ja me kerromme muille. Tässä numerossa toisilleen kii-
toksen antavat lähihoitajat Nina Huhtala ja Heidi Berg. 
Heistä ja uudesta sarjasta lisää sivulla 73..
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  Ilmoittautua SuPerin Opintopäiville 14.–15.2.2017. my.surveypal.com/
opintopaivat2017

  Suositella SuPeria ja saada lahjakortin lisäksi hieno monitoimikaula-
nauha.

  Juhlia kansallista lähihoitajapäivää 27.1.

  Hyödyntää liiton ja oman ammattiosaston hankkimia jäsenetuja.

  Aloittaa päivä reippaalla venyttelyllä.

AJANKOHTAISTA

nyt on aika

5.–9.1. 

17.1. 

19.–22.1. 

23.–29.1. 

23.–24.1. 

27.1. 

28.1. 

28.1. 

IN
G

IM
A

G
E

2.2. 

3.–5.2. 

9.–10.2. 

14.–15.2. 

19.2. 

21.2. 

28.2.-1.3. 

Kehittyvä vanhustyö  
Pohjanmaa 2017, Seinäjoki

Asta Rakentaja ja Sisustus 
2017, Tampere

Aktiivinen ammattiosasto I, 
Vantaa, SuPer

SuPerin ammatilliset  
opintopäivät, Tampere

Hyvä Suomi! -lastenkonsertti, 
Tampere

Yhdysjäsen on ykkönen,  
Joensuu, SuPer

Aktiivinen ammattiosasto I, 
Vantaa, SuPer

Lux Helsinki 2017

Urheilugaala 2017, Helsinki

Matka 2017, Helsinki

DocPoint -dokumenttielo-
kuvafestivaali 2017, Helsinki

SuPer-opojen peruskurssi, 
Helsinki, SuPer

Kansallinen lähihoitajapäivä

Ipanahipat 2017, Turku

Menestyvä yrittäjä, Helsinki, 
SuPer

helmikuu

Uusimmat kannanotot ja
muistamisen arvoiset tapahtumat

Kalenteri STTK on huolissaan
nuorisotyöttömyydestä
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola 
on huolissaan nuorisotyöttömyydestä 
ja nuorten syrjäytymisestä työmarkki-
noilta.

– Toimenpiteitä nuorten työllisty-
miseksi on terävöitettävä. Esitän, että 
seuraavaa sopimuskautta ajatellen ala-
kohtaisesti selvitetään, miten helpotet-
taisiin nuorten pääsyä työelämään ja 
edistettäisiin nuorten työpaikoilla ta-
pahtuvaa oppimista. Nuorten työllistä-
missopimuksia on tähän mennessä teh-
ty useilla sopimusaloilla ja tätä on jat-
kettava. Nuorten työllistäminen ei kui-
tenkaan voi merkitä palkka-alea.

Palolan mielestä on tärkeää valaa 
nuoriin tulevaisuuden uskoa.

– Nuorten on voitava luottaa sii-
hen, että heistä huolehditaan. Tästä 
syystä STTK torjuu eläkeindeksialoit-
teen. Nuorille annettua eläkelupausta 
ei saa rikkoa eikä myöskään pettää elä-
keläisiä lupauksilla, joiden mukaan in-
deksin muuttaminen torjuisi eläkeläis-
köyhyyttä.

STTK:ssa ei uskota, että uusi työ-
markkinamalli, Suomen malli, valmis-
tuu seuraavaan työmarkkinakierrok-
seen mennessä.

– On todennäköistä, että ensi syk-
synä käydään perinteinen liittokierros. 
Uuden työmarkkinamallin valmistelu 
ei ole edennyt toivotulla tavalla, se sisäl-
tää useita haasteellisia elementtejä eikä 
sitoutuminen voi toteutua, jos mallia 

ei valmistella eri toimialojen ja liittojen 
yhteistyöllä. Vain sitoutumalla mallin 
valmisteluun varmistetaan, että se toi-
misi myös käytännössä.

Palola pitää selvänä, että kilpailuky-
kysopimuksen jälkeen keskitettyjä työ-
markkinaratkaisuja ei tehdä ainakaan 
lähitulevaisuudessa.

– Mutta jatkossakin on sovitettava 
yhteen taloutta ja työmarkkinapolitiik-
kaa. Useilla aloilla on pitkien ja maltil-
listen työmarkkinasopimusten jälkeen 
palkankorotuspaineita. Suomen ja Eu-
roopan talous on kuitenkin vielä pit-
kään huteralla pohjalla. Tämä on otet-
tava liittokierroksellakin huomioon.

IRTI POPULISMISTA
Työmarkkinoiden toimintaympäristön 
muutos kiihtyy. Se luo paineita palkan-
saajaliikkeen edunvalvontaan, yhteis-
kunnalliseen vaikuttamiseen ja järjes-
tölliseen kehittämiseen.

– Muutokset ja murrokset eivät ole 
aina miellyttäviä ja sopeutuminen on 
vaikeaa. Se näkyy populismin nousu-
na ja vastakkainasettelun kärjistymise-
nä meillä ja maailmalla. Mutta popu-
lismin tie on lyhyt eikä monimutkaisiin 
ongelmiin voi olla yksinkertaisia ratkai-
suja. Suomi tarvitsee enemmän kuin 
koskaan vastuullisia päättäjiä ja vastuu-
politiikkaa, jotta voimme menestyä jat-
kossakin..

tammikuu
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ote-uudistus, valtion ja 
kuntien rahapula, massa-
työttömyys ja epävarmuus 
tulevasta. Tulevaisuuden 
näkymät ahdistavat nyt 
monia eivätkä hoitajatkaan 

pääse pakoon näitä usein hyvinkin epä-
miellyttäviä uutisia. Onko meillä enää 
muuta mahdollisuutta kuin miettiä si-
tä, kuka on se, jonka tehtäväksi jää va-
lojen sammuttaminen?

Mieleeni nousee tarina kahdesta 
sammakosta, jotka putosivat suureen 
maitoa täynnä olevaan astiaan. Aikan-
sa maidossa uituaan toinen sammakko 
totesi, että ei tästä voi selvitä ja lopet-
ti uimisen. Sammakko hukkui, mutta 
toinen jatkoi silti sinnikkäästi uintiaan. 
Pitkän uimisen jälkeen maito alkoi sa-
keutua ja muuttui lopulta voiksi. Sam-
makko lopetti uimisen ja hetken levät-
tyään hyppäsi voikasan päältä pois mai-
toastiasta.

Superilaiset hoitajat ja hoitajien 
omana edunvalvojana SuPer-liitto ovat 
kokeneet monia kovia haasteita vii-
meisten vuosien aikana ja näitä haastei-
ta on ihan riittävästi vielä nytkin näkö-
piirissä. Välillä näyttää tosin siltä, että 
olemme ainoita toisinajattelijoita. Tois-
ten mielestä näyttäydymme vastaran-
nan kiiskinä, mutta omissa silmissäm-
me ajattelemme olevamme vastavirtaan 
nousevia lohia.

S

Haasteet on tehty 
ratkaistaviksi

PUHEENVUO RO

Tämän talven ja kevään suuri haaste 
on saada uudet kuntapäättäjät sitoutu-
maan sellaisiin ajatuksiin, joilla on mer-
kitystä hoitajien työhön. Henkilöstö-
mitoitukset, hoitajien jaksaminen, oi-
keudenmukainen palkkaus, ammatil-
lisen osaamisen käytön turvaaminen ja 
monet ennaltaehkäisevät toimintamal-
lit ovat niitä haasteita ja maitoastioita 
missä nyt polskimme. Näissä asioissa 
superilaisilla hoitajilla on myös vankka 
osaaminen. Meidän tärkeä tehtävämme 
on nyt saada tulevat kuntien päättäjät 
sitoutumaan näihin samoihin asioihin.

SuPer on keväällä mukana muuta-
mien muiden ammattiliittojen ja kol-
mannen sektorin terveyden edistämis-
tä harjoittavien organisaatioiden kans-
sa Yksi elämä -terveystalkoissa. Tämän 
hankkeen tarkoituksena on kannustaa 
ihmisiä pitämään parempaa huolta it-
sestään sekä ohjata kuntien päättäjiä 
tekemään kuntalaisten näkökulmasta 
parempia terveyttä edistäviä päätöksiä. 
Kampanjan avulla annetaan kaikille 
kuntavaaliehdokkaille esimerkke-
jä terveyttä edistävistä ja kuntien 
rahoja säästävistä toimintamalleis-
ta. Kuntien päätöksillä on suuri 
merkitys kuntalaisten ja hoitajien 
hyvinvointiin.

SuPer avaa tammikuun lo-
pussa myös omat kuntavaalei-
hin liittyvät nettisivut. Ha-

Kehittämisjohtaja Jussi Salo

SUURIN HAASTE ON SAADA 
KUNTAPÄÄTTÄJÄT SITOUTUMAAN 

SELLAISIIN AJATUKSIIN, JOILLA ON 
MERKITYSTÄ HOITAJIEN TYÖHÖN.

luamme vaikuttaa siihen, että lapset, 
sairaat ja vanhukset sekä heidän hoi-
tajansa saisivat riittävän arvostuksen ja 
huomion kuntien ja tulevien maakun-
tien päätöksenteossa. Haluamme turva-
ta riittävät henkilöstömitoitukset, pie-
nemmät ryhmäkoot ja järkevät toimin-
tamallit, missä hoitajien koko amma-
tillinen osaaminen otetaan käyttöön..



6  SUPER 1/2017 

UUTISET
Esillä juuri nyt
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Suuri muutos huolettaa
kooste minna seppä

Mikä sotessa askarruttaa? Ky-
syimme asiaa superilaisilta aktii-
veilta Vaasassa, Helsingissä ja 
Lahdessa. 

Sote-uudistus puhuttaa työpaikoilla, 
koska tulossa on isoja jäsenistöä koske-
via muutoksia. Kysyimme superilaisilta 
luottamusmiehiltä, mitä heiltä useim-
miten kysytään, ja mikä heitä itseään 
uudistuksessa askarruttaa. 

Kysymyksiä esittivät SuPerin Hel-
singin paikallisjärjestön puheenjohta-
ja Hannele Hyvönen, Vaasan ammatti-
osaston puheenjohtaja Marja Isomöttö-
nen ja Päijät-Hämeen hyvinvointikun-
tayhtymän superilainen pääluottamus-
mies Tuula Nieminen.

Kysymyksiin vastasivat edunvalvon-
tajohtaja Anne Sainila-Vaarno, AS-V, 
ja kehittämisjohtaja Jussi Salo, JS, Su-
Perista. 

PALKKAUS PUHUTTAA 
TYÖPAIKOILLA

Tuleeko palkka sote-uudistuksen jäl-
keenkin varmasti oikeana päivänä ti-
lille, ja säilyykö oikeus pitkään lo-
maan?

AS-V: Toivottavasti työnantajat 
varautuvat muutoksiin niin hyvissä 
ajoin, että palkanmaksuun ei tule häi-
riöitä. Vielä ei ole tiedossa, mitä työeh-
tosopimuksia tulevat työnantajat nou-
dattavat. SuPerin lähtökohtana on, et-
tä uudet sopimukset pohjautuvat ny-
kyisille sopimuksille ja pitkät lomat 
säilyvät.

Jos ja kun työnantajana on koko maa- 
kunta, miten työn vaativuuden arvioin- 
ti saadaan tehtyä niin, että se on yh-
teinen kaikille? Arviointihan on kui-
tenkin palkkauksen perusta.

AS-V: Emme vielä tiedä, määräytyy-
kö palkkaus tulevissakin työehtosopi-
muksissa työn vaativuuden arvioinnin 
perusteella. Mikäli nykyisellä järjestel-

mällä mennään jatkossakin, jokainen 
palvelulaitos ja sote-yhtiö on itsenäi-
nen työnantaja, jonka piirissä työn vaa-
tivuuden arviointi tehdään.

Toteutuuko palkkaharmonisointi? 
AS-V: Palkkojen harmonisointi pe-

rustuu yhdenvertaisuuslainsäädäntöön, 
eli kyllä se täytyy tehdä. Käymme täl-
lä hetkellä neuvotteluja harmonisoin-
nista.

Miten työterveyshuolto toimii uudis-
tuksen jälkeen?

JS: Työterveyshuolto säilyy uudis-
tuksen alkuvaiheessa nykyisellään. 
Näyttää siltä, että sen toimivuutta ei 
haluta vaarantaa. Merkittävä osa työ-
terveyshuollosta on työnantajien mak-
samaa. Jos järjestelmä romutettaisiin, 
siitä aiheutuisi kustannuksia julkisel-
le sektorille.  

Mitä uusia työsopimuksia tehtäessä 
kirjoitetaan kohtaan työntekopaik-
ka? Onko se tulevaisuudessa koko 
maakunta, vai voiko työntekijä vai-
kuttaa tähän? 

AS-V: Työnantaja pyrkii varmasti 
saamaan työntekopaikan mahdollisim-
man laajaksi. Kyse on sovittavasta asias-
ta, ja työntekijän kannattaa ilman muu-
ta pyrkiä saamaan työskentelyalue itsel-
leen sopivaksi.

Miten käy niin sanotulle mummoli-
sälle mahdollisissa siirtymisissä yh-
tiöihin? 

AS-V: Tältäkään osin emme vie-
lä tiedä, mitä sopimus tulevaisuudes-
sa sisältää. Jos nykyisenlaiset sopimuk-
set ovat voimassa, mummolisä jatkuu 
koko palvelussuhteen voimassaoloajan. 
Mummolisällä tarkoitetaan määrävuo-
silisää.
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Uusia työkaluja 
muistisairauksien 
ennaltaehkäisyyn 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kehit-
tää terveydenhuollon ammattilaisille uu-
sia työkaluja muistisairauksien ennalta-
ehkäisyyn. Muistikko-hanke pohjautuu 
Finger-tutkimukseen, jossa osoitettiin, 
että elintapamuutoksilla on mahdollis-
ta tukea muisti- ja ajattelutoimintojen 
säilymistä ikääntyneillä ihmisillä. Suun-
nitteilla on verkkopohjainen välineistö, 
jolla terveyden edistämistyössä toimi-
vat voivat arvioida ja testata asiakkaiden 
muisti- ja ajattelutoimintoja sekä tun-
nistaa henkilöitä, joilla on riski muisti-
sairauksille. Käytännön kehittämistyös-
sä ovat mukana Etelä-Pohjanmaan sai-
raanhoitopiiri, Etelä-Pohjanmaan Muis-
tiyhdistys ja Etelä-Pohjanmaan sote.

Psykologiliitto:  
Paperittomillekin 
mielenterveyspalveluja
Suomen Psykologiliitto vaatii kannan-
otossaan, että kaikille Suomessa paperit-
tomana eläville henkilöille on järjestet-
tävä välttämättömät mielenterveyspal-
velut. Nykytilanne on ristiriidassa ter-
veydenhuoltoalan henkilöstön eettisten 
periaatteiden, perustuslain sekä useiden 
ihmisoikeussopimusten kanssa. Paperit-
tomina elävät jäävät sekä taloudellisesti, 
sosiaalisesti että henkisesti yhteiskunnan 
ulkopuolelle. Tämä asettaa heidät hyvin 
eriarvoiseen asemaan suhteessa muuhun 
väestöön. Erityisesti lapset ja heidän ke-
hityksensä ovat näissä olosuhteissa suu-
ressa vaarassa. Kielteisen turvapaikka-
päätöksen saaneita turvapaikanhakijoi-
ta oli viime vuonna yli 12 000.
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VAIKUTTAMIS- 
MAHDOLLISUUDET JA 

VALVONTA KIINNOSTAVAT

Jääko kuntien tuotettavaksi sote-pal-
veluja?

JS: Kuntien tuotettavaksi jäävät 
sote-sektorilta ainoastaan varhaiskasva-
tuspalvelut ja mahdollisesti sivistyssek-
torilta oppilashuollon tehtäviä, käytän-
nössä koulukuraattori ja koulupsyko-
logipalvelut.

Jos kaikki nykyisin sote-palveluissa 
työskentelevät eivät siirry maakun-
nallisiin yhtiöihin, säilyvätkö heidän 
työpaikkansa?

JS: Maan hallitus on luvannut, et-
tä kaikki sote-palvelut siirtyvät maa-
kuntien vastuulle. Tämä merkitsee, et-
tä kaikki sote-palveluissa työskentelevät 
varhaiskasvatusta ja mahdollisesti oppi-
lashuollossa työskenteleviä lukuun ot-
tamatta siirtyvät maakuntien palveluk-
seen 1.1. 2019. Maakunnat eivät tu-
le yhtiöittämään kaikkea toimintaansa, 
vaan vain osan siitä. 

Lupaus työpaikkojen säilymisestä 
pystytään siis täyttämään, ainakin va-
kinaisten työsuhteiden osalta. Iso kysy-
mys on se, mitä tapahtuu määräaikaisil-
le työsuhteille. Niiden puolesta olemme 
liittona huolissamme.

AS-V: Kaikki, jotka työskentele-
vät sote-palveluissa niin, että tehtävät 
ovat yli 50-prosenttisesti sote-tehtäviä, 
siirtyvät liikkeenluovutuksella uuden 
työnantajan palvelukseen. 

Pidemmällä tähtäimellä varmuut-
ta työpaikan säilymisestä ei kuitenkaan 
voida luvata. Muutos tuo varmasti mu-
kanaan uusia organisaatiomuutoksia ja 
tehtävien uudelleenjärjestelyjä.

Miten henkilöstö pääsee vaikutta-
maan sote-uudistukseen? 

JS: Laki työnantajan ja henkilöstön 
välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 
edellyttää, että työnantajan ja henkilös-
tön välisessä yhteistoiminnassa käsitel-
lään ainakin sellaiset asiat, jotka koske-
vat henkilöstön asemaan merkittävästi 
vaikuttavia muutoksia työn organisoin-
nissa ja kunnan palvelurakenteessa sekä 
muissa tämänkaltaisissa tilanteissa, esi-

merkiksi sote-uudistuksessa.
Työntekijöihin liittyviä päätöksiä 

tehdään kuitenkin myös poliittisella ta-
solla ja maakuntahallinnossa. 

Sote- ja maakuntauudistuksessa oli-
sikin erittäin tärkeää, että henkilöstön 
edustajat käyttäisivät vaikuttamismah-
dollisuutensa erilaisissa maakuntauu-
distukseen liittyvissä työryhmissä. Jul-
kisella sektorilla uudistusta valmiste-
leviin työryhmiin valitaan KOHOn 
edustus. 

Kun työryhmään tulee valituksi, on 
huolehdittava siitä, että vaikuttaa asi-
oihin, eikä jätä sitä vain poliitikoille ja 
johtaville viranhaltijoille.

Pärjäävätkö mahdollisesti yhtiöitet-
tävät kuntapalvelut uudessa kilpai-
lutilanteessa?

JS: Osa pärjää, osa ei. Riippuu sii-
tä, miten kustannustehokasta toimin-
ta on. Toivoa herättää uusi hankinta-
laki, joka antaa painoarvoa hinnan li-
säksi laadulle. 

Uskon, että julkiselta sektorilta löy-
tyy paljonkin erittäin kilpailukykyisiä 
toimijoita. Edunvalvonnallisesti tärkeää 
tavoite on estää se, että tehokkuutta 
haetaan ainoastaan työehtosopimuksia 
heikentämällä.

Kuka ohjaa ja valvoo, että muutok-
set etenevät oikeaan suuntaan ja oi-
kea-aikaisesti?

JS: Eduskunta ohjaa lainsäädännöl-
lä. Sote-uudistuksessa on hahmoteltu 
uutta kaksitasoista ohjausmekanismia. 

Ensimmäisellä tasolla operoi kak-
si ministeriötä: valtiovarainministeriö 
käyttää maakunnille varoja myöntäes-
sään erittäin tehokasta taloudellista oh-
jausta. Sosiaali- ja terveysministeriölle 
taas on hahmoteltu palveluiden laadun 
ja saatavuuden varmistamiseen tähtää-
vää ohjausvaltaa.

Toisen tason ohjausvaltaa käyttä-
vät maakunnat, jotka esitetyssä mallissa 
myös pitkälti valvovat omaa toimintaan-
sa. Voidaan nähdä, että tässä on pukki 
jälleen pistetty kaalimaan vartijaksi.

Samaa vertausta voidaan vielä perus-
tellummin käyttää niistä lakiesitysten 
kohdista, joissa esitetään VM:n alle uut-
ta valvontavirastoa, joka ainakin osittain 
korvaisi nykyisten aluehallintovirastojen 
ja Valviran tekemää valvontaa..
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eläkeuudistus.fi-sivulle tästä

Eläkeuudistus astui voimaan
teksti marjo sajantola

Eläkeuudistus vaikuttaa vuonna 1955 ja sen jälkeen 
syntyneiden superilaisten eläkkeisiin. Vuoden alussa 
astui voimaan myös Julkisten alojen eläkelaki.

Suurin osa superilaisista on kuulunut Kuntien eläkelain pii-
riin ja siirtyi siten vuoden alusta Julkisten alojen eläkelain, Ju-
ELin piiriin. Siinä yhdistyvät kuntien, valtion, evankelislute-
rilaisen kirkon ja Kelan eläkelait. Lain piiriin kuuluvan hen-
kilöstön eläkeasioista huolehtii Keva.

SuPerin edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno on 
Kuntien eläkeneuvotteluryhmän jäsen. Ryhmän tehtävänä 
oli muun muassa sovittaa keskusjärjestöjen neuvotteleman 
eläkesopimuksen uudet määräykset julkisen alan eläkelainsää-
däntöön. Sainila-Vaarno toteaa, että uudistukset saatiin pää-
osin sovitettua siihen hyvin, mutta ammatillisten eläkeikien 
nostamisesta oltiin erimielisiä.

– Keskusjärjestöjen sopimuksessa ei ollut sovittu amma-
tillisten eläkeikien nostamisesta. Kun jatkotyö alkoi, kävi sel-
väksi, että nekin aiotaan tässä yhteydessä nostaa. Kaikkien jär-
jestöjen vastustuksesta huolimatta ministeriö vei koko ajan 
eteenpäin myös ammatillisten eläkeikien nostamista ja työn-
antajapuoli olisi halunnut nostaa niitä jopa enemmän kuin 
mitä eläkesopimus muiden osalta edellytti.

Sainila-Vaarno jatkaa, että työntekijäjärjestöt jättivät eriä-
vän mielipiteen käsittelyssä. Hän kävi itse selvittämässä edus-
kunnan kuulemistilaisuudessa ammatillisten eläkeikien tilan-
netta ja asia vietiin myös perustuslakivaliokunnan käsittelyyn. 

– Sieltä tuli kuitenkin meille kielteinen päätös. Teim-
me kuitenkin kaiken mahdollisen, mitä tilanteessa voimme. 

Eduskunta säätää lait. Ammatillisen eläkeiän nosto koskettaa 
muutamia satoja superilaisia.

ELÄKEUUDISTUS VUODEN ALUSTA
Vuoden alusta voimaan astunut eläkeuudistus ei vaikuta ny-
kyisten eläkkeensaajien eläkkeisiin. Maksussa olevat osa-aika-
eläkkeet jatkuvat normaalisti ja eläkkeen maksamisen edelly-
tykset säilyvät ennallaan. Osa-aikatyön ansiorajat määräyty-
vät kuten nykyisinkin. 

Työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke säilyvät, 
eikä niiden myöntämiskriteereihin ole tulossa muutoksia. 
Työttömyysturvan lisäpäivät eli niin sanottu työttömyysput-
ki säilyy. 

Uudistuksen tuomista muutoksista on jaettu tietoa medias- 
sa, mutta ydinasia on se, että eläkkeen alaikäraja nousee as-
teittain. Vielä ei voida ennakoida, kuinka korkealle se lopulta 
nousee, sillä se sidotaan elinajan kehitykseen.

Jokaiselle ikäluokalle lasketaan lisäksi tavoite-eläkeikä, jo-
ka on korkeampi kuin alin eläkeikä. 

Tavoite-eläkeikä tarkoittaa ikää, jolloin eläkkeen määrä 
vastaisi suunnilleen sitä eläkettä, jonka olisi saanut alimmas-
sa eläkeiässä ilman elinaikakertoimen aiheuttamaa vähennys-
tä. Elinaikakerroin määrätään sille vuodelle, jona kukin ikä-
luokka täyttää 62 vuotta. Nyt vahvistettu elinaikakerroin kos-
kee vuonna 1955 syntyneen ikäluokan työeläkelakien mukai-
sia vanhuuseläkkeitä. Elinaikakerroin pienentää kuukausielä-
kettä 3,7 prosenttia. 

ELÄKKEET SOTE-UUDISTUKSESSA 
Lehden mennessä painoon Sipilän hallituksen valinnanvapaut-
ta koskevaa esitystä ei ollut vielä julkaistu. Anne Sainila-Vaar-
no toteaa, että mikäli nyt tiedossa oleva virkamiesten valmiste-
lema tulee lopulliseksi, se saattaa tuoda sotealalle lukuisia yksi-
tyisiä yrityksiä ja pirstaloittaa työnantajakenttää. Edunvalvon-
nan haasteet kasvavat.

Maakunnat ja maakuntien palvelulaitokset ovat jatkos-
sa Kevan jäsenyhteisöjä, joten työntekijät ovat automaatti-
sesti Keva-vakuutettuja. Palvelulaitosten perustamat sote-yh-
tiöt voivat valita Kevan tai yksityisten eläkeyhtiöiden palvelut.

– Edunvalvonnallisesti on tärkeää, miten julkisen puo-
len eläke-etujen käy muutostilanteessa, Sainila-Vaarno sanoo.

Hän jatkaa, että parhaan tiedon jokainen saa omasta eläk-
keestään Kevasta ja yksityissektorilla omasta työeläkeyhtiös-
tään. Myös nettisivuilla eläkeuudistus.fi on yksityiskohtaista 
tietoa ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin..
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Verkkoasioinnin 
Suomi.fi-tunnus 
laajeni Kelaan
Myös Kela on ottanut käyttöön Suo-
mi.fi-tunnistuspalvelun. Saman palve-
lun kautta pääsee hoitamaan asioitaan 
moneen muuhunkin julkishallinnon 
verkkopalveluun. Suomi.fi-tunnistami-
nen mahdollistaa sähköisen tunnistami-
sen turvallisesti ja erilaisia päätelaitteita 
käyttäen. Asiakkaat voivat käyttää tun-
nistukseen esimerkiksi pankkitunnuksia 
tai mobiilivarmenteita. Laki velvoittaa 
julkishallinnon organisaatiot ottamaan 
käyttöön Suomi.fi-tunnistamisen. Pyr-
kimyksenä on helpottaa eri organisaa-
tioiden verkkoasiointipalvelujen käyt-
töä ja niiden välillä siirtymistä. Palvelun 
tuottaa Väestörekisterikeskus.

Paperiresepti 
jäi historiaan
Vuoden alusta alkaen kaikki lääkemää-
räykset laaditaan sähköisesti. Lääkäri 
voi antaa lääkemääräyksen kirjallisesti 
tai puhelimitse vain poikkeustilanteissa, 
esimerkiksi teknisen häiriön takia. Näis-
sä tilanteissa apteekki muuttaa reseptit 
sähköisiksi. Potilas ei voi enää kieltäy-
tyä sähköisestä lääkemääräyksestä. Vuo-
den 2016 aikana määrätyt paperi- ja pu-
helinlääkemääräykset toimitetaan aptee-
keissa normaalisti lääkemääräyksen voi-
massaolon loppuun asti. Vuoden alusta 
alkaen lääkemääräysten voimassaoloaika 
piteni kahteen vuoteen, kolmiolääkkeitä 
lukuun ottamatta. Aikaisemmin resepti 
oli voimassa vuoden. Tavoitteena on va-
pauttaa lääkärien työaikaa reseptien uu-
simisesta muihin tehtäviin ja vähentää 
terveydenhuollon kustannuksia.

Ammattitaito vaikuttaa 
laatuun ja kustannuksiin
SuPerin edustajisto vaatii 
opetus- ja kulttuuriministeriö- 
tä säätämään pakollisiksi kar-
sivat pääsy- ja soveltuvuus- 
kokeet SORA-tutkintoihin. 

SORA-tutkinnot tuottavat sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalalle ammattilaisia 
tehtäviin, joissa työtä tehdään lasten 
parissa, haavoittuvassa asemassa olevien 
asiakkaiden ja potilaiden kanssa ja 
usein yksin ihmisten kodeissa. 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeiden tar-
koitus on karsia alalle soveltumattomat 
opiskelijat riittävän ajoissa. Laatua ei 
voi turvata ilman ammattitaitoa.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
tehtäviin ei sovellu henkilö, jonka epä-
vakaa terveydentila tai päihderiippu-
vuus vaarantavat potilas- ja asiakastur-
vallisuuden. Lähihoitajan työ edellyttää 
henkistä kypsyyttä ja oman elämän hal-
lintaa sekä kykyä kantaa vastuuta toisis-
ta ihmisistä. 

Soveltumattomuuden ongelmat 
ovat vähennettävissä ottamalla käyt-
töön pakolliset, karsivat pääsy- ja so-
veltuvuuskokeet ammatilliseen koulu-
tukseen. Henkilöt, jotka eivät sovellu 
ihmisten parissa tapahtuvaan työhön 
tai eivät ole motivoituneita lähihoita-
jan työstä, ohjautuisivat heille parem-

min soveltuvaan koulutukseen ja am-
mattiin.

Suurin osa lähihoitajaopiskelijoista 
on alalle soveltuvia ja heillä on kaikki 
edellytykset onnistua työelämässä. Su-
Perin pelkona on, luottavatko työnan-
tajat jatkossa, että ammatillinen kou-
lutus tuottaa laadukasta ja osaavaa työ-
voimaa. Väärä ammatinvalinta voi olla 
myös opiskelijan näkökulmasta merkit-
tävä syrjäytymistä lisäävä tekijä.

Myös ammatilliset opettajat ovat 
tuoneet esille huolensa opiskelijoista, 
jotka eivät heidän näkemyksensä mu-
kaan voisi valmistua lähihoitajiksi.

SuPer on huolestuneena kuunnellut 
myös viestejä työelämästä, miten pääsy-
kokeiden ja soveltuvuustestien poistu-
misen jälkeen alalle soveltumattomien 
opiskelijoiden määrä näyttää lähteneen 
kasvuun. Vaikka koulutuksen järjestä-
jällä on käytössä SORA-lainsäädännön 
mukaan mahdollisuus puuttua soveltu-
mattomuuteen, tämän lainsäädännön 
noudattaminen on jäänyt hyvin vähäi-
seksi.

Maan hallituksen yksi päätavoite 
sote-uudistuksessa on laadun ja tehok-
kuuden nosto. Se ei tule onnistumaan, 
jos työntekijöiden osaamista halutaan 
tietoisesti laskea vääristyneen opiskeli-
javalinnan ja kouluttamattoman työ-
voiman lisäämisellä.. IN
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Opiskelijat ja lapset päiväkotiaiheisessa tehtävässä Taitajakisassa Lahdessa 2014.
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Hämeenlinnan seudun ammattiosastoille tullutta Vuoden Välkky -palkintoa olivat vastaanottamassa Auni Järvinen, Riitta Jokiniitty,  
Hanna Jokinen, Jari Ahonen, Elina Pulkkinen, Anne Kisonen, Juha Penttinen ja Mira Aalto.

Tehostettu yhteistyö toi
Vuoden Välkky -palkinnon
Viisi Hämeenlinnan seudun ammat-
tiosastoa on saanut Vuoden Välkky 
-palkinnon. Ammattiosastojen väli-
nen tiivis yhteistyö on tuonut uutta 
virtaa alueen edunvalvontaan ja 
jäsentapahtumiin.

TJS Opintokeskus jakaa vuosittain 
Vuoden Välkky -palkinnon sellaises-
ta ammattiyhdistyksen toiminnasta tai 
ideasta, mikä on edesauttanut yhdistyk-
sen kehittymistä, vaikuttavuutta tai jä-
senpalvelua.

Hämeenlinnassa vuosikausia jatku-
nut osastojen välinen yhteistyö on poi-
kinut muun muassa rekrybussin. Se on 
ammattiosastojen vuokraama linja-au-
to, joka kierrättää valmistuvia opiske-
lijoita työpaikoilla. Työpisteissä superi-
lainen hoitaja esittelee toimintaa ja ker-
too, mitä lähihoitajan toimenkuvaan 
kuuluu. Matkalla uuteen työpaikkaan 
bussissa kerrotaan ammattiyhdistystoi-
minnan ja liittoon kuulumisen eduista.

Harjoittelussa ja kesätöissä opiskeli-
jat tutustuvat työelämään, mutta bussi-
kierroksella he näkevät laajemmin, mil-
laisia työpaikkoja omalla työssäkäynti-
alueella on tarjolla.

NÄYTTÄVÄÄ TOIMINTAA  
RAJOJA RIKKOEN
Kun toimijajoukko on isompi, rahaa-
kin on enemmän ja superilaisille suun-
natuista tilaisuuksista saadaan näyttä-
vämpiä. Viiden palkitun ammattiosas-
ton yhteistyö on tuottanut koulutusta, 
luentoja, matkoja mielenosoituksiin ja 
kokouksiin sekä pikkujouluja. Jäsenille 
tarjottujen yhteisluentojen aiheita ovat 
olleet muun muassa päihderiippuvuus, 
työssäjaksaminen ja tasavertainen van-
huus seksuaalivähemmistöjen näkökul-
masta.

Yhteistyön myötä ammattiosastot 
ovat aktivoituneet joukolla sosiaalises-
sa mediassa ja lehtien yleisönosastoilla.

Hämeenlinnassa on huomattu, että 
yhteistyö yli ammattiosastorajojen lisää 
toimintaa ja verkostoitumista myös yli 
työpaikka- ja toimialarajojen. Myös su-
perilaisen yhteishengen luominen on 
ollut helpompaa.

Yhteistoiminta on tuonut uusia vä-
lineitä jäsenhankintaan. Rekrybussin 
lisäksi tämä näkyy vastavalmistuneille 
hoitajille pidetyissä juhlissa.

Kun useampi ammattiosasto vetää 
samasta köydestä, vastuuta voidaan ja-
kaa laajemmalle. Tämä keventää yksit-
täisten ammattiosastoaktiivien tehtävä-
kenttää.

Lopputuloksena Hämeenlinnan 
seudun yhteistyöllä ammattiosastot 
ovat tavoittaneet isompia jäsenmääriä 
kuin yksin toimien..
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vuoden välkyn saaneet ammattiosastot: 
hämeenlinnan ao 

hämeenlinnan seudun ao  
janakkalan-hattulan ao  

kanta-hämeen keskussairaalan ao  
kanta-hämeen yksityissektorin ao
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Vuorotyöuupumuksen  
taustalta löytyi  
geneettinen syy
Vuorotyö häiritsee usein vuorokausiryt-
miä, mikä aiheuttaa joillakin ihmisillä 
univaikeuksia ja päiväaikaista väsymys-
tä. Osa ihmisistä sopeutuu hyvin vuo-
rotyöhön, mutta kaikille jatkuva vuoro-
kausirytmin vaihtuminen ei sovi. Suo-
malaistutkijat ovat nyt havainneet, että 
melatoniinireseptorigeenin toiminta vai-
kuttaa vuorotyön sietoon. Nyt löydetty 
geneettinen riskivariantti selittää kuiten-
kin vain pienen osan yksilöiden välisestä 
vaihtelusta, eikä sillä voi ennustaa hen-
kilön vuorotyön sietoa.

Julkisen sektorin  
työntekijöiden ikä 
näkyy eläköitymisessä
Julkisen sektorin työntekijät ovat keski-
määrin vanhempia kuin yksityisen sek-
torin työntekijät. Tämä näkyy selkeästi 
myös lähivuosien eläköitymistahdissa. 
Noin 45 prosenttia kunnan ja valtion 
nykyisistä työntekijöistä jää vanhuus-
eläkkeelle seuraavien 20 vuoden aikana, 
kertoo Kevan tuore ennuste. Nykyisis-
tä kuntatyöntekijöistä vanhuuseläkkeel-
le jää noin 43 prosenttia ja valtiotyön-
tekijöistä noin 54 prosenttia. Työkyvyt-
tömyyseläkkeelle tai osatyökyvyttömyys-
eläkkeelle ennen vanhuuseläkettä päätyy 
lisäksi arviolta 15 prosenttia nykyisistä 
kuntatyöntekijöistä ja 10 prosenttia ny-
kyisistä valtiotyöntekijöistä. Ennuste on 

laskettu vuoden 2015 lopussa työelä-
kevakuutettuina olleille kuntien ja 
valtion työntekijöille, ja se käsittää 
noin 517 000 kuntatyöntekijää ja 
107 000 valtiotyöntekijää.

Sosiaalihuollon ammatti- 
henkilöiden sähköinen  
asiointi on otettu käyttöön
Valvira on rekisteröinyt sosiaalihuol-
lon ammattihenkilöiden Suosikki-re-
kisteriin jo 2252 sosiaalihuollon am-
mattihenkilöä. Sosiaalihuollossa toi-
mivilla ammattihenkilöillä on vuoden 
2017 loppuun saakka aikaa hakea lail-
listamista tai nimikesuojausta. 

Sosiaalihuollon ammattihenkilöi-
den sähköisen asioinnin avaaminen on 
Valviran digitalisaatiohankkeessa tärkeä 
merkkipaalu. Sähköinen asiointi hel-
pottaa hakijaa, joka säästyy kokonaan 
paperiliitteiden kanssa askartelulta, jos 
tutkintotodistus löytyy korkeakoulujen 
VIRTA-tietovarannosta.

Jo Terhikki-rekisterissä olevan lähi-
hoitajan ei myöskään tarvitse toimittaa 
Valviraan tutkintotodistustaan, vaan se 
poimitaan Terhikki-rekisteristä. 

Sähköisen asioinnin kautta voi myös 

helposti seurata oman hakemuksen kä-
sittelyn tilannetta. Päätös ammattioi-
keuden myöntämisestä tai nimikesuo-
jauksesta tulee sekin sähköiseen järjes-
telmään.

Alkuvaiheessa sähköisen asioinnin 
käyttöönotto ei nopeuta hakemusten 
käsittelyä, sillä hakemukset käsitellään 
saapumisjärjestyksessä.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöi-
den ammattioikeushakemusten säh-
köinen asiointi on osa Valviran laajaa 
SAMPO-digitalisaatiohanketta. Se siir-
tää Valviran palvelut sähköisiksi. Seu-
raavana vuorossa ovat yksityisten sosi-
aali- ja terveyspalvelujen tuottajien lu-
pahakemukset, terveydenhuollon am-
mattihenkilöiden ammattioikeushake-
mukset ja sähköinen sosiaali- ja tervey-
denhuollon kanteluprosessi..

Kuntien työntekijät kokevat
työn imua muutospyörteissäkin
Työterveyslaitoksen 34 kunnan henkilöstölle eli lähes 11 000 vastaajalle suuntaaman 
kyselytutkimuksen mukaan yli kolmannes oli kohdannut työssään viimeisen puolen 
vuoden aikana rakenteellisia muutoksia ja joka viidennen työn sisältö oli muuttunut. 
Silti 73 prosenttia vastanneista koki työn imua useita kertoja viikossa ja 79 prosent-
tia sanoi olevansa ylpeä työpaikastaan.

Naiset ja vanhemmat työntekijät kokivat mie-
hiä ja nuoria työntekijöitä enemmän työn 
imua. Suurissa kunnissa työn imua koet-
tiin jonkin verran vähemmän kuin pie-
nissä, mutta niissäkin työn imun keski-
määräinen taso oli hyvä.

Nuorempi ikä ja korkeampi kou-
lutustaso olivat vastaavasti yhteydessä 
työssä uupumiseen. Työuupumus-
oireita kuten kroonista väsymys-
tä ja kyynistyneisyyttä ilmoit-
ti kokeneensa vähintään vii-
koittain joka neljäs ja työs-
sä tylsistymistä joka kuudes 
vastanneista kuntatyönteki-
jöistä..
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TAMMIKUUN LYHYET
Koonnut Jukka Järvelä

Suomessa sairas-
tetaan vuosittain 
10–20 miljoonaa 
hengitystie- 
tulehdusta.

Raskauden keski- ja loppuvaihees-
sa otettu influenssarokotus ei 200 000 
lapsen ja äidin terveystietoihin perus-
tuvan tutkimuksen mukaan vaikuta lap-
sen autismiriskiin. Yhteyttä ei havait-
tu myöskään raskauden ensimmäisen 
kolmanneksen aikana, mutta tältä osin 
tulokset ovat epäselvempiä ja ne oli-
si hyvä varmistaa lisätutkimuksissa. In-
fluenssarokotuksia suositellaan raskaa-

Alkoholi muuttaa nuorten aivoja
Alkoholin käyttö nuorena vaikuttaa aivojen kehitykseen. 
Asia selviää Itä-Suomen yliopiston ja Kuopion yliopistol- 
lisen sairaalan tutkimuksesta. Koko nuoruusiän ajan run- 
saasti alkoholia käyttäneillä nuorilla havaittiin aivojen 
kuorikerroksen paikoin ohentuneen. Runsaasti alko-
holia käyttäneet olivat juoneet alkoholia kymmenen 
vuoden ajan arviolta 6–9 annosta kerran viikossa. 
Nuoruusiällä aivojen rakenteellinen kypsyminen on 
vielä keskeneräistä. Erityisesti otsalohkojen ja pihti-
poimun alueet kehittyvät vielä parikymppisenäkin.

                                                                  itä-suomen yliopisto

Paljon ulkoilevilla vähemmän likinäköisyyttä  
Nuorena paljon ulkoilevien silmät saattavat pysyä 
paremmassa kunnossa läpi elämän. Tuoreen britti-
tutkimuksen perusteella ulkoilu voi vaikuttaa siihen, 

miten todennäköisesti ihmisestä tulee 
likinäköinen. Tutkijat havaitsivat 

likinäköisyyden noin viidenneksen 
harvinaisemmaksi niillä, jotka 
olivat olleet 14–39-vuotiaana 
paljon ulkoilmassa. Myös koulu-
tustaso vaikutti tuloksiin: liki-

näköisyys todettiin kaksi 
kertaa yleisemmäksi kor-
keasti koulutetuilla kuin 
vähän kouluja käynneillä.

duodecim

na oleville, sillä tutkimusten mukaan ne 
vähentävät muun muassa ennenaikaisia 
synnytyksiä ja vauvan pienikokoisuutta. 
Suomessa influenssarokotus on maksu-
ton raskaana oleville, yli 65-vuotiaille ja 
muille riskiryhmäläisille, kuten sydän-
sairauksia tai diabetesta poteville sekä 
6–35 kuukauden ikäisille lapsille. Roko-
tus jää valtaosalta ottamatta.

duodecim

Influessarokotus ei lisää autismiriskiä

Tupakoinnin vastaiset 
toimet ovat sääs-
täneet 20 miljoo-
nan ihmisen hengen 
maailmassa vuodesta 
2008 lähtien.
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MITÄ MIELTÄ
Vastaus kuukauden kysymykseen.

Olen testannut hoitamista madolla. 
Näin meidän lähellä kastemadon, 
josta tuli verta. Otin sen käteeni ja 
peitin haavan hetkeksi lehdellä. Sit-
ten laitoin madon takaisin maahan, 
eikä se vuotanut enää verta.”

lääkäriksi haluava
eetu hannukainen, 6 vuotta

toimi 4/2016

Huovuttaminen on raskasta ja siihen 
menee kolme päivää. Sen jälkeen 
liimaan kumipohjat ja ompelen ne 
vielä kiinni käsin.  Ompeluun menee 
tunnin verran. Kädet kipeytyvät ja 
haavoja tulee.”
huopikkaiden valmistaja, lähihoitaja 

irina kilkki
telma 4/2016

Hoitajien nimi-
tysasia oli ajan-
kohtainen. Lii-
ton puheen-
johtaja Sal-
me Pihl uskoi, 
että vuoden 
1987 aika-
na apuhoita-
ja-nimike hä-

viää kokonaan ja tilalle otetaan pe-
rushoitajan nimike. Tekeillä oli laki 
sairaanhoitotoimen harjoittamises-
ta. Sen myötä uudet nimikkeet saisi-
vat lainsuojan.

”Silloin on aika nostaa malja apuhoita-
jalle, joka on aikansa ansiokkaasti nimi-
kettään kantanut ja työtään tehnyt sekä 
uudelle perushoitajalle, joka jatkaa 
apuhoitajan viitoittamaa tietä.”

perushoitaja 1/1987

muut lehdet

30 vuotta sitten

Onko joulu sinulle tärkeä juhla?
joulukuun kysymys oli:

• Perinteitä pitää kunnioittaa. 
Perhe kokoontuu yhteen 
rauhoittumaan.

• Oli töissä tai kotona niin joulun 
aika on mukavaa yhdessä oloa, 
erilaista kuin normaali arki.

• Joulun sanoma ja joulu tuovat 
muistoja ja lämmintä mieltä.

• Perhejuhla, hyvä ruoka, 
tunnelma ja kynttilät, suklaata 
unohtamatta!

• Lasten joulun odotus ja 
aattopäivän riemu ja ilo ovat 
kaikki mitä äiti tarvitsee.

• Vuosisatainen koko perheen 
juhla. Jopa teini haluaa 
vietettävän sen isovanhempien 
ja serkkujen kanssa.

• Olen aina ollut jouluihminen, 
harmi vaan kun yleensä on 
oltava töissä.

• Siinä yhdistyvät lapsuuden 
mieluisat joulumuistot ja 
suomalainen joulukulttuuri. 
Minua ei saisi mistään hinnasta 
jouluna matkustamaan pois 
Suomesta.

• Se on ihana loppuvuoden lahja 
perheen ja omaisten kesken.

89%

11%
EI

• Turhaa hössötystä parin pyhän 
takia. Vietän aina joulun töissä.

• Rahanmenokuukausi. Ei tili kasva 
joulukuussa.

• Juhla juhlien joukossa.

tammikuun kysymys löytyy superin nettisivuilta kohdasta super-
lehti. kaikkien tammikuun 16. päivään mennessä vastanneiden kes-
ken arvotaan super-lehden kätevä aamiaistarjotin. joulukuus-
sa sen voitti marika koljonen saimaanharjulta. onnittelut!
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Kolmen suklaan 
juustokakku

teksti marjo sajantola kuva tommi korpihalla 

LÄHI- JA PERUSRUOKAA
superilaiseen makuun

Itseoppinut iisalmelainen kakuntekijä ottaa YouTubesta mallia,  
harjoittelee ja soveltaa oppimaansa. Tuloksena on suussa  

sulavia ja toinen toistaan kauniimpia kakkuja.

ähihoitaja Lina Haapalainen taiteilee täytekakun 
niin kummitytön yksivuotispäiville kuin työkave-
rin nelikymppisillekin. Haastatteluhetkellä hänel-
lä oli tekeillä kaksi kakkua veljen syntymäpäiville. 

– Innostuin leipomaan jo lapsuudessa, koska 
leivoimme viikonloppuisin sämpylöitä ja ihan ta-
vallista pullaa. Koska olen tykännyt aina tehdä kä-

silläni, tykkään myös leipomisesta ja kokeilen mielelläni uu-
sia reseptejä. Viime vuosina olen innostunut yhä enemmän 
kakkujen teosta.

Mitään varsinaista kakuntekijänkoulutusta Linalla ei ole. 
Silti hän leipoo suussasulavia kakkuja, jot-
ka hän koristelee, milloin sokerisin koristein 
milloin kermaruusuin ja ruusukkein. Hän on 
oppinut taitonsa YouTubesta katsomalla ja 
kovalla harjoittelulla.

– Aina kun kermaa jää yli, kokeilen erilai-
sia tekniikoita. Kakunteko vie mennessään. 
Se on sellaista intohimoa luovuuteen, suun-
nitteluun ja itsensä toteuttamiseen – ja kädet vain tekevät!

Lina toteaa, että hänellä on eräänlainen viha-rakkaussuh-
de luomuksiinsa. 

– Kun katson valmista kakkua, kiukuttelen mielessäni, 
ettei siitä tullut sellainen kuin suunnittelin. Puolen tunnin 
päästä huomaan kuitenkin, että onhan se aika hieno. Olen 
jokaisesta kakustani ylpeä.

Turhaan Lina aliarvioi itseään, sillä hän on lähipiirinsä 
suosikkileipuri. Puhelimet käyvät kuumina aina, kun juhlis-
sa halutaan tarjota hyvää kakkua.

– Kyselen, millainen kakku on toiveissa, millaiset täytteet 
ja koristeet teen. Monet sanovat, että valitse sinä, kun osaat. 

– Kummitytölleni tein kakun, jossa oli täytteenä tumma-
suklaamoussea ja vadelmamoussea, eli makeaa ja vähän kir-
pakkaa. Kuorrutus oli valkoinen punaisin pilkuin, ja koris-
teeksi tein sokerimassasta kolmen lehden päällä olevan lep-
päkertun, jolla oli selässään ykköskynttilä.

L
Nelikymppisiä viettänyt työkaveri oli halunnut jotain yk-

sinkertaista ja sai kakun vaaleanpunaisella kermakuorrutuk-
sella ja kermaruusulla. Kun leipuri leipoo ihan itselleen, sen 
on oltava ehdottomasti suklaista. Suklaakakkua tai suklaa-
juustokakkua, kuten viereisellä sivulla oleva kolmen suklaan 
juustokakku. 

Lina yhdistelee netistä löytämiään ideoita ja soveltaa niitä 
omiin luomuksiinsa. Hän seurailee lukuisia bloggareita ja pi-
tää myös omaa blogia.

– Se on tarkoitettu enemmän lähipiirin iloksi, enkä päi-
vitä sitä kovin ahkerasti. Jos joku pyytää ohjetta, niin silloin 

jaan sen.
Helmikuussa 28 vuotta täyttävä lähihoi-

taja valmistui vuonna 2008 Savon ammatti- 
ja aikuisopistosta sairaanhoidon ja huolen-
pidon koulutusohjelmasta. Opiskelun takia 
hän muutti Suomussalmelta Iisalmeen – kah-
densadan kilometrin päähän kotikonnuiltaan 
ja jäi sinne myös valmistumisen jälkeen töi-

hin ja asumaan.
– Tämä on rauhallinen paikka elää, sopivankokoinen ja 

rento. Täältä löytää sen, mitä tarvitsee ja jos ei löydä, Kuo-
pio on lähellä. Vitostietä pääsee niin pohjoiseen kuin ete-
lään.

Lina on myös tyytyväinen siihen, että hänellä on vakitui-
nen työsuhde sissinä eli sisäisenä sijaisena. Tällä hetkellä hä-
net on varattu pitkäaikaiseksi sissiksi tehostettuun palvelus-
asumisyksikköön, mutta hän lähtee mielellään tutustumaan 
myös muihin työpaikkoihin.

– Pidän vanhuksista ja työstäni, mutta ulkopuolelta tule-
vat muutokset syövät motivaatiota. Haaveilen tulevaisuudes-
ta leipomossa. Ei mitään suurta, mutta ehkä oma konditoria 
tai kahvila voisi olla joskus minun juttuni..

AINA KUN KERMAA 
JÄÄ YLI, KOKEILEN 

ERILAISIA  
TEKNIIKOITA.

Kakuntekijälle herkkua on

kurkkaa linan blogeihin
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• 1 pötkö Domino- tai Oreo-täytekeksejä

• 70 g voita 

• 9 liivatelehteä 

• 130 g valkosuklaata

• 130 g maitosuklaata

• 130 g tummaa suklaata

• 0,5 dl sokeria

• 6 dl kermaa

• 400 g maustamatonta tuorejuustoa

Murskaa keksit ja sekoita sulatetun margariinin kanssa 
tasaiseksi. Peitä irtopohjavuoan, 24 cm, pohja leivin-
paperilla ja tasoita keksiseos vuoan pohjalle. Laita lii-
vatteet kylmään veteen. Vatkaa kerma ja sokeri kuoh-
keaksi vaahdoksi. Sulata suklaat kolmessa kulhossa. 
Jaa tuorejuusto tasan kolmeen osaan ja sekoita jokai-
seen sulaan suklaaseen oma osansa. 

Liuota liivatteet noin desiin kiehuvaa vettä. Kaada 
1/3 liivatenesteestä ohuena nauhana koko ajan sekoit-
taen yhteen suklaatuorejuustoseokseen ja sekoita ta-

saiseksi. Tee samoin myös kahdelle muulle seokselle. 
Lisää 1/3 kermavaahdosta jokaiseen suklaaseokseen ja 
sekoita tasaiseksi.

Kaada täytteet vuokaan kerroksittain. Selkeiden rai-
tojen aikaansaamiseksi kannattaa kakkua pitää kyl-
mässä noin viisi minuuttia kerrosten lisäämisen välillä. 
Laita kakku hyytymään jääkaappiin muutamaksi tun-
niksi, mielellään yön yli. Koristele haluamallasi tavalla.

Lina Haapalainen ei enää muista, mistä ohjeen on 
napannut, mutta kakku on herkullinen.
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Kuntoutusjaksolla oleva Arto Jeskanen kertoo, 
että hän on sopeutunut sairauteensa vertaistuen 
avulla. Lähihoitaja Seija Vainikainen on tavannut 
hänet jo useammalla kuntoutusjaksolla. 
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S

teksti ja kuvat minna lyhty

AJATELLAAN AINA
KUNTOUTUJAN PARASTA

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskukses-
sa tehdään moniammatillista, kuntouttavaa 
hoito työtä. Tavoitteena on, että kuntoutuja 
saa lisää keinoja arjessa pärjäämiseen. Lähi-
hoitaja Seija Vainikainen kulkee palan matkaa 
kuntoutujan rinnalla. 

eija Vainikainen käynnistää autonsa kello 6.20 
Naantalissa hämäränä joulukuun aamuna. Hän 
ajaa vajaan puolen tunnin matkan työpaikalleen 
Maskun neurologiseen kuntoutuskeskukseen. Jos-
kus kyytiin tulee työkavereita tai hän menee jonkun 
kyydissä. Kolmen hengen porukka sopii työvuoro-

jensa mukaan kimppakyydeistä. Liukkaalla tiellä täytyy ol-
la silmä tarkkana, ettei peura pääse yllättämään autoilijaa. 

Seija on työskennellyt kuntoutuskeskuksessa pian viisi-
toista vuotta. Hän kokee olevansa juuri oikeassa paikas-
sa töissä. 

– Tämä työ on monipuolista lähihoitajan työtä, jossa saan 
käyttää kaikkea koulutuksessa opittua. Viihdyn täällä myös 
hyvän työyhteisön takia. 

Seija parkkeeraa autonsa, kipaisee sisälle ja vaihtaa työ-
vaatteet ylleen. Hieman ennen seitsemää hän istuu raportil-
la kuuntelemassa yön kuulumiset. Talossa on tilaa 86 kun-
toutujalle, joilla on diagnosoitu jokin neurologinen sairaus.

Moniammatillisella henkilökunnalla on erityisosaamista 
muun muassa MS-taudista, aivo- ja selkäydinvammoista, ai-
voverenkiertohäiriöistä, epilepsioista, lihassairauksista, CP-
vammoista, Parkinsonin taudista ja harvinaisista neurologi-
sista sairauksista. Kuntoutuskeskuksessa järjestetään kuntou-
tus- ja sopeutumisvalmennuskursseja, laitoskuntoutusta, in-
tervallijaksoja omaishoidon vapaan ajaksi sekä avoterapiaa. 
Kuntoutusjaksot ovat eri mittaisia. 

Yöhoitajan raportin jälkeen hoitajat sopivat työnjaosta: ket-
kä ovat ruokasalissa auttamassa ja ketkä avustamassa aamutoi-
missa. Seijan työparina on tänään lähihoitaja Miisa Laakso-
nen. Parityötä tehdään aina, kun se vain on mahdollista. 

ERGONOMIA KOHDILLAAN
Kello 7.20 kaikki hoitajat ovat jo työn touhussa. Seija Vaini-
kainen ja Miisa Laaksonen menevät huoneeseen 301 autta-
maan kahta kuntoutujaa aamutoimissa. Ne sujuvat rauhalli-
sesti jutustellen. Huoneessa on kattonosturi, joka tekee siir-
tymisistä sujuvaa.

– Meillä on täällä erinomaiset apuvälineet ja voimme teh-
dä työtä ergonomisesti. Saamme ergonomiakoulutusta tasai-
seen tahtiin, Seija kertoo. 

Hänen mielestään tärkeää on se, että kuntoutujat saavat 
myös kotiinsa arkea helpottavat apuvälineet.

– Ajattelemme aina, miten kuntoutuja pärjää mahdolli-
simman hyvin kotona. Mietimme täällä, mistä apuvälineistä 
voisi olla hyötyä ja kokeilemme niitä. Jos kuntoutuja kokee 
jonkin apuvälineen tarpeelliseksi, toimintaterapeuttimme te-
kee arvion ja laatii suosituksen, jotta kuntoutuja voisi saada 
välineen kotiinsa.

Monet kuntoutujat käyttävät pyörätuolia, joten hoitajien 
perustyöhön kuuluu myös ihon kunnon tarkkailu.

– Kun iho punoittaa, yritämme selvittää, mistä se johtuu: 
minkälainen tai minkä kuntoinen istuintyyny on tai hyötyi-
sikö kuntoutuja erikoispatjasta tai jostain muusta. 

Kun huoneen 301 aamupesut, pukemiset ja hiusten laittami-
set on hoidettu, kuntoutujat lähtevät kohti ruokasalia. Sinne on 
ehtinyt jo moni muukin. Osa kuntoutujista hakee aamupalan 
itse, mutta osa tarvitsee apua ruoan ottamisessa ja tarjottimien 
kantamisessa. Ruokailujen aikana paikalla on useita hoitajia. 

– Moni kuntoutuja kokee, että ruokailuhetket ovat täällä 
ihania. Jos tarvitsee apua, meillä on aikaa syöttämiseen. Joilla-

Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa
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– Eräs kuntoutuja tuli käytävällä 
vastaan kulkien laidasta laitaan. Kun 
tervehdin häntä, hänen keskittymisen-
sä herpaantui ja hän joutui hakemaan 
tukea pylväästä. Olin shokissa ja mie-
tin, että tällainenko on tulevaisuuteni.

Arto kertoo sopeutuneensa harvinai-
seen neurologiseen sairauteensa vertais-
tuen avulla.

– Vertaiskerho on minulle kuin aar-
reaitta. Kokoonnuimme ennen kerran 
kuukaudessa, mutta nykyään kahdes-
ti, koska totesimme, että meillä on to-
si kivaa yhdessä. 

Arton mukaan neurologisiin sairauk- 
siin sairastuneet voidaan jakaa kahteen 
ryhmään: vasta diagnoosin saaneet ja 
pitkään sairastaneet.

– Vertaiskerhossa on riskinä se, et-
tei ensimmäisen kerran jälkeen tule 
uudel leen. Vasta diagnoosin saaneet 
eivät voi ymmärtää, miten muut las-
kevat leikkiä sairaudella ja kuolemalla. 
He eivät voi tajuta sitä, koska heidän 
maailmansa tuntuu romahtavan. Itse 
oivalsin vertaiskerhoon mennessä, et-
tä nämä ihmiset tietävät, mistä on ky-
se. Vertaiskerhosta tuli minulle valta-
va voimavara. 

Arton mukaan jotkut sairastuneet 
haluavat pysyä kaapissa. Hän kertoo 
tietävänsä eräänkin, joka on kaksikym-
mentä vuotta piilotellut sairauttaan jo-
pa työnantajalta.  

– Jotkut peittelevät sairauttansa. 
Toisilla sairaus näkyy päällepäin, ja he 
sanovat reilusti, että minulla on tällai-
nen mersu, Jeskanen kuvailee ja osoit-
taa rollaattoriaan.

Hän kertoo, että uuden apuvälineen 
käyttöön ottaminen ei ole helppoa.

– Kun tarvitsee kepin, joutuu miet-
timään, häpeänkö tätä. Häpeämme 
vaikka mitä, pälvikaljua ja psoriasista-
kin. Se on mentaalisesti invalidisoivaa. 

Arto tietää, että ihmiset asennoitu-
vat sairastumiseen eri tavoin. Osa kat-
keroituu, osa ei. 

Jotkut suhtautuvat ymmärtämättö-
mästi sairastuneeseen.

– Sääli on tylsää, Arto sanoo koke-
muksestaan. 

SELKEÄ TYÖNJAKO
Seija Vainikainen ottaa taskustaan lis-
tan, jossa lukee, kenet hän vie ryhmiin 
ja terapioihin. Kuntoutujien päiväoh-
jelmissa on ryhmäjumppaa ja  allasvoi-
mistelua sekä fysio-, toiminta-, lymfa- 

kin on vaikeita nielemisongelmia, joten 
syömiseen saattaa mennä yli tunti. Jos-
kus sanon, että ollaan ihan hiljaa, jotta 
ruokailu on turvallista.

Seija kertoo, että puheterapeutti tu-
lee tarvittaessa seuraamaan ruokailuti-
lannetta ja selvittää, millaisia ongelmia 
nielemisessä on ja millainen ravinto on 
nielemisen kannalta turvallista.

– Voimme tarjota esimerkiksi salaa-
tin pilkottuna tai soseutettuna. Jäävet-
tä on tarjolla aina, koska se herättelee 
nielemistä.

Seija kyselee kuntoutujilta, onko 
pöydän korkeus sopiva, sillä sitä voi 
säätää. Sitten hän istahtaa säädettävälle 
tuolille, joka on tarkoitettu ruokailussa 

avustavalle hoitajalle. Hän alkaa syöt-
tää erästä kuntoutujaa ja juttelee samal-
la kahden kesken. 

VERTAISKERHO ON AARREAITTA
Ruokasalissa kuluu pieni puheensori-
na. Useilla jaksoilla käyneet kuntoutu-
jat ovat tulleet toisilleen tutuiksi ja jos 
eivät ole, uusia tuttavuuksia syntyy jat-
kuvasti. Paikalla on kaikenikäisiä nuo-
rista vanhuksiin.

Järvenpäästä kuntoutukseen tullut 
Arto Jeskanen istuu yksin pöydässään. 
Muut ovat kiiruhtaneet terapioihin. 
Arto muistelee sopeutumisvalmennus-
kurssiaan vuosien takaa.

Tuula Anttila kehuu kuntoutus-
keskuksen moniammatillista 
yhteistyötä ja yksilöllistä  
kohtaamista. 

Allasterapia sopii melkein 
kaikille kuntoutujille. Uima-
altaaseen pääsee tarvittaessa 
pyörätuolilla tai nosturilla. 
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VAIKKA KAHDEN IHMISEN TOIMINTAKYKY 
OLISI SAMANLAINEN, HE OVAT ERI PERSOONIA. 

SAIRAUS VOI RAJOITTAA ELÄMÄÄ, MUTTA 
SILLÄ EI SAA LEIMATA KETÄÄN. 

ja voice massage -terapiaa. Jotkut tapaa-
vat neurologin, psykologin, neuropsy-
kologin, puheterapeutin, sosiaalityön-
tekijän, ravitsemusterapeutin tai uro-
terapeutin. 

Kymmeneltä Seija menee työparin-
sa kanssa auttamaan erään kuntoutu-
jan allasjumppaan. Hoitajat avustavat 
tarvittaessa riisuutumisessa ja suih-
kussa, mutta fysioterapeutit ohjaavat 
jumpan.

Talossa on muutenkin selkeä työn-
jako: lähihoitajat ja sairaanhoitajat te-
kevät samaa perustyötä, mutta sairaan-
hoitajat vetävät myös ryhmiä ja pitävät 
luentoja sekä kartoittavat kuntoutujan 
sairaanhoidollisen tilanteen.

Altaalla on pari jumppaajaa, jotka 
treenaavat oman fysioterapeutin ohjauk- 
sessa.  

Seijalla on taskussaan puhelin, joka 
piippaa välillä. Erilaiset äänet ja värit 
osoittavat, onko kyseessä normaali-, 
lisäapu- vai hätäapukutsu. Kun tulee 
hätäapukutsu, kaikki, jotka vain suin-
kin pääsevät, menevät katsomaan ti-
lanteen.

– Tänään aamupäivä on ollut harvi-
naisen rauhallinen, eikä puhelin ole pii-
pannut jatkuvasti. Kun tulee paljon uusia 
kuntoutujia, silloin on kiireinen päivä. 

Kun kuntoutujat ovat altaassa, Sei-
ja menee kirjaamaan aamupäivällä ta-
pahtuneet asiat. Suurin osa kirjauksista 
tehdään jo sähköisesti, mutta kuntou-
tujien päivittäiset toimet kirjataan kä-
sin perinteisiin potilaskansioihin. Kir-
jaamisen jälkeen Seija auttaa allasjump-
paajia pukeutumisessa. 

Puoli kahdeltatoista on lounasaika. 
Hoitajat pitävät ruokataukonsa vuoro-
tellen. Seija ostaa lounaaksi salaatin ja 
pitää taukonsa hoitajien omassa tilassa. 

EI SAA LEIMATA SAIRAUDELLA
Puolen päivän jälkeen Seija Vainikai-
nen ja Miisa Laaksonen menevät ou-
lulaisen Tuula Anttilan huoneeseen. 
Tuula on testannut erilaisia apuvälinei-
tä, joista saattaisi olla hyötyä kotona ja 
töissä. Uusi pyörätuolikin on koekäy-
tössä. Ihan pelkkään kuntoutumiseen 
Tuula ei pysty keskittymään, sillä hän 
tekee etätöitä. Viides kerta Maskussa ei 
ole ollut pettymys.

– Täällä tehdään moniammatillista 
yhteistyötä ja kuunnellaan yksilöllisiä 
toiveita. Saan kotiin tehtäviä ja asetam-
me tavoitteita, joiden saavuttamista mi-

tataan ja arvioidaan kesäkuussa, kun tu-
len tänne uudelleen.

Tuula antaa kiitosta talon hoitajille, 
sillä he ovat läsnä ja kuuntelevat kun-
toutujaa. Hän toivoo, että kaikki hoi-
tajat muistaisivat aina, että ihminen on 
enemmän kuin diagnoosinsa.

– Vaikka kahden ihmisen toiminta-
kyky olisi samanlainen, he ovat eri per-
soonia. Sairaus voi rajoittaa elämää, 
mutta sillä ei saa leimata ketään. Jos hoi-
taja näkee vain sairauden, se johtaa per-
soonattomaan kohtaamiseen ja hoitoon. 

Tuula arvostaa vertaistukea, jota hän 
voi antaa ja saada Maskussa käydessään.

– Osaan suhteuttaa omat ongelmat, 

kun kuulen, että muillakin on saman-
laisia haasteita. 

Kun Seija ja Miisa poistuvat käytä-
välle, vastaan tulee työkavereita ja kun-
toutujia. Kaikki tervehtivät toisiaan, 
vaikka olisi jo aiemmin tänään tavattu.

– Se luo tunteen siitä, että olet ole-
massa minulle. Saamme kuntoutujilta 
palautetta siitä, että henkilökunta on 
aidosti kiinnostunut heistä. 

PIAN AVAUTUU UUSIA 
MAHDOLLISUUKSIA
Iltapäivän töihin kuuluu kuntoutujien 
avustaminen heidän toiveidensa mu-

Kauneudenhoito on osa 
kuntoutuskeskuksen arkea. 
Lähihoitaja Miisa Laak-
sonen käsittelee Helena 
Matikaisen hiukset ilma-
kihartimella. 
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Tykkää tehdä käsillä kaikenlaista, 
muun muassa neuloo sukkia, tekee 
betonitöitä ja askartelee himmelei-
tä. Rentoutuu lenkkeilemällä koirien 
kanssa metsässä. 

Heti ei voi tietää, millaista apua uu-
si kuntoutuja tarvitsee. Kestää het-
ken ennen kuin yhteiset työtavat löy-
tyvät. Joskus kuntoutuja turhautuu, 
kun kuntoutuskeskuksessa jokin asia 
ei ole niin kuin kotona, esimerkiksi 
kahva on väärällä korkeudella. 

Kuntoutujien kanssa oleminen ja hei-
dän kohtaamisensa. He tulevat tutuk-
si, jos käyvät useammalla kuntoutus-
jaksolla. 

Seija Vainikainen, 55, on naantali-
lainen lähihoitaja, joka työskente-
lee Neuroliiton omistamassa Mas-
kun neurologisessa kuntoutus-
keskuksessa.

Työskenteli kahvilassa vuoteen 1998 
asti. Valmistui mielenterveys-, 

kriisi- ja päihdetyöhön suuntau-
tuneeksi lähihoitajaksi Naanta-
lin sosiaalialan oppilaitokses-
ta vuonna 2000. Oli töissä 
Liinahaan vanhainkodissa 
pari vuotta, kunnes siirtyi 
nykyiseen työpaikkaansa.

Mies, kaksi aikuista lasta 
ja kolme lastenlasta.

Tänään töissä 
kuka

parasta työssä

haastavinta työssä

harrastukset

opinnot ja työura

perhe

kaan. Kahdelta alkaa raportti iltavuo-
rolaisille, mutta aamuvuorosta siihen 
osallistuu vain tiiminvetäjä.

Kuntoutujien ohjelma ei lopu ilta-
päivään, vaikka monet työntekijät läh-
tevät kotiin. Seija Vainikainen kertoo, 
että iltaisin voi askarrella tai tehdä käsi-
töitä kädentaitotilassa. Tiettyinä aikoi-
na siellä on ohjaaja paikalla. 

Talossa käy paljon esiintyjiä, esimer-
kiksi edellisenä iltana musiikkikoulun 
oppilaat olivat soittamassa ja laulamassa. 
Viikonloppuisin kuntoutujat voivat ha-
lutessaan käydä teatterissa, konsertissa 
tai ostoksilla. Hoitaja lähtee tarvittaes- 
sa avustajaksi. 

– Täällä käy myös myyntiesittelijöi-
tä. Kuntoutujat pitävät siitä, että pää-
sevät pyörätuolilla esittelypöydän vie-
reen. He saavat sovittaa vaatteita rau-
hassa omassa huoneessaan. Kuntoutu-
jilla on mahdollisuus varata aika myös 
parturi-kampaajalle, kosmetologille ja 
hierojalle. 

Päivän päätteeksi Seija vaihtaa työ-
vaatteet pois. Tänään hän ajaa yksin 
kotiin, mutta jos Naantaliin mennään 
kimppakyydillä, kotimatkalla saatetaan 
purkaa päivän tapahtumia.

– Puhumme asioista yhdessä töis-
sä ja tarvittaessa voimme mennä jut-
telemaan esimiehen kanssa. Myös työ-
terveyshuollon psykologin tapaaminen 
järjestyy, jos siihen on tarvetta. Kukaan 
ei joudu täällä olemaan työasioiden 
kanssa yksin. 

Vaikka kuntoutujilla on eteneviä sai-
rauksia, Seijan mielestä työpäivät eivät 

ole koskaan toivottomia.
– Toivon antaminen on merkittä-

vä tehtäväni. Sanon, että elämä näyt-
tää nyt tältä. Samalla valan uskoa sii-
hen, että jossain kohtaa avautuu jota-
kin uutta..

Kattonosturit helpottavat hoito- 
työtä. Seija Vainikainen ja Miisa 
Laaksonen auttavat Helena  
Matikaista aamutoimissa. 

katso lisää kuvia vainikaisen 
työvuorosta
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HOITOHAASTE ETENEE
teksti marjo sajantola

SuPerin haasteen työvuorosta vanhustenhoidossa otti vastaan kolmisen- 
kymmentä kansanedustajaa. Osa heistä on jo tehnyt työvuoron,  

osa tekee sen eduskunnan joulutauon aikana ja osa myöhemmin.

uPerin suunnittelija Elina Kiuru 
seuraa haasteen etenemistä. Hän 
kertoo, että vanhustyön työpaik-
koja on järjestynyt hieman epäta-

saisesti. Pohjois-Suomessa olisi työpaik-
koja, mutta hänen tietääkseen kansan-
edustajia ei ole ilmoittautunut. Pääkau-
punkiseudun ja Etelä-Suomen alueella 
on käynyt jopa niin, että kansanedusta-
jat ovat tehneet työvuoroja samassa työ-
paikassa.

– Jatkoa varten on mukaan ilmoit-
tautuneita työpaikkoja ohjeistettu ot-
tamaan yhteyttä suoraan oman alueen-
sa kansanedustajiin, muihinkin kuin 
haasteen vastaanottaneisiin. 

Kiuru toivoo saavansa kansanedus-
tajilta välittömästi palautetta työvuo-
ron kulusta, yksikön henkilöstömitoi-
tuksesta ja tekivätkö he ihan oikeaa työ-
tä työparina, kuten tarkoitus on. 

– Lisäksi kuulisin mielelläni, ovatko 
he haastatelleet työntekijöitä ja asiak-
kaita sekä minkälaisia ajatuksia tämän 
päivän vanhustenhoito heissä herättää.

HYVIN FYYSISTÄ TYÖTÄ 
Vasemmistoliiton kansanedustaja Paa-
vo Arhinmäki teki marraskuun lopussa 
aamuvuoron Madetojan palvelutalossa 
Helsingissä iäkkäiden muistisairaiden 
asukkaiden parissa. 

Arhinmäki kävi 20 vuotta sitten si-
viilipalveluksensa Ruskeasuon koulus-
sa liikuntavammaisten luokka-avustaja-
na ja teki vielä senkin jälkeen koululla 
keikkatöitä yliopisto-opintojensa ohella. 
Hän ei kuitenkaan harkinnut hoitoalalle 
hakeutumista, sillä hän on enemmänkin 
suuntautunut kirjalliseen työhön. 

– Hoitotyö on hyvin fyysistä, joten 
apuvälineitä pitää myös osata käyttää. 
On selvää, että työ ei sovi kaikille. Si-
tä ei pysty kuka vain tekemään. Työhön 
tarvitaan koulutus ja osaamista, joten en 

hyväksy hallituksen suunnitelmaa kel-
poisuusehtojen alentamisesta.

Hän kertoo yrittäneensä olla avuksi 
syöttämisessä, petaamisessa ja nostoissa 
ja myös pysyä tarvittaessa pois henkilö-
kunnan tieltä.

– Kun muutenkin on kova kiire, ei 
ainakaan ylimääräisiä tarvita häiritse-
mään hoitoa. Minuun teki suuren vai-
kutuksen hoitohenkilökunnan am-
mattitaito. Näin aidosti, mitä työ on 
ja myös miten ystävällisesti ja tehok-
kaasti muistisairaita vanhuksia hoidet-
tiin. Pelkkä osastovierailu ei tätä näytä.

Osaston henkilöstömitoitus oli 0,6 
ja aamuvuoron kolmen hoitohenkilö-
kunnan työntekijän lisäksi töihin osal-
listui vielä yksi opiskelija. Paavo Arhin-
mäki ihmetteleekin, miten iltavuoros-
sa selvitään kahden hoitajan voimin ja 
yöllä yksin. 

– Kuitenkin minulle jäi sellainen 
olo, että voisin oman omaiseni jättää 
huoleti tälle osastolle hoidettavaksi, sil-
lä työntekijöillä oli hyvä ja ystävällinen 
asenne asukkaita kohtaan.

TIIVIITÄ PÄIVIÄ 
Vihreän liiton kansanedustaja Krista 
Mikkonen on perehtynyt viime syk-
syn aikana monipuolisesti vanhusten-
hoitoon. Hän teki työvuorot Joensuun 
kotihoidossa, tehostetun palveluasumi-
sen hoivakodissa ja Siilaisen sairaalassa.

– Minulla on ollut tämä ajatus jo 
pitkään. Koska olen myös kuntapäättä-
jä, haluan tutustua vanhustyöhön käy-
tännössä ja nähdä sen arkea. Olin jo 
syksyllä ehtinyt buukata kaksi työvuo-
roa ennen SuPerin haastetta. Kun haas-
te tuli, vastasin siihen tekemällä kol-
mannen vuoron Siilaisen sairaalaan. 

Kotihoidossa hoitajan kanssa kiertä-
nyt kansanedustaja petasi petejä, keitti 
kahvia, teki voileipiä, harjasi asiakkaiden 

hiuksia ja seurusteli heidän kanssaan.
Tehostetun palveluasumisen hoi-

vakodissa Mikkonen auttoi asukkai-
ta muun muassa ruokailussa. Erittäin 
mielenkiintoista hänestä oli päästä tu-
tustumaan SAS-työryhmän toimintaan 
ja osallistumaan hoitokokoukseen. 

Siilaisen sairaalan neurologisten ja 
als-potilaiden kuntoutus- ja hoito-osas-
tolla Mikkonen pääsi avustamaan käy-
tännön hoitotyössä muun muassa poti-
laan kylvetyksessä, vessakäynnillä, syöt-
tämisessä ja pukeutumisessa. 

– Tiiviitä päiviä. Kotihoidossa ja sai-
raalaosastolla hoitaja oli ihan koko ajan 
työn touhussa siirtyen yhden luota toi-
sen luo. Ruokatauko oli niin lyhyt, että 
hyvä kun ehti syödä. 

Krista Mikkonen kertoo, että vaikka 
työpari opasti ergonomiassa, työpäivän 
jälkeen huomasi, että selässä tuntuu.

– Onhan se rankkaa työtä. Ei sitä ai-
na tule ajatelleeksi, että on myös paljon 
potilaita, joita pitää nostaa ja liikutella. 
Työ on rankkaa fyysisesti ja henkisesti-
kin. Minusta oli kuitenkin kiva huoma-
ta, että ergonomiaan oli selvästi kiinni-
tetty huomiota..
superin haasteen 21. joulukuuta  
mennessä vastaanottaneet
touko aalto (vihr.), outi alanko-
kahiluoto (vihr.), li andersson (vas.), 
paavo arhinmäki (vas.), eva biaudet (r.) 
ja hänen avustajansa karin ringbom (r.), 
eeva-johanna eloranta (sd.), tarja fila-
tov (sd.), tuula haatainen (sd.), laura 
huhtasaari (ps.), katja hänninen (vas.), 
ari jalonen (ps.), harri jaskari (kok.), 
antti kaikkonen (kesk.), anne kalmari 
(kesk.), anna kontula (vas.), katri kul-
muni (kesk.), annika lapintie (vas.), sanna 
lauslahti (kok.), krista mikkonen (vihr.), 
silvia modig (vas.), riitta myller (sd.), 
jari myllykoski (vas.), mika niikko (ps.), 
sirpa paatero (sd.), aino-kaisa pekonen 
(vas.), annika saarikko (kesk.) kristiina 
salonen (sd.), hanna sarkkinen (vas.), 
sari sarkomaa (kok.), matti semi (vas.), 
katja taimela (sd.). kari uotila (vas.), 
jutta urpilainen (sd.).

S
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Aarne Aktan kävi kuuntelemassa, mitä Lukkarinhovin 99-vuotiaalle asukkaalle Eini Mäenpäälle kuuluu.

Pihlajalinnan toimitusjohtaja Aarne Aktan lupaa:

TULOSTA EI REVITÄ
HOITAJAN SELKÄNAHASTA

teksti ja kuvat jukka järvelä

Pörssiyhtiönä toimiva Pihlajalinna on mukana monen kunnan sosiaali- ja terveys- 
toimessa. Yhtiön toimitusjohtajan Aarne Aktanin mukaan tulosta tehdään hoito- 

organisaation tehokkaalla rakenteella ja luottamalla osaavien työntekijöiden kykyihin.

ihlajalinnan toimitusjohtaja 
Aarne Aktan ryhtyy kampaa-
maan 99-vuotiaan Eini Mäen- 
pään hiuksia vanhainkodis-
sa pimeänä joulukuisena aa-
muna. 

Ei aivan normaalipäivä tiedossa 
pörssiyhtiön pomolle. Aktan kuitenkin 
on lupautunut tekemään hoitopäivän 
palveluasumisyksikkö Lukkarinhovissa. 

Harvinaisen työntekijän paikalle jär-
jesti SuPerin edustajiston varajäsenen 

Stina Asunmaa aktiivisuudellaan.
Aktan kertoo hoivansa kohteena 

olevalle Mäenpäälle olevansa töis-
sä vain yhden päivän. Toimitusjohta-
ja kyselee kuluvan päivän kuulumisia  
ja toivottaa lopulta kohteliaat läksiäis-P



SUPER 1/2017  23 

Lukkarinhovi on alueellaan haluttu työpaikka
• Lukkarinhovissa on 56 asukasta ja 34 hoitotyöntekijää, joista 
27 on lähi- tai perushoitajia.

• Lukkarinhovi kuuluu Kuusiolinna Terveys Oy:hyn, joka on 
Alavuden, Kuortaneen, Ähtärin ja Soinin kuntien sekä Pihla-
jalinna Oy:n muodostama sosiaali- ja terveyspalveluja antava 
yhteisyritys. Pihlajalinna omistaa yhtiöstä 51 prosenttia.

• Lukkarinhovin henkilöstömitoitus on tällä hetkellä 0,6. Kuu-
siolinnan alueella yhdenkään toimipisteen mitoitus ei ole alle 
0,5:n.

• Lukkarinhovi on alueellaan yksi halutuimmista alan työ-
paikoista. Vetovoimatekijöinä on koulutettu henkilökunta, 
moniammatillinen työyhteisö ja se, että hoitajien osaamista 
hyödynnetään työyhteisössä. Lähi- ja perushoitajien tehtä-
väkuva on laaja.

• Lukkarinhovissa tavoitteena on palkata pysyvää henkilökun-
taa. Se tuo jatkuvuutta ja laatua hoitotyöhön. Vakinaistami-
nen vähentää vaihtuvien ja uusien työntekijöiden perehdyt-
tämistä, mikä on katsottu raskaaksi ja kalliiksi käytännöksi.

• Vuosi sitten toimintansa aloittanut Kuusiolinna on Pihlaja-
linnan neljäs iso kokonaisulkoistus sosiaali- ja terveysalalla. 
Kuusiolinnassa on vältetty aiemmissa ulkoistuksissa tulleita 
virheitä esimerkiksi asioiden etenemisessä ja ajoituksessa.

Aarne Aktanille kerrotaan, miten eristysosastolla toimitaan 
Lukkarinhovissa.

terveiset:
– Hauskaa loppupäivää ja hyvää joulunodotusta.

SUODATTAMATONTA PALAUTETTA
Tietävätkö suurten yksityisten terveysyhtiöiden päättäjät mi-
tään lähi- ja perushoitajien työstä? Hoitajien mielestä eivät 
riittävästi, ja siksi Alavudella tartuttiin Stina Asunmaan joh-
dolla härkää sarvista.

Tutustumispäivänä toimitusjohtaja Aktan ei itse tehnyt 
varsinaisia hoitotoimenpiteitä, mutta perehtyi ohjatusti hoi-
tajan työhön läheltä. Hän kiersi Lukkarinhovin eri osastoilla 
hoitajan asussa, SuPerin kynätaskulla varustettuna.

Aktan oli näkemäänsä ja kokemaansa tyytyväinen.
– Työssäni ei normaalisti ole reaalimaailman kosketuspin-

taa. Arkityön näkemisestä sekä aidon ja suodattamattoman 
palautteen saamisesta ei koskaan ole haittaa.

Aktan lupautui käymään kaikissa muissakin Pihlajalinnan 
noin 70 toimipaikassa ainakin pikavierailulla.

TEHOKKUUTTA EI PURISTETA HOITAJISTA
Hoitoalalla pelkona on, että rahanahneuksissaan yksityiset fir-
mat rutistavat työntekijät ja työolosuhteet äärimmilleen voi-
ton maksimoimiseksi.

Aktan korosti, että hän ei vieraillut Alavudella kiristyksen-
paikkoja katsastamassa.

– Toimintaan on tietty raha käytettävissä. Älykäs liikkeen-
johtaja miettii, mitä rahalla saa aikaiseksi. Hoitajan selkänah-
ka ei ole se kohta, joka joustaa, vaan ydinkysymys on se, mi-
ten työ on järjestetty.

Aktan puhui työn tuottavuuden vallankumouksesta.
– Lukkarinhovissa työ on organisoitu älykkäällä tavalla. 

On selkeä rakenne, jossa ihmiset ymmärtävät heidän osan-
sa kokonaisuudessa. Täällä täyttyi myös toinen tekijä, jonka 

mukaan tuottavuus nousee, jos pientä palkkaa saavat ihmiset 
pystyvät tekemään isoja päätöksiä.

Aktan kehui Lukkarinhovin osastorakennetta, johtajuut-
ta ja pysyvyyttä työntekijäpuolella. Kun lähi- ja perushoitajat 
pystyvät tekemään esimerkiksi lääkkeenhoidollisia päätöksiä, 
organisaatio on kunnossa.

– Varmaan sitä tehostamisen varaakin talosta löytyisi, jos 
minä siellä pari päivää möyrisin, mutta kiristämällä tämä pe-
li ei ratkea.

LUOTTAMUKSEN ARVOISTA
Aktan oli odottanut Lukkarinhovista laitosmaista miljöötä, 
mutta yllättyi palvelutalon laatuun.

– Lukkarinhovi on siellä asuvien ihmisten viimeinen koti. 
Heidän loppuelämänsä pystytään tekemään ihmisarvoiseksi. 
Ei jäänyt epäselväksi, etteikö henkilökunta osaisi työtään ja 
välittäisi hoidettavistaan. Näkemäni oli huomattavasti lähem-
pänä kotia kuin laitosta.

Lukkarinhovissa näyttäisi toteutuvan koko hoitotyön ket-
ju niin kuin Aktan ajattelee:

– Ensimmäisenä korostan vanhusten ihmisarvoista elämää 
viimeisessä kodissaan. Seuraavaksi työntekijöiden tulee saada 
palkinto ja hyväksyntä arvokkaalle työlleen. Viimeisenä on 
kaikesta tästä riskin ottanut terveydenhuoltoalan yritys. Täs-
tä riskinotosta pitää saada jokin palkkio, sillä ilman sitä ku-
kaan ei ottaisi koko riskiä.

Aktan siis antaa hoitajalle vastuuta, tällöin talouspuolikin 
toimii. Kun päätöksiä pystytään tekemään hoito-organisaatios- 
sa kaikilla tasoilla, autoritäärisellä johtamisella ei ole sijaa.

– Kontrolli on hyvä tietyissä asioissa, mutta luottamus on 
vielä parempi keino. Jos ihmisiin luotetaan, niin yleensä ih-
miset ovat luottamuksen arvoisia..

katso kuinka aarne aktan kohtaa eini mäenpään
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läkepommi jäi suutariksi! ila-
koi eläkeyhtiö Ilmarisen toi-
mitusjohtaja Timo Ritakallio 
taannoin.  

Ei muuten jäänyt, väittävät 
toimittajat Teemu Muhonen 

ja Jari Hanska kirjassaan Eläke turma  
– Miksi Suomeen tarvitaan uusi suku
polvisopimus.

Kirjoittajien mukaan eläkepom-
mi pamahti juuri niin kuin ennustet-
tu oli: sodan jälkeen syntyneiden suur-
ten ikäluokkien jäätyä eläkkeelle ennen 
2010-luvun taitetta. Ja mikä pahinta, 
Suomen työeläkejärjestelmän mahdol-
listanut ja koko sen olemassaolon ajan 
jatkunut talouskasvu tyssäsi samaan ai-
kaan kuin seinään.

Pommi siis laukesi, ja räjähdyksen 
paineaalto niittää parhaillaan julkisia hy-
vinvointipalveluja kuin heinää. Räjäh-
dyshetkellä ilmiön nimi muutettiin kui-
tenkin eläkepommista kestävyysvajeeksi.

Mihin yhteiset rahat yhtäkkiä kato-
sivat? Työttömyyskorvauksiin, viennin 
hyytymiseen, terveyden- ja vanhushuol-
toon vai ylisuureksi lihotettuun virkako-
neistoon? Kaikkiin näihin – mutta ennen 
kaikkea huikeasti kasvaneisiin eläkeme-
noihin, väittävät Muhonen ja Hanska.

E Esimerkiksi työttömyysetuudet kas-
vattivat valtion menoja vuosina 2007–
2014 reilun miljardin. 

Valtion maksamat työ-, kansan- ja 
takuueläkemenot kasvoivat samaan ai-
kaan 4,5 miljardilla.

Toisin kuin luulisi, eläkemenoja ei 
paisuttanut eläkeläisten määrän nopea 
kasvu, vaan uusien eläkkeiden anteliai-
suus. Tilannetta kuvaa se, että eläkeläis-
ten määrä nousi vuosina 2007–2014 
kymmenisen prosenttia, mutta eläke-
menot pomppasivat samaan aikaan pe-
räti 55 prosenttia.

Mitä tekemistä eläkemenojen kas-
vulla on paljon puhutun kestävyysva-
jeen kanssa? Se, että suuret työeläke-
maksut syövät elintilaa verotukselta.

Tuloveroja on pakko keventää, koska 
palkasta maksettavia eläkemaksuja on 
pakko kiristää. Näin siksi, että palkas-
ta pidätettävien pakollisten maksujen 
kokonaissumma ei nykyisen talouspo-
litiikan raameissa saa missään tapauk- 
sessa nousta.

Eläkekulujen kasvaessa veroja pitää 
siis laskea, mikä tietysti vähentää val-
tion ja kuntien verotuloja. Ja kun tulot 
vähenevät, on pakko leikata hyvinvoin-
tipalveluista.

Miltä kuulostaisi pelikone, josta kilahtaa kuppiin neljä euroa 
jokaista sisään pudotettua euroa kohti? Suurille ikäluokille 

Suomen työeläkejärjestelmä on tällainen automaatti, väittä-
vät Eläketurma-kirjan tekijan tekijät. Alle viisikymppisiltä on 

valitettavasti pelaaminen kielletty.

TYÖELÄKEJÄRJESTELMÄ 
ON KALLIS JA 

NUORILLE EPÄREILU

Eläkepommi räjähti – 
nimi muutettiin kestävyysvajeeksi

teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä
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MIEHEN KESKIELÄKE 
ON HOITAJAN PALKKA

Eläketurmassa esitettyjä väitteitä ja nii-
den tueksi ladottuja faktoja voi hyväl-
lä syyllä kutsua sensaatiomaisiksi, eikä 
ajatus salaliittoteoriastakaan ole kauka-
na. Ällistyttävintä tilanteessa on se, ettei 
kukaan muu ole pitänyt siitä meteliä.

Kestävyysvajeen synnystä on syytet-
ty kaikkea mahdollista hoitajien pal-
kankorotuksista pakolaistulvaan, mutta 
viimeisen vuosikymmenen aikana val-
taviksi paisuneista eläkemenoista po-
liitikot ja asiantuntijat ovat vaienneet.

Poliitikkojen hiljaisuuteen on syyn-
sä: eläkeläiset ovat suuri ja alati kasva-
va äänestäjäryhmä. Poliitikot ovat varo-
vaisia eläkepuheissaan myös siksi, että 
vauraiden eläkeläisten ohella Suomessa 
on valtava joukko alle tuhannen euron 
kuukausituloilla kituuttavia ikäihmi-
siä. Eläkemenojen arvostelija leimau-
tuu helposti köyhien kyykyttäjäksi.

Eläketurman pääosassa ei kuitenkaan 
ole eläkepommi tai sen aiheuttama kes-
tävyysvaje, vaan sukupolvien välille re-
vennyt epäoikeudenmukaisuuden kuilu. 

Kirjoittajien tarkoituksena on osoit-
taa, miten toivottoman tehtävän edessä 
1970-luvun jälkeen syntyneet ikäluokat 
ovat, jos ja kun heidät pannaan maksa-
maan sotien jälkeen syntyneille suku-
polville annetut eläkelupaukset täysi-
määräisinä. 

Alkavat eläkkeet ovat nousseet, mut-
ta 1970-luvulla tai sen jälkeen syntynei-
den tulot ovat pysyneet samana tai pie-
nentyneet. Suurille ikäluokille makse-
taan satoja euroja parempia keskieläk-
keitä kuin vanhemmille ikäluokille – ei-
vätkä nyt töissä olevat nuoret ikäluokat 
tule Eläketurman kirjoittajien mukaan 
pääsemään lähellekään samaa tasoa.

Kuntien lähihoitajien keskimääräi-
nen peruspalkka oli kaksi vuotta sitten 
2070 euroa kuukaudessa. Se on vähem-
män kuin on tuona samana vuonna 
vanhuuseläkkeelle jääneen suomalais-
miehen keskimääräinen kuukausielä-
ke. Satatuhatta suomalaista nosti viime 
vuonna yli 3000 euron kuukausieläket-
tä, ja määrä kasvaa kovaa vauhtia.

ELÄKEMAKSUT EIVÄT OLE 
PANKKITALLETUKSIA
Jos viime vuosina alkaneet työeläkkeet 
ovat niin suuria, että sukupolvien vä-
linen oikeudenmukaisuus ja kansan-
talous siitä kärsii, niin miksi eläkkeitä 
ei leikata? Sehän voitaisiin tehdä prog-
ressiivisesti niin, että suurista eläkkeistä 
otettaisiin pois eniten ja kaikkein pie-
nimmät jätettäisiin ennalleen.

Ei käy, kertoo Eläketurma. Eläkkei-
tä ei voi leikata, koska 1960-luvulta pe-
räisin olevan linjauksen mukaan työstä 
karttuva eläke on henkilön omaisuutta 
siinä missä pankkiin talletetut säästötkin.

Säästöistä ei kuitenkaan ole kyse: 
meikäläisessä eläkejärjestelmässä ke-
nenkään ei ole koskaan ollut tarkoitus-
kaan säästää itse omaa eläkettään, totea-
vat Muhonen ja Hanska.

Kun työntekijä maksaa palkastaan 
työeläkemaksuja, niitä ei säästetä hä-
nen tulevaa eläkettään varten, vaan ra-
hat menevät jo eläkkeellä olevien eläk-
keiden maksuun. Osa tosin rahastoi-
daan, ja rahastojen sijoitustuotoilla ra-
hoitetaan eläkkeitä ja vähennetään näin 
eläkemaksujen nostopainetta.

Vuonna 2015 keskimääräinen 75- 
vuotias suomalainen oli maksanut it-
se omasta eläkkeestään viidenneksen, ja 
keskimääräinen 65-vuotias oli maksa-
nut siitä selvästi alle kolmanneksen.

Esimerkiksi 3 500 euron kuukausi-
eläkettä saava suurten ikäluokkien 
edustaja, joka ehtii olla eläkkeellä 15 
vuotta, on maksanut itse tuosta eläk-
keestään pyöreästi tuhat euroa.

”Eläkesäästöt” muuttuvatkin Eläke
turman kirjoittajien käsittelyssä sosiaali-
tuen kaltaisiksi tulonsiirroiksi työtä teke-
viltä eläkeläisille – ja mikä hulluinta, tu-
kisumma on sitä suurempi, mitä suuri-
tuloisemmasta eläkeläisestä on kyse.

Entä ne valtavat eläkerahastot? Nii-
hinhän on vuosikymmenien mittaan 
tankattu rahaa peräti 170 miljardia eu-
roa, eli yli kolme kertaa Suomen val-
tion vuosimenojen verran. Eikö moisen 

ELÄKEIÄN 
NOSTAMISEN 
LOPPUTULOS 

TULEE OLEMAAN 
SE, ETTÄ TYÖIÄN 

LOPPUOSA KULUU 
TYÖTTÖMYYDESSÄ.
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un työeläkkeet otettiin käyt-
töön vuonna 1962, maata-
lousvaltaisen Suomen ylei-
sin ”eläkemuoto” oli vielä 
syytinki: ikääntyneet isän-
nät ja emännät luovuttivat 

maatilansa jälkeläisilleen tai muille it-
seään nuoremmille sillä hinnalla, että 
nämä huolehtivat heidän vanhuusiän 
toimeentulostaan.

Suuret ikäluokat ovat ehtineet näh-
dä teollistumisesta seuranneen käsittä-
mättömän nopean elintason nousun, ja 
eläkkeellä suuri osa heistä pääsee naut-
timaan sen hedelmistä. Se on hieno asia 
heille, mutta ei välttämättä nuoremmil-
le sukupolville.

Perheessä vanhemmat elättävät lap-
set. Suuressa työeläkeperheessä työssä 
käyvät lapset elättävät eläkeikäiset van-
hempansa. Edellytyksenä tietysti on, et-
tä lapsilla on siihen varaa, kuten viime 
vuosiin saakka on ollut. 

Täysin nurinkurikuriseksi touhu 
kääntyy viimeistään siinä vaiheessa, kun 
eläkkeet alkavat olla palkkoja suurempia.

Joukkovoima vs. tuulivoima

K
Muhosen ja Hanskan sukupolviso-

pimukseksi kutsuma ketju pysyi ehjä-
nä jatkuvan talouskasvun aikakaudel-
la. Kun uutta jaettavaa ei enää synny 
entiseen tahtiin, jonkun on joustetta-
va. Viime vuosikymmenen taitteessa al-
kaneen taantuman aikana joustamaan 
ovat joutuneet ennen kaikkea nuoret.

Vuoden 2017 eläkeuudistus lu-
paa nuorille kaikkea hyvää ja kaunis-
ta. Eläke turman kirjoittajien lohduton 
johtopäätös on, että eläkeuudistus tu-
lee pettämään joka ainoan lupauksensa.

Uudistuksen keskeisenä trikkinä on 
eläkeiän nostaminen. Esimerkiksi vuon-
na 1990 syntyneen alin eläkeikä on uu-
distuksen jälkeen 67,6 vuotta. Kirjoit-
tajien mukaan kukaan – eivät edes uu-
distuksesta päättäneet – ei oikeasti usko, 
että työnteko lopetettaisiin tulevaisuu-
dessa olennaisesti nykyistä vanhempana.

Työttömäksi jääneen viisikymppi-
sen on tällä hetkellä hyvin vaikea löy-
tää uutta työpaikkaa. Miksi ihmeessä 
70-vuotaat ikäihmiset kelpaisivat työn-
antajille tulevaisuudessa?

Eläkeiän nostamisen lopputulos tu-
lee olemaan se, että työiän loppuosa ku-
luu työttömyydessä – mikä laskee elä-
kekertymää ja tulevaa eläkettä.

Nykymenolla sukupolvisopimukses-
ta ei ole 15 vuoden päästä jäljellä enää 
mitään, tuumivat Eläketurman kirjoit-
tajat. Sopimuksen pelastamiseksi mak-
sussa olevat eläkkeet on tuotava perus-
tuslain suojista samojen arvovalintojen 
piiriin kuin kaikki muutkin etuudet, 
palvelut ja työehdot.

Sama suomeksi: myös jo maksussa 
olevia työeläkkeitä pitää voida leikata.

Kuinka tähän päästään, on koko-
naan toinen juttu. Kuohuvalla 60-lu-
vulla ja ylipolitisoituneella 70-luvulla 
aikuisiksi varttuneet ikäluokat ovat kes-
kinäisen solidaarisuuden ammattilaisia 
ja osaavat taatusti pitää puolensa. 

Nykyiset työssä käyvät nuoret taas 
osaavat luottaa vain itseensä. Joukko-
voima on heille tuulivoimaan verrattu-
na kaukainen ja vieras käsite..
antti vanas

summan pitäisi kantaa eläkejärjestelmä yli huonojen aikojen? 
Pulmana on se, että ”huonot ajat” eivät ehkä olekaan 

poikkeuksellinen notkahdus vaan uusi pysyvä olotila: työt-
tömyys jatkaa nousuaan ja palkat ja eläkerahastojen sijoitus-
tuotot laskuaan.

Eläkerahastoihin kasattu varallisuus asettuu oikeisiin 
mittasuhteisiinsa, kun otetaan huomioon, että eläkevastui-
den kokonaissumma on lähes neljä kertaa suurempi, noin 
600 miljardia euroa. 

Korkean työttömyyden, laskevien palkkojen ja matalien 
sijoi tustuottojen maailmassa nyt työuransa aloittelevilla nuo-
rilla on täysi syy pelätä, että eläkerahastot on syöty pois kauan 
ennen kuin oma eläkeikä koittaa – milloin se sitten tapahtuu-
kaan..
teemu muhonen & jari hanska: eläketurma – 
miksi suomeen tarvitaan uusi sukupolvisopimus. 
vastapaino 2016. 
vastapaino.fi/kirjat/elaketurma/
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LIITY FACEBOOK-RYHMÄÄN
Oletko töissä pienten lasten parissa? Liity SuPer var-
haiskasvatus Facebook-ryhmään. Ryhmässä pysyt 
kärryillä varhaiskasvatuksen ajankohtaisista asioista 
ja pääset osallistumaan keskusteluun. 

SuPerin varhaiskasvatustyöryhmä:

PUOLUSTAMME LAADUKASTA 
VARHAISKASVATUSTA

teksti minna lyhty

SuPerin varhaiskasvatustyöryhmä vaikuttaa paikallisesti ja 
valtakunnallisesti. Ryhmä on ollut koossa vuodesta 2013 lähtien.

uPerin varhaiskasvatusryhmään kuuluu kahdeksan 
eri puolilla Suomea asuvaa jäsentä. Ryhmän puheen-
johtaja Päivi Salmén työskentelee Helsingin varhais-
kasvatusviraston pääluottamusmiehenä, kaikki muut 
päiväkodeissa.

– Tuomme kentältä ajankohtaiset asiat liittoon. 
Meillä on tieto siitä, miten työtä tehdään ja millaisia haas-
teita arjessa on, kertoo oululaisessa päiväkodissa työskentele-
vä ja luottamusmiehenä toimiva Merja Komulainen-Aakko.

SuPerin asiantuntija Johanna Pérez järjestää ryhmän ta-
paamiset neljä kertaa vuodessa. Hän arvostaa ryhmän jäse-
niltä saamaansa tietoa.

– Liiton toimihenkilönä olen monessa mukana. Haluan 
viedä erilaisiin työryhmiin päiväkodeissa työskentelevien hoi-
tajien näkemykset. Olin mukana muun muassa Opetushal-
lituksen työryhmässä, jossa laadittiin Varhaiskasvatussuunni-
telman perusteet. 

Myös Merja Komulainen-Aakko on vaikuttamassa varhais-
kasvatuksen asioihin valtakunnallisesti. Hän on SuPerin edus-
tajana hallituksen kärkihankkeessa, joka on nimeltään Lapsi- 
ja perhepalveluiden muutosohjelma. Sen tavoitteena on vä-
hentää eriarvoisuutta, lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia se-
kä alentaa kustannuksia kokoamalla hajanaiset palvelut lapsi- 
ja perhelähtöiseksi kokonaisuudeksi. 

– Haluan ajaa ryhmässä sitä, ettei varhaiskasvatusta näh-
täisi vain pedagogisten palvelujen tuottajana. Varhaiskasvatus 
pitää tunnustaa myös perheiden tukijaksi.  

Varhaiskasvatustyöryhmä on tehnyt tutustumiskäyntejä 
päiväkoteihin Suomessa ja Virossa sekä käynyt keskusteluja 
asiantuntijoiden kanssa.

RYHMÄKOKO PUHUTUTTAA
Varhaiskasvatustyöryhmän mukaan päiväkodeissa henkilö-
kuntaa puhututtaa ryhmäkoko.

– Suurentuva ryhmäkoko lisää meteliä, vähentää yhdelle 
lapselle annettavaa aikaa ja heikentää mahdollisuutta yksilöl-

liseen huomioimiseen, Merja Komulainen-Aakko luettelee. 
Varhaiskasvatuslain mukaan kolmen kasvattajan ryhmäs-

sä voi olla 12 alle kolmevuotiasta lasta ja 24 lasta 3–6-vuotiai-
den ryhmässä. Monet kunnat eivät ole nostaneet isompien las-
ten enimmäismäärää 24:ään, vaan rajana on pidetty 21 lasta. 

Työryhmän tiedossa on kuitenkin se, ettei kaikkialla ole 
näin onnellinen tilanne. Alle kolmivuotiaiden ryhmässä saat-
taa olla paikalla yhtä aikaa jopa 15 lasta ja 3–6-vuotiaiden 
ryhmässä 26 lasta. Tämä on mahdollista, jos ryhmässä on osa-
aikaisia lapsia. Tilastot näyttävät lain mukaisilta, koska osa-ai-
kaiset lasketaan tilastoon alle yhden kertoimella. Käytännös-
sä kuitenkin kokoaikaiset ja osa-aikaiset lapset ovat yhtä ai-
kaa paikalla suurimman osan päivästä. 

Komulainen-Aakon mukaan päiväkotityö olisi mielek-
käämpää pienemmissä ryhmissä.

– Kun flunssakautena yhtenä päivänä lapsia oli paikalla 
vain 16, pystyimme huomioimaan jokaisen yksilöllisesti. Eh-
dimme leikkiä ja jutella lasten kanssa. Siirtymätilanteet sujui-
vat helposti, leikit olivat pitkäkestoisempia ja melutaso alhai-
sempi. Kun lapsilla oli enemmän tilaa, he rauhoittuvat leik-
kimään eri tavalla kuin tavallisena päivänä. 

Espoossa päiväkodissa työskentelevän Piritta Moilasen 
mielestä suuret ryhmät uhkaavat jo varhaiskasvatuksen laa-
tua.  Hoitajat jaksaisivat paremmin, kun lapsia ei olisi liikaa 
yhden vastuulla..

varhaiskasvatustyöryhmän ideoiden pohjalta  
julkaistaan 12-osainen juttusarja. sen  

ensimmäinen osa on seuraavalla sivulla.

S
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PAINAVAA ASIAA VARHAISKASVATUKSESTA 1/12

katso kevään  
koulutustilaisuudet

tutustu varhaiskasvatus- 
suunnitelman perusteisiin

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet uudistuvat

Tiedätkö, mikä muuttuu?
teksti minna lyhty

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa näkyy uusin tieto pienten lasten 
hyvinvoinnista ja oppimisesta. Opetusneuvos Elisa Helinin mukaan lasten-
hoitajien ja lastentarhanopettajien tehtävänä on viedä tieto arjen työhön.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 
uudistuvat ja niistä tulee velvoittavat ai-
kaisemman suosituksen sijasta. Varhais-
kasvatussuunnitelman perusteet poh-
jautuvat varhaiskasvatuslakiin.

– Jos perusteita ei noudateta päivä-
kodissa, silloin rikotaan normia ja van-
hemmilla on mahdollisuus valittaa asi-
asta. Aiemmin valitusmahdollisuutta ei 
ollut, koska kyse oli suosituksesta, Ope-
tushallituksen opetusneuvos Elisa He-
lin kertoo.

Helinin mukaan on tärkeää, että jo-
kainen varhaiskasvatuksessa työskente-
levä perehtyy Varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteisiin.

– Tämä on kaikille ammatillisen ke-
hittymisen paikka. Tiimissä kannattaa 
yhdessä keskustella siitä, mitä perusteet 
tarkoittavat juuri meidän päiväkodis-
samme ja ryhmässämme ja miten ne 
vaikuttavat jokaisen toimintaan. Järjes-
tämme keväällä koulutusta aiheesta var-
haiskasvatuksen henkilöstölle eri puo-
lilla Suomea.

Valtakunnallisten perusteiden poh-
jalta laaditaan paikallinen varhaiskas-
vatussuunnitelma, joka voi olla kun-
ta-, kuntayhtymä- tai palvelutuottaja-
kohtainen. Helinin mukaan on toivot-
tavaa, että yksityiset varhaiskasvatuksen 
palveluntuottajat sitoutuvat kunnan tai 
kuntayhtymän varhaiskasvatussuunni-
telmaan. 

Paikallisen varhaiskasvatussuunni-
telman laatiminen ei ole vain johdon 
asia. Suunnitelmassa pitää näkyä myös 
päiväkodin henkilökunnan, lasten van-

hempien ja jopa lasten omat näkemyk-
set. 

Helin suosittelee harkitsemaan päi-
väkoti- tai ryhmäkohtaisten varhaiskas-
vatussuunnitelmien sijaan vuosittaista 
toimintasuunnitelmaa.  Siihen voidaan 
kirjata, miten paikallinen varhaiskas-
vatussuunnitelma toteutuu päiväkodin 
tai ryhmän arjessa. 

KUKA SAA TEHDÄ VASUJA?
SuPeriin kantautuvan tiedon perusteel-
la kentällä kuhistaan siitä, kuka on jat-
kossa pätevä tekemään lapsikohtaisia 
varhaiskasvatussuunnitelmia, kun pai-
kalliset varhaiskasvatussuunnitelmat 
tulevat voimaan elokuussa. 

Jotkut ovat ymmärtäneet niin, et-
tä vain lastentarhanopettaja voi käydä 
vasu-keskustelut vanhempien kanssa. 
Elisa Helin kumoaa tämän tulkinnan.

– Varhaiskasvatuslaissa sanotaan, et-
tä suunnitelman laadinnasta ja arvioin-
nista vastaa lastentarhanopettaja. Se 
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vain 
lastentarhan-
opettaja 

voi käydä vasu-keskusteluja vanhem-
pien kanssa. Koko henkilökunta pi-
tää osallistaa vasujen tekemiseen, mut-
ta lastentarhanopettaja vastaa kokonai-
suudesta. Opetushallitus ei anna mää-
räyksiä päiväkotien työnjaosta, vaan sii-
tä pitää päättää paikallisella tasolla. 

Helin kertoo, että Opetushallitus 
laatii lapsikohtaisesta varhaiskasvatus-
suunnitelmasta -mallilomakkeen niin 
pian kuin mahdollista. Päiväkodit voi-
vat halutessaan ottaa sen käyttöön tai 
muokata sitä omaan toimintaan sopi-
vaksi..

I N G I M A G E
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Vanheneminen voi olla mielenkiin-
toista. Antti Eskolalle vanhuus on 
henkilökohtainen, uusi havainnoin-
tikohde, sillä eihän hän ole koskaan 
aiemmin ollut yli 80-vuotias. 
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SAUVAKÄVELYSTÄ 
JA KUOLEMASTA

teksti elina kujala kuvat jukka salminen

Erilainen vanhus Antti Eskola puhuu

ntti Eskola, 82, on tänäkin 
aamuna etsinyt sanomaleh-
destä kivoja kuolleita. Ei 
siksi, että haluaisi jo aamu-
kahvipöydässä synkistellä, 
vaan ihan yleisen uteliaisuu-

den takia. Vanha ihminen löytää kuo-
linilmoituksista usein tuttuja nimiä, ja 
muistokirjoituksia ja värssyjä on muka-
va lukea, mutta sitten niistä nouseva su-
ru alkaa koskettaa ja saa lukijan mielen 
vakavaksi.

Postiluukusta putoavan Hesarin Es-

kola useimmiten lukee kokonaan, mut-
ta kun hän vaihtaa kadun toisella puo-
lella asuvan vaimonsa kanssa aviiseja ja 
saa käteensä Aamulehden, niin kiinnos-
tus herpaantuu usein huomaamatta jo 
puolivälissä. Ei kaikesta jaksa enää ol-
la innoissaan.

– Parasta vanhuudessa on se, ettei 
enää tarvitse ottaa kantaa joka asiaan. 
Työelämässä ollessa yhteiskuntatieteili-
jällä piti olla mielipiteitä, täytyi kiivail-
la milloin mistäkin. Nyt ei enää tarvit-
se, sanoo Eskola tyytyväisenä istuessaan 

A
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HYVÄSTÄ JA ONNISTUNEESTA VANHENEMISESTA 
PUHUMINEN SAA ESKOLAN RYPISTÄMÄÄN 

OTSAANSA. – VOIKO IHMINEN SITTEN JOTENKIN 
EPÄONNISTUA VANHENEMISESSAKIN? 

olohuoneessaan, omassa nojatuolissaan 
kirjojensa ympäröimänä.

Muistamiseen pätee sama asia. Es-
kolan mielestä maailmassa on valtavas-
ti asioita, joita ihmisen ei tarvitse, eikä 
kannata muistaa. Ja ainahan voi kysyä 
toiselta, jos itse ei muista. Vaimo tuntee 
sukulaisten syntymäpäivät ja entisten 
asuntojen kalustusratkaisut. Ne ovat 
asioita, joita Eskola ei ole välittänyt pai-
naa mieleensä, eikä hän jaksa olla asias- 
ta huolissaan. 

Sosiaalipsykologian professori eme-
ritus Antti Eskola on kirjoittanut juu-
ri kirjan Vanhuus, jossa hän lempeästi, 
mutta päättäväisesti ravistelee vanhuu-
den kuvaa.  

ONNISTUNUT VANHUUS
1970-luvulla radiosta kuunneltiin An-
neli Tempakan toimittamaa Olen erilai
nen nuori -ohjelmaa. Antti Eskola on 
viime aikoina viehättynyt käsitteestä 
”olen erilainen vanhus”. Sellainen hän 
haluaisi olla.

– Vanhat ihmiset eivät ole mitään 
harmaata massaa. He ovat kaikki eri-
laisia. Eikä vanhuus ole mikään itses-
täänselvyys. On paljon ihmisiä, joilla ei 
ole minkäänlaista vanhuutta. Jos kuolee 
vaikka kuusikymppisenä, niin eihän sil-
loin ole ehtinyt vanhaksi elää. Se on va-
likoitunut joukko ihmisiä, joka elää yli 
80-vuotiaaksi.

Yhteiskunnallisessa keskustelussa 
vanhukset, vanhuspalvelut ja väestön 
ikääntyminen ovat paljon esillä. Esko-
la seuraa uutisointia ja toisinaan sak-
sii leikekirjaansa talteen jonkin artik-
kelin, joka herättää hänessä erityisesti 
tunteita, moraalista närkästystä, kuten 
hän itse sanoo.

Hyvästä ja onnistuneesta vanhene-
misesta puhuminen saa Eskolan rypis-
tämään otsaansa.

– Voiko ihminen sitten jotenkin 
epäonnistua vanhenemisessakin? 

Eskola sanoo pohdiskellen, et-
tä maailma on reippaiden, iloisten ja 
ikään kuin ikuisesti elävien ihmisten 
maailma. Oikeus arvokkaaseen elä-
mään pitäisi olla myös köyhillä ja vai-
vaisilla, heillä, jotka eivät enää kahdek-
sankymppisinä pelaa tennistä ja heillä, 
jotka haluavat vetäytyä omiin oloihin-
sa, heillä, joissa elinikäisen oppimisen 
vaatimus herättää epäluuloa. 

Antti Eskola on syntynyt vuonna 
1934. Hänen elinaikanaan vanhuus on 

muuttunut Suomessa paljon.
– Jos muistelen oman isäni vanhuut-

ta, niin minusta näyttää, että silloin ih-
minen sai vanheta rauhassa. Maatalos-
sa voi siirtyä luontevasti vähitellen ke-
vyempiin toimiin. Vanha ihminen sai 
vetäytyä ja väsyä. Ei ollut sellaista, et-
tä pitäisi jumpata ja käydä kuntosalilla. 

Eskola asuu omassa asunnossaan 
Tampereen Tammelassa. Hän ei vie-
lä tarvitse kovin paljon apua arjessaan, 
mutta on tietoinen siitä, että se aika 
saattaa joskus olla edessä. Toistaiseksi 
vaimo, kaksi lasta ja lapsenlapset ovat 
tärkein tukiverkko. Eskola sanookin, et-
tä todella yksinäisillä, aivan ilman omai-
sia elävillä tilanne voi olla traaginen. 
Vanhusten yksinäisyys on iso ongelma. 

– Aina sanotaan, että vanhukset ha-
luavat asua kotonaan. Se on ihan tot-
ta. Niin minäkin haluan asua kotona-
ni, mutta vain niin pitkään kuin se on 
mahdollista. Ratkaisevat ovat ne met-
rit sängystä vessaan tai jääkaapille. Sit-
ten, kun en enää näitä metrejä pysty it-
se liikkumaan, niin toivon, että voisin 
asua paikassa, jossa joku auttaisi, mutta 
ei toisella kouralla koko ajan rahastaisi. 

Jos Eskola joskus tarvitsee ympäri-
vuorokautista apua elämisessään, hän 
toivoo pääsevänsä paikkaan, jossa kaik-
ki palvelut sisältyvät kohtuulliseen hin-
taan, eikä yöllisistä vessakäynneistä las-
kuteta erikseen. 

– Rahaa täytyy jäädä pikkuisen 
omaankin käyttöön. Vaikka sen verran, 
että voi silloin tällöin ostaa pullollisen 
punaviiniä. 

Viini. Sekään ei oikein sovi kunnol-
lisen vanhuksen pirtaan kuten ei sek-
sikään tai hyvä, joskin epäterveellinen 
ruoka, joista niistäkin Eskola kirjoittaa.

– Nautin edelleen viinini mielellä-
ni, vaikka tässä iässä juhliminen hiipuu 
ihan luonnostaan. Olin juuri kustan-
tajan pikkujouluissa. Muutaman lasil-
lisen jälkeen totesin, että puoli yhdek-
sän uutisiksi kotiin. Ennen olisi juhlit-
tu loppuun asti ja vielä jatkot päälle. 

TORJUTTAVAT OHJEET

Eskola toivoo omalta vanhuudeltaan 
rauhaa, sitä että saisi vanheta rauhassa. 
Hän ei halua, että häntä yritetään mil-
lään tavalla aktivoida.

– Vanhoille ihmisille tulee nykyään 
joka suunnalta kaikenlaisia ohjeita ja 
vaatimuksia. Minä yritän niitä torjua 
parhaani mukaan. 

Sauvakävelysauvat Eskolalla on, 
mutta kuulemma piilossa jossain.

– Mökillä olen joskus vähän kokeil-
lut, kun tiesin, että kukaan ei näe. Ei 
luontunut yhtään. Niistä tuli pihallekin 
niin outoja jälkiä, että ihmettelin, mikä 
eläin täällä on kulkenut, kunnes taju-
sin, että kävelysauvoistahan nämä ovat.    

Eskola saa Vanhuus-teoksen lukijoil-
ta palautetta koko ajan. Hän on mai-
ninnut kirjassa sauvakävelyä kohtaan 
tuntemansa vastenmielisyyden. Se on 
herättänyt tunteita.

– Sain aivan mainion lukijapalaut-
teen Sauvamummolta, joka kertoi, et-
tä kirjoitukseni sai suorastaan veren-
paineen nousemaan. Hän sanoi olevan-
sa innokas sauvakävelijä ja koki, että ei 
sen takia sopinut siihen perinteiseen 
keinutuolissa istuvan ja sukkaa kuto-
van vanhuksen rooliin. Vastasin hänel-
le ja kiitin hyvästä palautteesta. Sekin 
kertoo, että vanhat ihmiset ovat kaik-
ki erilaisia. Jollekin sauvakävely sopii, 
mutta minä en niiden kanssa aio läh-
teä viuhtomaan, sanoo Eskola ja hy-
myilee ilkikurisesti.

Nyrkkeilystä Antti Eskola on sen si-
jaan ollut kiinnostunut nuoresta po-
jasta asti. 

– Kansakouluun oli pitkä matka, 
viisi, kuusi kilometriä ja sitä kuljettiin 
poikaporukassa. Usein matkalla tapel-
tiin. En tykännyt siitä yhtään, mutta 
sitten löytyi nyrkkeily. Nyrkkeily on si-
vilisoitunutta tappelua. Siinä on sään-
nöt ja tuomarit. 

Eskola nyrkkeili omaksi ilokseen, 
mutta ei kilpailumielessä. Amatööri-
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urheilu kiehtoo häntä, ei niinkään am-
mattilaisuus. Hän seuraa lajia edelleen. 
Nyrkkeilijän asenteesta voi ammentaa 
voimaa vanhetessa kohtaamiinsa vai-
keuksiin: siihen, ettei enää jaksakaan 
kulkea tuttua kävelylenkkiä tai seura-
elämä hiljenee.   

– Kun jostakin tulee lyönti, niin 
olennaista on nousta ylös. Sellaista se 
on vanhan ihmisen elämässä. Kun sai-
raus yllättää tai taas on mentävä johon-
kin tylsään, kivuliaaseen tutkimukseen, 
niin on kehitettävä sama asenne kuin 
nyrkkeilyssä. On noustava ja jatkettava.  

KIRJAT UNOHTUVAT
Antti Eskolan mielestä kuolema saisi 
olla elämässä enemmän esillä. 

– Hyvä kuolema, sehän on kovempi 
juttu kuin hyvä vanhuus. 

Hän on miettinyt, minkälaisen jää-
mistön haluaa jälkipolville jättää. 

– En minkäänlaista. Haluan hävit-
tää kaiken.

Eskolan omilta vanhemmilta jäi tus-
kin mitään, ei omaisuutta, eikä esineitä, 
ja siihen Eskolakin pyrkii. Elämä on ka-
toavaista. Viime aikoina hän on hävittä-
nyt päiväkirjojaan ja kirjeenvaihtoaan. 

– Ikävä kyllä minulta jää muutama 
kirjoittamani kirja, mutta kyllä ne pian 
unohtuvat, sanoo Eskola ja näyttää toi-
veikkaalta.

Eskola on suunnitellut omat hauta-
jaisensa ja kuolinilmoituksensa. Muis-
tovärssyksi hän mielellään kelpuuttai-
si Jesajan psalmin valmiiksi tulleesta 

Kun ihminen sanoo jotakin, hän 
tulee yleensä sanoneeksi samalla 
myös jotakin muuta. Eskola pohtii 
vanhuuteen liittyviä puhetapoja. 

kankaasta ja loimilankojen irrottami-
sesta. Kuolevaisuuden pohtiminen ja 
hautajaisten suunnittelu kesyttää aja-
tusta lähestyvästä kuolemasta. Eskola 
ajattelee, ettei elämä jää koskaan kes-
ken, vaan se tulee kaikille valmiiksi, ke-
nelle missäkin iässä. 

– Olen sanonut läheisille, että mi-
nun kuolinilmoitukseeni ette ainakaan 
sitten laita sitä latteaa ”rakkaamme”. 
Minusta siihen sopisi paremmin ”pro-
fessori”, sillä sehän minä olen. En ha-
lua isoja hautajaisia. Arkussa on eloton 
ruumis. Ei sen ympärille kovin ihmeel-
lisiä temppuja kannata järjestää..
antti eskola: 
vanhuus – helpottava, 
huolestuttava, kiinnostava 
vastapaino 2016
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VANHUUDEN ARVOSTUKSESTA
Sirkka-Liisa Kivelä
yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

inulla on tapana käydä uimassa Töölön uima-
hallissa. Nautin sekä uimisesta että keskusteluis-
ta iäkkäiden ihmisten kanssa uimahallin sau-
nassa. Näillä reissuillani olen tavannut muuta-
man 80 vuotta täyttäneen vesijuoksun harrasta-
jan. He ovat kertoneet asuvansa yksin ja nautti-

vansa vesi liikunnan lisäksi eri-ikäisten ihmisten tapaamisesta 
uimahallissa. Mieleeni on jäänyt saunan alalauteella istuvan 
iäkkään naisen vastaus kysymykseeni, miksi hän käy uimas-
sa: ”Tykkään liikkua ja olla liikunnasta nauttivien, iloisten 

ihmisten seurassa. Täällä heitä näkee. Vesikävely-
ni jälkeen jään katselemaan uimassa olevia 

ihmisiä kahvion ikkunan kautta. Heitä 
katsellessa elämäni ei tunnu yksinäisel-

tä, vaikka en vaihtaisi sanaakaan hei-
dän kanssaan. Eläkeläisten kerhoissa 
kuulee liian paljon narinaa.”

Kunnoltaan heikentynyt mieheni 
kallistaa päänsä ja tervehtii kauniis-

ti hymyillen, kun avustajamme halaa 
häntä iloisesti tullessaan aamuisin ko-
tiimme. Ravintoloissa hän seuraa vilk-

kaiden ja nauravien lasten touhuja 
ja vilkuttaa näille. Mieheni käy-
tös ja olemus tukevat uimahal-
lin saunassa tapaamani naisen 
toteamusta. Iloinen läheisyys 
lämmittää mieltä. 

Joulukuussa juhlittiin van-
henemisen tutkijayhdistysten 

Geron tologia-lehden 30-vuotistaivalta. Kuuluin lehden toi-
mituskuntaan 30 vuotta sitten ja osallistuin Säätytalolla pidet-
tyyn juhlaan. Juhlimiseen kuuluu iloisuus. Iloinen oli tämän-
kin juhlan tunnelma. Esitelmät veivät suurimman osan ajas-
ta. Pystyin vain lyhyisiin keskustelutuokioihin oman ikäpol-
veni ja meitä nuorempien tutkijoiden kanssa. Istuessani mie-
tin menneiden vuosikymmenten tutkijakokemuksiani. Olin 
iloinen siitä, että monet nuoret tutkijat ovat valinneet vanhe-
nemisen eli gerontologisen tutkimusaiheen. Meidän eli pio-
neerien työ jatkuu. Tunsin olevani tämän tutkijayhteisön osa, 
vaikka verbaalinen kanssakäymiseni jäi vähäiseksi. Tässä läm-
minhenkisessä tilaisuudessa koin läheisyyden tunteita ilman 
pitkiä keskusteluja tai fyysistä kosketusta muiden osallistujien 
kanssa. Läheisyys toisiin ihmisiin näyttää syntyvän pelkästä 
osallistumisesta yhteisölliseen tapahtumaan.

Uimahallin saunassa kuulemani iäkkään naisen viisaus on 
saanut minut vakuuttuneeksi siitä, että pääasiassa konkreetti-
sia toimia käsittävät auttajien käynnit vanhojen ihmisten luo-
na eivät ole merkityksellisiä vain fyysisen avun mielessä. Aut-
tajan eli toisen ihmisen läheisyys tuo turvallisuutta ja hyvää 
mieltä vanhukselle. Tarvitsemme toisiamme. Hyvä olisi, jos 
auttaja olisi iloinen.

Monet kotihoidon lähi- ja perushoitajat joutuvat toimi-
maan kiire ainaisena seuralaisenaan. Kiireisessä ilmapiirissä 
ei ole helppo olla iloinen. Omat ja läheisten murheet saatta-
vat painaa työntekijän mieltä. Autettavan vanhuksen kivut ja 
huono olo voivat johtaa siihen, että vanhus ei kestä työnte-
kijän iloa. Kaiken arkisen kiireen keskellä kannattaa kuiten-
kin muistaa, että pelkän fyysisen avun tuoma läheisyys tuntuu 
vanhuksista mukavalta ja poistaa yksinäisyyttä..

M
ILOINEN 
LÄHEISYYS

joonas väänänen
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LOVe-tenttiä kehutaan  
ja kauhistellaan
Joulukuun lehden juttu ja blogi lää-
kehoidon tentistä saivat hoitajat 
kertomaan kokemuksiaan ja mieli-
piteitään SuPerin Facebook-sivulla. 
Tätä mieltä hoitajat olivat: 

Lääkehoito on tärkeää osata, vaikka-
kin nykyään ollaan menty Anja-annos-
pusseihin, jolloin lääkkeen tunnistami-
nen hankaloituu ja apteekki on jo teh-
nyt lääkevaihdoksia halvempaan tuot-
teeseen.

• • •

LOVe-tentti tehty jo kaksi kertaa onnis-
tuneesti läpi. Hyvää kertausta lääkehoi-
toon. Kannatan.

• • •

Suoritettu hyväksytysti. Tosin lääkkei-
den tunnistamista se ei takaa. Pillerei-
den ulkonäöt ja kauppanimet vaihtuvat 
useammin kuin monen sukat. Anja-
pussien sisältö on usein mysteeri ja 
sen mysteerin setvimiseen kuluu aikaa.

• • •

Selvähän se, että osata pitää, ja mil-
läs muulla sen varmistat. LOVe on hyvä 
asia. Ei ollut ollenkaan vaikea tentti.

• • •

LOVe tehty. Kannatan osaamisen var-
mistamista määräajoin.

• • •

Turhaan tarvitsee uusia niin usein. Aina 

sama stressi päällä. Enpä ole juuri las-
kuja tarvinnut.

• • •

Tentti suoritettu viimeksi lokakuussa. 
Minusta hyvä asia.

• • •

Ihan aiheellista päivittää tietoja ja oppia 
uutta.

• • •

Tehty ja hyvä olisi tenttiä usein, vaikka 
kolmen vuoden välein, mutta tärkeäm-
pää olisi saada osallistua lääkkeiden 
jakoon. Näin tunnistaisi lääkkeet ja 
huomaisi virheet lääkkeitä asiakkaille ja 
potilaille annettaessa.

• • •

Tarpeeksi vaativa. Huh! Onneksi kuu-
kausi sitten tehty ja läpi meni. Mikä 
helpotus! Vaikka eläkeikä häämöttää.

• • •

Sairaalassamme turha tentti. Perus- ja 
lähihoitajalla ei ole oikeutta osallistua 
lääkehoitoon.

• • •

Viime viikolla LOVe tehty, ei ollut paha. 
Ihan hyvä se on, kun tulee kerrattua 
asioita ennen tenttiä.

• • •

Ensi vuonna olisi aika mennä suoritta-

maan LOVe. Valmistumisesta tulee viisi 
vuotta. Meillä on onneksi hyvä, että 
heti valmistumisen jälkeen ei tarvitse 
LOVea suorittaa. Ensi vuonna tulee viisi 
vuotta täyteen saman työnantajan pal-
veluksessa. 

• • •

Tänä syksynä suoritettu. Mutta miksi 
tarvitsee uusia viiden vuoden välein?

• • •

Tentti ensi viikolla, viisi vuotta edelli-
sestä.

• • •

Kauhulla odotan seuraavaa kertaa. En 
ole matikkaihmisiä yhtään. Nytkin meni 
vasta kuudennella kerralla läpi. Olen 
jopa ajatellut, pitäisikö vaihtaa alaa, 
niin ei tarvitse LOVea tehdä enää.

• • •

LOVe-tentti on tehty onnistuneesti 
kaksi kertaa ja viimeisestä on jo kaksi 
vuotta. Kinkkinen mutta hyvä ja tietysti 
koulussa aikanaan pari onnistunutta 
tenttiä, että tehty on LOVet.

• • •

Tehty on, jo toisen kerran, viiden vuo-
den välein. Asiallinen ja helppo juttu. 
Mehän tehdään lääkehoitoa töissä.

• • •

Tänään suoritettu hyväksytysti. Vanhan 
kertausta. Hyvä juttu.
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lue yleislääkäri-lehdessä jul-
kaistu artikkeli väitöskirjasta

tutustu maarit dimitrowin  
väitöskirjaan 

Arviointimittarin avulla

IÄKKÄIDEN  
LÄÄKITYS KUNTOON

teksti ja kuva minna lyhty

Epätasapainossa oleva lääkitys 
voi aiheuttaa ikäihmiselle muun 
muassa voimakasta väsymystä, 
huimausta, pahoinvointia, seka-
vuutta ja muistivaikeuksia. Kotihoi-
dossa lähihoitaja on merkittävässä 
roolissa lääkehaittojen tunnista-
misessa. 

Kotihoidon asiakkaat ovat entistä iäk-
käämpiä, huonokuntoisempia ja sai-
raampia, ja he käyttävät useita lääkkei-
tä. Lähihoitajien rooli asiakkaiden lää-
kehaittojen tunnistamisessa on merkit-
tävä. He pystyvät jatkuvasti seuraamaan 
vanhuksen vointia ja toimintakykyä ko-
tikäynneillä, toisin kuin lääkärit, jotka 
näkevät asiakasta vain pienen hetken.

Maarit Dimitrow kehitti väitöstyö-
nään kotihoidon lähi- ja perushoitajien 
käyttöön tarkoitetun arviointimittarin, 
jonka avulla voidaan tunnistaa iäkkään 
lääkehoidon keskeisimpiä riskejä. Mit-
tari on 18 kohtaa sisältävä kyselylomake, 
jonka lähihoitaja täyttää yhdessä asiak- 
kaan tai hänen omaisensa kanssa. 

Arviointimittari sisältää kysymyksiä 
muun muassa terveydentilasta, lääkkei-
den käytöstä ja hoitoon sitoutumisesta. 
Mittarin viimeisessä kohdassa hoitaja 
rastittaa toimenpiteet, joita hän suosit-
telee asiakkaalle epäiltyjen lääkehoidon 
ongelmien ratkaisemiseksi. Vaihtoeh-
toina ovat esimerkiksi käynti oman lää-
kärin vastaanotolla, lääkehoidon koko-
naisarviointi ja lääkkeiden koneellinen 
annosjakelu. 

– Mittarista tehtiin selkeä ja yksise-
litteinen, jotta sitä voi käyttää normaa-
lin työn ohessa nopeasti ja luotettavas-
ti. Tutkimuksessa mukana olleet koti-
hoidon lähi- ja perushoitajat antoivat 
mittarista pääosin positiivista palautet-
ta. Mittarin avulla he voivat viedä yh-

Maarit Dimitrow kehitti väitöstyönään arviointimittarin iäkkäiden lääkehoidon on-
gelmien tunnistamiseen. Hänen mukaansa lääkehaitoille altistavat elimistön ikään-
tymismuutokset, kasvava sairauksien ja lääkkeiden määrä sekä muut ikääntymiseen 
liittyvät seikat, kuten muistin heikkeneminen. 

denmukaista ja luotettavaa potilastietoa 
lääkärille päätöksenteon tueksi. 

Dimitrowin mukaan lääkehoidon 
ongelmat ovat yleisiä kotihoidon asiak-
kailla. Arviointimittari ohjaa hoitajia ja 
lääkäreitä lääkehoidon hyötyjen ja hait-
tojen jatkuvaan seurantaan.

– Aina pitää ottaa huomioon se, on-
ko asiakkaan oire lääkkeiden aiheut-
tama. Jos oire ei ole lääkehaitta, pitää 
selvittää, mistä se johtuu. Ilman tutki-
muksia ei voi tietää, johtuuko oire lääk-
keistä vai sairaudesta. 

Dimitrow toivoo, että mittari ote-
taan mahdollisimman laajaan käyttöön. 
Hänen mukaansa käyttöönotto vaatii 
kuitenkin lyhyen koulutuksen, joka 
kehitettiin väitöskirjatyön yhteydessä. 
Mittarista tehdään parhaillaan jatkotut-
kimusta Lohjan kotihoidossa..
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Työ- ja yksilövalmentaja Piia Ollila uskoo:

UNELMAT ON TEHTY 
TAVOITELTAVIKSI

P
teksti ja kuva minna lyhty

Piia Ollila auttaa nuoria löytämään oman paikkansa työelämässä. 
Samalla hän kulkee sinnikkäästi kohti omaa ammatillista unelmaansa. 

iia Ollila siivoaa pöydältä pois 
lääkematematiikan harjoit-
telumateriaaleja Opinpajassa 
Koulutuskeskus Salpaukses-
sa Heinolassa. Hän on juu-
ri auttanut muutamaa lähi-

hoitajaopiskelijaa lääkematematiikan 
opiskelussa. Pöydällä on lääkepakkauk- 
sia, tabletin halkaisija ja lääkelaseja. 
Havainnollistamisen avulla teoreettisil-
ta tuntuvat lääkelaskut muuttuvat ym-
märrettäviksi. 

Piia työskentelee työ- ja yksilöval-
mentajana Koulutuskeskus Salpaukses-
sa. Hänen pääasiallinen tehtävänsä on 
tukea opiskelijoita arjen hallinnassa, 
mutta työhön kuuluu myös opinnois-
sa auttaminen. Hän työskentelee yh-
dessä toisen työ- ja yksilövalmentajan 
ja ammatillisen erityisopettajan kanssa 
Opinpajassa, joka käytännössä on pieni 
luokkahuone. Opinpajalla käy eri alo-
jen opiskelijoita, myös lähihoitajaopis-
kelijoita. 

Opiskelijat tulevat Opinpajalle ryh-
mänohjaajan, erityisopettajan, opon tai 
kuraattorin ohjaamana. Jokaiselle laa-
ditaan yksiköllinen opiskelusuunnitel-
ma. Opinpajalle tullaan erilaisten syi-
den vuoksi.

– Joku ei pysty keskittymään isossa 
ryhmässä ja tulee siksi tekemään jon-
kin kurssin tänne. Jollakin voi olla val-
mistuminen kiinni yhdestä puuttuvas-
ta kurssista, mutta siitä ei järjestetä ope-
tusta enää lukukaudella. Hän voi suo-
rittaa kurssin täällä meidän ohjaukses-
samme. 

Opinpajalle pääsee myös TE-toi-

miston kautta, jos on jo keskeyttänyt 
opinnot, mutta haluaa jatkaa opinto-
ja tai aloittaa toisen tutkinnon suorit-
tamisen.

– Opinpajassa saamme kopin, jos 
opinnot eivät suju. Pohdimme yhdessä 
esimerkiksi sitä, mistä poissaolot johtu-
vat ja voisimmeko auttaa vai voiko jo-
ku muu auttaa. Kannustamme opiske-
lijaa suorittamaan edes kaikille kuulu-
via opintoja, sillä ne saa luettua hyväksi, 
jos haluaa vaihtaa opintolinjaa.

ETTEI YKSIKÄÄN SYRJÄYTYISI
Piia Ollila on huomannut, ettei amma-
tinvalinta mene aina kerralla nappiin. 
Hän tekee opiskelijoiden kanssa amma-
tinvalintatestejä ja vie opiskelijoita tu-
tustumaan oman oppilaitoksen ja mui-
den oppilaitosten opintolinjoihin. Ta-
voitteena on, että jokainen löytäisi it-
selleen sopivan ammatin. 

Piia on linkki oppilaitoksen ja kun-
nan etsivän nuorisotyön välillä. Hän on 
Sysmän ja Hartolan kuntien palkkaama 
työntekijä, toinen työ- ja yksilövalmen-
taja saa palkan Heinolan kaupungilta.

– Opinpajan tarkoituksena on, että 
nuori saa avun yhdestä paikasta. Olen 
yhteydessä kunnan etsiviin nuoriso-
työntekijöihin, jotta pysymme puolin 
ja toisin kartalla, miten nuoret voivat. 
Pyrimme siihen, ettei yksikään nuori 
syrjäytyisi.

Piia arvostaa sitä, että Opinpajalla 
hänellä on aikaa opiskelijalle. Hänen 
mukaansa parasta työssä on se, kun 
nuori saa onnistumisen kokemuksen.

– Iloitsemme siitä, kun opinnot me-
nevät eteenpäin tai opiskelija löytää 
mieluisan harjoittelupaikan.

Piia kokee työssään vahvuudekseen 
vuorovaikutustaidot. 

– Kohtaan ihmiset sellaisena kuin he 
ovat ja olen heille läsnä. Joku nuori ei 
ehkä koskaan puhu juuri mitään tai ota 
katsekontaktia. Kun hän tulee juttele-
maan kanssani, olen saanut hänen luot-
tamuksensa. Silloin tunnen, että olen 
onnistunut työssäni.

VANHAINKODIN OVESTA SISÄÄN
Piia Ollilan oma ammatinvalinta kävi 
helposti, sillä hän on aina halunnut so-
siaali- ja terveysalalle.

– Jo ihan pienenä hoidin nukkeja. 
Olen aina ollut empaattinen, hellä ja 
huolehtiva. Yläasteella olin TET-jakson 
sairaalassa ja tiesin haluavani hoitajaksi.

Koulutuksen tärkeys ei kuitenkaan 
vielä yläasteella ollut hänelle selvä. 

– Peruskoulun jälkeen ajattelin, et-
tä kävelen vanhainkodin ovesta sisään 
ja he ottavat minut sinne töihin. Ei se 
mennyt kuitenkaan ihan sillä tavalla.

Piia pääsi muutaman kuukauden 
kestävään työkokeiluun vanhusten ryh-
mäkotiin, kävi sen jälkeen talouskou-
lun ja haki lähihoitajakoulutukseen. 
Opiskelu tuntui mielekkäältä, koska 
hänellä oli jo kokemusta vanhustyöstä. 

Valmistumisen jälkeen hän aloit-
ti työt muistisairaiden ryhmäkodissa. 
Hän piti ihmisläheisestä työstään, mut-
ta jokin hiersi.

– Sanoin itseni irti vakituisesta työ-
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Piia Ollilan määräaikaiset työsuhteet ovat mahdollistaneet sen, että hän on saanut työskennellä sosiaali- ja terveysalalla laaja-
alaisesti. Piia haluaa opettajaksi, joten kaikesta työkokemuksesta on hyötyä.

suhteesta kolmen vuoden jälkeen. Kyl-
lästyin siihen, ettei minulla ollut aikaa 
muuhun kuin perushoitoon. Olin ha-
keutunut työhön siksi, että voin koh-
data vanhukset yksilöllisesti. 

Piia alkoi tehdä sijaisuuksia erilaisilla 
osastoilla ja koki kehittyvänsä ammatil-
lisesti. Hän pääsi tekemään työtä kun-
touttavalla työotteella ja oppi erilaisia 
hoitotoimenpiteitä. Hänelle syntyi uu-
si into hoitotyöhön.

Kun Piialle tarjottiin sijaisuutta ke-
hitysvammaisten ryhmäkodissa, hän 
otti sen vastaan, vaikka oli aina ajatel-
lut, ettei kehitysvammatyö ole hänen 
alansa. 

– Pidin siitä työstä valtavasti. Pää-
sin tekemään myös lähiesimiehen ja 
avohoidon ohjaajan sijaisuuksia. Vedin 
erilaisia ryhmiä ja hoidin hallinnolli-
sia tehtäviä. 

OPPILAITOKSESSA SYNTYY UNELMA
Kun sijaisuus kehitysvammaisten paris-
sa loppui, Piia Ollilalle tarjottiin mää-

räaikaista työtä koulunkäynninohjaaja-
na Koulutuskeskus Salpauksessa. Hän 
ei epäröinyt tarttua jälleen uuteen haas-
teeseen, vaikka esikuvia työhön ei ollut. 
Kun hän opiskeli lähihoitajaksi, oppi-
laitoksessa ei ollut ohjaajia.

Piia työskenteli enimmäkseen lähi-
hoitajaopiskelijoiden ryhmässä, jonkin 
verran myös muiden alojen ryhmissä.

– Autoin opiskelijoita opinnoissa. 
Joskus jaoimme opettajan kanssa ryh-
män puoliksi ja opetimme hoitotyö-
tä pienemmissä ryhmissä. Esimerkik-
si opettaja opetti katetrointia ja minun 
kanssani opiskelijat harjoittelivat poti-
laiden pesemistä.  

Piia pääsi tekemään myös tuntiopet-
tajan sijaisuuksia aikuiskoulutuksessa 
kahtena kesänä. 

– Tajusin, että haluan opiskella opet-
tajaksi. Selvitin, että tarvitsen ammat-
tikorkeakoulututkinnon. Siksi hain so-
sionomiopintoihin.

Piia oli ohjaajana yhteensä kolme 
vuotta. Sinä aikana hän suoritti kou-
lunkäyntiavustajan erikoisammattitut-

kinnon ja aloitti sosionomiopinnot. 
Osan opiskeluajastaan hän keskittyi ko-
kopäiväisesti opintoihin. 

Viimeisenä opiskeluvuotenaan 
Piia työskenteli lastentarhanopettaja-
na. Hän palasi Salpaukseen töihin lo-
kakuussa. Hänen haaveensa opettajan 
työstä on vain vahvistunut vuosien ai-
kana.

– Olen opiskellut kasvatustiedettä 
avoimessa yliopistossa. Aion hakea yli-
opistoon opiskelemaan joko sitä tai so-
siaalialaa. Maisterin tutkinnon jälkeen 
haluan opettajan pätevyyden.

Vaikka Piia on jatkanut opintojaan, 
hän on halunnut pysyä superilaisena. 

– Minussa on myös hoitaja. Haluan 
pysyä ajan tasalla hoitotyön ajankoh-
taisista asioista. Olen pysynyt SuPeris-
sa myös siksi, että olen ollut tyytyväi-
nen liittoon. Kun olen kysynyt jotakin, 
olen saanut vastauksen joko samana tai 
seuraavana päivänä..

opinpaja on eu-rahoitteinen projekti 
vuosiksi 2014–2017.
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superliitto  #lähihoitajapäivä

KANSALLINEN
LÄHIHOITAJA-
PÄIVÄ 27.1.

-HYVINVOINTIVALMENNUS!

SUPERILAISILLE MAKSUTON

HUIPPUHYVÄT  
JÄSENEDUT  
JA PARASTA  
EDUNVALVONTAA!

LIITY SUPERIIN:
SUPERLIITTO.FI/JASENYYS

SUOSITTELE SUPERIA 
– SINUT PALKITAAN!

OSALLISTUMISMAKSUT 2 päivää 1 päivä
SuPerin jäsenet  220 € 150 €
Opiskelijat, työttömät ja eläkeläiset 140 € 100 €
Ei-jäsenet  270 € 200 €

Osallistumismaksu sisältää luennot, jaettavan materiaalin, 
lounaat ja kahvit (alv 0 %). Mikäli työnantajasi maksaa 
osallistumismaksun, selvitä tarkka laskutusosoite.

Ilmoittaudu sähköisellä lomakkeella osoitteessa  
my.surveypal.com/opintopaivat2017 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 15.1.2017. 

Tiistai 14.2.2017 klo 8.30–17
8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
10.00 Päivien avaus / Puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer 
10.20 Vuorovaikutusta työpaikalla – mutta minun, sinun vai   
 yhteistä? FT Yrjö Lauranto, Helsingin yliopisto 
11.50 Lähihoitajana nuorten vastaanottokeskuksessa 
 Lähihoitaja Majeed Ibrahim Abbas
12.10 Lounas 
13.30 Kolmantena pyöränä päihteet – vaikuttaako  
 hoitosuhteeseen? Johtava ylilääkäri Kaarlo Simojoki,   
 A-klinikkasäätiö
15.00 Kahvi 
15.30 La Carita -säätiö palkitsee vanhustyön innovaatiot
15.45–17.00 Vuorotyö, terveys ja palautuminen – miten saamme   
 parempia vuorolistoja? Professori Mikko Härmä, TTL

Alustava ohjelma. Muutokset mahdollisia.

Keskiviikko 15.2.2017 klo 9–15
9.00 Täyttä elämää muistisairauden kanssa – matkamuistoja  
 Hollannin dementiakylästä / YTM Leena Kaasinen 
10.10 Sydämen asialla – saattajana viimeisellä matkalla  
 Lähihoitaja Maaret Ollila 
10.40  Hoitotahto – oma tahto / LT, geriatrian erikoislääkäri,  
 Lauri Seinelä, Tampere
11.15 Lounas 
12.15 Asiakkaalla on oikeus? Ajatuksia itsemääräämis-  
 oikeudesta / Kehitysvammaliiton asiantuntija  
13.15 Kahvi 
13.45–15.00 Meitä on moneksi – näkyvä ja näkymätön 
 kulttuuri hoitotyössä / Riku Rantala, Madventures

Opintopäivien päätteeksi

14.–15.2.2017  

TAMPERE

Y L P E Ä N Ä  E S I T T Ä Ä :

Toimittaja, rikostoimittaja, tuottaja, palkittu esiintyjä... Riku Rantala 
tunnetaan muun muassa tv-sarjoista Madventures ja Docventures. 

Luennoitsijana Riku on mukaansatempaava ja persoonallinen.  
Rikun luennot motivoivat, herättävät ajatuksia ja inspiroivat  
monenlaista yleisöä.

Lisätietoja: www.superliitto.fi

superliitto #opintopäivät

Vuorovaikutus työpaikalla  
– mutta minun, sinun vai yhteistä?

⊲ youtube.com/superliitto

VIRKISTYSTÄ

VAIKKA

VÄKISIN  

 – OSA 2!
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KANSALLINEN
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PÄIVÄ 27.1.
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YRITTÄJYYS KIINNOSTAA 
YHÄ USEAMPAA SUPERILAISTA

lue lisää yrittäjäjäsenyydestä 
superin verkkosivuilta

Kiinnostaisiko hoiva-alan yrittäjyys? Yrittäjänkin kannattaa 
pysyä jäsenenä SuPerissa, sillä liitto tukee yrittäjäksi 

ryhtyviä ja auttaa verkostoitumaan. 

uPerin yrittäjäjäsenten määrä 
on jatkuvassa kasvussa. Superi-
laiset perustavat muun muas- 
sa kotihoitoa, jalkojenhoitoa 
ja hierontaa tarjoavia yrityk-
siä. Päätoimisia yrittäjäjäseniä 

on jo yli 200.
– Harva hoitaja perustaa yrityksen 

siksi, että haluaa tehdä vain bisnes-
tä. Usein syynä on se, että on kylläs-
tynyt siihen, ettei voi palkkatyössään 
hoitaa niin hyvin kuin haluaisi tai ettei 
voi käyttää työssään koko ammattitai-
toaan. Yrittäjyyteen houkuttelee myös 
työn itsenäisyys, SuPerin järjestöasian-
tuntija Paula Soivio kertoo.

ITSENÄISIÄ AMMATINHARJOITTAJIA
Suurin osa superilaisista yrittäjistä on 
itsenäisiä ammatinharjoittajia. Heidän 
yritysmuotonaan on toiminimi. Myös 
osuuskunnat ovat yleistyneet.

– Ympärivuorokautisen hoivakodin 
perustaminen on monimutkaisempaa, 
sillä se on luvanvaraista toimintaa. Hoi-
vakodissa pitää olla toiminnasta vastaa-
va henkilö, jonka täytyy olla esimer-
kiksi sairaanhoitaja tai fysioterapeutti.

Jotkut superilaisista ovat päätoimisia 

yrittäjiä, toiset sivutoimisia. Päätoimi-
set yrittäjät eivät voi kuulua Super työt-
tömyyskassaan, mutta sivutoimiset voi-
vat. Muuten yrittäjäjäsenet saavat kaik-
ki samat edut kuin muutkin jäsenet. Li-
säksi he saavat muita etuja. 

– SuPerista saa henkilökohtaista 
neuvontaa, kun suunnittelee yrityksen 
perustamista tai pyörittää yritystoimin-
taa. Järjestämme yrittäjille alakohtaista 
koulutusta ja tarjoamme verkostoitu-
mismahdollisuuden muiden yrittäjien 
kanssa. Yrittäjäjäsenet voivat myös osal-
listua maksutta vuosittaiseen STTK:n 
yrittäjäpäivään. Lisäksi superilaiset voi-
vat käyttää Suomen Yrityskummien 
palveluita. Yrityskummi toimii mento-
rina, antaa vertaistukea ja auttaa kehit-
tämään yritystoimintaa.

Rahanarvoista etua saa myös siitä, 
että SuPerin yrittäjäjäsenyyteen kuulu-
vat potilasvakuutus, ammatillinen vas-
tuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. 

– SuPerissa on ammattiliittojen 
edullisin jäsenmaksu yrittäjäjäsenil-
le, vain 10 euroa kuukaudessa. Jo pel-
kästään potilasvakuutuksen ottaminen 
maksaa noin 60 euroa vuodessa, ellei 
saa sitä liitosta.

 Soivio uskoo, että yrittäjyys hoiva-

alalla lisääntyy. Lähihoitajilla on sellais-
ta osaamista, jolle on kysyntää.

– Monella ikääntyvällä on maksuky-
kyä. He toivovat, että heidän luonaan 
käy aina sama hoitaja ja he ovat valmii-
ta maksamaan siitä. 

Myös palvelusetelijärjestelmä antaa 
mahdollisuuden yrittäjyyteen. Jos sote-
uudistus parantaa asiakkaan valinnanva-
pautta, yrittäjillä on erinomaiset mahdol-
lisuudet myydä palveluitaan.

KULUT VOIVAT TULLA YLLÄTYKSENÄ
Paula Soivio on huomannut, että mo-
nen yrittäjän haasteina ovat sopimusten 
neuvottelu ja palvelujen hinnoittelu oi-
kein. Vaikka yritystoiminta ei tarvitsisi 
tiloja, kuluja on paljon. 

– Jos lähihoitaja saa 2 500 euroa 
bruttona kuukaudessa, yrittäjän pitää 
tienata se kolminkertaisena, jotta hä-
nelle jää käteen suurin piirtein yhtä pal-
jon. Se tulee monelle yllätyksenä. Yrit-
täjän pitää maksaa verojen lisäksi muun 
muassa eläke-, työttömyysturva- ja sosi-
aaliturvamaksut.

Soivion mukaan yrittäjyys tarjoaa 
monelle kuitenkin riittävän toimeen-
tulon.

– Jos on halukkuutta yrittäjyyteen, 
se on loistava uravaihtoehto. SuPer-
yrittäjät ovat tyytyväisiä valintaansa.

 
jos olet kiinnostunut yrityksen  

perustamisesta tai tarvitset neuvoja 
yritystoimintaan, voit ottaa yhteyttä: 

paula.soivio@superliitto.fi tai  
lauri.kamari@superliitto.fi

S

teksti minna lyhty

HARVA HOITAJA PERUSTAA YRITYKSEN SIKSI, 
ETTÄ HALUAA TEHDÄ VAIN BISNESTÄ.
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PIENIÄ ILOJA
hyvää, kivaa ja kaunista

Yhteydenotot marjo.sajantola@superliitto.fi 

UUDET TUULET 
TAMMIKUUSSA

Tammikuussa aloitetaan uusi elämä tai aina-
kin uusi harrastus. Kuntosalit täyttyvät, mutta 
myös pulkkamäessä kunto kohoaa. Kotiinkin 
haluaisi hankkia jotain uutta kivaa. 

mäkeen ja menoksi
Kotimaisella ahkiolla on markkinoiden 
parhaat liukuominaisuudet ja sen rei-
lu vetokahva helpottaa vetämistä. Me-
tallijalakset tuovat ahkiolle lisää käyt-
töikää. Loppuun kuluneet jalakset voi 
poistaa ja jatkaa tuotteen käyttöä ta-
vallisena ahkiona..www.plastex.fi 

enemmän kuin koru
Hopeinen Kalevala Buddy -koru toimii älypuhelimen ja ilmai-
sesti ladattavissa olevan mobiilisovelluksen avulla pikaviesti-
menä esimerkiksi lähipiirille. Kevyellä painalluksella voi lähettää 
sijaintitietonsa ja itsemääritellyn tekstin. Pitkällä painalluksella 
lähtee hätäviesti sijaintitiedon kanssa määritellyille vastaanot-
tajille ja samalla lähtee myös tekstiviesti haluttuun puhelinnu-
meroon. Koruun on tulossa myös aktiivisuusseuranta vuoden 
2017 aikana..www.kalevalakoru.fi

 
kaunista
kierrätystä 
Dimpa-jätteidenlajittelukas-
seilla saa esimerkiksi palau-
tuspullot ja lehdet siistis-
ti pois silmistä odottamaan 
kierrätystä..www.ikea.fi

loistava pipoidea
Laadukkaat heijastavalla pai-
natuksella koristetut pipot 
ovat kotimaista käsityötä.. 

www.nettihattu.fi

joko maistoit?
Ulkoilun jälkeen nautitaan tummaa tuoksuvaa kahvia. Pauligin 
Juhla Mokka Tosi Tumma on syvän paahteinen sataprosent-
tinen arabica-kahvisekoitus. Sen maussa on mehevää mar-
jaisuutta ja makeaa hapokkuutta..www.paulig.fi

mehua mukaan
Aten Marja-Aitta valmistaa mustaherukkamehunsa 
sataprosenttisesti kotimaisista mustaherukoista kyl-
mäpuristamalla, eivätkä mehut sisällä lainkaan lisät-
tyä vettä. Tuote on säilöntäaineeton. Mehua on soke-
roimattomana ja kevyesti sokeroituna. Myynnissä esi-
merkiksi Stockmanilla ja Lidlissä..

tyyliä tiskaukseen
Musta5101-tiskiharjan runko on 
valmistettu uusiokäyttöön rou-
hitusta ylijäämämateriaalis-
ta. Käytetyn harjan voi lähet-
tää tehtaalle takaisin kiertoon. 
Musta5101-käsitiskiaineen kaik-
ki raaka-aineet ovat helposti 
biologisesti hajoavia. Tuoksuna 
on mustikka. Myynnissä muun 
muassa www.herttanen.fi..



44  SUPER 1/2017 

HYVÄ HOITAJA
Millainen hän on?

Ymmärtää kremppoja
Sylvi Lindberg, 95, on pitkäaikaishoidossa Paraisilla Malmkul-
lan vuodeosastolla. Hänellä on oma huone ja halutessaan hän 
pääsee muiden seuraan yhteisiin tiloihin. 

Millaista täällä on olla potilaana?
– Tämä on hyvä paikka. Hoitajat ovat kivoja kaikkia koh-

taan. Saan apua, kun tarvitsen. En enää halua tehdä paljon 
töitä. Haluan olla vähän vapaa ja huilata.

44  SUPER 1/2017 

Missä olette ollut töissä?
– Paraisten kalkkitehtaan keittiössä. Se oli hyvä työpaik-

ka, vaikka tietysti oli joskus hieman raskasta mennä aamul-
la sinne. Siellä söi ensin työväki, sitten herrat. Jotkut olivat 
hieman nirsoja. 

Onko täällä hyvää ruokaa?
– Melko hyvää, vaihtelevaa ruokaa. Aina ei tarvitse olla 

hienoa tarjottavaa.

Millainen on hyvä hoitaja?
– Sellainen, joka ymmärtää vanhuksen kremppoja.  

Onko hoitajilla kiirettä täällä?
– Joskus. He tekevät minkä ehtivät. Aina ei voi pyytää mitä 

vain. Täytyy odottaa vähän, koska täällä on monta potilasta.

Miten aika kuluu osastolla?
– Luen paljon lehtiä ja kirjoja. Menen ulos, jos on seuraa. 

Yksin en mene ulos, koska voin kaatua. Ystäväni ja lapseni 
käyvät täällä usein. 

Kaipaatteko omaan kotiin?
– En, koska en pärjää yksin koto-

na. Minun pitää olla täällä. Tykkään olla 
täällä, koska pidän ihmisistä. 

malmkullan vuodeosastolla on 
yhteensä 55 hoitopaikkaa. malmkullassa 
hoidon tarve vaihtelee väliaikaisesta 
pitempiaikaiseen. hoitotyön tavoitteena 
on edistää kuntoutumista ja ylläpitää 
potilaan omatoimisuutta. 

teksti ja kuva minna lyhty
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LUE MYÖS NÄMÄ
Palasia sieltä täältä

tammikuu

Vertailu

7–17-vuotiaat suoma-

laiset tekivät vuonna 

2015 yhteensä

 1 063 694      

hammaslääkärikäyntiä 

terveyskeskuksissa. 

18–24-vuotiailla  

vastaavia käyntejä oli 

275 466 kappaletta.

 www.karjalainen.fi 7.12.2016

liikemies kyösti kakkonen

Tapaturmia sattuu nuorille miehille

thl

Tapaturmaisesti kuolleista alle 25-vuo-
tiaista kolme neljäsosaa on poikia tai 
nuoria miehiä. 

”Ammattiyhdistysliike  
kiristää ja uhkailee ja  
terrorisoi parlamentaa-
rista demokratiaa.”

Suurimmillaan tapaturmaisten kuo-
lemien osuus on sekä tytöillä että pojilla 
15–24-vuotiaiden ikäryhmässä. Vuosit-
tain tapaturmaisesti kuolee keskimää-
rin 114 alle 25-vuotiasta. Eniten nuo-
ria kuolee tapaturmaisesti liikenneon-
nettomuuksissa, toiseksi eniten päih-
teiden ja lääkkeiden kautta.

Itsemurhat ovat Suomessa toinen 
yleinen kuolemansyy 15−24-vuotiai-
den ikäryhmässä. Vuosittain noin sa-
ta alle 25-vuotiasta nuorta tekee itse-
murhan..

Hoitaminen esillä tv-sarjassa
TV1 esittää parhaillaan terveydenhuol-
lon maailmaan sijoittuvaa ohjelmasar-
jaa Elossa 24h. Kyseessä on seitsemän 
puolen tunnin jaksoa. Hoitohenkilö-
kunna työtä esittelevä sarja kuvattiin 
21. syyskuuta.

Viimeinen jakso esitetään lauantaina 
7. tammikuuta, mutta koko ohjelmasar-
ja näkyy Yle Areenassa 3 vuoden ajan.

Ohjelmassa kurkistetaan sairaanhoi-
don ja terveydenhuollon maailmaan. 
Mukana on kirurgiaa, synnytyksiä ja 

ambulansseja. Ohjelmaa teki 40 kame-
raryhmää Helsingistä Rovaniemelle..

Joka kymmenes hyväksyy raiskauksen
Euroopan Unionin julkaiseman Euro-
barometrin mukaan 11 prosenttia suo-
malaisista hyväksyy raiskauksen joissa-
kin olosuhteissa. Raiskauksiin liittyvät 
virheelliset uskomukset siirtävät väki-

vallan syytä tekijältä uhrille. 
Eurobarometri paljasti osan vastaa-

jista kokevan, että uhrin vapaaehtoisesti 
mukaan lähteminen esimerkiksi juhlis-
ta tai tutustumistilanteesta, uhrin päih-
tymystila tai tietynlainen pukeutumi-
nen oikeuttavat tietyissä tilanteissa yh-
dyntään ilman toisen suostumusta. To-
siasiassa mikään edellä mainituista ei 
oikeuta tai lievennä väkivaltaa. 

Yhteiskunnassa vallitsevat asenteet 
vaikuttavat sekä kynnykseen ilmoittaa 
väkivallasta poliisille että uhrin mah-
dollisuuksiin hakea apua sosiaali- ja ter-
veyspalveluista..
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Paavo Uusoksa, UllaMaija Kiiskinen  
ja Eeva Niemeläinen katsovat,  
mitä kummaa Wagner tänään keksii.
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oensuun Sireenipihan Koivula 
tarjoaa tuettuja asumispalvelui-
ta 15 ikäihmiselle. Tilat valmis-
tuivat vuosi sitten, ja asukkaat 
muuttivat taloon tuoden mu-
kanaan tärkeän päivärutiinin 

edellisestä asuinyhteisöstään. Sanoma-
lehti Karjalaisesta luetaan päiväkahvil-
la uutiset ja tapahtumat, ja lukuhetken 
kruunaa sarjakuva Viivi ja Wagner. Se 
jaksaa naurattaa aina.

– Tapa siirtyi asukkaiden ja työn-
tekijöiden mukana tänne Koivulaan. 
Olen ollut työkierrossa tämän saman 
talon toisella osastolla, Pajulassa, mut-
ta siellä asukkaat lukevat lehden itse 
aamusella. Toki asukkaiden saavuttua 
lounaalle voimme lukea myös yhdessä 
lehteä, mutta siellä ei ole tätä sarjakuva-
perinnettä, lähihoitaja UllaMaija Kiis-
kinen kertoo.

Hän jatkaa, että jokainen työntekijä 
lukee tietenkin lehteä omien mieltymys-
tensä mukaan. Asukkaat kommentoivat 
uutisia ja tapahtumia. Viivistä ja Wagne-
rista keskustellaan ihan samoin kuin mis-
tä tahansa muusta lehden jutusta. Luku-
piiri myös huomauttaa asiasta, jos uu-
si työntekijä on jättää sarjakuvan väliin.

Viivi ja Wagner
naurattavat
Joensuussa 

– Se on yhtä tärkeä kuin päivän sää 
ja nimipäivät. Vaikka siellä välillä on sel-
laista tuhmaakin huumoria, sekin mei-
tä naurattaa. Tänään kurkistin jo etukä-
teen, mikä päivän sarjakuva on ja onnek-
si onkin ihan hauska juttu, hän nauraa.

Säännöllisesti toistuvat asiat luovat 
osaltaan yhteisön rauhaa. Arki-iltapäi-
visin katsellaan televisiosta kotimaisia 
elokuvia kuten tänäänkin. Ruokasalis-
sakin istuu jo joitakin asukkaita hyvissä 
ajoin odottamassa päiväkahvia.

UllaMaijaa jo vähän patistellaan 
kahvin keittoon. Nuorempana ihmise-
nä hän voisi edes alkaa laittaa kuppe-
ja pöytiin, komennetaan pöydästä. Ul-
laMaija lupaa, että puoli kolmelta saa-
daan kahvia.

– Aamukahvikaan ei ole niin tärkeä 
kuin tämä päiväkahvi, koska aamulla 
jokainen heräilee omia aikojaan. Py-
rimme siihen, että kaikki syövät täällä 
pöydän ääressä, jos kunto vain sen sal-
lii. Kun ollaan yhdessä, jutellaan pal-
jon. On ystävyyssuhteita ja niitä syn-
tyy lisää. Asukkaat tuntevat toisensa ja 
opastavat, jos joku on levoton ja etsii 
omaa kammariaan.

Lähestyvä kahviaika saa huoneissaan 

ruokalevolla olleetkin saapumaan pai-
kalle, Paavo Uusoksa ja Eeva Niemeläi-
nen muiden mukana. 

Paavo Uusoksa muutti Joensuuhun 
vuonna 1957. Siitä asti sanomalehti 
Karjalainen on kuulunut hänen päivit-
täisiin rutiineihinsa, kuten ristisanojen 
ratkominenkin. Hän ei osaa sanoa, mi-
kä sikahuumorissa naurattaa, mutta se 
on kuitenkin hauskaa.

– Sellaista miehen ja naisen välistä 
juttua, mutta ei meillä vaimon kanssa 
tuollaista ole. 

Eeva Niemeläinen laskee, että hän 
on kuulunut lehden lukijakuntaan jo 
81 vuotta. Hän oli neljän vanha, kun 
vuotta vanhempi sisko luki hänelle Kar-
jalaista. 

– Eihän ilman Karjalaista voi elää-
kään, hän vitsailee.

Mikäs sitten sikahuumorissa nau-
rattaa?

– Mitäs hölmöä se Wagner tänään 
tekikään. Se aina käryää niistä höl-
möyksistä. Viivi on aina se noheva puo-
li, hän tiivistää.

UllaMaija alkaa auttaa kahvitarjoi-
lussa. Kahvi on hyvää ja pulla tuoretta. 
Kohta luetaan lehteä..

Koivulan päiväkahvihetken täydentää sanomalehti Karjalainen  
ja etenkin Viivi ja Wagner. Sarjakuvaa ei sovi sijaistenkaan  
unohtaa, siitä asukkaat pitävät huolen.

onko sinun työpaikallasi käytössä jokin itse kehitetty niksi, joka auttaa  
arjen työssä? vinkkaa siitä lehdelle sähköpostilla super-lehti@superliitto.fi.  
kirjoita viestin viitekenttään ”meidän juttu”.

J

MEIDÄN JUTTU
Sarjakuvien lukeminen asumispalveluyksikössä

teksti ja kuva marjo sajantola
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Huom! Ilmoita jäsenyksikköön, kun jäsenyyteesi tulee muutoksia, esimerkiksi 
kun jäät äitiysvapaalle tai elämäntilanteesi muuttuu muutoin.  Tee ilmoitus verkkosivujen 

www.superliitto.fi sähköisessä jäsenpalvelussa tai kohdasta: Jäsenyys > Jäsentietojen päivitys. 
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.

SUPERIN JÄSENMAKSUT

TYÖSSÄ OLEVA VARSINAINEN JÄSEN

Jäsenmaksu on 1,2 % bruttopalkasta. 

OPISKELIJA

SuPerin opiskelijajäsenyys on maksuton 
aina valmistumiseen asti.

YRITTÄJÄ TAI YKSITYINEN 
PERHEPÄIVÄHOITAJA

Yrittäjänä toimivan jäsenen jäsenmaksu
on 10 €/kk.

JATKO-OPISKELIJA

Jäsenmaksu on 6 €/kk. 

Jos olet töissä opiskeluaikanasi, 
on jäsenmaksu 1,2 % bruttopalkastasi eikä 
6 €:n kuukausimaksua tarvitse erikseen 

suorittaa. 

ULKOMAILLA

Kun asut ulkomailla, jäsenmaksusi on 6 €/kk.

Kun työskentelet ulkomailla alle 3kk, 
jäsenmaksu on 1,2 % bruttopalkastasi.

TYÖTÖN

Kun saat korvausta Kelasta, hae 
jäsenmaksuvapautusta. 

Kun saat Super työttömyyskassalta ansio-
päivärahaa, perii kassa jäsenmaksun 

suoraan päivärahasta.

ÄITIYS- TAI ISYYSVAPAA, HOITOVAPAA

Kelan maksamalta ajalta hae 
jäsenmaksuvapautusta.

Palkalliselta ajalta jäsenmaksu on 
1,2 % bruttopalkasta.

ELÄKELÄINEN

Vanhuuseläkkeellä olevan jäsenmaksu 
on 10 € vuodessa. Osa-aikaeläkeläisen 

jäsenmaksu on 1,2 % bruttopalkasta.

Työkyvyttömyys- tai työttömyyseläkkeellä 
tai kuntoutustuella olevat ovat 

jäsenmaksuvapautettuja.
TYÖSTÄ VÄLIAIKAISESTI POISSA OLEVA/

KOTONA OLEVA JÄSEN

Jos et ole työnhakijana TE-toimistossa, 
on jäsenmaksusi 6 €/kk.

Lue lisää jäsenmaksuvapautuksista ja jäsenmaksun maksamisesta 
osoitteessa www.superliitto.fi tai skannaa QR-koodi. 

 2017
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SUPER YKSITYINEN
Ajankohtaista yksityissektorilta

Työehtosopimusten 
tarkoitus
Mitä yleissitovuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? 

Työehtosopimukset ovat ammattiliittojen ja työnanta-
jien välillä tehtyjä sopimuksia alan palkoista ja työsuh-
teen vähimmäisehdoista, kuten työajoista, vuosiloman 
pituudesta ja sairausajan palkanmaksusta. 

Työehtosopimuksilla on sovittu alakohtaisesti työsuhteen eh-
doista lain tasoa paremmin. Työehtosopimuskauden aikana 
tulee taata työrauha työehtosopimusalalla. Sopijaosapuolten 
on valvottava sopimusten noudattamista.

Työehtosopimus voi olla joko normaalisitova tai yleissito-
va. Normaalisitovat työehtosopimukset velvoittavat sopimuk-
sen allekirjoittaneita osapuolia tai niitä, jotka kuuluvat työn-
antajajärjestöön, joka on solminut työehtosopimuksen. Työ-
ehtosopimuksen yleissitovuus tarkoittaa sitä, että niitä mää-
räyksiä, joista on sovittu valtakunnallisessa, asianomaista alaa 
edustavassa työehtosopimuksessa, on myös järjestäytymättö-
män työnantajan noudatettava.

Samoin kuin työntekijät voivat järjestäytyä ammattiliit-
toon, myös työnantajat voivat järjestäytyä työnantajaliittoi-
hin. Suurin osa suomalaisista työnantajista onkin järjestäyty-
nyt, joten ne noudattavat työehtosopimuksia niiden normaa-
lisitovuuden perusteella. Lähes kaikki SuPer ry:n jäsenet ovat 
jonkin työehtosopimuksen piirissä. 

YLEISSITOVUUDEN EDELLYTYKSET JA VAHVISTAMINEN
Yleissitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan siis työehto-
sopimusta, jota jokainen alalla toimiva työnantaja on ehto-
jen vähimmäistasona velvollinen noudattamaan solmimis-
saan työsuhteissa. Yleissitova työehtosopimus on pakottava, 
eikä siitä voida poiketa, ellei työehtosopimuksessa ole erik-
seen mainintaa mahdollisuudesta sopia toisin.

Työsopimuksella voidaan toki sopia työehtosopimusta 
paremmista työntekijälle edullisista ehdoista. Työnantaja ja 
työntekijä voivat sopia esimerkiksi työehtosopimuksen mu-
kaista peruspalkkaa korkeammasta palkasta.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Työehto-
sopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta vahvistaa 
päätöksellään, onko valtakunnallinen työehtosopimus yleissi-

tova. Yleissitovuus määritellään kullekin työehtosopimukselle 
erikseen määritellyksi ajaksi. 

Yleissitovuuden vahvistamisessa perusteena pidetään sopi-
jaosapuolten edustavuutta eli käytännössä sitä, kuinka moni 
alan työntekijöistä kuuluu sopimuksen tehneeseen ammat-
tiliittoon. Yleensä edellytyksenä on pidetty sitä, että vähin-
tään puolet työntekijöistä on järjestäytynyt. Myös sillä, kuin-
ka moni alan yrityksistä kuuluu sopimuksen tehneeseen työn-
antajaliittoon, on merkitystä. 

Jos alan työehtosopimus on vahvistettu yleissitovaksi, sitä 
on näin ollen noudatettava työnantajaliittoon kuulumatto-
missa kyseisen alan yrityksissä.

MIKSI YLEISSITOVUUS ON TÄRKEÄÄ?
Yleissitovuus takaa palkansaajille työnteon vähimmäisehdot 
kaikissa työpaikoissa ja varmistaa samalla, ettei yritysten väli-
nen kilpailu pääse vääristymään työehtoja polkemalla. Yleis-
sitovuus takaa tasavertaiset kilpailuolosuhteet yrityksille. Täs-
tä hyötyvät rehellisesti toimivat yritykset.

Ilman yleissitovuutta, voisi tilanne työmarkkinoilla olla se, 
että jokainen työntekijä tai työntekijäryhmittymä neuvotteli-
si työnantajaliittoon kuulumattomissa yrityksissä oman työ-
paikkansa tai oman sektorin työehdot kokonaisuudessaan. 
Tämä loisi epävakautta työmarkkinoille. 

Työehdoista sopiminen on perinteisesti ollut työmarkki-
naosapuolten välinen asia ja sellaisena se halutaan edelleen 
säilyttää. Työmarkkinaympäristön ennustettavuus on tärkeää 
niin työntekijöille kuin työnantajillekin. Yleissitovuuden säi-
lyttäminen on äärimmäisen tärkeää, jottei työmarkkinoiden 
joustoa synnytetä vähimmäisehtojen polkemisella ja, ettei 
työehtojen kirjavuus lisäänny hallitsemattomasti alan sisällä. 

SuPer ry neuvottelee yksityisellä sektorilla työehtosopi-
mukset Terveys- ja sosiaalialan neuvottelujärjestö TSN ry:n 
nimissä. Yleissitovia työehtosopimuksia yksityisellä sosiaali- 
ja terveyspalvelualalla ovat Yksityisen sosiaalipalvelualan työ-
ehtosopimus ja Terveyspalvelualan työehtosopimus..

mari leisti
lakimies
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Hyvä tietää sopimusedunvalvonnasta

Työkyvyn johtaminen 
ja uudelleen sijoittaminen 
Lähivuosien sote- ja maakuntauudis-
tus koskettaa tuhansien ihmisten työ-
tä ja kaikkien kansalaisten palvelu-
ja. Henkilöstön työolot ja hyvinvointi 
ovat avainasemassa, kun julkisen alan 
työpaikoilla varaudutaan muutoksiin. 
Tässä muutoksessa on tärkeää turva-
ta työntekijöiden turvalliset työolot ja 
jaksaminen, etenkin kun tiedetään, että 
kunta-alalla henkilöstön kiire ja henki-
nen rasitus ovat lisääntyneet vuosikym-
menten kuluessa.

Samalla myös eläkeuudistus edellyt-
tää, että henkilöstö jatkaa pitkään työs-
sään. Kaikki tämä asettaa vaatimuksia 
esimiestyölle. Esimiehiltä edellytetään 
parempia muutosjohtamisen taitoja. 
Muutosjohtamiseen kuuluu hyvien joh-
tamiskäytäntöjen lisäksi oikeudenmu-
kainen ja ihmisläheinen toimintatapa. 

Sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys 
aiheuttavat Suomessa jopa viiden mil-
jardin euron menetykset vuodessa Te-
kemätön työ 2015 -vuosiraportin mu-
kaan. Työntekijöiden työkykyyn panos-
tamalla ja tehokkaalla, hyvällä työky-
kyjohtamisella saataisiin aikaan mitta-
vat säästöt. Kyseisen raportin mukaan 
parhaat yritykset saivat euron työkyky-
panoksella kuuden euron nettotuoton. 
Professori Guy Ahosen mukaan hyvällä 
henkilöstöjohtamisella voitaisiin saada 
jopa 20 prosentin parannus tuottavuu-
teen. Työkyvyn johtamisessa on oleel-
lista, että siihen sitoudutaan työpaikan 
ylimmässä johdossa ja työhyvinvointiin 
suhtaudutaan vakavasti.  Työkykyjohta-
miselle tulee asettaa euromääräiset ta-
voitteet.

Työhyvinvoinnin ja työkyvyn tuke-
minen. Työkyvyn johtamisessa pääs-
tään parhaiten hyviin tuloksiin, kun se 
on suunnitelmallista, tavoitteellista ja 
pitkäjänteistä kehittämistä. Keskeistä 
on myös, että työhyvinvointia ja työ-

kykyä tuetaan yhteistyössä työterveys-
huollon kanssa. On tärkeää, että or-
ganisaatiossa asetetaan tavoitteet työ-
hyvinvoinnin edistämiselle. Työpaikan 
omin toimin työhyvinvointia ja työky-
kyä edistämällä sekä mahdollisimman 
varhaisella tuella torjutaan työkyvyttö-
myyden uhkaa ja turvataan työhön pa-
luu myös osatyökykyisenä.

Kevan vuonna 2015 julkaistun tut-
kimuksen mukaan kunta-alalla enna-
koidaan ja seurataan melko hyvin työ-
hyvinvointia ja työkykyä sekä henki-
löstön osaamista ja eläköitymistä. Sen 
sijaan suunnitelmallinen työkykyyn 
liittyvien riskien ja työkyvyttömyyden 
aiheuttamien kustannusten kartoitta-
minen on harvinaista. Kaikkien orga-
nisaatioiden pitäisi seurata säännöllises-
ti ja tavoitteellisesti sairauspoissaoloja, 
työtapaturmia ja työkyvyttömyyseläk-
keitä sekä toimia suunnitelmallisesti 
niiden välttämiseksi. Joka kolmannes-

sa kuntaorganisaatiossa on tehty suun-
nitelma työkyvyttömyyseläkkeiden en-
naltaehkäisemiseksi ja vain 15 prosen-
tilla kuntaorganisaatioista on lukumää-
räinen tavoite työkyvyttömyyseläkkeil-
le. Myös suunnitelmat työkyvyttömyy-
den ehkäisemiseksi puuttuvat monin 
paikoin.

Kevan vuonna 2014 julkaistun tut-
kimuksen mukaan työhyvinvoinnin ja 
työkyvyn johtamista tukevat toimenpi-
teet olivat yleisempiä suurissa kunnissa 
ja kuntayhtymissä. Kaikkein tärkeintä 
on saada aikaan sellainen asennemuutos, 
että terveys ja toimintakykyisyys ovat ta-
voiteltavia asioita. Työhyvinvointia edis-
tää lähiesimiehen puolueeton ja oikeu-
denmukainen johtamistapa.

Esimiehen toimintaan huomiota. Ke-
van tuoreimman, tämänvuotisen tutki-
muksen mukaan julkisen alan henki-
löstöstä varsin moni oli sitä mieltä, et-
tä esimies toimii puolueettomasti ja oi-
keudenmukaisesti. Terveysalalla kuiten-
kin yhä harvempi oli sitä mieltä, että 
esimies toimii oikeudenmukaisesti. 

Terveysalan työntekijät kokevat 
mahdollisuutensa vaikuttaa työhön-
sä ja ajan riittävän töiden tekemiseen 
harvemmin kuin muilla ammattialoil-
la. Terveysalalla ollaan myös muita am-
mattiryhmiä useammin sitä mieltä, että 
työyhteisössä on riittämättömästi hen-
kilökuntaa. Lisäksi joka toinen työn-
tekijä altistuu väkivallalle tai sen uhal-
le asiakkaan taholta. Lähivuosina edel-
lä mainittuihin asioihin kannattaakin 
kiinnittää erityistä huomiota.

Uudelleen sijoittaminen. Uudelleensi-
joittaminen on keino vähentää sairaus- 
poissaoloja ja ennenaikaista eläkkeelle 
siirtymistä. Työnantajan on selvitettä-
vä uudelleensijoituksen mahdollisuu-
det silloin, kun työntekijä ei kykene 

HUOMIOITAVAA, KUN TYÖKYKYSI 
ON HEIKENTYNYT 

• Olet itse oman tilanteesi paras 
   asiantuntija

• Ota yhteyttä työterveys-
   huoltoon

• Keskustele esimiehesi kanssa
  tilanteestasi

• Pyri joustavaan yhteistyöhön
  työnantajan ja työterveys-
  huollon kanssa

• Punnitse eri vaihtoehdot

• Lähde rohkeasti työkokeiluihin 
   mukaan

• Ole aktiivinen etsiessäsi työtä

• Ota yhteys luottamusmieheen
   ja työsuojeluvaltuutettuun
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edunvalvontayksikön 
yhteystiedot

Päivystys ma–pe kello 9–13  
kuntapuolen sopimusasioissa  
numerossa 09 2727 9160 ja yksityis-
sektorilla työskenteleville 09 2727 9171

Sähköposti edu@superliitto.fi. 
Henkilökohtaiset sähköpostit muotoa 
etunimi.sukunimi@superliitto.fi

Postiosoite: Suomen lähi- ja 
perushoitajaliitto, Edunvalvontayksikkö,  
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
Fax: 09 2727 9120

Edunvalvontayksikkö huolehtii SuPerin jäsenten sosiaalistaloudellisesta edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikallisesti. Yksikön 
vastuualueeseen kuuluvat virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta, lainsäädäntö sekä eläkeasiat ja muu sosiaaliturva. Myös 
yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat ovat edunvalvontayksikön vastuulla. Huolehdimme jäsenten oikeusturvasta työhön liitty-
vissä erimielisyyksissä. Järjestämme edunvalvontakoulutuksen ja -tiedotuksen sekä annamme neuvontaa edunvalvonta-asioissa.

 ”Nyt äkkiä niitä nimiä  
työvuorolistaan, koska  

on tulossa Valviran  
valvontaviikot.”

terveydellisistä syistä tekemään omaa 
työtänsä. Ennen uudelleensijoittamista 
työpaikalla on pitänyt tehdä tarvittavat 
toimenpiteet, muun muassa työnteki-
jän työtä on kevennetty työpaikalla ja 
todettu, ettei työntekijä pysty tekemään 
työtään kevennettynäkään.

Työntekijä käy joko omasta aloit-
teestaan tai esimiehen lähettämänä työ-
kykyarviossa työterveyslääkärillä ennen 
varsinaisia uudelleensijoitustoimenpi-
teitä. Työntekijä saa työterveyslääkäril-
tä lausunnon työkyvystään, joka tulee 
toimittaa esimiehelle.

Terveydellisistä syistä uutta työtä tar-
vitsevien henkilöiden uudelleen sijoitus 
alkaa kuulemistilaisuudella. Työnteki-
jä voi pyytää kuulemistilaisuuteen joko 
luottamusmiehen tai työsuojeluvaltuu-
tetun. Kuulemistilaisuudessa uudelleen 
sijoitettavan henkilön on tärkeää esittää 
oma näkemyksensä tilanteesta.

Jos uudelle uralle sijoittuminen ei 
ole suoraan mahdollista, työntekijälle 
voidaan järjestää ammatillista kuntou-
tusta joko Kuntien eläkevakuutuksen 
tai muun eläke- tai vakuutuslaitoksen 
rahoituksella. Ammatillisen kuntou-
tuksen toimenpiteitä ovat työkokeilu, 
ammatillinen kuntoutus – esimerkik-
si oppisopimuskoulutus perustutkin-
toon tai ammattitutkintoon – ja osaa-
mista lisäävä lyhytkestoinen koulutus. 
Jokaisen uudelleen sijoitettavan kan-
nattaa kuitenkin tehdä myös omatoi-
mista työnhakua.

Esimiesten ja johtajien pitää huo-
lehtia siitä, että työpaikoilla on riittä-
vä mitoitus silloin, kun kaikki työnte-
kijät eivät kykene tekemään kokoaikai-
sen työntekijän täyttä työpanosta.

Hyviä kokemuksia. Yhteiskunnan nä-
kökulmasta uudelleen sijoitukset ovat 
tärkeitä, kun työurat pitenevät ja en-
nenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet 
vähenevät. Onnistuessaan uudelleen 
sijoittaminen antaa työntekijälle mah-
dollisuuden jatkaa uraa. Uudelleen si-

joittumista edistää se, että muita työ-
yhteisön jäseniä valmennetaan työs-
kentelemään yhdessä uudelleen sijoi-
tettujen kanssa. Uudelleen sijoitukset 
onnistuvat sitä paremmin, mitä enem-
män työntekijä voi vaikuttaa asioiden 
etenemiseen. Uudelleen sijoittumista 
edistää myös, kun henkilö itse on aktii-
vinen ja motivoitunut siirtymään toi-
siin tehtäviin.

Uudelleensijoittaminen koskee hen-
kilöitä, jotka ovat vakituisessa palve-
luksessa olevia työntekijöitä, jotka ei-
vät terveydellisistä syistä johtuen kyke-
ne jatkamaan omassa työssään tukitoi-
mista huolimatta.

Uudelleensijoituksen tavoitteena on 
löytää uutta työtä tarvitsevalle henki-
lölle työpaikka saman organisaation si-
sältä. Ensisijaisesti työpaikka pyritään 
yleensä löytämään uudelleensijoitetta-
van omalta työpaikalta. Ellei sieltä löy-
dy sopivaa työtä, etsitään sitä samalta 
toimialalta ja tarvittaessa vielä oman 
toimialan ulkopuolelta. SuPeriin tul-
leiden yhteydenottojen perusteella vai-
kuttaa siltä, että usein unohdetaan se, 
että uusi työ voi löytyä myös muual-
ta kuin omalta toimialalta. Silloin sen 
etsimiseen pitää usein molempien osa-
puolien nähdä vähän tavallista enem-
män vaivaa.

Uutta työtä tarvitsevat henkilöt tu-
lee aina asettaa etusijalle avoimia tehtä-
viä täytettäessä.

Uudelleen sijoittaminen edistynyt. 
SuPeriin tulleiden yhteydenottojen pe-
rusteella uudelleen sijoittaminen on 
jonkin verran parantunut viime vuo-
sien aikana. Edelleen tarvitaan selvää 
asennemuutosta sekä työnantajien et-
tä työntekijöiden puolelta, jotta asia 
etenisivät ripeämmin. Siten turhat en-
nenaikaiset työkyvyttömyyseläkkeet vä-
henisivät.

Vaikka uudelleen sijoittaminen ei 
alkuun vaikuttaisikaan hyvältä vaihto-
ehdolta, kannattaa miettiä, mikä oli-

si vaihtoehto uudelleen sijoittamiselle. 
On syytä muistaa, että työnantaja voi 
joissain tapauksissa jopa irtisanoa työn-
tekijän, jos työntekijä kieltäytyy useista 
työtarjouksista. Ja vaikka palkka laskisi-
kin, voi uusi työ tarjota kokonaisuudes-
saan paremman vaihtoehdon. Työ tuo 
myös hyvinvointia elämään..

eija kemppainen
työympäristöasiantuntija
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Voit osallistua ristikkokisaan 19. tammikuuta mennessä  

joko lähettämällä koko ristikkosivun kuoressa tai pelkän 

ratkaisurivin postikortilla osoitteeseen SuPer-lehti, Ristik-

ko, Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki. Muista yhteys- 

tietosi! Voit myös lähettää ratkaisurivin ja yhteystieto-

si sähköpostitse osoitteeseen super-lehti@superliitto.fi. 

Muista kirjoittaa sähköpostin aihekenttään ”Ristikko”.

Ratkaisijan nimi 
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Periksi ei pidä antaa
Joulukuun lehden parhaimmaksi jutuksi äänestettiin Minna Sepän artikke-
li Avoin kohtaaminen on tärkeää. Se on auto-onnettomuudessa vammautu-
neen nuoren miehen selviytymistarina, jossa on onnellinen loppu. Toiseksi ää-
nestettiin toimituksen yhteinen joulujuttu Minun jouluni. Siinä kolme eri-ikäis-
tä haastateltua kertoo omasta joulustaan. SuPer-lehden termosmukin voitti 
Sini Tarkkonen Kajaanista. Onnittelut!
 

Paras juttu?
Kerro meille, mikä mielestäsi on paras juttu tässä SuPer-lehdessä. 
Lähetä vastauksesi 19. tammikuuta mennessä. Kaikkien määräaikaan 
mennessä vastanneiden kesken arvotaan SuPer-lehden termosmuki.

miksi?

nimi

osoite

olen iältäni   alle 20   20–30   31–45   46–60   yli 60

lehden 1/2017 paras juttu oli:

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

Voit osallistua myös sähköpostitse: super-lehti@superliitto.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään ”Paras juttu?” ja tekstikenttään mielipiteesi perusteluineen.

sivulla:

SUPER-LEHTI

Tunnus 5005172

00003 Vastauslähetys

PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA
Lehden paras juttu
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AVOIN KOHTAAMINEN
ON TÄRKEÄÄ

Hymy ja ihmistuntemus ovat potilaan ja hoitajan vuoro- 
vaikutuksessa tärkeitä, Jori Willandt sanoo. 

teksti minna seppä kuva jukka järvelä

– Periksi ei pidä antaa. Toisaalta on asioita, joista kannattaa luovuttaa. On viisautta, jos tunnistaa elämässään myös jälkimmäiset, 
Jori Willandt kiteyttää.

iltä tuntuu nuoresta pojasta, joka joutuu yöllä 
pissaamaan alleen, kun yöhoitaja ei auta sorsan 
kanssa? Tai millaista on joutua liikuntakyvyttö-
mänä osastolle, jossa huonekavereina on ylivilk-
kaita dementikkopappoja?

Tamperelainen Jori Willandt on kokenut nä-
mä tilanteet itse. Hän joutui 16-vuotiaana, vuonna 2001, 
liikenneonnettomuuteen, josta sai aivoruhjeen, aivokurki-
aisen vaurion ja pienempiä vaurioita, kuten reisiluun mur-
tuman.

– Kävin rattijuopon kyytiin, mikä oli varmasti oma vika-
ni, vaikken tapahtuneesta mitään muistakaan. Kuljettaja ajoi 
pois tieltä Peltolammilla. Muille autossa olleille ei käynyt juu-
ri mitään, mutta minä löin pääni takasivuikkunasta läpi, ja 
sain kyydin teholle, Willandt kertaa.

Vuosia kuntoutettu Willandt korostaa, että ikävät koke-
mukset terveydenhuollosta ovat hänen kohdallaan poikkeuk-
sia. 

– Olen saanut 99-prosenttisesti ihan mahtavaa hoitoa. 
– Paras vuorovaikutus hoitohenkilökunnan kanssa on ol-

lut avointa ja tasavertaista. Myös hymyt ja iloisuus tuntuivat 
potilaana aina hyviltä. Toivoisinkin hoitajilta ihmistuntemus-
ta ja malttia kuulostella, mikä kunkin yksilön kanssa toimii.

HARJOITTELU ALKOI KYLJELLEEN KÄÄNTYMISESTÄ
Willandt muistaa vuodepotilaaksi joutumisen olleen kova 
paikka nuorelle, jolle kavereiden kanssa meneminen oli liki 
koko maailma. Toisaalta kuntoutuminen eteni alkuvaihees-
saan ripeästi.

– Joulukuussa 2001, kolme kuukautta onnettomuuden 
jälkeen, olin siinä pisteessä, missä vastaavaan tilanteeseen jou-
tunut 30-vuotias olisi ollut kolmen vuoden kuluttua. Esimer-
kiksi hermoston uusiutuminen oli mahdollista ja nopeampaa 
kuin aikuisilla.

Helpoksi kuntoutumista ei kuitenkaan voi kuvata. Kun 
yhdeksän vuorokautta nukutettuna ollut Willandt teho-osas-
tolla herätettiin, hänellä havaittiin vasemman puolen pleegi-
syys ja halvausoireet. 

Ensimmäisistä viikoista teho-osastolla hän ei muista mi-
tään. Tilanteen vakiinnuttua Willandt sai siirron tavallisel-
le osastolle, jossa harjoiteltiin esimerkiksi syömistä. Seuraava 
osoite oli Pikonlinnan neurologinen kuntoutusosasto. Siellä 
treeni alkoi kyljelleen kääntymisestä.

– Oli suuri askel, kun pystyin istumaan sängyn reunal-
la ilman tukea. Painoin tuolloin 47 kiloa. Sain suuren pyö-
rätuolinrotiskon, josta en pitänyt, vaikka se varmasti tarpee-
seen tulikin.

Kun vasen puoli kropasta alkoi jotenkin toimia, Jori sai 
pienemmän pyörätuolin, jolla potkutteli kuntoutussessioihin. 
Erilaiset apuvälineet kävivät muutenkin tutuiksi.

– Kun esimerkiksi treenasin ilman tukea seisomista, käy-
tössä olivat laskuvarjovaljaat ja nosturi. Niistä siirryttiin rol-
laattoreihin, joista ajelin kolmella mallilla sen mukaan, miten 
liikuntakyky kehittyi.

JOULUKSI KOTIIN KYYNÄRSAUVOILLA
Jouluna 2001 Jori liikkui jo kyynärsauvojen kanssa, ja pää-
si kotiin pyhien viettoon. Hän myös suoritti tuona talvena 
henkilökohtaisen avustajan avulla opintojaan ammattikou-
lun autonasentajalinjalla, ja kävi viikossa kaksi–kolme ker-
taa fysioterapiassa. Willandt opiskeli myös koru- ja metalli-
alan artesaaniksi.

Säännöllinen fysioterapia jatkui kesään 2006, jolloin Wil-
landt lähti sanojensa mukaan elämänsä kuntokouluun, ase-
velvollisuutta suorittamaan.

– Olin juuri oppinut jotenkin juoksemaan, ja fyssari to-
tesi, että tämän valmiimmaksi et tule, lähde vaan inttiin ko-
keilemaan. 

Kersanttina lopulta kotiutunut Willandt kävi armeija-ai-
kana aseseppäaliupseerikurssin, sitten aseseppäkoulun ja vie-
lä vuonna 2010 yrityskurssin. 

PIENI TYTÄR ON TÄRKEIN
Nykyisin Jori Willandtin elämä Tampereella on suurimmaksi 
osaksi hyvin onnellista. Merkkipaaluja ovat 2010-luvulla ol-
leet osa-aikainen työllistyminen, onnettomuudesta ja selviy-
tymisestä kertovan Älä luovuta -kirjan ilmestyminen, avioitu-
minen, omakotitalo ja tärkein, tyttären syntymä, noin vuo-
si sitten. 

Toipuminen otti onnettomuuden jälkeen kuitenkin ai-
kansa.

– Intensiivinen kuntoutus kesti 10 kuukautta, mutta hen-
kisessä ja fyysisessä eheytymisessä meni yli 10 vuotta. Ja osin 
työ jatkuu edelleen. Käyn esimerkiksi kuntosalilla kolme–nel-
jä kertaa viikossa.

Onnettomuuden jälkeen vaikeinta oli maailman kohtaa-
minen uudessa tilanteessa, vammautuneena.

– Huomasin, että vastaantulijat herkästi tuomitsevat yh-
tään erilaiselta näyttävän ihmisen. Olin toipilas, mutta mo-
ni näytti ajattelevan, että olen sairas tai kännissä. Se tuntui 
pahalta.

Willandtin jaksaminen lähti ajatuksesta, että hän on saa-

nut toisen mahdollisuuden, jota ei kaikille anneta.
– Koin, että minun on käytettävä tilaisuuteni, ja palattava 

edes jotenkin aktiiviseen elämään.

KARJALAISUUS JA ÄITI KANTOIVAT
Willandt oppi paljon itsestään toimiessaan Aivovammaliiton 
aktiivinuorena.

– Minussa on vaarilta perittyä karjalaisuutta: itku ja nau-
ru ovat molemmat tosi herkässä. Se on ollut iso voimavara. 
Lisäksi tukijoukot ovat olleet hyvät, erityisesti vahva ja suu-
risydäminen äitini. Hän on terveydenhoitajana kyennyt tu-
kemaan minua niin, että ulkopuolista keskusteluapua ei ole 
tarvittu.

Jori on positiivisen luonteensa mukaisesti keskittynyt aina 
tuleviin mahdollisuuksiin.

– Kun nuorena kokee paljon, monet samanikäisten jutut 
tuntuvat turhanaikaisilta, ja toisaalta itse putoaa porukasta. 
Vaikka hyviä ystäviä jäikin rinnalle, surin silti jossakin vai-
heessa kaikkea sitä, mitä olin menettänyt.

– Äiti on jaksanut muistuttaa, että onnettomuus ei ole lop-
pu, vaan alku. Hän sai myös näkemään sen, mitä on jäljellä..

M

jori willandt luennoi potilaan ja hoitajan vuorovaikutuksesta 
superin lähihoitajatapahtumassa syyskuussa.
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– Nyt aloitellaan taiteen tekemistä!
Vanhuspalvelujen ohjaaja Helena Hjelt järjestelee paik-

koja ja kutsuu väkeä salin pöydän ääreen Jyväskylän Huhta-
suon palvelutalossa.

Nurkkapöydässä työpäiväänsä aloittaa myös taiteilija Satu 
Salminen: pensselit esille ja ruskeaa vesiväriä kuppiin.

Kohta joukko vanhuksia avustajineen on styroksisen laiva-
hahmon kimpussa. Muoviset essut suojaavat roiskeilta, kun 
maalauskohteen valkoinen pohja alkaa saada ruskeaa pintaan. 
Tästä tulee vielä kaarnalaiva purjeineen.

– Jossakin vaiheessa asukkaille alkaa valjeta, mitä tehdään. 
Aina ei edes tarvitse tietää, Salminen pohtii samalla kun ke-

Kuvitelkaa tilannetta, että virikkeitä tarjoava taiteilija tulisi hoitajien 
tavoin aamuvuoroon töihin vanhusten palvelutaloon? Jyväskylässä on 
otettu askel tähän suuntaan, kun taiteilijat ovat tehneet viikkojenkin 

mittaisia työkeikkoja laitoshoidettavien luo.

hottaa maalaamiseen väsyneitä pitämään taukoja urakassaan.
– Tiedätkös, mitä tässä tehdään, Salminen kysyy yhdel-

tä maalarilta.
– Lumiukkoa, hän saa vastauksen.
Satu Salminen oli yksi niistä taiteilijoista, jotka saivat Jyväs-

kylässä syksyn aikana paikan taiteilijaresidenssissä. Residens-
sissä taiteilijat viettivät viikkokausia hoidettavien luona pal-
velutalossa askarrellen ja ohjaten. Päämääränä oli jotain suur-
ta ja yhteistä, samalla pientä ja tärkeää. Toiminnan ja pikku-
askartelun ohessa syntyi lentävä lehmä ja kookas kaarnalaiva.

Kun kaarnalaiva valmistui, se ei ollut enää valkoinen, 
vaan ruskea, ja kaarnalla päällystetty. Rinnalleen se sai pie-

teksti ja kuvat jukka järvelä

Taiteesta tulee arkea 
Jyväskylän vanhustenhoidossa

NYT MAALATAAN!
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Mitä sanovat 
taiteilija residenssin 
hoitajat?
– Taiteilijavieraista ei todellakaan ole mitään haittaa. 
Eivät he vie meidän aikaamme. Riittää, että aamu-
palaverissa tiedämme, mitä talossa tänään tapahtuu 
ja kuka tulee vieraaksi.

33 vuotta hoitotyötä tehnyt perushoitaja Pirk-
ko Kruus ja lähihoitaja Olga Lobskaja ovat seuran-
neet taidepitoisia vierailuja aiemmin Keljossa pitkä-
aikaishoidon osastolla ja nyt muuton jälkeen Huh-
tasuon palvelutalossa.

– Viikoittain täällä käy jos jonkin alan esiinty-
jiä päiväkotilapsista laulajatähtiin. Monia vanhim-
pia ihmisiä piristää jo se, että näkevät lapsia ja saavat 
seurata heidän touhujaan.

Laulajien ja kuorojen vieraillessa osa asukkais-
ta lähtee lauluun mukaan, joillakin on kuorotausta.

Aina ei tarvita edes vieraita, kun musiikki raikaa.
– Yhteislaulu on parasta, ja pianonsoitto. Moni hoi-

taja osaa soittaa, valitettavasti ei meistä kumpikaan!
Suurin osa asukkaista on kahden hoidettavia, joten 

tapahtumiin otetaan mukaan vuodepotilaita. Tavoit-
teena, että jokainen pääsisi edes kerran viikossa ylös 
sängystä seuraamaan jotain esitystä. Taiteilijat myös 
vierailevat soittimien kanssa huoneissa esiintymässä.

Jos Lobskaja saisi päättää ja rahaa olisi riittäväs-
ti, hän veisi asukkaat talosta ulos, vaikka teatteriin 
tai luontoon.

Kruus on huomannut 33 vuoden aikana, että kult-
tuuriin ja taiteeseen kiinnitetään viriketoiminnassa 
koko ajan enemmän huomiota. Kunnalliskodeissa oli 
ennen työpajoja, joissa kudottiin tai tehtiin puutöitä. 
Esittävät taiteet ovat nykyään vallanneet alaa.

niä kaarnalaivoja, joiden purjeissa oli asukkailta saatuja sut-
kauksia ja aforismeja.

”Jos ei rakkautta olisi niin ei olisi mitään.” ”Huumorin 
kun säilyttää niin jurnutukset oikenee.” ”Elämästä selviää. 
Rohkeasti vain sydän ja mieli avoinna.” Näillä ja muilla asuk-
kaiden suusta ja muistista pullahtaneilla teksteillä purjehdi-
taan pitkälle.

YHTEISTYÖLLÄ PÄÄSEE ETEENPÄIN
Jyväskylässä taiteilijoiden ja vanhustenhoidon välinen suhde 
on läheinen. Taustalla toimii kaksi vahvaa henkilöä, jotka ovat 
tehneet yhteistyötä pitkään.

Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijana toimivan 
Pauliina Lapion tehtävänä on edistää taiteilijoiden työllisty-
mistä sosiaali- ja terveystoimeen. Kaupungin ohjaajana toimi-
van Helena Hjeltin työhön puolestaan kuuluu suunnitella ta-
pahtumia eri vanhustenhoidon yksiköihin.

Lapion tavoitteena on vaikuttaa rakenteisiin. Pyrkimyk-
senä on parantaa taiteilijoiden ja taiteen mahdollisuuksia 
päästä vahvistamaan yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoin-
tia. Erityisesti läänintaiteilija haluaa edistää ikäihmisten ja 
taiteen kohtaamista. Ykköstavoitteena on juurruttaa taide 
osaksi terveys- ja sosiaalisektoria.

– Taiteilijoilla on halu tulla tällaisiin paikkoihin. He saa-
vat uusia impulsseja, kun näkevät mitä oma työ saa aikaan 
asukkaissa.

Apurahapohjaista residenssiä ovat Jyväskylän seudun 
hoitolaitoksissa pitäneet menneenä syksynä myös 
tanssitaiteilijat Helena Ratinen ja Elli Pulkkinen se-
kä kuvataiteilija Hanna Veander.

Helena Ratinen huomasi, että tanssihetki on ly-
hyt ja hyvä kohtaamisen hetki asukkaalle. Loppu-
tuloksena iltahoito helpottuu, koska hoidettava on 
yhä hyvällä tuulella, vaikkei välttämättä muista mik-
si. Ratinen pohti myös sitä mahdollisuutta, voiko vi-
riketoiminta tuottaa hajaannusta hoidettavalle muu-
tenkin vaikeasti hahmottuvaan maailmaan.

Hanna Veander on toiselta ammatiltaan floristi-
puutarhuri. Hän vei Hannalan hoivakotiin pesula-
kärryn, johon oli kasvattanut sokeriherneitä. Van-
hukset saivat kosketella ja maistella kasveja, ja van-
hat lapsuusmuistot heräsivät henkiin. Toisella ker-
ralla Veander vei kärryllisen kukkia, joista vanhuk-
set saivat koristeita kenkiinsä. Lopuksi pidettiin näi-
tä kenkiä esitellyt muotinäytös.

Muita taiteilijoita

TAIDE KUULUU IHMISTEN ARJEN 
HYVINVOINTIIN SIINÄ MISSÄ 
PUHDAS VESI JA RUOKAKIN. 

Hilja Hanhela on laulanut kuorossa. 
Taiteilijavieraat hän toivottaa ter-
vetulleeksi. Hoitajat Pirkko Kruus ja 
Olga Lobskaja auttavat asukkaita saa-
maan monipuolista viriketoimintaa.
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Jyväskylässä Kyllikinkadun palvelukeskuksessa ja 
Huhtasuon palvelutalon Niittylässä kymmenen vii-
kon ajan residenssiä pitänyt kuvanveistäjä Satu Sal-
minen yllättyi vanhusten ennakkoluulottomaan ta-
paan lähestyä taideprojekteja eli käpylehmien ja 
kaarnalaivojen valmistusta.

– Toimiminen tuntui olevan heille luontaista. He 
lähtivät mukaan ilman ennakkoluuloja. Vanhukset 
löysivät tekemisen ohessa toisistaan uusia piirteitä.

Eräs miesasukas oli todennut, että hän ei lähde 
leikkiin mukaan ennen kuin lehmät lentävät. Niinpä 
isolle käpylehmälle rakennettiin siivet, ja leikki jatkui.

Salminen vietti jokaisena arkipäivänä useita tun-
teja hoitopaikoissa.

Taideprojektien lähtökohtana olivat lapsuusmuis-
tot ja luonto. Salminen itse käyttää veistoksissaan 
paljon puuta.

– Vanhusten kanssa työskentely oli minulle uutta 
ja tämän projektin aikana opin paljon.

Taiteilijakin oppii

– Jo hoitopaikkojen suunnittelu-
vaiheessa olisi mietittävä, miten taide- ja 
virikepuoli otetaan mukaan organisaa-
tioon. Taide todistetusti kuuluu ihmis-
ten arjen hyvinvointiin siinä missä puh-
das vesi ja ruokakin. Ja ikäihmisilläkin 
on oikeus nimenomaan laadukkaaseen 
kulttuuriin, Lapio kertoo.

Ohjaajana toimiva Hjelt pitää lan-
koja käsissään sekä hoitopaikkojen et-
tä taidepiirien suuntaan.

– Kysyn taiteilijoilta aluksi, mille 
osastolle he haluaisivat ja mitä on tar-
jolla. Myös laitosten henkilökunnan 
suuntaan suhde on hyvä. Kaikki tietä-
vät, että taiderahat eivät ole osastojen 
hoitobudjetista pois.

Vaipat vai kulttuuri? Tätä rahanjako-
kysymyststä ei tarvitse esittää siinä vaihees-
sa, kun kulttuurivirikkeiden myötä pa- 
rempaan kuntoon virkistyneet asukkaat 
eivät enää tarvitsekaan niitä vaippoja.

Lapion ja Hjeltin mukaan taiteilija 
kohtaa hoidettavan eri tavalla kuin hoi-
taja. Kyse on läsnäolosta hetkessä. Lisäk-
si taiteilija elävöittää koko laitosta ja työ-
yksikön ilmapiiri virkistyy. Syntynyt hy-
vä tunnelma säilyy kauan.

Jyväskylän taiteilijaresidenssin mal-
lia aiotaan hyödyntää pysyvästi palvelu-
taloissa. Asiasta on kiinnostuttu muu-
alla Suomessa, kuten Rovaniemellä ja 
Pirkanmaalla, ja jopa ulko mailla..

Satu Salminen tuli töihin 
palvelutalolle joka arki-
päivä kello 10.

Vanhukset tekivät Satu  
Salmisen johdolla kaksi maan-
läheistä teosta julkisiin tiloihin. 
Toinen kuvaa lentävää lehmää.

Ohjaaja Helena Hjelt esittelee 
vielä keskeneräisiä kaarnalaivo-
ja. Valmistuneisiin purjeisiin tuli 
vanhusten mietelauseita.

lisää kuvia kaarnalaivan teosta 
ja valmiista laivasta S
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Nimi: 

Jäsennumero: 

Henkilötunnus: 

tilaus:

 Tilaan jäsenmaksuviitteet alkaen (pvm)  .  . 

 Tilaan ammattimerkin: lähihoitaja (12,50 €)         perus- tai apuhoitaja (20,00 €)         muu koulutus (8,40 €)  

 Tilaan jäsenmaksun perintävaltakirjoja:  kpl

 Tilaan liittymispaketteja:  kpl                     Tilaan liittymislomakkeita:  kpl

 Tilaan uuden jäsenkortin

muutos:

Uusi sähköpostiosoitteeni / puhelinnumeroni: 

Uusi postitusosoitteeni: 

Uusi sukunimeni: 

uudet työsuhdetietoni: 

Työnantajani: 

Työpaikkani: 

Työsuhteeni on voimassa: 

 Toistaiseksi alkaen  .  20   Määräaikaisesti ajalla  .  20  –  .  20  

ilmoitus:

Olen ajalla  .  20  –  .  20

 jatko-opiskelija  työlomalla  ulkomailla  yrittäjänä  muu, mikä 

 eläkkeellä alk.  .  20 . (jään liiton eläkeläisjäseneksi, mutta työttömyyskassan jäsenyyteni päättyy) 

     haluan säilyttää eläkeläisenä työttömyyskassan jäsenyyden (90 €/vuosi) 

 eroan SuPer-liitosta ja Super työttömyyskassasta alk. (pvm)  .  20

    Eroamisen syy (ei pakollinen): 

jäsenmaksuvapautus:

Haen jäsenmaksuvapautusta ajalle  .  20  –  .  20   koska olen

 palkattomalla sairausvapaalla    kuntoutustuella 

 palkattomalla äitiys- tai isyysvapaalla   hoitovapaalla/kotihoidontuella

 ollut työttömänä (Kelan työttömyyskorvaus). Ilmoita työttömyysjakso takautuvasti.

terveiset superille:

yhteydenottopyyntö:

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.  

 Sähköpostitse. Sähköpostiosoite: 

 Puhelimitse. Puhelinnumero: 

Asiani liittyy (esim. jäsenyysasiat, työsuhdeasiat, ammattiosastoasiat jne.):  

Allekirjoitus:  Päiväys:  .  20

maksuton palautusosoite:

SUPER RY / Jäsenyksikkö
Tunnus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

(Hintoihin lisä- 
tään postikulut.)

Obs! Du kan göra anmälan på svenska på 
www.superliitto.fi > medlemskap > uppdatering av medlemsuppgifter
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HANNA JOKINEN
Elämästä, ilmiöistä, ihmisistä

MONI KAKKU PÄÄLTÄ KAUNIS

“Luo sairaiden käy sisar hento valkoinen, 
hän hymyävän katseensa suopi, lohtua 
tuopi ain. Ystävää niin ihmeen hellää 
lempeää, ei maailmassa varmaan oo tois
ta, meille mi loistaa vain.”

Varmasti jokainen meistä hoitajista on 
joskus kuullut Georg Malmstenin Val-
kea Sisar -kappaleen. Tuossa kappalees-
sahan maalataan kuva hoitajasta herk-
känä, hentona, lähes eteerisenä hah-
mona. Melkeinpä näkee siipien kasva-
van tämän selästä, niin lempeydellä Si-
sar Hento hoitaa potilaitaan. Toki kap-
paleen maalailema kuva on kaunis ja 
varmasti monen mielestä edelleenkin 
tavoittelemisen arvoinen ja ihanteel-
linen. Kyllähän meiltä toki hoitajina 
vaaditaankin pitkää pinnaa, hyviä käy-
töstapoja ja ystävällisyyttä. Ja hyvä niin.

Mutta miltä nykyaikainen hoitaja 
saa näyttää? Kuinka syvässä vielä meis-
sä istuu puhtoisuuden ja “sisar hento 
valkoisuuden”-leima? Maailma muut-
tuu, kehitys kehittyy ja ihmiset uskal-
tavat tuoda omaa, joidenkin kohdalla 
jopa melko railakastakin, tyyliään esil-
le. Itse näen tämän vain iloisena asia-
na. Tiedän, että tatuoinnit ja vaikkapa 
shokkiväreillä värjätyt hiukset saavat 
perinteisemmän tyylin kannattajat ni-
kottelemaan ja tuntemaan olonsa jopa 
kiusaantuneeksi. Olen vuosien varrel-
la kuullut sanottavan, ettei esimerkik-

lisää hannan ajatuksia löydät 
hänen blogistaan

http://www.lily.fi/blogit/run-
babe-run

si vanhustyössä sovi olla näkyvillä pai-
koilla tatuointeja ja tiukimman linjan 
kannattajat paheksuvat jopa meikattu-
na työhön tuloa. 

Useimmiten on kuitenkin ollut 
hauska huomata, että hoidettavia ei-
vät niinkään ole häirinneet tatuoinnit, 
meikki tai räväkän väriset hiukset. Mo-
nessa tapauksessa niistä on itseasiassa 
auennut hyviä keskusteluja ja sukupol-
vien välisiä herkullisia kohtaamisen het-
kiä. Muistan esimerkiksi kuinka levo-
ton muistisairas useaan otteeseen rau-
hoittui pesuilla, kun sai hypistellä ja si-
litellä ranteeni sisäpinnassa olevaa ta-
tuointia. Kuin huomaamatta samaan 
aikaan sai toinen hoitaja tehdyksi aamu- 
pesut ilman vastustelua. 

Myös jollakin tavalla ulkonäöltään 
massasta poikkeava hoitaja on jäänyt 
helposti vanhusten mieleen. Milloin on 
ollut kyse siitä “sinitukkaisesta tytöstä” 
tai “täyteen tatuoidusta pojasta”. Enkä 
kyllä muista hoidettavien kertaakaan 
näiden syiden takia pahalla muistelleen.

Tärkeintä kuitenkin lienee se, mitä 
hoitaja sisällään kantaa. Se, millainen on 
hänen työmoraalinsa, etiikkansa ja tai-
tonsa kohdata ihmisiä, kertoo hänestä 
enemmän kuin ulkonäkö. Tässäkin asias- 
sa on parasta nähdä kuoren taakse..
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hakemusten postitusosoite:

Super työttömyyskassa, PL 117, 00521 helsinki

Käyntiosoite Kellosilta 3 
Fax 09 278 6531, www.supertk.fi

Toimisto avoinna arkisin klo 8.30−16.00

Palvelunumero arkisin klo 9.00−13.00 
09 2727 9377

tkpalvelu@supertk.fi

super ty öttömyyskassa
Päivärahan verotus
Kassa saa verotustiedot pääosin suoraan verottajalta. Jos 
olet hiljakkoin liittynyt kassan jäseneksi eikä verotustietoja 
ole ehtinyt saapua kassalle, käsittelijä useimmiten pyytää 
sinua toimittamaan verotustiedot ennen päivärahan mak-
sua. Päivärahasta ja vuorottelukorvauksesta peritään vä-
hintään 25 prosenttia veroa. Jos haluat alentaa veropro-
senttia, lähetä kassalle muutosverokortti pyydettynä etuut-
ta varten. 

Kulukorvausta ei makseta
omaehtoisiin opintoihin

teksti sirkka rytinki kuva janne harju

SUPERTK
Super työttömyyskassa

Opintojen ajalta maksettavan korotusosan määrä alenee vuo-
den 2017 alusta lähtien kaikilla. Muutos koskee myös niitä 
koulutuksessa olevia, jotka ovat saaneet päivärahaa opinto-
jen ajalta jo ennen vuodenvaihdetta 2016–
2017. Korotusosan aleneminen vuoden 
alusta koskee kaikkia työllistymistä edis-
tävän palvelun ajalta maksettavia korotus-
osia ja lisäksi pitkän työuran perusteella 
maksettavaa korotusosaa.

LIIKKUVUUSAVUSTUS
Liikkuvuusavustus on uusi työttömyyskas-
san maksama etuus. Liikkuvuusavustuk-
sen tarkoitus on innostaa ottamaan vas-
taan työtä myös kauempaa kuin mitä työttömyyspäivärahan 
saaminen muutoin edellyttäisi. Liikkuvuusavustuksen käyttö-
tarkoitukselle ei ole asetettu rajoituksia. Sitä voidaan käyttää 
kattamaan työmatkasta aiheutuvia kustannuksia tai muutos-
ta aiheutuvia kustannuksia, jos henkilö muuttaa työn perässä. 

Edellytyksenä liikkuvuusavustukselle on, että henkilö on 
oikeutettu työttömyysetuuteen ja että hän ottaa vastaan vä-
hintään kaksi kuukautta kestävän työn, jossa työaika on vä-
hintään 18 tuntia viikossa. Työmatkan kesto kokoaikatyössä 
on oltava keskimäärin yhteensä yli kolme tuntia päivässä tai 
osa-aikatyössä keskimäärin yli kaksi tuntia päivässä. 

Koska oikeus liikkuvuusavustukseen voi olla vain henkilöl-

lä, joka saa työttömyysetuutta, ei henkilö, joka siirtyy välittö-
mästi yli kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä uuteen työ-
hön, ole oikeutta avustukseen, vaikka uusi työ täyttäisi avus-
tuksen saamisen edellytykset. Avustusta haetaan siihen tarkoi-
tetulla lomakkeella ennen työsuhteen alkamista. Lomake on 
saatavilla kassan nettisivulla www.supertk.fi. Lomake on yh-
teinen sekä kassalle että Kelalle. Jäsenet jotka ovat oikeutettu-
ja ansiosidonnaiseen, hakevat avustusta kassasta.

75 PROSENTTIA PALKKATUKITYÖSTÄ 
KERRYTTÄÄ TYÖSSÄOLOEHTOA 
Jos henkilön työllistämiseen on myönnet-
ty palkkatukea vuoden 2017 puolella al-
kaneeseen työhön, vain 75 prosenttia työn 
kestosta luetaan työssäoloehtoon. Tämä 
merkitsee sitä, että täyttääkseen 26 viikon 
työssäoloehdon henkilön on työskenneltä-
vä palkkatukityössä vähintään 35 viikkoa. 

Työvelvoitteeseen perustuva palkkatu-
kityöjakso kerryttää työssäoloehtoa, mikä-

li henkilö on 58 vuotta täyttänyt ja saanut päivärahaa enim-
mäisajan. 

NOLLASOPIMUKSET PUHUTTAVAT
Jos sinulla on työsuhteessasi niin sanottu nollasopimus, voit 
olla oikeutettu työttömyyspäivärahaan, jos ilmoittaudut ko-
koaikatyönhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon www.te-pal-
velut.fi. Koska nollasopimuslaisten työajassa voi olla merkittä-
viäkin vaihteluita, työnhaun voimaan laittaminen TE-toimis-
tossa voikin olla perusteltua, vaikka työtä olisi välillä enem-
mänkin tarjolla..

Omaehtoisen opiskelun ajalta ei makseta kulukorvaus-
ta, jos kyse on opinnoista, joiden ajalta päivärahan 
maksaminen on alkanut vuoden 2017 puolella. Kulukor-
vaus maksetaan edelleen opinnoista, joiden tukeminen 
päivärahalla on alkanut viimeistään 31.12.2016. 
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SuPerin edunvalvontakoulutus 2017

Muutokset mahdollisia

HUOM!
SuPerin tilaisuuksienhallintajärjestelmä uudistuu, minkä 
vuoksi sähköinen ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseil-
le avataan vasta myöhemmin keväällä. Tarkempi ajankoh-
ta ilmoitetaan SuPerin verkkosivuilla.

Koulutuskalenteri koko edunvalvontakoulutuksen osalta 
löytyy SuPerin verkkosivuilta osoitteesta www.superliitto.
fi. Tässä mainitut koulutukset ovat palkalliseksi neuvo-
teltuja.Koulutuskalenterista näet kurssin nimen, ajankohdan, 
sopimusalan, kohderyhmän ja viimeisen ilmoittautumispäivä-
määrän.

Kurssit on jaoteltu neljään pääryhmään:
• SuPer / kunta
• SuPer / yksityinen
• Aktiivi-Instituutti / kunta
• Aktiiivi-Instituutti / yksityinen.

Ilmoittautuminen tapahtuu SuPerin jäsensivuilla olevan säh-
köisen asiointijärjestemän kautta. Jäsensivuille kirjaudut www.
superliitto.fi-palvelun oikeassa yläreunassa olevasta Kirjaudu 
jäsensivuille -linkistä. 

SuPer/Kunta
Lisätiedot edunvalvontakoulutuksista: koulutuskoordinaattori Tarja 
Sundqvist, tarja.sundqvist@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9164.

Luottamusmiestutkinto, 1. opintojakso    viim. ilm.pv. 
13.–17.3.2017 Helsinki   30.1.2017

SuPerin luottamusmiestutkinto sisältää kolme opintojaksoa, jotka 
suoritetaan vuoden välein (5 pv + 5 pv + 3 pv). Tutkinnon ensim-
mäiselle jaksolle osallistuneet kutsutaan automaattisesti toiselle ja 
kolmannelle jaksolle. 

Kohderyhmä: Kuntasektorin pääluottamusmiehet, luottamusmiehet 
ja heidän varamiehensä sekä  ammattiosastojen puheenjohtajat, 
jotka eivät ole suorittaneet luottamusmiestutkintoa.

Luottamusmiestutkinto, 2. opintojakso          viim. varmistuspv.
13.–17.2.2017 Helsinki                                 23.1.2017
25.–29.9.2017 Oulu                                      ilm. av. keväällä
               
Kohderyhmä: Kurssille kutsutaan kuntasektorin pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet ja heidän varamiehensä sekä ammattiosastojen 
puheenjohtajat, jotka osallistuivat Luottamusmiestutkinnon 1. opin-
tojaksolle v. 2016.

Kutsu lähetetään automaattisesti, mutta jokaisen on ehdottomasti 
varmistettava osallistumisensa sähköisen asiointijärjestelmän kautta. 
Huom! Peruutukset sähköpostilla.

Luottamusmiestutkinto, 3. opintojakso          viim. varmistuspv.
6.–8.2.2017 Helsinki                                16.1.2017
2.–4.10.2017 Helsinki                                 ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Kurssille kutsutaan kuntasektorin pääluottamusmiehet, 
luottamusmiehet ja heidän varamiehensä sekä ammattiosastojen 
puheenjohtajat, jotka osallistuivat Luottamusmiestutkinnon 2. opin-
tojaksolle vuonna 2016.

Kutsu lähetetään automaattisesti, mutta jokaisen on ehdottomasti 
varmistettava osallistumisensa sähköisen asiointijärjestelmän kautta. 
Huom! Peruutukset sähköpostilla.

Luottamusmiestutkinto, jatkokoulutus  viim. ilm.pv.
11.–12.9.2017 Helsinki                              ilm. av. keväällä

Jatkokoulutuksen tavoitteena on pitkään luottamusmiehenä toimi-
neen tietojen päivittäminen ja syventäminen.

Ilmoittaudu oman sopimusalasi koulutukseen ja tarkista koh-
deryhmäsi. Erityisen tärkeää on myös, että mainitset, missä 
tehtävässä toimit. HUOM! Mikäli olet ilmoittautunut väärän 
sopimusalan koulutukseen, tullaan ilmoittautuminen hylkää-
mään.

Majoitus on pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa. Mikäli 
jostakin syystä haluat yhden hengen huoneen, on sinun mai-
nittava siitä erikseen. 1 hh -varaajana maksat erotuksen itse.

Noudatathan hakuaikoja, jotta saat kutsun ajoissa. Jälki-ilmoit- 
tautumisia ei huomioida.

Kurssipaikka
Tarkemmat tiedot kurssipaikasta saat kurssikutsun yhteydessä.
SuPerin omat kurssit pidetään pääsääntöisesti joko Helsingis-
sä, Oulussa, Kuopiossa tai Tampereella.
Aktiivi-Instituutin kurssit pidetään heidän omissa koulutusti-
loissaan Helsingissä.
Poikkeuksena ovat vain muutamat kurssit, joiden kohdalla 
paikkakunta on merkitty erikseen kurssin kohdalle.
 
Tarkennukset päivitetään nettisivuille.

Kohderyhmä: Kuntasektorin pääluottamusmiehet, luottamusmiehet 
ja heidän varamiehensä sekä ammattiosastojen puheenjohtajat, 
jotka ovat suorittaneet luottamusmiestutkinnon eri opintojaksot (1, 
2 ja 3).

Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon palvelujen    
luottamusmiesten edunvalvontapäivä  viim. ilm.pv.
31.3.2017 Helsinki 17.2.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja heidän varamiehensä

Pääluottamusmiesten neuvottelupäivät  viim. ilm.pv.
20.–21.4.2017 Helsinki  6.3.2017  
  
Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet. (Mikäli pääluottamusmies on 
estynyt, on siinä tapauksessa hänen varamiehellään mahdollisuus 
osallistua. Maininta asiasta ilmoittautumisen yhteydessä).

Työsuojelupäivät   viim. ilm.pv.
10.–11.10.2017 Helsinki                           ilm. av. keväällä
     
Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut ja heidän varamiehensä, työ-
suojeluasiamiehet, työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, 
vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet. 

Työmarkkinapäivät  viim. ilm.pv.
9.–10.11.2017 Helsinki                      ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän 
varamiehensä sekä ammattiosastojen puheenjohtajat

STTK / Henkilöstön edustajien seminaari viim. ilm.pv
21.9.2017 Helsinki                            ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat.

SuPer/Yksityinen
Lisätiedot edunvalvontakoulutuksista: koulutuskoordinaattori Tarja 
Sundqvist, tarja.sundqvist@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9164.

Työsuojelupäivät  viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes    
10.–11.10.2017 Helsinki ilm. av.keväällä

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut ja heidän varamiehensä, työ-
suojeluasiamiehet, työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, 
vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet.
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SuPerin edunvalvontakoulutus 2017

Muutokset mahdollisia

HUOM!

Työsuojelukonsultin tutkinnon, työsuojelukonsulttien täy-
dennyskoulutuksen, työmarkkinakonsultin tutkinnon sekä 
työmarkkinakonsultin tutkinnon täydennyskoulutuksen ja 
yhteistoimintakoulutuksen kurssit löydät osoitteesta 
www.superliitto.fi/jasenyys/koulutukset/edunvalvontakoulutus/

Työmarkkinapäivät   viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes, AVAINTA
9.–10.11.2017 Helsinki                   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja heidän 
varamiehensä sekä ammattiosastojen puheenjohtajat

Yksityissektorin neuvottelupäivät  viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes, AVAINTA
29.–30.3.2017 Helsinki 15.2.2017

Kohderyhmä: Neuvottelupäivä on tarkoitettu yksityisellä sosiaali- ja 
terveyspalvelualalla työskenteleville luottamusmiehille.

STTK / Henkilöstön edustajien seminaari  viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
21.9.2017 Helsinki ilm. av.keväällä 
   
Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat

Luottamusmiesten peruskoulutus viim. ilm.pv
TP-tes, SOS-tes
1. jakso
1.–3.2.2017 Helsinki 4.1.2017 
2. jakso
20.–21.3.2017 Helsinki  6.2.2017
 
Kohderyhmä:  Sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskentelevät luot-
tamusmiehet.
Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi  
puh. 09 2727 9182

Luottamusmiesten jatkokurssi  viim. ilm.pv.
SOS-tes
30.–31.10.2017 Helsinki  ilm. av. keväällä 

Kohderyhmä: Tarkoitettu sosiaalipalvelualalla työskenteleville luot-
tamusmiehille.
Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi  
puh. 09 2727 9182

Paikallisen sopimisen koulutuspäivä viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
24.3.2017 Oulu 10.2.2017 
24.10.2017 Helsinki  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskente-
leville luottamusmiehille.
Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi  
puh. 09 2727 9182

Työvuorosuunnittelu yksityisellä  
sosiaalipalvelualalla viim. ilm.pv.
SOS-tes
6.4.2017 Helsinki 23.2.2017 

Kohderyhmä: Tarkoitettu sosiaalipalvelualalla työskenteleville luot-
tamusmiehille.
Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi  
puh. 09 2727 9182

Yksityissektorin työsuojelukoulutus  viim. ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes    
4.5.2017 Helsinki 23.3.2017 

Kohderyhmä:  Sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskentelevät työ-
suojeluvaltuutetut. Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma, sirpa.lahti-
luoma@superliitto.fi  puh. 09 2727 9182

Aktiivi-Instituutti/Kunta
Lisätiedot edunvalvontakoulutuksista: koulutuskoordinaattori Tarja 
Sundqvist, tarja.sundqvist@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9164. 
Aktiivi-Instituutti sijaitsee osoitteessa Mikonkatu 8, 00100 Hel-
sinki. Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä löydät Aktiivi-Instituutin 
sivuilta osoitteesta: www.aktiivi-instituutti.fi

Luottamusmiesten täydennyskoulutus
            
Palkkausjärjestelmät kunta-alalla  viim. ilm.pv.
16.–17.1.2017  16.12.2016
31.8.–1.9.2017  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

SOTE-kenttä  viim. ilm.pv.
1.–2.3.2017  18.1.2017
2.–3.10.2017  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus verkkokurssi viim. ilm.pv.
9.–29.1.2017  16.12.2016

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Tuloksellista yhteistyötä kunnassa  viim. ilm.pv.
13.–14.3.2017   30.1.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Neuvotellaan paikallisesti kunnassa  viim. ilm.pv
1.jakso
23.–24.1.2017   16.12.2016

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Neuvotellaan paikallisesti kunnassa,  viim. ilm.pv.
2.jakso
28.–29.8.2017   ilm.av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Kuntatyöaika  viim. ilm.päivä
6.–7.2.2017  16.12.2016
5.–6.10.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet  
  
Työsuhteen erilaiset muodot viim. ilm.pv
11.–12.5.2017  30.3.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työn vaativuuden arviointia kehittämään  viim. ilm.pv.
kunta-alalla
14.–15.9.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat  viim. ilm.pv.
1.–2.6.2017  20.4.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Sairastaminen ja työelämä  viim. ilm.pv.
11.–12.9.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus  viim. ilm.pv.
työelämässä
27.–28.2.2017  16.1.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

super kouluttaa 2017
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Työaika- ja vuosilomalakia käytännössä  viim. ilm.pv. 
20.–21.3.2017   6.2.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Luottamusmiesten ja työsuojelun yhteinen 
täydennyskoulutus: Työhyvinvointikoulutus
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu    viim. ilm.pv.
työpaikalla 
13.–14.2.2017    4.1.2017
9.–10.10.2017  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville.

Väkivallan uhka työpaikalla viim. ilm.pv.
15.–16.2.2017  4.1.2017

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville
    
Työyhteisösovittelu ristiriitojen ratkaisuun  viim. ilm.pv. 
23.–24.10.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Varhainen puuttuminen ja tuki työyhteisön  
toimintatavaksi   viim. ilm.pv.
20.–21.3.2017   6.2.2017
16.–17.10.2017   ilm. av.keväällä
 
Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Työhyvinvointi työpaikalla  viim. ilm.pv.
3.–4.4.2017   20.2.2017
20.–21.11.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Tuottavuus ja työhyvinvointi  viim. ilm.pv.
30.–31.10.2017   ilm. av. keväällä
     
Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Päihteet puheeksi  viim. ilm.pv.
11.–12.10.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Työntekijänä asiakkaan luona  viim. ilm.pv.
4.–5.5.2017   23.3.2017

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Työsuojelun peruskoulutus
Työsuojelun peruskurssi  viim. ilm.pv.
1. jakso 22.–24.2.2017  11.1.2017
2. jakso 23.–24.3.2017  9.2.2017

Työsuojelun peruskurssi (Oulu)  viim. ilm.pv.
1. jakso 15.–17.3.2017  1.2.2017
2. jakso 20.–21.4.2017  9.3.2017

Työsuojelun peruskurssi (Tampere)  viim. ilm.pv.
1. jakso 10.–12.4.2017  27.2.2017

2. jakso 15.–16.5.2017  3.4.2017

Työsuojelun peruskurssi viim. ilm.pv. 
1. jakso 10.–12.5.2017  29.3.2017
2. jakso 5.–6.6.2017 24.4.2017

Työsuojelun peruskurssi (Oulu) viim. ilm.pv.
1. jakso 18.–20.9.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso 23.–24.10.2017  ilm. av. keväällä

Työsuojelun peruskurssi viim. ilm.pv.
1. jakso 27.–29.9.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso 26.–27.10.2017  ilm. av. keväällä

Työsuojelun peruskurssi  viim. ilm.pv. 
1. jakso 6.–8.11.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso 11.–12.12.2017  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, työsuojelu-
asiamiehet, työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, vastaavan 
paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet.

Työsuojelutietoa luottamusmiehille viim. ilm.pv.
16.–17.2.2017 (Oulu) 5.1.2017
25.–26.9.2017  ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työsuojelun täydennyskurssi viim. ilm.pv.
(peruskurssin suorittaneille)    
26.–28.4.2017  15.3.2017 
7.–9.6.2017 (Oulu)  26.4.2017 

Aktiivi-Instituutti/Yksityinen
Lisätiedot edunvalvontakoulutuksista: koulutuskoordinaattori Tarja 
Sundqvist, tarja.sundqvist@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9164. 
Aktiivi-Instituutti sijaitsee osoitteessa Mikonkatu 8, 00100 Hel-
sinki. Tarkemmat tiedot kurssien sisällöstä löydät Aktiivi-Instituutin 
sivuilta osoitteesta: www.aktiivi-instituutti.fi

Luottamusmieskoulutus
Luottamusmiesten peruskoulutuksen 1. jaksot viim. ilm.pv.
15.–17.2.2017 TP-tes,SOS-tes  4.1.2017 
5.–7.4.2017 TP-tes,SOS-tes, AVAINTA 22.2.2017
11.–13.10.2017 TP-tes,SOS-tes  ilm. av. keväällä
      
Kohderyhmä: Uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, joiden 
työpaikalla noudatetaan Yksityisen terveyspalvelualan, Yksityisen 
sosiaalialan ja AVAINTAn työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.

Luottamusmiesten peruskoulutuksen 2. jaksot viim. ilm.pv.
1.–2.2.2017 TP-tes,SOS-tes   4.1.2017
19.–20.4.2017 TP-tes,SOS-tes    8.3.2017
8.–9.5.2017 TP-tes,SOS-tes, AVAINTA 27.3.2017
4.–5.12.2017 TP-tes,SOS-tes    ilm. av. keväällä
     
Luottamusmiesten jatkokurssit  viim. ilm.pv.
30.–31.5.2017 TP-tes,SOS-tes, AVAINTA 18.4.2017
8.–9.11.2017 TP-tes,SOS-tes, AVAINTA ilm. av. keväällä 
      
Kohderyhmä: Uudet luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, joiden 
työpaikalla noudatetaan Yksityisen terveyspalvelualan, Yksityisen 
sosiaalialan ja AVAINTAn työntekijöitä koskevaa työehtosopimusta.
   
TSN:n neuvottelupäivät   viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes   
18.–19.5.2017    6.4.2017
30.11.–1.12.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Neuvottelupäivät on tarkoitettu TSN:läisille luotta-
musmiehille.
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Kustannukset, ilmoittautumiset 
ja lisätiedot

Kustannukset

Kuntasektori (luottamusmies– ja yhteistoimintakoulutus)
Työnantaja myöntää palkallisia kursseja varten virkavapaan/
työloman ja maksaa kurssin järjestäjälle ruokailukustannusten 
korvausta 24,90 €/kurssipäivä.

SuPer maksaa kurssimaksun, majoituksen ja matkakulut.

Kuntasektori (työsuojelukoulutus)
Työnantaja myöntää palkallisia kursseja varten virkavapaan/
työloman ja maksaa kurssin järjestäjälle kurssikustannusten 
korvausta 40 €/kurssipäivä. 

SuPer maksaa kurssimaksun, majoituksen ja matkakulut.

Yksityissektori
Työnantaja myöntää palkallisen vapaan koulutustyöryhmän 
hyväksymille kursseille. SuPer maksaa kurssimaksun, majoituk-
sen ja matkakulut.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Kursseille voi ilmoittautua ainoastaan SuPerin verkossa jäsen-
sivuilla olevan sähköisen asiointijärjestelmä WebLyytin kautta. 

Jäsensivuille kirjautumaan pääset www.superliitto.fi–palvelun 
oikeassa yläreunassa olevan Kirjaudu jäsensivuille –linkin 
kautta.

Huom. ilmoittautuminen syksyn kursseille 
avautuu poikkeuksellisesti vasta keväällä

SuPerin tilaisuuksienhallintajärjestelmä uudistuu, minkä vuok-
si sähköinen ilmoittautuminen syksyn 2017 kursseille avataan 
vasta myöhemmin keväällä. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan 
SuPerin verkkosivuilla.

Lisätiedot

Lisätietoja edunvalvontakoulutuksista saa koulutuskoordi-
naattori Tarja Sundqvistilta.

tarja.sundqvist@superliitto.fi
puh. 09 2727 9164

Edunvalvontapäivät    viim. ilm.pv.
AVAINTA   
18.–19.5.2017    6.4.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet, joiden 
työpaikalla noudatetaan AVAINTAn työntekijöitä koskevaa työehto-
sopimusta.

Luottamusmiesten täydennyskoulutus
Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus -verkkokurssi viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes 
9.–29.1.2017    16.12.2016

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Neuvottelija vakuuttavana ja   viim. ilm.pv.
vaikuttavana viestijänä 
TP-tes, SOS-tes
21.–22.2.2017    10.1.2017
5.–6.9.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Henkilöstön edustaja mukana   viim.ilm.päivä
organisaation kehittämisessä
TP-tes, SOS-tes, AVAINTA
28.–29.3.2017    14.2.2017
17.–18.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Paikallisen sopimisen perusteita yrityksessä viim. ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes, AVAINTA
13.–14.9.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet
  
Työaika- ja vuosilomalakia käytännössä viim. ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes   
20.–21.3.2017    6.2.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työpaikan lakisääteiset suunnitelmat  viim. ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes  
1.–2.6.2017    20.4.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Yksityisyyden suoja ja yhdenvertaisuus viim. ilm.pv. 
työelämässä   
TP-tes, SOS-tes
27.–28.2.2017    16.1.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työsuhteen erilaiset muodot   viim. ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes, AVAINTA
11.–12.5.2017    30.3.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työsuojelutietoa luottamusmiehille  viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes
16.–17.2.2017 (Oulu)    4.1.2017
20.–21.3.2017    6.2.2017
25.–26.9.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työntekijänä asiakkaan luona  viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes  
4.–5.5.2017      23.3.2017

Kohderyhmä: Luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet

Työsuojelun peruskoulutus

Työsuojelun peruskurssi   viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes   
1. jakso  22.–24.2.2017  11.1.2017
2. jakso  23.–24.3.2017  9.2.2017

Työsuojelun peruskurssi (Oulu)  viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  15.–17.3.2017  1.2.2017
2. jakso  20.–21.4.2017  9.3.2017

Työsuojelun peruskurssi (Tampere)  viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  10.–12.4.2017  27.2.2017
2. jakso  15.–16.5.2017  3.4.2017
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Työsuojelun peruskurssi   viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  10.–12.5.2017  29.3.2017
2. jakso  5.–6.6.2017  24.4.2017

Työsuojelun peruskurssi (Oulu)  viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  18.–20.9.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso  23.–24.10.2017  ilm. av. keväällä

Työsuojelun peruskurssi   viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  27.–29.9.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso  26.–27.10.2017  ilm. av. keväällä

Työsuojelun peruskurssi   viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes
1. jakso  6.–8.11.2017  ilm. av. keväällä
2. jakso  11.–12.12.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut, työsuojelu-
asiamiehet, työsuojelutoimikunnan tai jos sellaista ei ole, vastaavan 
paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet.

Työsuojelun täydennyskurssi   viim.ilm.pv
peruskurssin suorittaneille
TP-tes, SOS-tes     
26.–28.4.2017    15.3.2017
7.–9.6.2017 (Oulu)    26.4.2017
15.–17.11.2017    ilm. av. keväällä
   
Kohderyhmä: Aikaisemmin työsuojelun peruskurssille osallistuneet, 
jotka tuntevat tarvetta tietojensa päivittämiseen.

Työsuojelun täydennyskoulutus
TYKY-seminaari    viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes   
8.–9.5.2017    27.3.2017

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus työsuojelutehtävissä toimiville

Väkivallan uhka työpaikalla   viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes
15.–16.2.2017    4.1.2017

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus työsuojelutehtävissä toimiville

Väkivallan uhka työpaikalla täydennyskurssi viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes  
2.–3.11.2017      ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus työsuojelutehtävissä toimiville

Luottamusmiesten ja työsuojelun 
yhteinen täydennyskoulutus
Sairastaminen ja työelämä   viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes   
22.–23.5.2017    10.4.2017
11.–12.9.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Henkilöstön edustajien voimavarapäivät viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes  
1.–2.6.2017      20.4.2017
19.–20.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat

Työhyvinvointi työpaikalla  viim.ilm.pv
TP-tes, SOS-tes
3.–4.4.2017    20.2.2017
20.–21.11.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Päihteet puheeksi    viim.ilm.pv.
TP-tes, SOS-tes   
11.–12.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville
  
Työyhteisösovittelu ristiriitojen ratkaisuun viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes
9.–10.2.2017    4.1.2017
23.–24.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville
  
Varhainen puuttuminen ja tuki työyhteisön    viim.ilm.pv. 
toimintatavaksi
TP-tes, SOS-tes
20.–21.3.2017    6.2.2017
16.–17.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Henkilöstön edustajana työyhteisössä  viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes
1. osa 27.2.–1.3.2017   16.1.2017
2. osa 24.–26.4.2017   13.3.2017
3. osa 5.–7.6.2017   24.4.2017

Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajana työyhteisössä  viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes
1. osa 4.–6.9.2017   ilm. av. keväällä
2. osa 4.–6.10.2017   ilm. av. keväällä
3. osa 13.–15.11.2017   ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Kaikki henkilöstön edustajat

Tuottavuus ja työhyvinvointi   viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes   
9.–10.3.2017    26.1.2017
30.–31.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville
  
Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla viim.ilm.pv. 
TP-tes, SOS-tes   
13.–14.2.2017    4.1.2017
9.–10.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

Häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla     viim.ilm.pv. 
täydennyskurssi
TP-tes, SOS-tes
2.–3.10.2017    ilm. av. keväällä

Kohderyhmä: Täydennyskoulutus luottamusmiehille ja varaluotta-
musmiehille sekä työsuojelutehtävissä toimiville

LISÄKSI: Yksityissektorin pääluottamusmiesten koulutuspäivä
TP-tes,SOS-tes, AVAINTA
7.9.2017

Kohderyhmä: Pääluottamusmiehet ja varapääluottamusmiehet
Järjestäjä: TSN
Huomaa: Pääluottamusmiehille lähetetään henkilökohtainen kutsu, 
jossa on erilliset ilmoittautumisohjeet.
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Huoli toimintaenergiaksi: 
Saattohoitokoulutus  

käyntiin keväällä
Miten kuolevan potilaan hoito poikkeaa mui-
den potilaiden hoidosta? Miten saattohoidossa 
otetaan huomioon potilaan omaiset? Mitä hyvä 
saattohoito vaatii työnohjaukselta ja esimiestyöl-
tä? Mikä on lähihoitajan rooli saattohoidossa? 
 
Kysymyksiin vastataan Hyvä kuolema -hankkeen 
(Terho-säätiö) ja SuPerin vuonna 2017 järjestä-
mässä saattohoitokoulutuksessa. Yhden päivän 
mittainen koulutus järjestetään kuusi kertaa. 
Koulutuspäivät ja -paikkakunnat ovat:

•	 Espoo 16.3.2017

•	 Oulu 26.4.2017

•	 Tampere 11.5.2017

•	 Kuopio 21.9.2017

•	 Lappeenranta 19.10.2017

•	 Helsinki 16.11.2017.

Koulutus sopii työssäkäyville hoitajille ja alan 
opettajille sekä vanhustyön erikoisammattitut-
kinnon suorittajille. 

Luennoitsijat ovat valtakunnallisen Hyvä kuo-
lema -hankkeen asiantuntijoita. Terhokodista 
mukana ovat sairaanhoitaja, logoterapeutti Miia 
Salonen ja ylilääkäri Juha Hänninen, SuPerista 
asiantuntija Soili Nevala.

Tavoitteena on saattohoitoon kehitettyjen hy-
vien käytänteiden jalkauttaminen työpaikoille ja 
saattohoidon näkyväksi tekeminen. Osallistujat 
saavat rohkeutta saattohoidon kehittämiseen, 
jolloin huoli potilaiden hyvinvoinnista kanavoi-
tuu toimintaenergiaksi.

Hinta, 60 euroa, sisältää luentomateriaalin, 
aamu- ja iltapäiväkahvin sekä lounaan.

Tule mukaan. Löydät koulutuksen ohjelman ja 
ilmoittautumisohjeen maaliskuun koulutukseen 
viereisestä ilmoituksesta. Jos olet kiinnostunut 
myöhemmistä koulutuksista, seuraa ilmoittelua 
SuPer-lehdessä.

9:00–9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

9:30–10:15 Lähihoitajan rooli saattohoidossa   
   (hoitokulttuurin merkitys) 

10:15–11:30 Ryhmätyöskentelyä lähihoitajan
   ammatti-identiteetistä ja toiminta-
   edellytyksistä erilaisissa hoitoyhtei-
   söissä saattohoidossa (hoitopolun   
   merkitys)

11:30–12:15 Kuolevan ihmisen ja hänen perheensä   
   sekä läheistensä kohtaaminen

12:15–13:15 Lounas

13:15–14:15 Mitä oirehoidosta on hyvä tietää:
   käsittelyssä muun muassa kipu ja   
   hengenahdistus 

14:15–15:00 Kuolevan ihmisen hoitamiseen  
   liittyviä hoitotyön erityispiirteitä

15:00–15:15 Iltapäiväkahvi

15:15–16:00 Harjoituksia ja keskustelua potilas-  
   tapausten valossa

16:00–16:15 Päivän päätös ja yhteenveto.

Saattohoito-
koulutus

16.3.2017
Espoon seudun koulutusyhtymä, 

Omnia, Lehtimäki 1 C,
02070 Espoo

Ohjelma on alustava, ja SuPerilla on oikeus muutoksiin.

Koulutuspäivän hinta on 60 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 
12.2.2017 mennessä osoitteessa: https://my.surveypal.
com/saattoesp.

Lisätietoja:
asiantuntija Soili Nevala, sihteeri Raili Nurmi, 
soili.nevala@superliitto.fi raili.nurmi@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9157 Puh. 09 2727 9172
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ja kannusta uutta jäsentä viettämään ammattiosastosi kanssa Kansallista lähihoitaja- 
päivää 27.1. teemalla SuPer-ammattilainen tekee hyvää. Suosittelijat saavat 30 euron  
arvoisen lahjakortin ja tammikuussa lisäksi monitoimikaulanauhan.

www.superliitto.fi > Jäsenyys 
Suosittele SuPeria 2017
tai skannaa koodi.

Uusi varsinainen jäsen saa tervetuliaislahjaksi monitoimikaulanauhan sekä arvokkaan ammattimerkin. 

KATSO OHJEET SUOSITTELUUN:  

#suosittelesuperia 
#supertekeehyvaa

JARJESTAYTYMATON

Liitto
turvana

Hei valmistuva! Lähde mukaan  
SuPerin koulutusristeilylle.  
Saat tärkeää tietoa SuPerin toiminnasta, 
ammatista, työnhausta, hyvinvoinnista, 
vastuusta ja oikeuksista. Luvassa tietysti 
myös hauskanpitoa SuPer-seurassa! 

Risteilyn hinta on 35€, mikä sisältää 
koulutuksen, matkakulut, majoituksen  
2 hengen hytissä ja ohjelmaan kuuluvat 
ruokailut. Risteily on tarkoitettu yli 
18-vuotiaille.

Lue lisää ja ilmoittaudu jäsensivuilla  
www.superliitto.fi 12.2. mennessä.

Lisätiedot: opiskelijat@superliitto.fi

17.–18.3.2017
TURKU–TUKHOLMA

SUPERIN OPISKELIJARISTEILY
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Uusi sähköinen jäsenpalvelu tulee  
– päivitä sähköpostiosoitteesi! 

maan salasanan.  Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa 
tästä -painikkeesta saat tarvittaessa uuden salasanan. 
Kun olet kirjautunut, klikkaa kohtaa Lisää/korjaa säh-
köpostiosoitteesi ja sen alta kohtaa Päivitä. 

Kaikille jäsenille tarkoitettu uusi sähköinen jäsenpalvelu julkaistaan alkuvuodesta 2017.  
Jotta pääset kirjautumaan palveluun, sinulla on oltava SuPerin jäsenrekisteritiedoissa  
toimiva ja käytössä oleva henkilökohtainen sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero.  
Tarkista ja korjaa tietosi jo nyt, jotta uusi palvelu on käytössäsi julkaisuhetkestä lähtien. 

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, joka löytyy esimer-
kiksi jäsenkortistasi.  Salasanasi on se, minkä olet itse 
valinnut palveluun ensimmäistä kertaa kirjautuessa-
si. Jos et ole koskaan kirjautunut, salasanasi on henki-
lötunnuksesi, jonka jälkeen järjestelmä pyytää vaihta-

Kirjaudu sivulla www.superliitto.fi omiin tietoihisi. 

Voit ilmoittaa tietosi myös sähköpostitse:  jasenrekiste-
ri@superliitto.fi.

Ota liite talteen ja tutustu SuPerin 
rahanarvoisiin, monipuolisiin ja 

juuri sinua varten neuvoteltuihin
 jäsenetuihin. 

Tämän lehden liitteenä 
on jäsenetuliite 
vuodelle 2017

Työntekijän eettinen kuormittuminen
Hyvä asiakaspalvelutyö
Hyvä asiakaspalvelutyön johtaminen
Hyvä saattohoito
Kuolevan asiakkaan ja omaisten kohtaamisen eettiset haasteet
Hyvä työyhteisö
Vanhustyön eettiset periaatteet
Haastavasti käyttäytyvän asiakkaan eettinen kohtaaminen

  –täydennyskoulutuksia

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille:

Ilmoittautuminen: www.proet.fi/yhteys

Lehti

2/17 
3/17 
4/17 
5/17 
6–7/17 

Varaa ilmoitustilasi keväälle

SuPer-lehti ilmestyy 11 kertaa vuodessa. Katso mediakortti: 

www.superliitto.fi. Varaukset: katriina.alfa@superliitto.fi

Aineistopv.            Ilm.pv.

12.1.2017 3.2.2017
10.2.2017 3.3.2017  
13.3.2017 6.4.2017
12.4.2017 5.5.2017
15.5.2017 9.6.2017
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Ehdolla kuntavaaleissa 2017?  
SuPer tukee ehdokkaita

SuPerin verkkosivuilla avataan tammikuussa Kuntavaalit 
2017 -teemasivusto. Sivustolle kootaan tietoa SuPerille tärkeis-
tä teemoista, vaalimateriaalia ja ohjeita sekä kannustetaan ää-
nestämään superilaista ehdokasta. 

Kuntavaalit 2017 -sivustolla julkaistaan maaliskuussa kaikis-
ta superilaisista kuntavaalien ehdokkaista perustiedot ja kuva 
sekä linkit mahdollisille vaalisivuille ja vaaliblogeihin. Ehdok-
kaan on itse ilmoitettava verkkosivuille tarvittavat tiedot Su-
Periin. Seuraa verkkosivujamme ja muita tiedotuskanavia tar-
kempia ohjeita saadaksesi. 

SuPer-lehdessä ei vuoden 2017 kuntavaalien alla julkaista 
superilaisten ehdokkaiden ilmaisilmoituksia edellisvaalien ta-
paan. Ilmoitukset ohjataan liiton Kuntavaalit 2017 -sivustolle  
ja toivottavasti ammattiosastojen nettisivuille. Lehdestä voi 
ostaa ilmoitustilaa, tiedustelut: katriina.alfa@superliitto.fi. 
Ilmoitustiedot löytyvät mediakortista liiton nettisivuilta.

  VALMENNUS 
 ALKAA 30.1. 

HELSINKI–TUKHOLMA  21.–23.4.

SUPERSUOSITTU KOULUTUSRISTEILY 
TÄYTTÄÄ KYMMENEN VUOTTA!

Lue lisää ja ilmoittaudu 5.1. alkaen jäsensivuilla 
superliitto.fi. 70 € hintaan sisältyvät koulutus, 

ohjelman mukaiset ruokailut ja majoitus  
kahden hengen hytissä. Risteily on tarkoitettu  

18–35-vuotiaille varsinaisille jäsenille.
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SUPERKULTTUURIA
koonnut Elina Kujala

Lapsiperheissä joudutaan selvittele-
mään monenlaisia mutkia, mutta pulas-
ta pelastaa lempeä ja ymmärtäväinen 
suhtautuminen paitsi lapseen, myös 
puolisoon ja itseensä. 

Ihana perhe -kirja kannustaa äitejä ja 
isiä tietoiseen vanhemmuuteen käytän-
nön esimerkkien kautta. Aakkosjärjes-

tyksessä etenevät asiasanat käsitellään lyhyesti ja ymmärret-
tävästi aamuista ja aikatauluista yökyläilyyn ja äitikavereihin. 
Usein pienellä käytännön tai asenteen muutoksella on suu-
ri vaikutus arkeen. 

Elina Kauppila on filosofian maisteri, yrittäjä, tunne- ja 
vuorovaikutuskouluttaja sekä kahden lapsen äiti. Hän on 
julkaissut aikaisemmin kirjan Ihanan kamala päivä – lasten 
mindfulness..

Kirjauutuudet
elina kauppila: 
ihana perhe – tietoisen vanhemmuuden abc 
viisas elämä 2016

Musikaali
Tom of Finlandista 

urun kaupunginteatteri on tehnyt musikaalin 
Suomen kenties tunnetuimmasta taiteilijasta 
Tom of Finlandista. Tom of Finland oli Touko 
Laaksonen, kaarinalaisen opettajaperheen 

lahjakas poika, jonka piirrokset tiukkoihin housuihin 
pukeutuneista, lihaksikkaista miehistä ovat kaikille 
tuttuja. Tom of Finland ja hänen kuvansa ovat vuo-
sikymmenten aikana vaikuttaneet maailmanlaajui-
sesti homokulttuuriin ja samalla raottaneet enem-
mistölle verhoa maailmaan, joka pitkään oli kielletty.  

Musikaalin libreton kirjoittaja Tuomas Parkkinen 
lupaa, että esitys on iloa alusta loppuun. Turussa 
tullaan näkemään jotakin sellaista, mitä ei aiem-
min ole nähty tai koettu, sillä vaikka teos perus-
tuu tositapahtumiin, musikaalien maailmassa kaik-
ki on mahdollista.  

Tom of Finlandin säveltävät Jussi Vahvaselkä ja 
Jori Sjöroos. Ohjauksesta ja koreografiasta vastaa 
Reija Wäre. 

Tom of Finland, ensi-ilta Turun kaupunginteat-
terissa 27.1..

T

Kukon vuosi käynnistyy
os tammikuun pyhättömät härkäviikot alkavat 
tympiä, voi aina heittäytyä mukaan kiinalaisen 
uuden vuoden juhlahumuun. Tammikuun lopus-
sa alkaa kiinalaisen horoskoopin mukaan kukon 

vuosi, josta povataan erityisen onnekasta toimeliail-
le ja työteliäille ihmisille. Kiinalaisessa horoskoopis-
sa kukon vuonna syntyneitä ihmisiä kuvaillaan lah-
jakkaiksi ja rohkeiksi persooniksi, jotka ottavat epä-
onnistumiset raskaasti. 

Kiinalaista uutta vuotta juhlitaan eri puolilla maa-
ilmaa. Helsingissä järjestetään näyttävä juhlakulkue, 
kungfu- ja lohikäärmetanssiesityksiä, jäänveistoa ja 
kiinalaiset markkinat ruokakojuineen. Illalla nähdään 
suuri kukon vuoden ilotulitus Töölönlahdella. 

Kiinalainen uusi vuosi 27.1. Helsingissä..

J

Kake on yksi 
Tom of Finlandin 
tunnetuimmista 
hahmoista. Häntä 
esittää Ville Erola.
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Iloa elämään Oulussa

Luokkamme sai upean tilaisuuden osal- 
listua Suomen Reumaliiton kanssa yh-
teistyössä Iloa elämään -tapahtuman 
järjestämiseen. Ideana oli, että me 
opiskelijat suunnittelemme ja toteutam-
me hyväntekeväisyystapahtuman lasten 
reumaa ja muita tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksia sairastaville lapsille sekä heidän 
perheilleen. Tapahtuman tarkoitus on 
auttaa perheitä verkostoitumaan ympäri 
Suomen sekä unohtamaan sairauden 
aiheuttamat kivut ja saada iloa elä-
mään. Päätimme luokan kesken, että 
tapahtuman teemana on sirkus. Koulu-
tunteja kului tapahtuman palavereihin, 
suunnitteluun ja tekemiseen yhteensä 
reilu sata. Kaikki opettajamme ovat 
olleet kannustavia ja ymmärtäneet asian 
tärkeyden. Iloa elämään -tapahtuman 
järjestimme lauantaina 19. marraskuuta 
koulullamme Oulun seudun ammatti-
opistolla Kontinkankaalla. Perheitä oli 
ilmoittautunut  17, ja tilaisuuteen saapui 
yhteensä 73 osallistujaa, jopa Tampe-
reelta ja Rovaniemeltä asti. Päivä alkoi 
mukavasti aamukymmeneltä pullakahvin 
ja rap-musiikin merkeissä. Esityksen 
ja puheiden jälkeen alkoi taikuriesitys. 
Ruuan meille tarjosi Oulun Palvelualan 
opisto, kiitos heille siitä. Kun mahat oli 
täytetty, oli puuhapajojen aika. Niitä 
oli yhteensä kahdeksan erilaista. Oli 
toiminnallisia ja  herkullisia sekä eläin-
parkki, jossa sai silitellä kaverikoiria ja 

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Marjo Sajantola

ihmetellä kilpikonnaa. Jokaisella rastilla 
oli opiskelijoita ohjaamassa. Tutustuimme 
lapsiin ja heidän perheisiinsä. Suurim-
mat vetonaulamme olivat maskottimme 
Puppana sekä kaverikoirat. Mamma ja 
Mesikämmen laulattivat hauskasti lapsia. 
Lastenlääkäri Sirja Sard vastasi lasten esit-
tämiin moninaisiin kysymyksiin. Päivämme 
loppui arvontapalkintojen julkaisemiseen 
sekä yhteiskuvaan. Kerroimme kaikille 
perheille, kuinka tärkeää meidän opiske-
lijoiden on saada palautetta ammatillisen 
kasvumme kannalta. Palautteiden pohjalta 

käymme opettajien kanssa tapahtumaa 
läpi ja teemme itsearvioinnin. Tämä 
projekti, jonka olemme luokan kanssa 
suurella sydämellä tehneet, on iso osa 
meidän opintojamme. Tällaista toimintaa 
varmasti katsotaan hyvällä myös tule-
vaisuudessa. Kiitos teille sponsorit, Reu-
maliitto ja erityisesti perheet. Teimme 
yhdessä päivästä ja tapahtumasta suu-
ren, minkä varmasti muistamme aina!

tiia kärnä ja netta hiltunen 
 osao kontinkangas

OYS:n ao 209  lahjoitti ammatti-
osaston villasukat Tahkokankaan 
palvelukeskuksen asukkaiden varpaita 
lämmittämään. Iloinen asukas vas-
taanotti sukkamme, joita kertyi reilut 
20 paria, kun saimme SuPer-seniorit 
mukaan neulomaan. 

marianne niva

Heinolan ao 408 ry lahjoitti 29 paria 
villasukkia Heinolan tehostettuun 
asumispalveluyksikköön Mäntylään. 
Ammattiosaston puheenjohtaja 
Merja Kasurinen, oikealla, toimitti 
sukat palveluesimies Liisa Lepälle. 
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Uudenmaan Eläkeläisapuhoitajat 
ry:n sääntömääräinen vuosikokous 
pidetään 23.2.2017 alkaen kello 13.00 
SuPerin ammattiosastojen kokous-
tilassa Itä-Pasilassa, Kellosilta 2 D 
Helsinki. Kutsumme alueemme eläk-
keellä olevat apuhoitajat, perus- ja 
lähihoitajat vuosikokoukseen ja yhtei-
seen toimintaan. 

 

Kutsut

Lähetä kuulumiset osoitteeseen: super-
lehti@superliitto.fi  helmikuun lehteen 
12.1. mennessä ja maaliskuun lehteen 
10.2. mennessä. Kuvan koko vähintään 
300 Kt. Toimituksella on oikeus muo-
kata tekstiä  ja kuvia sekä valita julkaisu-
ajankohta.

Kuulumiset

SuPer-sukkia Iloinen vastaanottaja

yhdistyksen puheenjohtaja 
aune ahopalo
 050 5851 701
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+
ristikkoratkaisu 12/2016

Joulukuun ristikkokisan voitti 
Anki Perkkiö Tohmajärveltä.

Lämpimät onnittelut!

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Marjo Sajantola

Iijokiseudun, Oulun kaupungin ja OYSin ammattiosastot 
järjestivät yhdessä Oulun alueelliset lähi- ja perushoitajien 
opintopäivät 29.-30. syyskuuta. Ammattiosastot valitsivat 
kukin kaksi aktiivia jäsentään työryhmään, joka alkoi työs-
tää opintopäivien ohjelmaa edellisten vuosien palautteiden 
pohjalta. Oli hienoa huomata, että opintopäivien ohjelma 
kiinnosti laajalti ympäri Suomea. Kiitos vielä kaikille osallis-
tuneille. Mahtavaa kun olitte mukana! 

opintopäivä- 
työryhmä

Hämeenkyrön ammattiosaston 648 syyskokous pidettiin 24. 
marraskuuta. Paikkana oli tällä kertaa Hämeenkyrön Nuut-
tila. Perinteisesti paikalla oli yli 50 jäsentä. Kokouksessa 
palkittiin ansioituneet jäsenet liiton kultaisilla ansiomerkeillä 
ja muistettiin 50 ja 60 vuotta täyttäneitä. Tarjottu pikkujou-
luruokailu oli maittava ja pikkupaketti toi iloa. Osasto kiittää 
jäseniään aktiivisesta osallistumisesta syyskokoukseen sekä 
teatteri- ja muihin tapahtumiin. Reipasta alkanutta vuotta 
kaikille ja nautitaan SuPer-seurasta tänäkin vuonna! 

marjo jokinen

Kontiolahdessa koettiin 10. joulukuuta yhteisöllisiä ja mieltä lämmittäviä hetkiä. Meidän neli-
henkinen lähihoitajaopiskelijoista koostuva tiimimme järjesti elämykselliset pikkujoulut Romon 
Perhekodit Oy:n Pihamäen lapsille. Talvinen päivä kului yhteisten pulmatehtävien, ulkona 
reippailun, joulutorttujen tekemisen ja pipareiden koristelun merkeissä. Ohjelmamme ydinaja-
tuksena oli mielenterveyden edistäminen. Lapset saivat käyttää vahvuuksiaan omalla tavallaan, 
ilman kilpailuasetelmaa. Ohjelmaan kuului myös Tunnetontut-niminen osio. Pienet, käsin vir-
katut tontut saivat lasten tunteista kertovat kasvot, heidän itse piirtäminään tietenkin. Mukava 
yhteinen päivämme huipentui lahjojen jakoon, jonka mahdollisti loistava sponsoriyhteistyö 
useiden joensuulaisten yritysten kanssa. Saimme projektistamme uusia näkökulmia opiskeltu-
jen asioiden tueksi, mutta lasten onnistumiset ja aito ilo olivat kuitenkin paras palkinto tiimil-
lemme. Suuri kiitos vielä sponsoreille ja koko Pihamäen porukalle! 

tarja jormanainen, tiina leinonen, jaana ollikainen ja crista räsänen.
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Lähihoitajaopiskelijat järjestivät pikkujoulut Pihamäen lapsille
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leet samaa mieltä jokaisesta asiasta. Ymmärrämme toisiamme 
ennen kuin toinen on puolta sanaa sanonut.” 

heidi ninasta:
”Naurusta ei meinannut tulla loppua, kun kuulin tämän uu-
simman yllärin, että Nina on sotkenut meidät johonkin leh-
tijuttuun! Olin ilahtunut ja hämmentynyt, mutta ennen kaik-
kea tosi otettu. 

Nina on persoona-
na niin avoin kuin avoin 
voi olla. Hän on puhelias, 
suoraviivainen, toimelias, 
idearikas ja kova naura-
maan. Nina ei paljoa mieti 
turhia, eikä murehdi asioi- 
ta kuten minä.  

Alkuun meitä yhdisti-
vät samanlaiset ajatukset 
työstä. Nina on hoitajana perusteellinen ja huolellinen. Hän 
ei koskaan rutise raskaista listoista, vaan tuntuu selviytyvän 
vaikka minkälaisista työmääristä. Stressinsietokyky on lähes 
rajaton. Nina on asiakkaita kohtaan ystävällinen ja empaat-
tinen, mutta kuitenkin sellainen ilopilleri, että hän on hoita-
jana tosi pidetty. Nina omistautuu työlleen. Hän hoitaa asiat 
loppuun, ilmaisee rohkeasti epäkohdat, tekee ehdotuksia ja 
pyrkii kehittämään työtä. Hän on myös kunnianhimoinen ja 
tahtoo kehittyä työssään.

Vapaa-ajalla meillä on 
ollut monta hauskaa bile- 
iltaa. Sitten on ollut likko- 
jenlenkki, Bikinikuntoon- 
ryhmä ja vissykuuri. Meil- 
lä on ikuinen laihdutus- 
projekti meneillään. Ker- 
ran videoimme yhdelle 
työkaverille ruokatauolla 
Aikuinen nainen -esityksen, jossa laulettiin. Soittimina oli 
nitojat.  Hulluttelut tauoilla auttavat jaksamaan arjessa ja niil-
lä osin raskailla asiakaskäynneillä.  

Tunnemme Ninan kanssa toisemme läpikotaisin. Hänes-
tä on tullut minulle korvaamattoman tärkeä, rakas ystä- 
vä.”.

nina heidistä:
”Heidi on maailman parasta seuraa töissä ja vapaa-ajalla. 
Hän on tukena niin iloissa kuin suruissakin, ja jokapäiväi-
set puhelut auttavat jaksamaan hektisessä, koko ajan muut-
tuvassa työssä. Hyvä työkaveri tekee huonostakin päiväs-
tä hyvän.   

Tutustuimme Heidin kanssa, kun tulin opiskelijana kesä-
töihin Pohjois-Nokian kotihoitoon. Emme kumpikaan muis-
ta tarkasti, milloin tuttavuus syveni ystävyydeksi. Jossakin vai-
heessa vain huomasimme, että olemme samalla aaltopituu-
della. Tuli mieleen, että tuon naisen kanssa olisi hauska läh-
teä bilettämään!    

Myöhemmin siirryin Nokialla töihin toiseen kotihoidon 
tiimiin. Ystävyytemme ei katkennut, vaan päinvastoin vahvis-
tui. Heidi on luonteeltaan yhtä hullu kuin minä, joka asiassa 
heti täysin rinnoin mukana. Minä en muista stressata mistään 
ja se piirre onkin ainoa asia, joka meidät erottaa. Olen hul-
dahuoleton, Heidi taas toinen ääripää. Olipa kyse sitten ko-
ti- tai työasioista, niin minä teen kaikkeni, että Heidi unoh-
taa murehtimisen. Huumorin avulla selvitään kaikesta! Jo-
kaisen yhteisen reissun jälkeen muistoille nauretaan aina seu-
raava viikko. 

Työssään Heidi on luotettava, ahkera ja iloinen. Kun Heidi 
käy asiakkaan luona, niin tietää varmasti, ettei mikään hom-
ma jää puolitiehen. Asiakkailta tulee vain hyvää palautetta 
Heidin iloisesta ja piristävästä luonteesta. Töissä olemme ol-

HOMMA EI JÄÄ PUOLITIEHEN

ANNA KIITOS KOLLEGALLE
Tällä sivulla välitämme kiitoksia ja kehuja työkavereille.  

Kenestä sinä haluat kertoa?

Nina Huhtala, 33, ja Heidi Berg, 37, työskente-
levät Nokian kotihoidossa. He ovat tunteneet 
toisensa viisi vuotta.

  kirsi väisänen, lahti: Liisa Ran-
talalle paljon kehuja. Empaattinen, 
toisista välittävä ihminen, joka 
hoitaa asiakkaansa suurella sydä-
mellä. Hän ottaa työkaverinsa aina 
huomioon, on auttavainen ja am-
mattitaitoinen ihminen!

   marja-liisa vainio, espoo: Ke-
hut kaikille ihanille työkamuilleni, 
joita on useampiakin. On aina ilo 
tehdä töitä hyvien tyyppien kans-
sa. Kiitos! Teidän kanssa jaksaa. 
Terkkuja PMS os 3D.

Ninan ja Heidin tarina käynnistää SuPer-lehdessä uu-
den sarjan, jossa kehutaan ja kiitetään hyvää työtove-
ria. Kehu vaikka toista hoitajaa tai jotain muuta työyh-
teisösi jäsentä. Yllätä työkaverisi iloisesti ja kerro meil-
le, miksi juuri sinun kollegasi on kiitoksen arvoinen? Lä-
hetä kehut sähköpostilla super-lehti@superliitto.fi.
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LUONNOSSA
Markku Pirttimaan kuvia ja kertomuksia

LAPINPÖLLÖ

Sain vinkin naapuripitäjässä asustelevasta lapinpöllös-
tä. Päätin käydä kurkkaamassa. Oikotien kanssa kävi 
kuin yleensäkin minulle. Teutaroin metsäautoteillä 
tunteja umpihangessa ja eksyksissä. Päätin ajella ko-
tiin ja yrittää toisena päivänä uudestaan. Kotipihan 
koivussa minua odotti lapinpöllö.

Pöllöjä pidetään viisauden vertauskuvana ja lapinpöllö vie 
mielestäni voiton tuossa vertailussa. Vaikka se on painoltaan 
vain puolet huuhkajasta, niin se on miltei saman kokoinen. 
Tuuhea höyhenistö ja suuri pää korostavat sen kokoa. Pienet 

keltaiset silmät seuraa-
vat ympäristöä tarkasti.

Lapinpöllön saa-
listustaito on usko-
matonta katseltavaa. 
Talvella se istuu pel-
lon laidalla ja kuunte-
lee myyrien ääntelyä. 
Paikannettuaan saa-
liin suunnan pöllö lä-
hestyy äänettömin sii-
veniskuin myyrää. Se 
roikottaa itseään hetken saaliin yläpuolella, kunnes sukeltaa 
hankeen. Jopa puolimetriseen nietokseen jää pieni reikä ja 
hangen pinnalle siivenjäljet kuin enkelikuvioksi. 

Soidinaikana keväällä saattaa kuulla erittäin matalaa, se-
kunnin välein toistuvaa, loppua kohden vaimenevaa puhkun-
taa. Ääni kantaa hyvissäkin olosuhteissa vain puoli kilometriä. 

Lapinpöllöä tavataan pääasiassa Pohjois-Suomesta Pohjois-
Karjalaan ulottuvalla alueella vanhoissa metsissä. Satunnaises-
ti sitä tavataan muuallakin Suomessa Tunturi-Lappia lukuun 
ottamatta. Se pesii vanhoihin haukanpesiin tai paksujen kan-
tojen syvennyksiin. Pesiä on tavattu myös muurahaiskeoista 
tai kallionkielekkeiltä. Pöllö munii huhti-toukokuussa 3–6 
valkeaa munaa. Naaras hautoo niitä koiraan ruokkimana noin 
kuukauden. Kuoriuduttuaan poikaset pysyttelevät pesässään 
vielä kuukauden. Ennen kuin ne oppivat lentämään, ne kii-
peilevät lähistöllä puiden oksilla tai taapertavat sammalikos-
sa. Lentämään ne oppivat puolentoista kuukauden ikäisinä.

Lapinpöllön pesintää ei kannata häiritä. Naaras saattaa hyö-
kätä pesää lähestyvän ihmisen kimppuun. Viirupöllön tavoin se 
iskee kyntensä pahaa-aavistamattoman lähestyjän päänahkaan. 

Pihallamme istuskellut lapinpöllö asusteli koko talven lä-
hipeltojen reunamilla. Kymmenet saalistuskuopat aamuisil-
la puhtailla hangilla kertoivat pöllön voivan hyvin. Keväällä 
olin kuulevinani toisenkin pöllön tulleen maisemiin. Ehkäpä 
niiden poikaset yllättävät minut ilmestymällä pihapiiriin..

 www.pirttimaa.fi 
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superin ammattiosastojen puheenjohtajat eri puolilta maata kommentoivat lehden aiheita.

liedon seudun
ammattiosasto

HARMAA YLITYÖ ONGELMANA
Liedon seudun ay-rintamalla on vii-
me aikoina käyty vääntöä liiton laki-
miesten avustuksella. Harmaa ylityö on 
esillä, koska työnantaja antaisi ylitöistä 
korvausta tunti tunnista.

– Harmaa ylityö onkin täällä suu-
rin ongelma, Liedon seudun ammat-
tiosaston puheenjohtaja Leena Nurmi 
kertoo.

Myös työnkiertoon ohjaaminen on 
ollut ongelmapaikka.

– Työntekijät ovat tässä pakotetus-
ti joutuneet menemään oman muka-
vuusalueensa ulkopuolelle.

Leena Nurmi toimii kolmatta vuot-
ta 375-jäsenisen ammattiosaston pu-
heenjohtajana.

– Kantapään kautta tähän tehtävään 
on oppia tullut, vaikka ovat liiton kou-
lutuksetkin olleet hyviä. Esimerkiksi 
aluksi vaihdoimme vain puolet hallituksesta, vaikka sääntöjen mukaan koko halli-
tus olisi pitänyt vaihtaa.

Nurmi valmistui lähihoitajaksi vuonna 1997. Sitä ennen hän kuului hotelli- ja 
ravintola-alan liittoon. Työpaikka löytyy nykyään Liedon Amandakodista muisti-
sairaiden parista.

Kun Nurmi valmistui lähihoitajaksi, hän joutui jopa perustelemaan osaamistaan 
vanhoille perushoitajille. Tämä ei haitannut uudessa ammatissa.

– Päivääkään en ole katunut alan vaihtoa enkä päivääkään ole ollut lähihoitaja-
na työttömänä. Olen siis erittäin tyytyväinen alanvaihtaja. Ei ole kahta samanlais-
ta työpäivää. Työpaikka on melkein kuin koti, kun vanhusten kanssa elää arkea.

Ammattiosastossa on jäseniä Liedon lisäksi Kaarinasta, Sauvosta, Marttilasta ja 
Koskelta. Yksityispuolella työskenteleviä on muutamia kymmeniä.

– Olen koittanut tuoda SuPeria joka puolella näkyville, jotta jäsenet voisivat luot-
taa siihen, että ammattiyhdistys ja liitto toimivat heidän tukenaan. 

Päättäjiltä Nurmi toivoo ymmärrystä, jotta hoitajat saisivat ottaa osaamisensa 
käyttöön ilman turhia hierarkioita. Superilaisia hän kannustaa pitämää puoliaan 
kaikissa asioissa ja olemaan ylpeitä ammattitaidostaan ja koulutuksestaan..

jukka järvelä

Mitä haluaisit tietää sotesta?  s. 6
Miten ihmeessä yhdenvertainen 

mahdollisuus palveluihin voi onnis-
tua? Kuulun itse sote-valmistelun yt-
ryhmään. Olen siis todella syvällä sote-
sopassa!

Mietitkö jo eläkeasioitasi?  s. 8 ja 24
Olen miettinyt pari viime vuotta 

osa-aikaeläkettä. Hoitotyön tiimellyk-
sessä paikat ovat menneet retuperälle. 
68-vuotiaaksi asti en jaksa.

Mikä on vaikeinta lapsen kasvattami-
sessa?  s. 28

Vaikeinta on saada lapselle hyvä ja 
terve itsetunto sekä luottamus omiin 
kykyihinsä. Kannustava kasvattaminen 
on vaikeaa, kaiken muun lisäksi.

Saako vanhus olla villi ja vapaa? 
 s. 30

Saa. Itsekin olen sellaisessa paikassa 
töissä, jossa heitä on.

Onko hoitajien luonteessa jotain yh-
teistä?  s. 44

Ihmisläheisyys ja hoivavietti pitävät 
meitä työssä. Hyvällä hoitajalla on nä-
mä puolet.

Luetko sarjakuvia? Mikä on suosik-
ki?  s. 46

Lehdestä luen ne melkein ensimmäi-
senä. B. Virtanen ja Kamala luonto ovat 
suosikkeja.

Oletko taiteen ystävä?  s. 54
Olen. Käyn museoissa, konserteis-

sa, teatterissa ja näyttelyissä. Vanhusten 
kanssa lauletaan, askarrellaan ja maala-
taan, mutta itsekin harrastan näitä va-
paa-ajalla.

Pidätkö laivaristeilyistä isoilla risteily-
laivoilla?  s. 67

Käymme avopuolison kanssa laivoil-

la tanssimassa. Ammattiosastomme te-
ki juuri retken Tallinnan joulua katso-
maan.

P.S.

Alan vaihto lähihoitajaksi oli Lee-
na Nurmelle nappivalinta.
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Utmaningar finns till  
för att lösas

årdreformen, statens och 
kommunernas penning-
brist, massarbetslöshet 
och osäkerhet inför fram-
tiden. Framtidsutsikterna 
ansätter nu många och 

inte heller vårdarna undgår de här ofta 
otrevliga nyheterna. Har vi längre nå-
gon annan möjlighet än att fundera på 
vem som blir den som får släcka lju-
sen efter oss?

Jag kommer att tänka på historien 
om de två grodorna som ramlade ned 
i ett stort mjölkkärl. Efter att ha sim-
mat omkring ett tag i mjölken konsta-
terade den ena grodan att det här kla-
rar jag aldrig, och slutade simma. Gro-
dan drunknade, men den andra fort-
satte ihärdigt att simma. Efter en lång 
stund började mjölken tjockna och för-
vandlades till slut till smör. Grodan slu-
tade simma och efter att ha vilat sig ett 
ögonblick på smöret hoppade den bort 
från mjölkkärlet.

SuPervårdarna och deras egen intres-
sebevakare SuPerförbundet har upplevt 
många hårda utmaningar under de se-
naste åren och det finns fortfarande all-
deles tillräckligt med utmaningar in-
om synhåll. Ibland ser det visserligen 
ut som om vi är de enda oliktänkarna. 
I andras ögon visar vi oss som käring-
en mot strömmen, men själva ser vi oss 
som laxar som stiger uppströms.

Den stora utmaningen den här vin-
tern och våren är att få de nya kommu-
nala beslutsfattarna att binda sig vid så-
dana tankar som har betydelse för vår-
darnas arbete. Personaldimensionering-
arna, vårdarnas krafter, rättvisa löner, 
tryggande av den professionella kompe-
tensen och många förebyggande hand-
lingsmodeller hör till de utmaningar 
och de mjölkkärl vi nu plaskar i. I de 
här sakerna har SuPervårdarna också 
grundliga kunskaper. En viktig uppgift 
för oss är att nu få de kommande kom-
munala beslutsfattarna att engagera sig 
i samma saker.

SuPer deltar på våren tillsammans 
med några andra fackförbund och med 
organisationer i den tredje sektorn som 
sysslar med att främja hälsan i hälsopro-
jektet Yksi elämä - Ett liv. Syftet med 
det här projektet är att sporra männis-
korna att bättre ta hand om sig själva 
och att styra de kommunala beslutsfat-
tarna att fatta beslut som bättre främ-
jar kommuninvånarnas hälsa. Med 
hjälp av kampanjen ges alla kom-
munalvalskandidater exempel på 
handlingsmodeller som främjar 
hälsan och sparar kommunernas 
pengar. De kommunala beslu-
ten har stor betydelse för hur 
kommuninvånarna och vår-
darna mår.

SuPer öppnar i slutet av 

januari egna webbsidor om kommu-
nalvalet. Vi vill påverka så att barn, sju-
ka och äldre samt deras vårdare får till-
räcklig uppskattning och uppmärksam-
het i kommunernas och de komman-
de landskapens beslutsfattande. Vi vill 
trygga tillräckliga personaldimensione-
ringar, mindre gruppstorlekar och för-
nuftiga handlingsmodeller, där man 
utnyttjar vårdarnas hela professionella 
kunnande..

SUPERSVENSKA
Översättningar Eva Wahlström

DEN STORA UTMANINGEN ÄR ATT FÅ 
KOMMUNALA BESLUTSFATTARNA ATT 

BINDA SIG VID SÅDANA TANKAR SOM HAR 
BETYDELSE FÖR VÅRDARNAS ARBETE.

utvecklingsdirektör jussi salo

V
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LEDARE

leena.lindroos@superliitto.fi

Förtroende stöder
produktiviteten

ihlajalinnas vd Aarne Aktan besökte i början av de-
cember på inbjudan av SuPers Stina Asunmaa bo-
endeserviceenheten i Lukkarinhovi i Alavus, som 
hör till koncernen. Han gjorde en arbetsdag där 
och satte sig in i de praktiska göromålen. Aktan 
konstaterar att man inte kan tänja på en vårdares 

ryggskinn, utan det viktiga är hur man organiserar arbetet. 
Han understryker att produktiviteten i verksamheten blir bätt-
re när yrkesutbildade med mindre lön kan fatta stora beslut. 
Aktan ger vårdarna ansvar, exempelvis så att när närvårdarna 
och primärskötarna kan och får fatta beslut om läkemedelsbe-
handling är organisationen i skick.

Pihlajalinnas vd betonar också förtroendets kraft: om man 
litar på människor är människorna i allmänhet värda förtro-
endet. Förtroende är ett effektivare medel än kontroll när det 
gäller att skapa en grund på vilken också produktiviteten kan 
byggas upp.

Finlands jubileumsår 2017 har inletts. I SuPertidningen be-
tyder det stabilitet. Vi fortsätter att redigera medlemstidning-
en utan större omvälvningar. Vi har redan under ett drygt år 
erbjudit en elektronisk berikad faksimiltidning som alternativ 
till papperstidningen. Till den har vi bifogat länkar till bak-
grundsmaterial, bildkollage och videor. Vi hoppas att allt flera 
superiter också hittar den elektroniska tidningen och blir in-
tresserade av att följa oss i sociala medier. 

Ingen av våra bekanta artikelserier avslutades vid det här 
årsskiftet. I stället startar vi två nya och båda börjar i det här 
numret. Första delen av den 12-delade serien om småbarns-
fostran behandlar reformen av planen för småbarnsfostran, 
som trädde i kraft vid årsskiftet. Den andra serien förmedlar 
hälsningar från er. Den har rubriken Anna kiitos kollegalle och 
berättar vad det är fråga om. Vem på din arbetsplats är värd ett 
tack – berätta om honom eller henne och vi berättar för de an-
dra. I det här numret ger närvårdarna Nina Huhtala och Hei-
di Berg ett tack till varandra. Om dem och om den nya serien 
får du läsa mer på sidan 73. .

P

Syftet med tävlingen är att lyfta fram åldringsvård av hög kvalitet.  
Delta genom att berätta vad god åldringsvård innebär på er  

arbetsplats. Beskriv vad god åldringsvård består av och motivera  
varför just er arbetsgrupp skulle vara berättigad till detta hederspris.

Delta – du kan vinna
1500 € till din arbetsplats
La Carita stiftelsen delar för tjugonde gången ut ett hederspris  

på 1500€ för arbete inom äldreomsorgen på SuPers  
svenskspråkiga studiedagar i april år 2017.

Ansökningstiden är 1.12.2016–15.1.2017 på nätet på adressen  
https://my.surveypal.com/lacarita17sv. Om länken inte går att öppna  
kan du kopiera adressen och bifoga till adressfältet. Tillägsuppgifter:  

Sara Simberg: sara.simberg@superliitto.fi, tel. 09 2727 9197.

FTFC bekymrar sig över
ungdomsarbetslösheten
TFC:s ordförande Antti Palola är bekymrad över arbetslös-
heten bland ungdomar och över att de unga diskrimineras på 
arbetsmarknaden.

– Vi måste skärpa åtgärderna för att sysselsätta ungdo-
marna. Jag föreslår att vi med tanke på nästa avtalsperiod re-
der ut branschvis hur vi kan göra det lättare för de unga att 
komma in på arbetsmarknaden och främja deras inlärning 
på arbetsplatsen. Hittills har det ingåtts avtal om att syssel-
sätta ungdomar inom flera avtalsbranscher och det här måste 
fortsättas. Sysselsättningen av unga får emellertid inte inne-
bära en lönerea.

Palola tycker att det är viktigt att gjuta framtidstro i de 
unga.

– Ungdomarna måste kunna lita på att samhället ser till 
dem. Av den här orsaken avvisar FTFC motionen om pen-
sionsindex. Det pensionslöfte som getts de unga får inte bry-
tas, inte heller får vi vilseleda pensionärerna med löften om att 
en ändring av index motverkar pensionärsfattigdom.

Inom FTFC tror vi inte att den nya arbetsmarknadsmo-
dellen, Finlands modell, blir klar innan nästa arbetsmark-
nadsomgång..
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DEN STORA 
FÖRÄNDRINGEN OROAR

text minna seppä

 Vad bekymrar i vårdreformen? Vi frågade SuPeraktiva 
i Vasa, Helsingfors och Lahtis. 

Vårdreformen diskuteras på arbetsplatserna. Vi frågade SuPer-
förtroendemännen vad som bekymrar dem och medlemmar-
na i de kommande förändringarna. 

Frågorna ställdes av ordföranden för fackavdelningen vid 
Helsingfors stads socialväsende Hannele Hyvönen, ordföran-
den för Vasa fackavdelning Marja Isomöttönen och SuPer-hu-
vudförtroendemannen vid Päijänne-Tavastlands välfärdssam-
kommun Tuula Nieminen.

På frågorna svarade intressebevakningsdirektör Anne Sainila-
Vaarno, AS-V, och utvecklingsdirektör Jussi Salo, JS, vid SuPer. 

LÖNESÄTTNINGEN DISKUTERAS PÅ ARBETSPLATSERNA
Kommer lönen också efter vårdreformen rätt dag på kon-
tot, och är rätten till lång semester oförändrad?

AS-V: Vi hoppas att arbetsgivarna förbereder sig på föränd-
ringarna i så god tid att det inte uppstår störningar i löneutbe-
talningen. Vi vet ännu inte vilka kollektivavtal de kommande 
arbetsgivarna iakttar. SuPer utgår från att de nya avtalen grun-
dar sig på de nuvarande och att de långa semestrarna kvarstår.

Om och när ett helt landskap är arbetsgivare, hur kan man 
bedöma arbetets kravnivå så att den är gemensam för alla? 

AS-V: Vi vet ännu inte om lönen också i de kommande 
kollektivavtalen bestäms enligt en bedömning av arbetets krav-
nivå. Ifall man följer det nuvarande systemet också i fortsätt-
ningen är varje serviceinrättning och vårdbolag en självstän-
dig arbetsgivare, som gör bedömningar av arbetets kravnivå.

Görs det en löneharmonisering? 
AS-V: Harmoniseringen av löner baserar sig på lagstift-

ningen om likabehandling, den ska alltså göras. Vi förhand-
lar om harmoniseringen.

Vad ska man skriva under punkten arbetsplats när man 
skriver nya arbetsavtal? Är det i framtiden hela landskapet? 

AS-V: Arbetsgivaren torde sträva efter en så omfattande ar-
betsplats som möjligt. Det är en fråga som man ska förhandla 
om, och arbetstagaren bör sträva efter ett arbetsområde som 
passar honom eller henne själv.

Hur går det med det så kallade mommotillägget i eventu-
ella flytt till bolag? 

AS-V: Här vet vi heller inte i det här skedet vad avtalet i 
framtiden innehåller. Om de nuvarande avtalen gäller fort-
sätter mommotillägget så länge anställningen är i kraft. Med 
mommotillägg avses ett årstillägg.

PÅVERKNINGSMÖJLIGHETER OCH ÖVERVAKNING 
INTRESSERAR
Blir det kvar några vårdtjänster för kommunen att pro-
ducera?

JS: Inom vårdsektorn får kommunerna enbart producera 
småbarnsfostran och inom bildningssektorn eventuellt upp-
gifter inom elevvården, i praktiken skolkurators- och skol-
psykologtjänster.

Om alla de som nu arbetar inom vården inte övergår till 
landskapsbolag, kommer deras arbetsplatser att bestå?

JS: Landets regering har lovat att vårdtjänsterna överförs 
på landskapens ansvar. De kommer inte att bolagisera all sin 
verksamhet, utan bara en del. 

Löftet om att arbetsplatserna bevaras kan alltså uppfyllas. 
En stor fråga är emellertid vad som händer med anställningar 
på viss tid. De här oroar vi oss för som förbund.

AS-V: Alla som arbetar inom social- och hälsovården så att 
uppgifterna till 50 procent består av social- och hälsovård flyt-
tar genom övergång av verksamhet till den nya arbetsgivaren. 

På lång sikt kan vi inte med säkerhet lova att arbetsplatsen 
består. Förändringen för säkert med sig nya organisationsför-
ändringar och omorganisering av uppgifterna.

Hur kan personalen påverka vårdreformen? 
JS: Lagen om samarbete mellan kommunala arbetsgivare och 

arbetstagare säger att i samarbetet mellan arbetsgivaren och per-
sonalen behandlas åtminstone ärenden som gäller sådana för-
ändringar i organiseringen av arbetet och kommunens service-
struktur samt i andra liknande situationer, exempelvis vårdrefor-
men, som har betydande konsekvenser för personalens ställning. 

Beslut som gäller arbetstagarna  fattas emellertid också på 
politisk nivå och i landskapsstyrelsen. 

Det är viktigt att personalens representanter använder si-
na påverkningsmöjligheter i olika arbetsgrupper kring vård- 
och landskapsreformen..
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Pensionsreformen 
trädde i kraft
text marjo sajantola

Pensionsreformen påverkar pen-
sionen för alla superiter som är 
födda 1955 eller senare. I början 
av året trädde också Pensionslagen 
för den offentliga sektorn i kraft, 
OffPL.

Största delen av superiterna har om-
fattats av Lagen om kommunala pen-
sioner och de övergick i början av året 
till att omfattas av OffPL. I den fören-
as kommunernas, statens, den evange-
lisk-lutherska kyrkans och FPA:s pen-
sionslagar. Pensionsärendena för den 
personal som omfattas av lagen sköts 
av Keva.

SuPers intressebevakningsdirektör 
Anne Sainila-Vaarno är medlem i Kom-
munernas pensionsförhandlingsgrupp. 
Gruppen hade bland annat som upp-
gift att anpassa de nya bestämmelserna 
i det pensionsavtal som centralorganisa-
tionerna förhandlat fram till pensions-
lagstiftningen för den offentliga sek-
torn. Sainila-Vaarno påpekar att de nya 
formuleringarna i huvudsak inlemma-
des bra, men man var av olika åsikt om 
höjningen av den yrkesbaserade pen-
sionsåldern.

– I centralorganisationernas avtal 
har man inte kommit överens om att 
höja de yrkesbaserade pensionsåldrar-
na. När det fortsatta arbetet inleddes 
blev det klart att också de kommer att 
höjas i detta sammanhang. Trots mot-
ståndet från alla organisationer drev 
ministeriet hela tiden på ärendet, ock-
så höjningen av de yrkesbaserade pen-
sionsåldrarna, och arbetsgivarsidan ha-
de till och med velat höja dem mer än 
vad pensionsavtalet för de övriga kräv-
de.

Sainila-Vaarno fortsätter att arbets-

tagarorganisationerna lämnade in en 
avvikande åsikt i behandlingen. Hon 
var själv med under riksdagens höran-
de och förklarade situationen i fråga 
om den yrkesbaserade pensionsåldern. 
Ärendet fördes också till behandling i 
grundlagsutskottet. 

– Där fick vi emellertid ett negativt 
beslut. Vi gjorde allt vad vi kunde med 
tanke på situationen. Riksdagen stif-
tar lagar. Höjningen av den yrkesbase-
rade pensionsåldern berör några hund-
ra superiter.

PENSIONSREFORM VID ÅRSSKIFTET
Pensionsreformen som trädde i kraft i 
början av året påverkar inte pensioner-
na för de nuvarande pensionstagarna. 
De deltidspensioner som nu ska beta-
las ut fortsätter normalt och förutsätt-
ningarna för att betala ut pensionerna 
är oförändrade. Inkomstgränserna för 
deltidsarbete bestäms såsom förut. 

Invalidpensionen och delinvalid-
pensionen kvarstår, och inga ändringar 
väntas i kriterierna för deras beviljande. 
Tilläggsdagarna, den så kallade arbets-
löshetsslussen, kvarstår. 

Info om de förändringar som refor-
men medför har redan delats ut i många 
medier, men kärnfrågan är att pensio-
nens nedre åldersgräns stiger gradvis. 
Man kan ännu inte förutspå hur högt 
den slutligen stiger, för den binds till 
den förväntade livstiden.

För varje åldersklass räknas dessut-
om en målpensionsålder, som är högre 
än den lägsta pensionsåldern. 

Målpensionsålder innebär en ålder 
när pensionsbeloppet ungefär skul-
le motsvara den pension som man ha-
de fått i den lägsta pensionsåldern ut-

an den minskning som livstidskoeffi-
cienten orsakar. Livstidskoefficienten 
bestäms för det år när respektive ål-
dersklass fyller 62 år. Den livstidsko-
efficient som nu har fastställts gäller ål-
derspensionerna enligt arbetspensions-
lagarna för den åldersklass som är född 
1955. Livstidskoefficienten minskar 
månadspensionen med 3,7 procent. 

PENSIONERNA I VÅRDREFORMEN 
När tidningen går i tryck har Sipiläre-
geringens proposition om valfrihet än-
nu inte offentliggjorts. Anne Saini-
la-Vaarno påpekar att om den tjäns-
temannaberedning som man nu kän-
ner till blir slutgiltig kan den medföra 
talrika privata företag inom vårdbran-
schen och splittra arbetsgivarfältet. Ut-
maningarna ökar inom intressebevak-
ningen.

Landskapen och landskapens servi-
ceinrättningar är i fortsättningen med-
lemsorganisationer i Keva, och arbets-
tagarna är automatiskt Keva-försäkra-
de. De vårdbolag som serviceinrätt-
ningarna har grundat kan välja tjäns-
ter av Keva eller av de privata pensions-
bolagen.

– Med tanke på intressebevak-
ningen är det viktigt hur det går med 
den offentliga sidans pensionsförmå-
ner under förändringen, säger Sainila-
Vaarno.

Hon fortsätter att den bästa infor-
mationen om den egna pensionen får 
var och en av Keva, och inom den pri-
vata sektorn av det egna arbetspen-
sionsbolaget. På webbplatsen pensions-
reformen.fi finns det detaljerad infor-
mation och svar på de vanligaste frå-
gorna..
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