
SUPER 3 /2015  1 

Päiväkoti- 
kertomuksissa

Lapsi kaipaa
leikkivän  
aikuisen  

seuraa

SUPER 3/2015 MAALISKUU     
PERTTI KURIKKA MUUTTI MIELIKUVIA • LAPSI KAIPAA LEIKKIVÄÄ AIKUISTA • INFEKTIO-OSASTON ARKEA • NIVELRIKKO KIUSAA • OPINTOPÄIVÄT • LAPSET HOITAVAT VANHEMPANSA MONGOLIASSA

3 / 2015

PERTTI KURIKKA
MUUTTI MIELIKUVIA



2  SUPER 3 /2015 

3 Pääkirjoitus 4 Ajankohtaista 5 Puheenjohtajalta 6 Soten toinen kierros 8 Selvityshanke jatkuu  
9 Työrauhaneuvottelut kariutuivat 10 Kotihoidon tilanne Helsingissä 12 Maaliskuun lyhyet 13 Näin vastattiin, 

lehtikatsaus 14 Lähi- ja perusruokaa: fetalla maustettu uunilohi 16 Eija Sunnarin työpäivä 21 Äänien kuuleminen 
luultua yleisempää 22 Lasten kertomuksia päiväkotiarjesta tutkittiin 26 SuPer somessa  

28 Ammatilliset opintopäivät Tampereella 29 La Carita -tunnustuspalkinnot 30 Opintopäivien luentoaiheita  
34 Sirkka-Liisa Kivelän kolumni 35 Pieniä iloja 36 Lapset kannattelevat vanhuksia Mongoliassa 40 Tuki- ja 

liikuntaelinsairaudet: nivelet 42 Tätä on toivottu: suun terveys 44 Hyvä hoitaja ryhtyy toimeen 45 Palasia sieltä 
täältä 46 Nyt liikkumaan – sarja päättyy 48 Kuntoutuskodissa opetellaan arjen taidot 53 Ajankohtaista 

yksityissektorilta 54 Edunvalvontayksikkö tiedottaa 56 Superristikko 57 Lähihoitaja Kähönen, Paras juttu 
58 Pertti Kurikan Nimipäivien vinkit hoitajille 62 Jäsenyksikön palvelukortti 63 Siskon pakina  

64 Työttömyyskassa tiedottaa 71 Kuulumisia 74 Luonnossa 75 P.S. Seinäjoelta

maaliskuu

2  SUPER 3/ 2015 

Suomen kohutuin 
bändi ei kainostele 
pätkääkään!58Perushoitaja Eija Sunnari 

tarvitsee laaja-alaista 
ammattitaitoa infektio-osastolla.16

Mongolialaisen  
Darisuremin  
arjen apuna  
ovat lapsenlapset. 

36

Päiväkotilasten inhokit 
ovat komentelu ja 
päiväunet.22

SISÄLLYS 3/2015



SUPER 3 /2015  3 

62. vuosikerta 

Tilaushinta 56 €/vuosi 

Aikakauslehtien Liiton jäsen

julkaisija

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Ratamestarinkatu 12

00520 Helsinki

Fax 09 2727 9120

päätoimittaja

Leena Lindroos 09 2727 9174

taittava toimittaja

Jukka Järvelä 09 2727 9178 

toimittajat

Henriikka Hakkala 09 2727 9177

Minna Lyhty 09 2727 9176

Marjo Sajantola 09 2727 9173

Sonja Kähkönen opintovapaalla

vierailevat kirjoittajat

Hannele Korhonen, Katri Kovasiipi,  

Antti Vanas, Susanna Vilpponen

kannen kuva

Pertti Kurikan kuvasi Jukka Järvelä

ulkoasu

Eyekraft Oy ja Jukka Järvelä

painos

89 800

ilmoitukset

Katriina Alfa 09 2727 9298

osoitteenmuutokset

Jäsenet: jäsenrekisteri 09 2727 9140

Tilatut: toimitus 09 2727 9298

kirjapaino

ISSN 0784–6975

Painotuote

SUPER

KUINKA KÄVI?

PÄÄKIRJOITUS

K

leena.lindroos@superliitto.fi

eravan taidemuseon Sinkan ulkoseinästä hehkuu kauas kirk-
kaanpunainen, iso juliste. Siinä punaisella pohjalla punaisessa 
puvussa esiintyy punk-yhtye Pertti Kurikan Nimipäivien nimi-
henkilö Pertti Kurikka. Julisteeseen valikoitu kuva huokuu ar-
vokkuutta. Se mainostaa taidemuseossa esillä olevaa näyttelyä 
Kuka painoi nappia, herra Holbein? Kuvat ovat valokuvaaja Pek-

ka Elomaan ja työpaja Lyhdyn työryhmän käsialaa. Ne jäljittelevät renes-
sanssiajan henkeä ja niissä kukin kuvattava esiintyy omana ihmisenään. 
Pertti Kurikka yhtyeineen on ollut alkuvuonna reippaasti julkisuudessa 
euroviisuehdokkuutensa ansiosta. Jo sitä ennen nelikko on tullut tutuik-
si muun muassa palkitusta dokumentista Kovasikajuttu. He ovat esillä 
myös tässä meidän lehdessämme. Lehden lähtiessä painoon emme vie-
lä tiedä, onko yhtye valittu Suomen edustajaksi Eurovision laulukilpai-
luun. Toivon että on, mutta on tai ei – joukko on raivannut tietä kehi-
tysvammaisten henkilöiden tasa-arvoisen kohtelun puolesta siihen mal-
liin, että yksi voitto on jo saavutettu.

Uutisemme sote-ratkaisusta on kirjoitettu sekin juuri ennen lehden 
painattamista. Tässä vaiheessa perustuslakivaliokunnan tyrmäämä esi-
tys on lähdössä korjattuna perustuslakivaliokunnan toiseen käsittelyyn. 
Tilanne on siis saattanut muuttua uutisoimastamme käsittelyn myötä. 
Huhtikuun numerossa kerromme, saatiinko ratkaisu valmiiksi nykyedus-
kunnan istuntokauden aikana.

Tässä numerossa päätämme kuntoneuvoja Maarit Mäkisen Nyt liik-
kumaan -juttusarjan. Sarjahan käynnistyi kaksi vuotta sitten ja liikkeel-
le lähdettiin ilman paineita sohvalla selällään maaten. Sarjassa julkais-
tiin 44 sivua ohjeita ja kannustusta oman kunnon pohtimiseen ja ko-
hentamiseen. Ohjeet ovat olleet konkreettisia, ja ison osan niistä toimi-
tuksemme testasi tekstejä oikolukiessaan. En keksi, mitä keskivertoliik-
kujan ulottuvilla olevia liikuntamuotoa sarja ei olisi käsitellyt. Tarttuiko 
liikunnan ilo ja innostus? Löytyikö joku uusi laji tutumpien ohella aktii-
vikäyttöön?  Sitä toivomme!.
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  Tehdä ammattiosaston vuosikertomus ja tilinpäätös ja kutsua kevät- 
kokous koolle.

  Tutustua Lääkehoidon teemapäivään www.laakehoidonpaiva.fi.

  Osallistua jäseniltaan.

  Tarkastaa, että jäsenmaksut ovat kunnossa.

  Ilmoittaa jäsenyksikölle, jos jäsenyyteesi on tullut muutoksia: äitiys-
loma, sairausloma, eläke, opiskelu tai työtön.

  Siirtää kellot kesäaikaan 29. maaliskuuta.

AJANKOHTAISTA
Uusimmat kannanotot ja
muistamisen arvoiset tapahtumat

Kalenteri

maaliskuu

nyt on aika

4.–5.3. 

9.–13.3. 

11.3. 

16.–20.3. 

18.–19.3.

19.3. 

24.–25.3. 

26.–27.3.

27.3. 
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huhtikuu

8.4. 

10.–12.4. 

15.4. 

16.–17.4. 

17.–19.4. 

20.4. 

Osaava sihteeri, Helsinki, 
SuPer

Lapsimessut, Helsinki

Yhdysjäsen on ykkönen,
Tampere, SuPer

Pääluottamusmiesten  
neuvottelupäivät (kunta), 
Helsinki, SuPer

SuPer-Nuoret Laineilla VIII, 
Helsinki-Tukholma-Helsinki, 
SuPer

Ammattiosaston kotisivut 
kuntoon, Helsinki, SuPer

Pätevä puheenjohtaja 1, 
Helsinki, SuPer

Luottamusmiestutkinto 2, 
Oulu, SuPer

Work goes happy, Helsinki

Luottamusmiestutkinto 2, 
Kuopio, SuPer

Aktiivinen ammattiosasto 1, 
Vantaa, SuPer

Lääkehoidon päivä 2015

Yksityissektorin neuvottelu- 
päivät, Helsinki, SuPer

SuPer-Opojen kehittämis- 
päivät, Vantaa, SuPer

Varhaiskasvatuksen ja päivä-
hoidon palvelujen luottamus-
miesten edunvalvontapäivä, 
Helsinki, SuPer

Varhaiskasvatuksen ryhmä-
koolla kikkailun on loputtava

SuPerin nuoret jä-
senet esittävät huo-
lensa varhaiskasva-
tuksen laadun puo-
lesta. Varhaiskasva-
tuksessa lastenhoi-

tajan tehtävissä työskentelevien nuor-
ten mielestä lapsiryhmien koot ovat 
liian suuret ja ryhmäkoolla kikkail-
laan. 

Ryhmien enimmäiskoolle ollaan uu-
dessa varhaiskasvatuslakiehdotuksessa 
asettamassa rajoituksia. Nuorten mu-
kaan suunta on oikea. On myös panos-
tettava lakiuudistuksen loppuun saat-
tamiseen.

Lapsiryhmät saatetaan nimetä ryh-

mäasiakirjoissa eri ryhmiksi, vaikka ne 
toimivat samoissa tiloissa samaan ai-
kaan. Samoissa ryhmätiloissa toimivat 
kaksi ryhmää tarkoittaa esimerkiksi al-
le kolmevuotiaiden kohdalla 24 lasta 
sekä kuutta hoito- ja kasvatustehtävissä 
toimivaa ammattilaista. Tilastoissa nä-
kyy kaksi uuden ryhmäkokokirjauksen 
– 12 lasta – mukaista ryhmää, mutta 
käytännössä samoissa tiloissa lapsijouk-
koa hoidetaan usein yhteisvoimin, kos-
ka esimerkiksi ruokailuun, pukemisiin 
sekä perushoitoon ei ole muita tiloja. 

Edellinen on esimerkki nykyisestä 
ryhmäkoolla kikkailusta, joka pitäisi 
pystyä uudella varhaiskasvatuslailla lo-
pettamaan..

SuPer-Nuorten viikko tulee!
SuPer-Nuorten viikolla eli 9.–15. maa-
liskuuta tapahtuu paljon eri puolella 
Suomea. Viikon aikana ammattiosas-
tot kertovat toiminnastaan nuorille jä-
senilleen sekä järjestävät alueellisia tem-
pauksia ja tapahtumia.

Tapahtumista saat tietoa liiton verk-
kosivulta, sähköpostitse, Facebookista 
SuPer-Nuorten ryhmästä sekä alueen 
tai oman ammattiosaston ryhmästä. 
Lisäksi tapahtumista voi löytyä tietoa 
oman ammattiosaston verkkosivuilta.

Viikon tapahtumat on kohdennet-

tu erityisesti 18–35-vuotiaille jäsenil-
le. Osa ammattiosastoista on lähestynyt 
nuoria kirjeillä tai sähköpostilla.

Viikon aikana esimerkiksi keilataan 
Seinäjoella, Jyväskylässä, Turussa, Huit-
tisissa, Karstulassa ja Oulun seudulla. 
Luokkakokous-elokuvaa katsotaan jou-
kolla ainakin Kajaanissa ja Lahdessa. 
Tampereella tullaan köydellä alas Pyy-
nikin näkötornista, Rovaniemellä pela-
taan Megazonessa. Lisäksi viikon ohjel-
missa on muita kisailuja sekä saunailto-
ja ja ruokailuja..
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ote etsii nyt malliaan. Se 
tulee aikanaan, mutta si-
tä odotellessa ei pidä jäädä 
tuleen makaamaan.  Usein 
minulle sanotaan, että liit-
to nostaa esiin vain työn 

huonoja puolia eikä kerro, mitä hyvää 
työpaikoilla on saatu aikaiseksi. Näi-
tä työhön liittyviä epäkohtia on liiton 
tuotava julkisuuteen ja niistä pitää pu-
hua, muutoin ei mikään asia korjaannu. 
Mutta totta on, että on hyviäkin työ-
paikkoja, joissa toimintatapoja ja työ-
tä on kehitetty. Näitä työpaikkoja kan-
nattaa nostaa esille. 

Superilaiset työskentelevät suuren 
muutospaineen alla. Kukaan ei oikein 
tiedä, mitä seuraavaksi tuleman pitää. 
Kuntien huonosta rahatilanteesta rum-
mutetaan joka puolella ja toistetaan, et-
tei tähän toimintatapaan ole varaa. Töi-
tä tehdään silti ammattitaidolla ja sy-
dämellä sekä työtä kehittäen. Osaami-
sen syventäminen ja työn kehittämi-
nen ovat osa superilaisten ammatti-
taitoa. Kehittämiskohteena ovat olleet 
muun muassa kuntouttava työote, hoi-
dettavasta lähtevä ja yksilöllinen lähes-
tymistapa, hoidon, hoivan ja kasvatuk-
sen turvallisuus sekä näyttöön perustu-
va toiminta. Näiden toimintamallien li-
sääminen ja kehittäminen sekä kaiken 
näkyväksi tekeminen on erittäin tärkeää 
toiminnan yhä paremman tason saa-
vuttamiseksi. 

S

Sotella tai ilman –
nyt etsitään hyviä työpaikkoja

PUHEENVUO RO

SuPer on jo vuosien ajan etsinyt ja 
palkinnut hyviä työyhteisöjä. Muuta-
man vuoden ajan SuPer-lehti etsi ja 
esitteli Aika hyvä työpaikka -otsikolla 
toimivia työyhteisöjä. Viimeksi Tampe-
reen Opintopäivillä palkitsimme kaksi 
hienoa työpaikkaa monien hyvien jou-
kosta. Kaikille palkituille työpaikoil-
le yhteistä on, että niissä on hyvä hen-
kilöstömitoitus, jolloin myös hoidolli-
suus on otettu huomioon. Niissä työ-
tä tehdään moniammatillisesti. Supe-
rilaisten monialaista osaamista arvos-
tetaan ja osaaminen on otettu laajasti 
käyttöön. Monilla työpaikoilla työnte-
kijöillä on oma vastuualue, joka tekee 
työstä entistä mielekkäämmän. Hoito-
työn osalta työ on kokonaisvaltaista, ei-
kä organisaatio kiellä työtehtäviä, joi-
hin koulutus antaa osaamisen. Työn-
tekijöiden kannalta oleellista on myös 
työyhteisön avoin ilmapiiri. Hyvän ja 
menestyksellisen työpaikan resepti ei 
ole vaikea, vaan se on juuri sitä, mihin 
SuPer on toiminnassaan aina kiinnittä-
nyt huomioita. 

Nyt haastan sinut: kun huomaat, et-
tä työpaikkasi on juuri tällainen, niin il-
moita siitä. SuPer on mukana valtakun-
nallisessa Mielekäs-hankkeessa, jossa et-
sitään hyviä ja vetovoimaisia työpaikko-
ja. Jos henkilöstö voi hyvin, palvelu on 
hyvää ja asiakkaat ovat tyytyväisiä, on 
hyvä työpaikka myös vetovoimainen.

Älä pidä hyvää toimintaa vakan alla 

Puheenjohtaja Silja Paavola

vaan anna se kaikkien käyttöön. Lisää 
voit lukea täältä:

www.stm.fi -> Vireillä -> Kehittä-
misohjelmat ja -hankkeet -> Mielekäs-
ohjelma.

Terveisin, Silja

OSAAMISEN SYVENTÄMINEN JA  
TYÖN KEHITTÄMINEN OVAT OSA  

SUPERILAISTEN AMMATTITAITOA.
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UUTISET
Esillä juuri nyt

Perustuslakivaliokunnan mukaan alkuperäistä sote-laki-
esitystä oli muutettava merkittävästi, koska sellaise-
naan se rikkoisi perustuslakia. Suuria muutoksia vaa-
dittiin sote-lakiesityksessä ehdotettuun hallintomal-
liin ja rahoitusmalliin. Jos alkuperäinen lakiesitys olisi 
toteutunut, päätösvalta sosiaali- ja terveyspalveluista 
olisi siirtynyt kunnilta viidelle sote-alueelle. Palvelujen 
tuottamisesta olisi vastannut yhdeksäntoista kuntayh-
tymää, joihin jokaisen kunnan olisi kuuluttava.

Perustuslakiovaliokunnan mukaan sote-alueet olisi-
vat liian suuria, jotta kunnallinen demokratia toteutuisi. 
Pelkona oli, ettei kuntalaisten ääni kantaudu sote-alu-
een päätöksentekoon. 

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi myös alkuperäisen 
lakiesityksen rahoitusmallin. Esityksen mukaan kunnat 
rahoittaisivat sote-palvelut asukaslukuun perustuvalla 
maksulla. Maksussa otettaisiin huomioon tarvetekijät, 
kuten sairastavuus ja asukkaiden ikärakenne. Lisäksi 
valtio rahoittaisi toimintaa valtionosuuksilla. 

Perustuslakivaliokunta piti rahoitusmallia kuntien 
kannalta kestämättömänä ja perustuslain vastaisena. 
Osa kunnista joutuisi korottamaan kunnallisveroa mer-
kittävästi. Kuntien väliset erot veroprosenteissa kasvai-
sivat liian suuriksi. Samalla kuntien mahdollisuus päät-
tää sosiaali- ja terveyspalveluista ja niiden rahoituk-

Sote-lakiesitystä muokattiin:

Isot kuntayhtymät ottavat 
sote-palvelut vastuulleen

teksti minna lyhty

Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hal-
lituksen sote-lakiesityksen demo-
kratian vastaisena. Sosiaali- ja 
terveysvaliokunta sai tehtäväkseen 
muokata lakiesityksen perustusla-
kikelpoiseksi. Uuden lakiesityksen  
mukaan sote-palveluista vastuussa 
ovat isot kuntayhtymät.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta laati uu-
den lakiesityksen kiireisellä aikatau-
lulla. Ratkaisuksi esitetään yksitasoista 
kuntayhtymämallia. Sosiaali- ja terveys-
palvelujen järjestämis- ja tuottamisvas-
tuussa olisi yhdeksäntoista kuntayhty-
mää. 

– Jos esitys hyväksytään, kaikki sote-

palvelut saadaan saman päätöksenteki-
jän alaisuuteen, mikä on toimiva ratkai-
su. Yksitasoinen kuntayhtymämalli on 
myös työntekijän näkökulmasta hyvä, 
sillä iso kuntayhtymä on turvallinen ja 
vakavarainen työnantaja. KVTES säilyy 
työehtosopimuksena, SuPerin kehittä-
misjohtaja Jussi Salo sanoo.

sesta kaventuisivat. Kuntien kustannuksista lähes puo-
let menee sosiaali- ja terveyspalveluihin. 

LAKIESITYS UUSIKSI
Perustuslakivaliokunta ei yksiselitteisesti määritellyt, 
millaisia muutoksia lakiesitykseen pitäisi tehdä, jotta ne 
voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Lausunnossa kuitenkin todettiin, että kuntien tehtävien 
siirtäminen suuremmille itsehallintoalueille on tietyin 
ehdoin mahdollista. Alueilla pitäisi olla verotusoikeus 
sekä välittömillä vaaleilla valitut päättäjät, jotta kansan-
valtaisuus toteutuisi.

Lausunnossa mainittiin myös, että yksitasoinen kun-
tayhtymämalli voisi olla mahdollinen. Kuntayhtymien 
pitäisi olla kooltaan sellaisia, että niissä toteutuisi edus-
tuksellinen demokratia. Perustuslakivaliokunta ei pitänyt 
mahdottomana vaihtoehtona sitäkään, että sote-palve-
lujen järjestämisvastuu siirtyisi valtiolle. 

Perustuslakivaliokunta vaati hallinto- ja rahoitusmal-
lin uudelleen valmistelua. Käytettävissä pitää olla myös 
kattava taloudellisten vaikutusten arviointi.

Haasteena on kireä aikataulu. Eduskunnan pitäisi 
hyväksyä uusi lakiesitys viimeistään 14. maaliskuuta, jol-
loin se kokoontuu viimeisen kerran ennen vaalitaukoa..

Alkuperäinen lakiesitys tyrmättiin
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Odotusajat sairaaloihin 
ovat lyhentyneet 
Joulukuun 2014 lopussa reilut 115 000 
potilasta odotti hoitoon pääsyä sairaan-
hoitopiirien sairaaloihin. Heistä vajaa 
tuhat oli ollut jonossa yli puoli vuotta. 
Pitkään hoitoa odottaneiden määrä las-
ki kuitenkin lähes tuhannella elokuun 
lopun tilanteeseen verrattuna. Eniten 
pitkään jonottaneita on päässyt hoitoon 
HUSissa. HUS on saanut hallintaan 
myös 3–6 kuukautta hoitoa odottanei-
den jonotilanteen. Nopeimmin hoitoon 
pääsi Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä 
ja Etelä-Karjalassa. Keskimäärin pisim-
pään hoitoa odotettiin Keski-Suomen 
sairaanhoitopiirissä ja Länsi-Pohjan sai-
raanhoitopiirissä.

Ulkomailta tulevien  
sairaanhoidosta opas
Yhä useammin julkisessa terveydenhuol-
lossa hoidetaan ulkomaalaisia tai ulko-
mailla asuvia potilaita. Kun hoidetaan 
ulkomailta tullutta henkilöä, on selvi-
tettävä, sovelletaanko hänen tilantees-
saan vain Suomen kansallista lainsäädän-
töä vai tuleeko sovellettavaksi myös EU-
lainsäädäntö tai kansainvälinen sairaan-
hoito- tai sosiaaliturvasopimus. Asian 
tiimoilta on julkaistu opas, jossa kerro-
taan muun muassa ulkomaalaisen tai 
ulkomailla asuvan henkilön oikeudes-
ta sairaanhoitoon erilaisissa tilanteissa, 
vaadittavat hoito-oikeustodistukset, asia- 
kasmaksut sekä hoitokustannuksista vas-
tuussa oleva taho. www.kela.fi/ulkomaa-
laisen-sairaanhoito-suomessa

– Iso kuntayhtymä on turvallinen 
kumppani myös ostopalveluita tarjoa-
ville yrityksille ja näiden työntekijöil-
le. Yritykset voivat luottaa entistä pa-
remmin siihen, että tehdyt sopimuk-
set pitävät. 

Suuri kysymys tässä vaiheessa on se, 
miten rahoitus järjestetään. Salon mu-
kaan paras rahoitusratkaisu olisi sote-
vero, joka turvaisi palvelujen laadun ja 
työntekijöiden aseman. Verotusoikeus 
pitäisi antaa kuntayhtymille.

– Nykyään monissa kunnissa ali-
budjetoidaan sosiaali- ja terveysmenot. 
Sote-vero poistaisi tämän ongelman. 
Kun rahoitus olisi riittävä, olisi mah-
dollista tehdä ennaltaehkäisevää työtä. 
Se tulee aina halvemmaksi kuin kor-
jaava työ. 

Salon mukaan sote-uudistuksessa on 
välttämätöntä päästä eteenpäin. Nykyään 
suurella osalla kunnista on vaikeuksia 

kustantaa sosiaali- ja terveyspalvelut. 
– Tarvitaan ehdottomasti rahoitus-

pohjan laajentamista. Jos jäädään ny-
kyiseen sekavaan tilanteeseen, työn-
tekijöiden asema kurjistuu. Jatkuvat 
säästöpaineet ovat päällä, kilpailutuk-
set tuovat epävarmuutta ja tarjolla on 
vain lyhyitä, määräaikaisia työsopi-
muksia. 

Perustuslakivaliokunta aloitti uuden 
lakiesityksen käsittelyn 25. helmikuu-
ta. Perustuslakivaliokunta kuulee asian-
tuntijoita ennen kuin antaa uuden lau-
sunnon. Valiokunta arvioi, onko uusi 
lakiesitys peruslain mukainen, toteutu-
vatko mallissa demokratiaperiaatteet ja 
onko rahoitusjärjestelmää muokattu si-
ten, ettei yksittäisten kuntien veropro-
sentti nouse kohtuuttomasti. 

– Nähtäväksi jää, voidaanko laki vie-
dä läpi ennen vaaleja normaalissa lain-
säädäntöjärjestyksessä..
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UUTISET
Esillä juuri nyt

Selvityshanke sai raamit 
liittojen kokouksessa
teksti henriikka hakkala

Työ kohti uutta keskusjärjestöä jatkui 12. helmikuuta, 
kun selvitystyöhön ryhtyvät 44 liittoa kokoontuivat 
Helsinkiin päättämään selvitystyön organisoinnista, 
aikataulusta ja taloudesta. Hankkeen ohjausryhmään 
valittiin 14 varsinaista edustajaa eri liitoista varajäse-
nineen sekä kaksi keskusjärjestöpuheenjohtajaa, jotka 
ovat mukana asiantuntijajäseninä. Hankkeeseen osal-
listujien määrän nosti 45:een Suomen Journalistiliitto, 
joka on myös päättänyt osallistua selvitystyöhön.

Ohjausryhmässä toimiva SuPerin puheenjohtaja Silja Paavo-
la nimeää ryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi riippumattoman, 
kokonaisuutta objektiivisesti tarkastelevan projektipäällikön 
valitsemisen. Hänen tehtävänään on vastata selvitystyön to-
teutuksesta, liittojen kokousten ja ohjausryhmän kokousten 
valmistelusta, hankkeen viestinnästä ja talouden seurannasta. 
Valinta on tarkoitus tehdä kuluvan kevään aikana.

– Projektipäällikön pitää ehdottomasti olla sellainen hen-
kilö, joka näkee uudessa keskusjärjestössä niin hyvät kuin 
huonotkin puolet, Paavola korostaa. 

Keskusjärjestö on ensisijainen neuvottelija ja tärkeässä 
roolissa esimerkiksi tupo-neuvotteluissa sekä työllisyys- ja 
kasvuneuvotteluissa. Selvitystyön projektipäällikkö ei siis 
saa asettaa pieniä ja suuria liittoja eriarvoiseen asemaan. Hä-
nen tulee ehdottomasti nähdä jäsenistöltään heterogeenisen 
keskusjärjestön arvo. 

– Vaikka Akavan jättäydyttyä selvitystyön ulkopuolelle 
näyttää siltä, että jatkossakin olisi kaksi keskusjärjestöä, ei täs-
sä synny kahtiajakoa työväen ja korkeakoulutettujen keskus-
järjestöihin. Ei tarvitse olla suuri matemaatikko ymmärtääk-
seen, että 1,7 miljoonan jäsenen uudessa keskusjärjestössä oli-
si myös paljon korkeasti koulutettuja, Paavola toteaa. 

Kuluvan kevään asialistalla ovat myös uuden keskusjärjes-
tön strategiasta päättäminen sekä sen perustehtävien määrittä-
minen. Ohjausryhmä nimeää enintään 15 jäsenestä koottavat 
valmistelutyöryhmät viemään hankkeen eri osia eteenpäin. Nii-
tä ovat esimerkiksi työ- ja sosiaalilainsäädäntö, ansio- ja eläke-
turva, työehtosopimukset ja niiden koordinaatio, neuvottelu- 
ja sopimussuhteet, työelämän kehittäminen, työhyvinvointi ja 
työsuojelu, tasa-arvopolitiikka sekä sosiaali- ja terveyspolitiikka. 

Työryhmät valmistelevat toiminnoittain jaotellut päätös-
esityksensä ohjausryhmälle syksyn 2015 aikana. Uuden kes-
kusjärjestön perustamiskokous ajoittunee kesäkuulle 2016 ja 
toiminta voisi alustavan suunnitelman mukaan alkaa käytän-
nössä vuoden 2017 alussa.

ERILAISET LIITOT SAMALLA VIIVALLA
Silja Paavola haluaa ohjausryhmätyöskentelyssään varmistaa, 
että julkisten palveluiden toimintaideologia pysyy keskuste-
luissa kirkkaana selvityshankkeen edetessä. 

– Uudessa, isossa keskusjärjestössä julkiset palvelut eivät 
tule tukemaan vientiteollisuuden tavoitteita vaan niistä tulee 
toisiaan tasapainottavia elementtejä, Paavola kuvailee. 

Keskeistä on myös muistaa, että jäsenistöltään pienen-
kin liiton rooli yhteiskunnassa voi olla merkittävä. Ne täy-
tyykin ottaa selvitystyössä huomioon yhtäläisesti suurten liit-
tojen kanssa. 

– Minä näen tämän selvitystyön järkevänä. Nykytilantees-
sa ei varmasti perustettaisi kolmea keskusjärjestöä, sillä siinä 
hävittäisiin yhteiskunnallista vaikuttavuutta, Paavola toteaa. 

Yhteisen, laajapohjaisen selvitystyön arvo on nähty myös 
aiemmin keskusjärjestöihin sitoutumattomassa Suomen Jour-
nalistiliitossa. Liiton puheenjohtaja Hanne Aho perustelee 
päätöstä lähteä mukaan yhteiseen selvitystyöhön sillä, että 
työelämän muutokset koskevat kaikkia ja työlainsäädäntöä 
sekä työehtoja on viisasta tehdä porukalla. 

Uuden keskusjärjestön selvitystyö jo sellaisenaan muuttaa 
maisemaa, jossa toimitaan. 

– Aivan entiselleen tilanne ei varmasti enää palaa, kun nyt 
katsotaan uudella tavalla, miten työntekijöiden asioita voitai-
siin viedä eteenpäin, Paavola sanoo..
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Selvitystyöhön ilmoittautuneet ammattiliitot kokoontuivat Hel-
singissä.
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Eläkkeelle siirtyminen 
myöhentyi selvästi
Eläketurvakeskuksen tilastojen mu-
kaan eläkkeellesiirtymisikä nousi vuon-
na 2014 merkittävästi. Suomalaiset jäi-
vät työeläkkeelle keskimäärin 61,2-vuo-
tiaana. Edellisenä vuonna eläkkeelle jää-
tiin keskimäärin 60,9-vuotiaana. Eläk-
keelle siirtymisen myöhentymiseen vai-
kutti eniten työkyvyttömyyseläkkeiden 
määrän lasku. Työkyvyttömyyseläkkeelle 
siirtyneiden määrä laski vuodesta 2013 
kahdeksan prosenttia. Vuodesta 2008 se 
on laskenut neljänneksen.

Kolmannes potilas- 
vahingoista korvattiin

Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin viime 
vuonna 7952 potilasvahinkoilmoitusta. 
Niistä noin kolmannes katsottiin kor-
vattaviksi. Valtaosa korvattavista vahin-
goista oli hoitovahinkoja. Infektiovahin-
koja oli viisi prosenttia. Yleisimmät kor-
vattavat potilasvahingot olivat sattuneet 
lonkan ja polvien tekonivelleikkauksissa, 
selkäytimen ja hermojuurien vapautuk-
sissa sekä nilkan ja jalkaterien leikkauk-
sissa ja luudutuksissa.

Vanhuusmenot 
kasvoivat vuonna 2013

Vanhuuteen liittyvien menojen osuus 
sosiaaliturvamenoista oli 37,4 prosent-
tia vuonna 2013. Menot kasvoivat vuo-
desta 2012 reaalisesti 5,7 prosenttia, mi-
kä vastasi hieman yli puolta sosiaalitur-
vamenojen kasvusta. Vuonna 2013 Suo-
men sosiaaliturvan menot olivat 63,2 
miljardia euroa. Tämä oli 5,3 prosenttia 
enemmän kuin vuonna 2012. Menojen 
reaalikasvu oli 3,8 prosenttia. Asukas-
ta kohden menot olivat 11 624 euroa. 
Sosiaalimenot kasvoivat vuonna 2013 
kaikissa sosiaaliturvan kohderyhmis-
sä. Reaalisesti eniten – 11,5 prosenttia 
– kasvoivat työttömyysmenot. Kasvun 
taustalla on työttömyyden nousu vuon-
na 2013. Työttömänä oli vuonna 2013 
keskimäärin 219 000 henkeä, mikä oli 
12 000 henkeä enemmän kuin vuotta 
aiemmin. 

Työrauhaneuvottelut kariutuivat

Matkalla kohti kovempaa
työnteon maailmaa?
teksti jukka järvelä

Neuvottelut sopimus- ja neuvot-
telujärjestelmän uudistamisesta 
kariutuivat selkeisiin näkemys-
eroihin. SuPerin puheenjohtaja Silja 
Paavola pelkää, että työntekijät 
työpaikoillaan ovat matkalla kohti 
entistä kovempia aikoja.

Työnantajien ja palkansaajien työ-
rauhaneuvottelut lopahtivat helmi-
kuun puolivälissä, kun seinä tuli vas-
taan. Osapuolet eivät löytäneet yhteistä 
säveltä: palkansaajat halusivat vaikuttaa 
työtaistelutoimien taustalla oleviin syi-
hin jo etukäteen. Työnantajapuoli kes-
kittyi lakkojen hyvityssakon runsaaseen 
korottamiseen.

– Me superilaiset muiden mukana 
haimme sopimusta, jolla vältettäisiin 
kaikenlaiset ulosmarssit. Haluaisim-
me neuvotella paikallistasolla jo ennen 
kuin työnantaja alkaa suunnitella vaik-
kapa ulkoistamista tai koko työpaikan 
sulkemista, Silja Paavola sanoo.

– Kyse on siis yhteistoimintamenet-
telyn parantamisesta. Tämä käännet-
tiin työnantajapuolella sellaiseksi, että 
ikään kuin ammattiyhdistysliike ei olisi 
tietoinen missä mennään. Kyllähän me 
olemme tietoisia asioiden tilasta, mutta 
haluamme vain päästä järjellisiin neu-
votteluihin ennen kuin asiat paikalli-
sesti voimistuvat niin, että ihmisillä ei 
ole muuta toimintatapaa ilmaista mie-
lipiteitään kuin vaikkapa marssia ulos 
työpaikaltaan.

Paavolan mukaan työnantaja ei ha-
lua tällaisia neuvonpitoja. 

– Tai ei ainakaan näytä siltä, että se 
haluaisi. Tämä oli meille aika yllättävää, 
sillä ei kukaan halua laittomia lakkoja 
eikä muutakaan vastaavaa.

VÄLIT SILTI KUNNOSSA
Paavolan mukaan työmarkkinoilla ei 

onneksi olla pattitilanteessa.
– Osapuolten välit ovat muuten 

kunnossa. Käydyt neuvottelut olivat 
kaikkien mielestä hyvähenkisiä.

– Kysymys kuuluu, kuinka kovas-
sa maailmassa haluamme elää. Nyt sel-
västi halutaan näyttää työntekijälle kaa-
pin paikka ja korostaa työnantajan kai-
kenkattavaa johto- ja valvontaoikeut-
ta. Eli jos tuota oikeutta ei kunnioite-
ta, siitä rävähtäisi satojen tuhansien eu-
rojen sakko.

– Sanon vielä kerran, että kukaan 
ei halua laittomia lakkoja, vaan pääsyä 
neuvottelupöytään ennen kuin ihmiset 
päättävät ryhtyä laittomaan lakkoon. 
Lakko on työntekijän viimeinen kons-
ti päästä kuuluville työnantajan suun-
taan. Tuntui, että työnantajataho ei ha-
lunnut ymmärtää tätä.

– Tämä kaikki kertoo, että olemme 
menossa kohti todella kovaa työmaail-
maa. Vielä kovempaa kuin se on nyt.

TYÖNANTAJA JOUSTAMATON
Myös STTK:n puheenjohtaja Antti 
Palola ihmettelee työnantajapuolen ot-
teita. STTK muistuttaa, että Suomen 
työmarkkinat ovat melko rauhalliset ja 
työtaisteluja on vähän.

– Palkansaajat kävivät neuvottelu-
ja tavoitteenaan neuvottelujärjestelmän 
aito kehittäminen. Tärkeintä olisi edis-
tää paikallistasolla luottamusta palkan-
saajien ja työnantajien välillä.

– Tämä neuvottelukierros paljas-
ti työnantajien lukkiutuneet asenteet. 
Työnantajat hakevat ainoastaan nykyis-
tä kovempia sanktioita tilanteissa, jois-
sa työntekijät reagoivat työnantajien 
vääriin toimintatapoihin ja sopimus-
rikkomuksiin. Jos pelisääntökeskuste-
luissa halutaan edetä – ja mielestäni se 
on välttämätöntä – työnantajilla on nyt 
peiliin katsomisen paikka..
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Eikö kotihoito
olekaan kriisissä?
Kotihoidon kriisi nousi SuPerin an- 
siosta yhdeksi alkukevään puheen-
aiheista Suomessa. Eriäviäkin mie-
lipiteitä löytyy. Osastopäällikkö 
Juha Jolkkonen Helsingin kau-
pungista katsoo, että kotihoidolla 
menee jopa entistä paremmin.

teksti ja kuva jukka järvelä

SuPerin tammikuun lopussa julkaistun 
selvityksen mukaan kotihoidon laatu, 
asiakkaiden turvallisuus ja työntekijöi-
den jaksaminen eivät ole läheskään sii-
nä kunnossa, jossa niiden pitäisi olla.

SuPerin kyselyyn vastasi yli 2400 
alan työntekijää. Peräti 95 prosenttia 
heistä oli huolissaan hoidon laadusta. 
Työn henkinen rasittavuus oli lisäänty-
nyt 85 prosentilla vastaajista.

SuPerin selvityksen näkyvimpiin ar-
vostelijoihin kuului Helsingin kaupun-
gin sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalve-
lujen osastopäällikkö Juha Jolkkonen.

Onko kotihoidon tilanne mielestän-
ne huolestuttava?

– En puhuisi huolestuttavasta. On 
selvää, että parannettavaa ja kehitettä-
vää on. Minun ja monen muunkaan 
mielestä kotihoidon yhteydessä ei sil-
ti voi käyttää termejä kaaos, kriisi tai 
katastrofi, joita on kuultu. Toki julki-
nen keskustelu ja ikääntyneiden asioi-
den esilläpito on hyvä asia.

– Uutisoinnin jälkeen olen saanut 
kommentteja työntekijöiltä ja omaisil-
takin, että ei tilanne noin synkkä voi 
olla. Silti on selvää, että SuPerin kyse-
lyn tulosta ei pidä selittää pois. Teem-
me tässä yhteistyötä SuPerinkin kanssa, 
emme halua olla asiassa eri puolilla pöy-
tää, onhan meillä yhteiset tavoitteet.

Miten olette reagoineet SuPerin koti-
hoidon selvityksen tuloksiin?

– Niitä on meillä lähdetty pureske-

lemaan. Olemme onneksi saaneet Su-
Perilta Helsinkiä koskevat prosentit ja 
voimme hyödyntää niitä toimissamme 
sisäisesti.

– Pyrimme muutenkin ottamaan 
kotihoidon yhdeksi kehittämisalueek-
semme. Haluamme kertoa, että oikeas-
ti teemme työtä laadun parantamiseksi, 
jotta voimavarat riittäisivät ja että työn-
tekijäkunta kokisi työn mielekkääksi.

Sanoitte 27. tammikuuta Yleisradion 
pääuutislähetyksessä, että kotihoi-
don laatu on tällä hetkellä edelleen 
hyvä ja että asiakkaiden luona vie-
tetty aika on lisääntynyt ja tulee li-
sääntymään. Mihin nämä tiedot pe-
rustuvat?

– Siihen, että olemme lisänneet ko-
tihoitoon henkilöstöä sitä mukaa, kun 
rahkeet riittävät. Henkilöstön välitön 
asiakasaika nousee hiljalleen koko ajan. 

Asiakasmäärä ei ole kasvanut erityisen 
rajusti, mutta asiakkaiden hoidon tar-
ve on lisääntynyt.

– Tässä tilanteessa tasapainoilemme 
koko ajan, mihin käytettävissä olevat 
resurssit suunnataan. Palvelu on suun-
nattava niihin kotihoidon asiakkaisiin, 
jotka aidosti tarvitsevat palvelun kotiin. 
Keveämmän palvelun saajille voidaan 
miettiä jotakin muuta vaihtoehtoa kuin 
kotihoitoa. Se voi olla vaikkapa käynti 
palvelukeskuksessa.

Monet kotihoidon työntekijät har-
kitsevat alan vaihtoa. Miten heidät 
saadaan jäämään kotihoidon työnte-
kijöiksi?

– Jos joku kokee työnsä ylitsepääse-
mättömäksi, kannattaa käydä esimie-
hen ja työyhteisön kanssa läpi, miksi 
työtä ei jaksa tehdä ja voiko tähän asiaan 
vaikuttaa. Olemme antaneet työnteki-
jöillemme esimerkiksi puolen vuoden 
taukoja kotihoidosta, ja he ovat siirty-
neet muihin tehtäviin. 

– Kotihoito on tulevaisuuden ala. Se 
kehittyy koko ajan. Lisäämme siihen 
voimavaroja. Minusta kotihoidolla on 
valoisa tulevaisuus vaikka tällä hetkellä 
on myös vaikeita hetkiä.

– Helsingin kaupungilla kotihoidon 
vakanssitilanne on nyt hyvä. Viimeisen 
vuoden aikana ala on alkanut kiinnos-
taa työnhakijoita. Meillä on myös ko-
tihoidon vetovoimaisuus -hanke, jol-
la parannetaan työn houkuttelevuut-
ta. Sosiaali- ja terveysvirastosta on vä-
hennetty 200 vakanssia, mutta vakans-
sivähennyksiä ei ole suunnattu kotihoi-
toon ollenkaan.

– Pyrimme siis höllentämään ko-
tihoidon ehkä vähän liian negatiivista 
kuvaa. Tarkoitus ei ole antaa valheellis-
ta kuvaa, vaan terveellä tavalla positii-
vinen kokonaisnäkemys..

Helsingin kaupungin hoivapalvelujen 
osastopäällikkö Juha Jolkkonen näkee 
kotihoidossa paljon hyvää.
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Kauppoihin on 
saatava penkkejä!
Päivittäistavarakauppoihin halutaan is-
tuinpenkkejä vanhuksille. Asiasta kau-
poille tehdyssä vetoomuksessa sanotaan, 
että istuimia tarvitaan etenkin ulko-ovien 
läheisyydessä, jossa levähdetään, odote-
taan kyytiä tai otetaan esimerkiksi liu-
kuesteitä pois kengistä. Penkit myös li-
säävät vanhusten arkiliikuntaa: he us-
kaltavat lähteä kauppaan, koska tietä-
vät voivansa hengähtää perillä. Penkkei-
hin toivotaan tekstiä Seniorien leväh-
dyspysäkki. Vetoomuksen takana ovat 
Vanhustyön keskusliitto, Liikenneturva, 
Ikäinstituutti, Invalidiliitto ja Helsingin 
liikenneturvallisuusyhdistys.

Ensihoito ja päivystys 
ovat saaneet uuden 
laatusuosituksen
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu 
Laatu ja potilasturvallisuus ensihoidossa 
ja päivystyksessä suunnittelusta toteutuk-
seen ja arviointiin antaa käytännönlä-
heisiä työkaluja laadun ja potilasturvalli-
suuden varmistamiseen. Suositus on saa-
tavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. En-
sihoitoa ja päivystystä yhdistävät koko 
ajan muuttuva toimintaympäristö, en-
nakoimattomat tilanteet ja usein vähäi-
sellä käytettävissä olevalla tietomäärällä 
tehtävät päätökset. 
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Jopa puolet vanhusten 
sairaalahoidoista
vältettävissä
Puolet sairaalahoitoon johtavista 
ikäihmisten sairas- ja kaatumis-
tapauksista olisi vältettävissä riit-
tävällä ennakoinnilla. Asiaa on 
tutkinut vanhusten hoivapalveluja 
tarjoava Home Instead Seniori-
hoiva. 

Avainasemassa ovat yleiskunnon seu-
ranta, lääkärin ohjeiden noudattami-
nen sekä kodin turvallisuudesta huo-
lehtiminen. Vanhushoidon ammattilai-
set suosittelevat perheitä osallistumaan 
enemmän vanhuksen terveyden ja hy-
vinvoinnin tukemiseen. 

Seniorin riski sairastua ja joutua sai-

raalahoitoon on suurimmillaan talvi-
aikaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
erityisesti tammi-, helmi- ja maalis-
kuussa vanhusten riski joutua sairaa-
laan kohoaa muun muassa hengitys-
tieoireiden kuten influenssan tai keuh-
kokuumeen sekä kaatumistapaturmi-
en vuoksi.

Tärkein tekijä riskien vähentämi-
seen on omaisten osallistuminen ikään-
tyneen läheisen hoitoon. Lähes kaik-
ki haastatelluista hoitajista sanoivat, et-
tä perheellä on yhtä tärkeä rooli senio-
rin terveyden ylläpitämisessä ja sairaa-
lan välttämisessä kuin hoitohenkilö-
kunnallakin..

80-vuotiaat ovat
elämäänsä tyytyväisiä
Suurin osa 80-vuotiaista on elämään-
sä tyytyväisiä ja toimintakykyisiä, il-
menee Ilmarisen tekemästä tutkimuk-
sesta. Enemmistö asuu edel-
leen omassa kodissaan ei-
kä tarvitse palveluita 
selviytyäkseen arjes-
ta. Eläkeläiset ovat 
myös säästäväi-
siä: eläke riittää 
elämiseen hyvin 
puolella 80-vuo-
tiaista.

– Tutkimuk-
semme mukaan val-
taosalla tämän päivän 
80-vuotiailla menee mu-
kavasti. Tulos on jopa yllätys 
yleiseen mielikuvaan verrattuna. Po-
sitiivista on sekin, että vain joka kym-
menes on yksinäinen. Tällä ikäryhmäl-

lä yksinäisyys ei siis ole yleinen ongel-
ma, vaikka yksilötasolla se sitä varmas-
ti onkin, sanoo Ilmarisen eläkevakuut-

tamisesta vastaava varatoimi-
tusjohtaja Sini Kivihuhta.

Tutkimuksessa sel-
visi, että erityisen 

hyvin eläke riit-
tää, jos se on vä-
hintään 1400 eu-
roa kuukaudes-
sa. Pieni osa eli 
seitsemän pro-

senttia tutkituis-
ta 80-vuotiasta on 

vain kansaneläkkeen 
varassa.

Ilmarinen selvitti vuon-
na 1935 syntyneiden eläkeläisten elä-

mänlaatua, toimeentuloa ja heidän 
käyttämiään hoivapalveluita. .



12  SUPER 3 /2015 

MAALISKUUN LYHYET
Koonnut Jukka Järvelä

Suomalaisten seurantatutkimusten mukaan työstressi on 
hieman vähentynyt viime vuosina, mutta sosiaali- ja 
terveysalalla työn henkinen kuormittavuus on säilynyt 
korkeana. Sekä työstressi ja unen puute että yötyötä 
sisältävä vuorotyö on yhdistetty moniin terveysriskei- 
hin ja sairauksiin. Kati Karhulan tuoreen väitöstutki- 
muksen perusteella unen lyhentyminen ja lievät  
univaikeudet ovat hyvin yleisiä vuorotyötä teke- 
villä hoitoalan ammattilaisilla. Riittävä uni ja ergo- 
nominen työvuorosuunnittelu sekä taaksepäin kier- 
tävän vuorojärjestelmän välttäminen näyttäisivät autta-
van hoitotyön tekijöitä selviytymään työkuormituksesta.

stt info

Aktiivinen työ potentiaalisten elin-
luovuttajien tunnistamiseksi on tuotta-
nut tulosta. Suomessa tehtiin vuonna 
2014 yhteensä 355 elinsiirtoa, mikä on 
70 siirtoa enemmän kuin vuonna 2013 
ja kaikkien aikojen ennätystulos. Elin-
ten luovuttajien määrä oli 120, mikä on 
25 luovuttajaa enemmän kuin vuonna 
2013. Kaikki elinsiirrot Suomessa teh-
dään Helsingin yliopistollisessa keskus-
sairaalassa. Aikuispotilaiden elinsiirto-
leikkaukset tehdään keskitetysti Mei-
lahden tornisairaalassa ja lapsipotilai-
den elinsiirrot Lastenklinikalla.

hus

Heikko mielenterveys  
vie 10 vuotta elämästä
Mielenterveyspotilaat kuolevat Suo-
messa 10–20 vuotta nuorempina kuin 
muu väestö. Aiemmista tutkimuksista 
tiedetään, etteivät mielenterveysongel-
maiset pääse tai hakeudu hoitoon yh-
tä hyvin kuin muut, minkä lisäksi hei-
dän fyysiset vaivansa jäävät usein mie-
lenterveysongelmien takia hoitohenki-
lökunnalta huomaamatta. Myös haital-
liset ja epäterveelliset elämäntavat se-
kä psyykenlääkkeiden haittavaikutukset 
selittävät osan ilmiöstä.

duodecim

Univaikeudet ovat yleisiä  
hoitoalan vuorotyössä

Kukaan ei saa löhöillä
Vähäinen liikunta ja löhöily ovat 
tunnettuja terveysriskejä, mutta il-
tansa television edessä makaavat 
saattavat suurentaa muun muassa 
sydänoireiden vaaraansa, vaikka 
harrastaisivat säännöllisesti liikun-
taa. Tutkijoiden havainto on mie-
lenkiintoinen, sillä se viittaa pitkien 
fyysisesti passiivisten aikojen ole-
van haitaksi riippumatta liikunta-
harrastuksista. 

duodecim

Tehohoitoa 
vaativia  
vakavia palo- 
vammoja saa 
Suomessa  
vuosittain  
60–70  
henkilöä.

IN
G

IM
A

G
E

Elinsiirtoja tehtiin
ennätysmäärä
viime vuonna
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MITÄ MIELTÄ
Vastaus kuukauden kysymykseen.

Verkossa elekieli jää pois, ja se on 
joskus työn sudenkuoppa. Pitää olla 
tarkkana, ettei tee tulkintoja rivien 
välistä.”

verkossa kriisityötä tekevä  
sosiaalipsykologi sari romunen.

mielenterveys 1/2015

Tuntuu, että kirjoittaminen on mie-
lenhäiriön tai riippuvuuden laji, joka 
ei ole helposti lopetettavissa.”

kirjallisuuden finlandia-palkinnon 
voittanut jussi valtonen.

psykologi 1/2015

Vanhemmat voivat myöntää, että 
lapsi on vammainen, mutta eivät 
sitä, että lapsi on syntynyt vammai-
sena. Siinä menee raja.”

tansaniassa työskentelevä  
lähetysseuralainen kirsi salo

kodin kuvalehti 4/2015

Liiton puheen-
johtaja Salme 
Pihl halusi uu-
distaa koko 
neuvottelu-
järjestelmän. 
Neuvottelu-
menetelmis-
sä olisi hä-
nen mukaan-

sa pitänyt palata vanhaan ja rehtiin 
neuvotteluhenkeen. Taustalla oli nais- 
ja matalapalkkakysymys, joissa ei ol-
lut edetty vuosiin. Pihl pohti, oliko 
naisella ylipäänsä valtaa ja asemaa 
työelämässä, ay-liikkeessä ja yhteis-
kunnassa.

”Enemmän avoimuutta ja suoruutta 
neuvottelutoiminnassa eikä kieroilua ja 
ansojen virittelyä niin kuin tuntuu tänä 
päivänä olevan.”

perushoitaja 3/1985

muut lehdet

maaliskuun kysymys löytyy verkosta superin jäsensivuilta kohdasta  
super-lehti. kaikkien 20. maaliskuuta mennessä vastanneiden kesken  

arvotaan super-lehden kätevä kylmäkassi. helmikuun arvonnan  
voitti jenni pikkarainen kajaanista. onnittelut!

30 vuotta sitten

Sopiiko ystävänpäivä Suomeen?

helmikuun kysymys oli:

• Saisi olla useamminkin kuin 
kerran vuodessa. 

• Ystävänpäivänä tulee 
muistettua kaukaisempiakin 
ystäviä.

• Rakkautta ja ystävyyttä ei ikinä 
voi olla liikaa!

• Koska se on mukava päivä ja 
saa lähettää ystäville ihania 
postikortteja.

• On hyvä syy halata ystävää 
ilman ihmettelyä!

• Suomalaisetkin muistavat, 
että on ystäviä lähellä. Sopii 
myös lämminhenkisyyden 
muistutukseen. Lähimmäisen-
rakkauskin herää henkiin.

• Koskaan ei liikaa huomioi 
ystäviään, he ovat 
kullanarvoisia.

• Kiva muistaa kavereita.

• Tärkeä muistaa ystävää edes 
silloin. Muuten jäisi sanomatta 
kuinka tärkeä olet minulle.

• Hyvää mieltä ja sosiaalisia 
suhteita edistäviä päiviä ei 
Suomessa ole liikaa.

• Kiva huomioida ystäviä 
spesiaalisti.

• Turha päivä, kun ystäviä 
muistetaan ilmankin.

• Suomalaiset ovat aivan liian 
jäyhää kansaa viettämään 
ystävänpäivää.10%

90%
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Uunilohta 
uudella tavalla

teksti ja kuvat marjo sajantola

LÄHI- JA PERUSRUOKAA
superilaiseen makuun

Maritta Kaipaisen perheessä syödään paljon kalaa. Lapsenlasten mielestä 
muikunhännät ovat parasta, mutta kyllä mummin uunilohikin heille maistuu.

erushoitaja Maritta Kaipainen sanoo tekevänsä 
ruokaa hyvin luovasti, eikä ohjeisiin tuijottaen. 
Siksi hänen reseptinsäkin on ikään kuin suuntaa 
antava. Haastatteluhetkellä hän ei vielä koskaan ai-
kaisemmin ollut valmistanut uunilohta ihan näin, 
mutta koska feta maistuu hyvältä ja lohi maistuu 

hyvältä, lopputulos ei voi olla muuta kuin erinomainen.
– Myös mieheni on innokas kokki, taitaa kokkailla mi-

nua enemmän. Syömme paljon lohta myös savustettuna sa-
moin kuin muikkujakin. Muikkuaikana isäntä paistaa niitä 
melkein päivittäin. 

– Kuudesta lapsenlapsesta nuorimmat, 11-vuotiaat kak-
sostytöt, ovat erittäin tykästyneet papan muikkuihin. Heidän 
mielestään niiden hännät ovat ihanim-
pia.

Nastolan Kukkaisjärvi on lähellä, 
mutta kalastamisesta Maritta ei ole in-
nostunut – ei vaikka eläkepäivät lähene-
vät ja vapaa-aika lisääntyy.

– Sanoin jo pomolle, että tällä järjellä 
ajatellessani en tule heittämään keikkaa. 
Vapaaehtoistyö voisi olla minun juttuni. 
Minua on pyydettykin jo letunpaistoon sitten eläkkeellä. Si-
tä on pohdittava tarkkaan, ettei siitä synny mitään stressiä.

Maritta valmistui apuhoitajaksi vuonna 1985, joten hänel-
lä on pitkä ura takanaan Nastolan kunnan ja sittemmin Päi-
jät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän palveluksessa.

– Työni aloitin vanhainkodilla ja se oli ihan toisenlaista 
kuin nykyisin. Asukkaiden kanssa tehtiin kaikkea kivaa, kä-
vimme kylillä ja jopa Korkeasaaressa Helsingissä. Kotihoito 
tuli tutuksi ensin yöpartiossa, jossa olin 17 vuotta ja sen jäl-
keen kolmivuorotyötä tehden. Vaikka työn luonne on men-
nyt aika rankaksi, olen kuitenkin tykännyt siitä tosi paljon. 
Vähän haikealla mielellä jään eläkkeelle.

Kun Marittalta on kyselty, mitä hän aikoo tehdä eläkkeel-

P
le jäätyään, hän on vastannut nukkuvansa ensin pari viikkoa, 
mutta tekemisen puutetta hänellä ei tule olemaan. Kaksostyt-
töjen kuljetus harrastuksiin, lukeminen, ulkoilu ja uinti ovat 
mahtuneet jo vuorotyönkin oheen. Lisäksi ammattiosasto-
toiminta on saanut Marittasta monitoiminaisen. Nastolan-
Iitin ammattiosasto voi luottaa hänen tukeensa vielä pitkään.

– Olen ollut puheenjohtajana yhdeksän vuotta ja koko 
ajan hallitustyössä mukana. Lupasin olla syksyyn saakka tuke-
na ja turvana. Nuori kaarti kutsuukin minua mamiksi.

Hän kertoo, että ammattiosastossa on paljon aktiivisia 
nuoria, jotka nuorten oman toiminnan lisäksi osallistuvat 
myös muihin ammattiosaston tehtäviin.

– Olen tässä loppumetreilläkin houkutellut uusia ihmisiä 
mukaan. Täytyy vain aktiivisesti avata suu 
ja kannustaa. Monet eivät halua osallistua 
kokoukseen, koska pelkäävät joutuvan-
sa heti johonkin luottamustehtävään. Lu-
paan heille, ettei heitä väkisin valita teh-
täviin, mutta hallituksen jäsenenä pääsee 
katsomaan läheltä, mitä tämä toiminta oi-
kein on. Siinä se innostus syntyy.

Ammattiosasto järjestää joka toinen 
vuosi ulkomaanmatkan. Yhdessä superilaiset ovat reissan-
neet Prahaan, Tallinnaan, Lontooseen sekä Budapestiin, ja 
tänä keväänä kutsuu Nizza. Maritta osallistuu ilman muu-
ta. Hän reissaa muutenkin paljon myös puolisonsa kans-
sa. He ovat viettäneet ulkomailla niin kaupunkilomia kuin 
rantalomiakin. Traditioon kuuluu tehdä myös parin päivän 
Helsingin matka museoilla, konserteilla tai teatterilla höystet- 
tynä.

– Niin ja eläkkeellä täytyy tietenkin siivota kaikki kaapit ja 
järjestää valokuvat. Aina, kun hommat ovat jääneet, olen to-
dennut, että sitten eläkkeellä on aikaa.

Tai sitten ei. Marittan ensimmäinen eläkepäivä on april-
lipäivä..

VAIKKA TYÖN LUONNE ON 
MENNYT AIKA RANKAKSI, 

OLEN TYKÄNNYT SIITÄ
TOSI PALJON. 
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• 700 g – 1 kg painava lohifile
• sitruunapippuria
• 2 – 2,5 dl kolmen juuston ruokakermaa 
 tai maun mukaan
• 50 – 100 g fetaa
• koristeeksi sitruunaviipaleita ja tilliä
• sitruunalohkoja tarjolle

Nosta kala voideltuun uunivuokaan. Mausta file sitruunapippurilla 
ja anna maustua jonkin aikaa. Murusta päälle fetajuustoa ja lisää 
vuokaan kermaa niin, että file juuri ja juuri peittyy. Kerman ja  
fetan määrä riippuu fileen koosta, kuten myös paistoaika. Paista 
225 asteen lämmössä 20–25 minuuttia, mutta varo paistamasta  
kuivaksi. 
Tarjoillaan keitettyjen perunoiden ja raikkaan salaatin kanssa.  
Sitruunanlohkosta puristamalla jokainen voi lisätä annokseensa  
kirpeyttä makunsa mukaan.

Fetalla maustettu Uunilohi

SUPER 3/2015  15 
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Perushoitaja Eija Sunnari saisi varmasti  
töitä myös kotikaupungistaan Torniosta. Työ 
keskussairaalassa Kemissä on kuitenkin niin 
mieluista, että hän ajaa mielellään kolmen-
kymmenen kilometrin työmatkan.



n luminen perjantaiaamu 
Kemissä. Lunta on satanut 
kahdessa päivässä lähes puo-
li metriä. Länsi-Pohjan kes-
kussairaalan osasto 5A:n hoi-
taja Eija Sunnari on lähtenyt 

ajamaan kolmenkymmenen kilomet-
rin matkaa Torniosta Kemiin vartin yli 
kuusi. Seitsemältä hän istuu kanslias-
sa kuuntelemassa yöhoitajien raporttia. 

Eija on aamuvuoron ainoa perus-
hoitaja, kolme muuta hoitajaa ovat sai-
raanhoitajia. Se on tyypillinen arki-
aamun miehitys. 

Eija vastaa osaston viidentoista po-
tilaan perushoidosta työparinsa sai-
raanhoitaja Tiina Ilosen kanssa. Kaksi 
muuta sairaanhoitajaa huolehtivat esi-
merkiksi antibiooteista ja muista lääk-
keistä, suonensisäisestä nestehoidos-
ta ja lääkärin kierrosta. Jos vuorossa ei 
ole yhtään perushoitajaa, sairaanhoi-
tajat tekevät perushoitotyötä. Perus-
hoitajien määrää on vähennetty ko-
ko sairaalassa.

Eija lukee tiedot uusista potilaista 
tietokoneelta. Lääkäri on määrännyt, 
että seitsemän potilaan paino pitää ot-
taa. Eija saa tehtävän hoitaakseen.

– Kaksi potilaista on vuodepotilaana 
tällä hetkellä. Heidän painonsa otetaan 
sitten, kun he kuntoutuvat.

Perushoitaja hakee istumavaa´an ja 
kulkee sen kanssa huoneesta toiseen. 
Hän kyselee samalla potilaiden vointia 
ja aamupalatoiveita. Eräs potilaista va-
littaa ripulia ja vatsakipua.

– Imodium voisi auttaa ripuliin, 
mutta sitä ei saa ottaa liian paljon, ettei 
se koveta liikaa. Sitten tarvitsee lääket-
tä, että vatsa taas toimii, Eija neuvoo.

– Ei tämä ole tavallista vatsatautia. 
Suolistossa on jotain vikaa, mutta mi-
nulla on aika tähystykseen vasta maa-
liskuussa. En tiedä, mitä sieltä löytyy. 

– Lääkäri voi oireidenmukaisesti ai-
kaistaa tähystystä, Eija rauhoittelee po-
tilasta. 

JOSKUS TARVITSEE HOITOA
Punnituskierroksen jälkeen Eija Sun-
nari menee syöttämään ykköshuoneen 
potilaan. Tällä hetkellä osastolla on vain 
kaksi syötettävää, yleensä ruokailus-
sa apua tarvitsevia potilaita on useam- 
pi. Kaikille ei ehdi tarjota ruokaa yh-
tä aikaa, mutta ruoka pysyy lämpimä-
nä lämpökärryssä. 

Rauhallisen syöttämishetken jälkeen 
Eija kiertää potilashuoneet ja varmis-
taa, että kaikki ovat saaneet aamupalan 
ja että kaikilla on asiat hyvin. Samal-
la hän kyselee, tarvitseeko joku apua 
suihkussa. 

Yhtä potilasta astma on vaivannut 
lääkkeestä huolimatta jo aikaisesta aa-
musta lähtien. Perushoitaja katsoo sa-
turaation ja antaa happiviikset. Vielä 
sängynpääty ylös, jotta potilaan on hel-
pompi hengittää. Vaikka vointi ei ole 
paras mahdollinen, potilas toivoisi jo 
pääsevänsä kotiin.

TALTUTETAAN 
TARTUNTATAUDIT

Länsi-Pohjan keskussairaalan 
infektio-osastolla

teksti ja kuvat minna lyhty

O

Perushoitaja Eija Sunnari 
työskentelee infektio-osastol-
la Länsi-Pohjan keskussairaa-
lassa Kemissä. Hän ei pelkää 
tarttuvia tauteja, sillä niitä 
vastaan pystyy suojautumaan. 

SUPER 3 /2015  17 
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TUBERKULOOSI EI PELOTA

Osasto 5A on sisätautiosasto, jossa ensi-
sijaisesti hoidetaan akuutteja infektiopo-
tilaita ja eristystä vaativia potilaita. Täl-
lä hetkellä osastolla ei kuitenkaan ole yh-
tään eristyspotilasta, joten hoitoon on 
otettu eri tavalla oireilevia ihmisiä.

Osastolla hoidetaan ihotautipotilai-
ta, gastroenterologisia potilaita, maksa-
potilaita ja geriatrisia potilaita, joiden 
yleistila on laskenut. Lisäksi on intok-
sikaatiopotilaita sekä potilaita, joilla on 
akuutista alkoholiongelmasta aiheutu-
neita sairauksia.

Eija Sunnari kertoo, että pari vuot-
ta sitten oli paha influenssakausi, jol-
loin osasto oli täynnä influenssapotilai-
ta. Hoitajat rokotetaan influenssaa vas-
taan syksyisin. 

Potilashuoneista kaksi on eristys-
huonetta ja yksi on ilmaeristyshuone, 
jossa hoidetaan esimerkiksi keuhko-
tuberkuloosipotilaita. Ilmaeristyshuo-
neessa on erillinen ilmanvaihto. Huo-
neessa on kaksi eteistä: puhdas sisään-
meno ja likainen ulosmeno. Puhtaas-
sa eteisessä puetaan suojavaatteet hen-
gityssuojainta myöten päälle, likaisessa 
eteisessä riisutaan suojavaatteet ja pes-
tään ja desinfioidaan kädet. Huonees-
sa on aina kaikki tarvittavat hoitoväli-
neet ja oma desinfioiva huuhtelukone.

– Joskus kysyn vointia puhtaan etei-
sen ja huoneen lasin läpi. Silloin väl-
tyn pukemiselta. Ruoan voi antaa kaa-
pin kautta, johon on luukku puhtaas-
sa eteisessä ja potilashuoneessa. Samoin 
jos olen unohtanut ottaa mukaan jo-
tain, voin soittaa kelloa ja pyytää tois-
ta hoitajaa antamaan sen kaapin kautta. 

Jos eristyshuoneita tarvitaan enem-
män, kahden hengen potilashuoneista 
tehdään yhden hengen eristyshuonei-
ta. Potilashuoneiden jakaminen vaatii 
suunnittelua.

– Esimerkiksi kahta ripulipotilasta 
ei välttämättä voi laittaa samaan huo-
neeseen, jos taudinaiheuttajana ovat eri 
bakteerit tai virukset, kuten norovirus 
tai Clostridium difficile -bakteeri.

Eristyksiä on neljänlaisia, joista va-
litaan sopivin infektion tarttuvuuden 
mukaan. Ilmaeristys vaatii hoitajilta 
kaikkein suurinta suojautumista. Muita 
eristysmuotoja ovat kosketuseristys, ri-
pulieristys ja pisaraeristys. Eristysmuo-
to vaikuttaa siihen, millaiset suojavaat-
teet pitää pukea ja pitääkö potilaskon-
taktin jälkeen kädet pestä ja desinfioida 

ehtii istua rauhassa kymmenisen mi-
nuuttia. Usein ei ehdi istua niinkään 
pitkään, sillä potilaiden soittoihin pitää 
vastata heti.

Seuraavaksi on potilaan avustami-
nen suihkussa. Siihen hurahtaa melkein 
puoli tuntia. Samaan aikaan lääkäri on 
potilaskierrolla osastolla. 

Arkiaamuisin lääkäri kiertää kaik-
ki huoneet, mutta iltaisin ja viikonlop-
puisin päivystävä lääkäri tapaa potilaan 
vain tarpeen mukaan. Jos ilmenee jo-

tain akuuttia, lääkäri saadaan kiinni 
puhelimella milloin vain. Työvuo-
ron aikana pitää seurata, mitä lää-
kärit kirjaavat potilaista. He voi-
vat tehdä kotiutuspäätöksen tai 
määrätä uusia tutkimuksia.

– Esimerkiksi jos lääkäri 
määrää kolonoskopian eli pak-
susuolen tähystystutkimuk-
sen, tutkimusta edeltävänä il-
tana pitää antaa Colonsteril-
liuosta, jotta suoli tyhjenee. 

Silloin potilaan vointia seu-
rataan jatkuvasti. 

– Koti on paras paikka, mutta jos-
kus tarvitsee hoitoa. Ei kannata kiireh-
tiä kotiin liian pian, Eija juttelee. 

Kello on puoli yhdeksän, kun Eija 
menee kirjaamaan painot.

– Miten tämän potilaan paino on 
pudonnut melkein kaksi kiloa? Ai, lää-
käri on nostanut nesteenpoistolääkkeen 
annosta. Se selittääkin tämän, Eija poh-
tii kirjatessaan. 

Kirjaamisen jälkeen hoitaja suun- 
nistaa kohti kahvi- 
huonetta. Sieltä 
kuuluu mu-
kavaa rupat- 
telua. Hän 

Ilmaeristyshuoneeseen mentäessä 
puetaan päälle hengityssuojain,  
hiussuojus, suojatakki, hanskat  
ja suojalasit.
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vai riittääkö pelkkä desinfiointi. 
Entä pelottavatko hoitajaa tarttuvat 

taudit?
– Aluksi tuberkuloosi hieman hirvit-

ti, mutta nyt kun olen hoitanut useita 
tuberkuloosipotilaita, niin ei enää pe-
lota. Tarttuvia tauteja vastaan pystyy 
suojautumaan hyvällä käsihygienial-
la, hanskoilla, essulla ja maskilla. Suo-
jautuminen vie meiltä paljon työaikaa, 
mutta se on tärkeää.

Osasto 5A:n lisäksi Eija työskente-
lee tarvittaessa myös osasto 5B:llä. Siel-
lä hoidetaan sisätauti- ja neurologisia 
potilaita, joilla ei ole tartuntatauteja.

Eija on työskennellyt sisätautiosas-
toilla parin vuoden ajan. Aikaisemmin 
hän oli töissä sydäntautiosastolla.

– Olen kokenut rikkautena sen, et-
tä olen saanut olla töissä monella osas-
tolla. Tietoa ja taitoa on tullut valtavas-
ti. Tähän työhön kuuluu jatkuva tiedon 
etsintä, jotta pysyn ajan tasalla.  

LUOVIA RATKAISUJA TARVITAAN
Kello lähentelee kymmentä, kun Ei-
ja Sunnari vielä kyselee suihkuun me-
nijöitä. Hän petaa sänkyjä yhdessä sai-
raanhoitaja Tiina Ilosen kanssa. 

Yhdellä potilaalla on ruusu molem-
missa jaloissa. Hoitajat puhdistavat 
vain oikean jalan tulehtuneen ihoalu-
een ja vaihtavat sidoksen. 

– Vasemmalle jalalle ei tarvitse teh-
dä mitään, koska se on hoidettu eilen, 
eikä se ole erittänyt. Paranemisprosessi 
pysähtyy, jos sidoksia avataan turhaan.

Eija ja Tiina jatkavat vielä parityötä. 
He tekevät aamupesut muistisairaalle 
vuodepotilaalle. Hoitajat selittävät rau-
hallisella äänellä, mitä seuraavaksi teh-
dään. Vanhus ei vastaa kysymyksiin, 
mutta on levollisen oloinen. Ainoas- 
taan kyljelleen kääntäminen saa hänet 
voivottelemaan.

– Kääntämisen pelkääminen on ta-
vallista vuodepotilaalle. Tulee tunne, et-
tä tippuu lattialle. 

Muistisairaat, huonokuntoiset poti-
laat tuovat työhön haasteita.

– Pitää käyttää luovuutta, että saa 
tehtyä hoidot. Aina pitää yrittää par-
haansa. 

Ja sitten käytävälle.
– Oho, häntä jäi väliin, Eija nauraa 

ja palaa huoneeseen sammuttamaan 
hoitovalon. 

Liinavaatevaraston hyllyjen ja kär-
ryn täyttäminen kuuluu perushoito-
vuorossa oleville hoitajille. Eija katsoo 

aina samalla varaston yleisen siisteyden. 
Jos on aikaa, hän viikkaa samanväriset 
yhteen pinkkaan.

– Kärryä täyttäessä mietin, min-
käkokoisia potilailta osastolla on, jot-
ta kärryssä olisi oikeankokoisia vaattei-
ta. Tarjolla pitää olla lämpimämpiä ja 
viileämpiä vaatteita. Liian täyteen kär-
ryä ei saa pakata. Muuten käy niin, että 
kun ottaa yhdet housut, tulee kymme-
net muut mukana. 

Ennen potilaiden lounasta pitää ot-
taa diabeetikoilta verensokerit. Eräällä 
miehellä on juuri todettu diabetes, jo-
ten Eija menee seuraamaan, miten ve-
rensokerin mittaus onnistuu. 

– Hienosti on oppi mennyt peril-
le, Eija kannustaa kuusikymppistä po-
tilasta. 

Sisätautiosastolla työ on 
kiireistä, mutta Eija Sunnarin 
mielestä koskaan ei saa olla 
niin kiire, ettei ehtisi olla 
läsnä hoitotilanteessa. Kun 
potilas tuntee hoitajan ole-
van läsnä, hän kertoo hoidon 
kannalta merkittäviä asioita.

 TIETOA JA TAITOA ON TULLUT VALTAVASTI. 
TÄHÄN TYÖHÖN KUULUU JATKUVA TIEDON 

ETSINTÄ, JOTTA PYSYN AJAN TASALLA.
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ta lasta, joista kolme on Eijan ja kol-
me puolison edellisistä liitoista. Heil-
lä on kuusi lastenlasta. 

Lastenlasten kanssa touhuaminen, lii-
kunta ja leipominen. Luottamustehtä-
viä Tornion kaupungilla: liikuntalau-
takunnan varsinainen jäsen ja sosiaali- 
ja terveyslautakunnan varajäsen. Län-
si-Pohjan keskussairaalan SuPerin am-
mattiosaston puheenjohtaja vuodesta 
2009 ja luottamusmies vuodesta 2010 
sekä SuPer-opo vuodesta 2014. 

Jos osastolla on paljon huonokuntoi-
sia potilaita, ei ole aikaa tehdä työ-
tä niin perusteellisesti kuin haluaisin. 

Pitää hoitotyöstä ja hoivaamisesta. 
Potilailta saatu palaute auttaa jaksa-
maan. Parasta työssä on läsnäolemi-
nen ja potilaan aito kuunteleminen.

Perushoitaja Eija Sunnari työskente-
lee Länsi-Pohjan keskussairaalan si-
sätautiosastoilla. Muutti Keski-Suo-
mesta Kemiin 26 vuotta sitten. Asuu 
nykyään Torniossa.

Meni 16-vuotiaana hoitoapulai-
seksi vanhainkotiin. Siitä läh-

tien tiesi haluavansa hoito-
alalle, mutta teki nuorena 
myös muita töitä. Valmis-
tui perushoitajaksi vuonna 
1992. Pääsi heti tekemään 
sijaisuuksia Länsi-Poh-
jan keskussairaalan, josta 
hän sai vakituisen työpai-
kan vuonna 2009. Työs-
kenteli perhepäivähoitaja-

na vuosina 2000–2005. 

Asuu puolisonsa kanssa Tornios-
sa. Heillä on yhteensä kuusi aikuis-

Tänään töissä
kuka

harrastukset

perhe

parasta työssä

ikävintä työssä

työura

Eija menee kysymään neloshuoneen potilaiden vointia.  
Kun hän tulee ulos kahden hengen huoneesta, rouvat kuis-
kailevat keskenään.

– Tämä on kyllä paras hoitaja, niin ystävällinen.

POTILAS LAITETAAN ERISTYKSEEN
Hälytyksiä tulee: yhdeltä puuttuu puhdas paita, toinen ha-
luaisi tipan pois. Sairaanhoitaja pyytää ottamaan potilaalta 
influenssanäytteen. Eija muistelee muuttuneita näytteenot-
to-ohjeita:

– Samalla tikulla näyte nenästä ja nielusta. Ennen otet-
tiin eri tikuilla. 

Kun potilaalla epäillään influenssaa, huoneesta tehdään pi-
saraeristyshuone. Huoneen oveen laitetaan heti pisaraeristyk-
sestä kertova kuva, jossa poika aivastaa nenäliinaan.

Perushoitaja hakee tarvittavat hoitotarvikkeet eristyshuo-
neeseen. Eristyspotilailla ei voi käyttää samoja hoitovälineitä 
kuin muilla, esimerkiksi verenpainemittarin pitää olla henki-
lökohtaisessa käytössä. 

Eija ottaa näytteen, kirjaa sen koneelle ja kipaisee viemään 
sen laboratorioon. Kun hän palaa osastolle, lounaskärry on 
tullut. Hän jakaa lounaita ja muistuttaa kolmoshuoneen po-
tilasta, että pitää olla ravinnotta ja juomatta iltapäivän tutki-
musten vuoksi. 

Sitten pitää mennä kirjaamaan aamupäivän tapahtumat. 
Kanslian ovelle saapuu kotiutuva potilas, joka on huolis-
saan siitä, saako hän mukaan tiedot sairaalassa saamistaan 
lääkkeistä.

– Kotiutuspapereissa lukee kaikki lääkkeet, perushoita-
ja rauhoittelee.

Kello soi. Taas on mentävä. Potilaat tarvitsevat monenlaisia 
apuja. Eija palaa kirjaamaan, mutta aina joku hälyttää. Kir-
jaaminen onnistuu pienissä osissa. 

Kello on yli puolen päivän, mutta perushoitaja ei ehdi vie-
lä syömään. Eräälle potilaalle pitää vielä viedä kupit yskök-
siä varten. Eijan mukaan päivä on ollut kuitenkin tavallista 
rauhallisempi.

– Joskus on apua enemmän tarvitsevia potilaita. Toisinaan 
on myös elvytystilanteita, mutta onneksi harvoin.

Vähän ennen yhtä Eija ehtii lounastauolle. Sen jälkeen on 
vielä yksi suihkutus. Iltavuorolaiset saapuvat töihin, mutta 
perinteistä raporttia ei pidetä. Hiljainen raportti on ollut käy-
tössä osastolla pari vuotta. 

– Kirjaamisen merkitys korostuu hiljaisessa raportissa, jot-
ta potilaiden tiedoista käy ilmi päivän tapahtumat.

Kello tulee kaksi. Eijan työvuoro päättyy tänään poik-
keuksellisen aikaisin. Hän sanoo heipat työkavereille, vaih-
taa omat vaatteet päälle ja lähtee ajamaan lumista tietä pit-
kin kohti kotia..
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RAUHOITTUMALLA ÄÄNET KURIIN

Suomen Moniääniset ry:n varapuheenjohtaja Sami Juntunen on kuullut 
ääniä lapsesta saakka. Teini-iässä äänten kuuleminen oli voimakkaimmil-
laan ja niitä kuului lähes päivittäin noin 10 vuoden ajan. Nykyisin tilanne on 
rauhoittunut ja äänten kuuleminen on satunnaisempaa, ehkä viikoittaista.  

– Kiire ja stressi laukaisevat äänien kuulemisen. Äänet ovat yleensä vie-
rasta puhetta tai musiikkia. Monet kuulevat tuttujen ääniä, mutta minun 
kohdallani äänet ovat minulle tuntemattomia. Rauhoittumalla hetken ja 
lepäämällä saan äänet kuriin ja uniini ne eivät tule.

– Olen keskustellut avoimesti ominaisuudestani läheisteni kanssa ja he 
ovat suurena tukena.  Lisäksi vertaistuki on erittäin tärkeää. Se helpottaa 
hyväksymään oman tilanteeni ja auttaa arjessa selviytymistä.

HYVÄKSY  
SISÄINEN ÄÄNESI

teksti hannele korhonen

Tuntuuko sinusta joskus, että joku kutsuu sinua ja huomaatkin,  
että olet yksin huoneessa? Tai kuulet vaimeaa musiikkia,  

vaikka radio on kiinni ja lähin naapurikin kilometrin päässä?

änien kuuleminen on ylei-
sempää kuin luulemmekaan. 
Neljästä kymmeneen pro-
senttia maailman ihmisistä 
kuulee ääniä, joita muut ei-
vät voi kuulla ja lähes 40 pro-

senttia ihmisistä on jossain elämänsä 
vaiheessa kuullut sisäisiä ääniä.

Äänien kuuleminen ei ole varsinai-
sesti sairaus vaan henkilökohtainen 
ominaisuus, kuten esimerkiksi oikea-
kätisyys tai punatukkaisuus.  Ainoas-
taan yksi kolmasosa ääniä kuulevis-
ta henkilöistä tarvitsee lääketieteellis-
tä apua. Äänien kuuleminen on ylei-
sintä nuorilla tai aikuisilla, mutta nii-
den kuuleminen voi alkaa missä ikävai-
heessa tahansa.

Ihmiset kuulevat hyvin erilaisia ää-
niä ja kokevat ne hyvin yksilöllisesti.  
Monet luulevat, että äänien kuulemi-
nen on mielikuvitusta, mutta äänet to-
della kuuluvat kuulijan mielessä ja ne 
herättävät voimakkaita tunteita.  Ääniä 
voi olla useampi kuin yksi, ja ne voivat 
puhua suoraan ihmiselle tai keskustel-
la toisten äänien kanssa. Ne kuulostavat 
usein aivan samanlaisilta kuin kuulisi 
ääniä normaalin tapaan korvilla.  Äänet 
voivat olla puheen lisäksi myös musiik-
kia tai melua ja ne voidaan kokea pään 
sisällä, pään ulkopuolella tai jopa kuu-
lijan kehossa.

MISTÄ ÄÄNET JOHTUVAT?
Äänien kuuleminen alkaa yleensä jon-
kin traumaattisen tai muun voimak-
kaan tunteita herättävän kokemuksen 
seurauksena. Läheisen kuolema, vaikea 
ruumiillinen sairaus, tärkeän ihmissuh-
teen katkeaminen, pitkä yksinolo tai 
työpaikan menettäminen voivat olla 
laukaisevina stressitekijöinä. Äänet liit-
tyvät usein asioihin tai tunteisiin, joita 

kuulija ei pysty käsittelemään tai osaa 
ilmaista. Ne kuvaavat lähes aina sitä, 
miten kuulija kokee ja aistii muut ih-
miset sekä ympäröivän maailman.

Äänien kuuleminen vaikuttaa erit-
täin yksilöllisesti kuulijaan elämään. 
Toiset kokevat ne ahdistaviksi, jopa pe-
lottaviksi ja haluavat paeta niitä. Toi-
set taas pystyvät hyväksymään äänien 
kuulemisen omaa persoonaa vahvista-
vana tekijänä ja pystyvät aikaa myöden 
hallitsemaan niitä ja tulemaan toimeen 
niiden kanssa. Jos äänet kuitenkin ra-
joittavat omaa elämää ja toimintakykyä 
tai jos niiden kuuleminen liittyy psyyk-
kiseen sairauteen, tarvitaan ulkopuolis-
ta apua tilanteen helpottamiseksi.

SINUKSI ÄÄNTEN KANSSA
Oppimalla hallitsemaan ääniä voi lie-
ventää niiden vaikutusta jokapäiväiseen 
elämään, mutta äänet eivät silti välttä-
mättä häviä kokonaan. Hallitsemiseen 
on useita eri keinoja ja jokainen ääniä 
kuuleva löytää ajan kuluessa itselleen 
parhaan tavan hallita niitä ja tulla toi-

Ä

meen niiden kanssa. 
Yksi tärkeimmistä hallintakeinoista 

on avoin keskustelu muiden ääniä kuu-
levien ja läheisten kanssa. Keskustele-
malla molemmat osapuolet ymmärtä-
vät paremmin, mistä äänien kuulemi-
sessa oikeastaan on kysymys, eikä ää-
niä kuuleva jää ominaisuutensa kans-
sa yksin. Toinen tärkeä askel on äänien 
hyväksyminen ja tosiasioiden tunnus-
taminen. Hyväksyminen ei ole alistu-
mista omaan tilanteeseen vaan raken-
tava suhtautumistavan muutos ja op-
pimista elämään täysipainoista elämää 
äänien kanssa.

Äänet voidaan joissakin tapauksis-
sa saada häviämään kokonaan tai vä-
henemään oikealla lääkityksellä. Lääki-
tyksen tehtävänä on yleensä myös hel-
pottaa ääniä kuulevan ahdistusta. Lääk-
keet eivät kuitenkaan  ole ainoa ratkai-
su vaan äänien kanssa kannattaa opetel-
la elämään lääkityksestä riippumatta..
lisätietoja: www.moniaaniset.fi
lähde: annika salo (toim.): sisäinen ääni, 
suomen moniääniset ry, 2011
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Yllättävämpää on, että päiväkodin ai-
kuiset esiintyvät lasten kertomuksissa 
vain hyvin harvoin. Aikuisista ei tahto-
nut irrota mitään kerrottavaa asiaa suo-
raan kysyttäessä. Vastaavan havainnon 
aikuisten näkymättömyydestä ovat teh-
neet muutkin tutkijat.

Sikäli kun aikuisista puhuttiin, heis-
tä kerrottiin järjestyksen ylläpitäjinä, 
toiminnan järjestäjinä ja lasten hoitaji-
na. Leikkikaverina päiväkodin aikuinen 
esiintyi vain yhden ainoa kerran. 

Aikuisten näkymättömyys ei tarkoi-
ta, että lapsilla olisi ollut heistä ikäviä 
kokemuksia. Aikuisista kerrottiin lä-
hes poikkeuksetta joko positiiviseen tai 
neutraaliin sävyyn. 

Suurin osa lapsista oli sitä mieltä, et-
tä aikuiset olivat ”kivoja”, ”ihan kivoja” 
tai ”hauskoja”.  Se, että he eivät joissa-
kin tapauksissa tuntuneet niin kauhean 
kivoilta, johtui lähinnä liiallisesta ko-
mentelusta.

Päiväkodin aikuisilla tarkoitetaan 
tutkimuksessa koko läsnä olevaa henki-
lökuntaa lastentarhanopettajista avus-
tavaan henkilöstöön. Lasten ja heidän 

anhemmat ainakin luulevat 
tietävänsä millaista päiväko-
dissa on, mutta mitä miel-
tä ovat lapset itse? Piia Roos 
selvitti asiaa aineistonaan 
4–5-vuotaiden piirrokset ja 

haastattelut. Väitöstutkimukseen osal-
listui 37 lasta kuudesta eri päiväkodista.

Tärkein ensin: ”Jos päiväkotiarkea 
kuvanneista tuloksista kertoisi vain 
päällimmäisen, niin voi yksinkertaisesti 
todeta, että lasten mielestä päiväkodis-
sa on kivaa”, Roos kirjoittaa.

Tätä osattiin varmaankin odottaa. 

KOMENTELU 
JA PÄIVÄUNET

PÄNNIVÄT 
PÄIVÄKOTILAPSIA

Päiväkodin aikuiset ovat kivoja, 
ihan kivoja tai vähintäänkin hauskoja

teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä

Lasten mielestä päiväkodissa 
on kivaa, mutta vielä kivem-
paa siellä olisi, jos aikuiset 
viihtyisivät paremmin lasten 
leikkitodellisuudessa. Lap-
si tarvitsee kasvattajakseen 
leikkivän aikuisen, väittää Piia 
Roos lasten kertomuksiin pe-
rustuvassa tutkimuksessaan.

V
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vanhempiensa päiväkodin työntekijöistä käyttämä yleisnimi 
”täti” aiheutti Roosin mukaan ”tädeissä” itsessään vilunvärei-
tä, joten sitä ei voinut käyttää tutkimuskäsitteenä. Paikalla oli 
sitä paitsi toisinaan myös ”setiä”.

AIKUINEN EI NÄY LEIKEISSÄ
Päiväkodin arki jakautui lasten kertomana kahteen todel-
lisuuteen, joista toisessa elettiin vertaisten eli toisten lasten 
kanssa, toisessa aikuisten luomissa puitteissa. Päiväkodin ai-
kuiset ylittivät rajan harvoin lasten suuntaan osallistuakseen 
leikkeihin. Leikki sai soljua eteenpäin omalla painollaan. 

Roosin mukaan lapset halusivat kuitenkin kasvattajakseen 
nimenomaan leikkivän aikuisen.  Leikkiessään lapset ovat ai-
dosti lapsia ja toiminta rakentuu heidän tarpeistaan ja lähtö-
kohdistaan. Leikeissä aikuisen ja lapsen välille voi syntyä vuo-
rovaikutussuhde, jossa voidaan kertoa ilot ja surut, riemun-
aiheet ja pelot. 

Jollei aikuinen osallistu leikkiin, ainutlaatuinen tilaisuus 
tutustua lapseen menee hukkaan. 

Roosin mielestä pitäisikin arvioida, mahtuuko päiväkotiar-
keen riittävästi lapsen ja aikuisen välisiä kohtaamisia, läsnä-
oloa ja kuuntelemista.

”Lasten kertomusten ja kysymysten äärelle pysähtyminen, 
asioiden katsominen lapsen tasalta, ei ole niinkään kiinni ajas-
ta tai resursseista, vaan se on kiinni asennoitumisesta ja työn 
organisoimisesta. Ja melko usein pelkästään siitä, ettei vain 
huomaa”, Roos kirjoittaa.

PARASTA OVAT RETKET JA YLLÄRIT
Yleensä aikuiset astuivat lasten todellisuuteen järjestyksenpi-
täjinä ja riitojen ratkaisijoina. Erityisen tärkeää lapsille oli, et-
tä aikuiset puuttuvat kiusaamiseen. 

Aikuisten todellisuuteen mentiin myös saamaan lohtua ja 
hoivaa. Huolenpito oli lapsille hyvin tärkeää.

Lapset ylittivät todellisuuksien välisen rajalinjan aikuis-
ten suuntaan osallistuessaan järjestettyyn toimintaan. Askar-
telu- ja liikuntatuokioista pidettiin kovasti, samoin retkis-
tä. Erityistä riemua herätti toiminta, johon liittyi jokin yl-
lätys. Mainituiksi tulivat muun muassa vappujuhlat ja mak-
karanpaisto.

LEIKEISSÄ AIKUISEN JA 
LAPSEN VÄLILLE VOI SYNTYÄ 

VUOROVAIKUTUSSUHDE, JOSSA 
VOIDAAN KERTOA ILOT JA SURUT, 

RIEMUNAIHEET JA PELOT. 
Lasten kertomusten suosikkiteemoja ja piirrosten ykkösai-

heita olivat leikki ja kaverit. 
Kotileikki oli yksi useimmin mainituista, ja se kelpasi myös 

pojille. Poikakolmikon leikkiessä kotia ja Roosin ihmeteltyä 
kuka on äiti, ehdotti isän roolissa touhuava Niilo, että Toivo 
voi olla äiti ja Akseli isoveli. 

Mainittakoon, että kotileikissä äidin rooli oli arvoastei-
kossa korkeimmalla. Vauvan ja koiran roolit edustivat astei-
kon toista ääripäätä.

Kaverit merkitsivät toisilleen paljon. Kaikki tutkimukseen 
osallistuneet lapset mainitsivat parhaan tai parhaat ystävänsä 
nimeltä. Kaverinsa luettelivat nekin, jotka eivät haastattelus-
sa juuri muuta saaneet sanotuksi. Nimettyjen ystävien määrä 
vaihteli yhdestä kuuteen.

Kolmannes lapsista mainitsi kertomuksessaan kiusaamisen. 
Erikoisena Roos pitää sitä, että useimmat maininnat olivat sä-
vyltään neutraaleja: kiusaamisesta tai kiusatuksi tulemisesta 
puhuttiin yleisellä tasolla, ei henkilökohtaisesti koettuna. Asi-
aa käsiteltiin passiivimuodossa ketään nimeltä mainitsematta.

ONKO PAKKO LEVÄTÄ?
Lapset ovat Roosin mukaan hyvin tietoisia päiväkotiarjen 
taustalla vaikuttavista säännöistä. Sääntöjä osataan myös kier-
tää. Liisa yritti pinnata päiväunilta pyytämällä Roosia luke-
maan haastattelun jälkeen kirjaa, ja onnistuikin yrityksessään. 
Tutkija huomasi huijauksen vasta haastattelutilanteen jälkeen.

Lasten inhokki päiväkodin lukujärjestyksessä oli päiväunet. 
Kaikki eivät lepohetkeä inhonneet: negatiivista palautetta tuli 
suhteellisen vähän, mutta se oli sitäkin kiukkuisempaa. 

Päiväkodin pakollisten lepohetkien vastenmielisyys nousee 



ehittyneiden maiden päi-
väkodit eivät ole vain lei-
kin paikkoja. Oppiminen 
painottuu toiminnassa yhä 
enemmän: esimerkiksi Bri-
tanniassa lapset aloittavat 

lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen 
harjoittelun jo kolmivuotiaana. Samaan 
suuntaan ollaan menossa Pohjoismais-
sa ja osittain Suomessakin. 

Aikuisen määrittelemä lapsen paras 
ei enää lähde lapsesta vaan siitä ai-
kuisesta, joksi lapsen on määrä kas-
vaa. Globaalin kilpailutalouden prässiin 
valmistutuminen syö lapsen omaehtoi-
sen toiminnan tilaa kuin tehomaatalo-
us Amazonasin sademetsää.

Suomessa pikkulapsilla on onneksi 
suojanaan vahva varhaiskasvatus. Pe-
rinteinen koulu ei pääse kovinkaan hel-
posti valumaan alaspäin yhä nuorem-
pien ikäluokkien elämään, sillä koululle 
ei löydy sieltä pedagogista elintilaa. Ti-
la on jo täytetty alle kouluikäisten tar-
peisiin räätälöidyllä ja koko ajan kehit-
tyvällä varhaiskasvatuksella.

Mitä on aikuislähtöisyys päiväkodis-
sa ja esikoulussa? Esimerkiksi sitä, et-
tä yritetään tehdä aikuisten kehittämät 
oppisisällöt lapselle mielekkäiksi selit-
tämällä ne heille, tuumii Pentti Hakka-
rainen kirjassaan Kehittävä esiopetus.

Aikuinen menee tällöin asioiden 
edelle: jotta selitys voisi tehota, lapsen 
pitäisi jo osata se, minkä oppimiseen 
häntä vasta yritetään motivoida. Seli-
tyksen järkevyys on järkevyyttä aikui-
selle, ei lapselle.

K
Joko osaat?

On väärin odottaa lapsen motivoi-
tuvan asioiden opettelusta esimerkik-
si siksi, että niiden oppimisesta on hä-
nelle myöhemmin hyötyä. Suunnilleen 
samalla tavalla väärin olisi edellyttää 
lapsen tuntevan jatkuvaa kiitollisuutta 
hoitopaikan lämmöstä, ruuasta ja tilo-
jen turvallisuudesta.

Selittävän asenteen takana piilee kä-
sitys, että leikin kuvitteellisuus on jota-
kin primitiivistä ja arvotonta, josta pi-
tää nopeasti siirtyä faktoihin. Pyritään 
mahdollisimman pian ”oikeaan oppimi-
seen”, jota mitataan kaksiarvoisella as-
teikolla oppii – ei opi.

Hakkaraisen mielestä varhaiskasvat-
taja ei saa tehdä mitään ohi lapsen. 
Siksi pitää kysyä, mitä oppiminen mer-
kitsee lapsen kehitykselle. Hyvä asia-
sisältöjen oppiminen ei takaa hyvää ke-
hitystä, eikä huono huonoa.

Mitä tilalle?
Leikki, vastaa Hakkarainen. Ei kuiten-

kaan leikki välineenä johonkin muuhun, 
sillä lapsi ja leikki ovat yhtä ja kehitty-
vät yhdessä, eikä kumpikaan ole väli-
ne mihinkään. 

Keinot ja päämäärät vaihtavat paik-
kaa: sikäli kun lapselle opetetaan 
asiasisältöjä, se tehdään leikin kehit-
tämiseksi. Jos ja kun aikuinen haluaa 
vaikuttaa leikin kehityssuuntaan, hä-
nen kannattaa hivuttautua hienova-
raisesti leikin sisään johonkin sopi-
vaan sivuroolin. Vaikkapa puhuvak-
si puuksi..

antti vanas

esiin toisessakin tuoreessa suomalaisessa 
tutkimuksessa. Roosin mielestä päiväu-
niin liittyviä käytäntöjä olisikin aika ar-
vioida uudelleen.

Roosin haastattelemalla Toivolla oli 
päiväunilla yksikertaisesti tylsää: lepo-
hetki tuntui yötäkin pitemmältä. Päi-
väunien aikaan saattoi myös saada va-
roituksen tai joutua jäähylle.

Sama tekemättömyyden ja odotte-
lun ilmapiiri vaivasi lasten mielestä päi-
väpiirejä. Piireihin kokoonnuttiin miet-

timään sellaisia asioita kuin viikonpäi-
vää ja säätilaa sekä valitsemaan päivän 
leikkejä.

Roos paikantaa lasten kritiikin koh-
teeksi odottelun ja hiljaa olemisen vaa-
timuksen. Leikin vetovoima on vahva: 
tieto siitä, että leikit odottavat, saa pai-
kallaan olemisen tuntumaan lähes koh-
tuuttoman vaikealta..
piia roos: lasten kerrontaa päiväkoti-
arjesta. tampereen yliopisto 2015.
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SUPER NÄKYY SOMESSA
teksti marjo sajantola

SuPerin sähköinen viestintä tarjoaa niin tietoa kuin superilaista 
someilua. Tule mukaan vahvistamaan superilaista me-henkeä 

ja kertomaan liiton toiminnasta muillekin.

uPer viestii aktiivisesti omien verkkosivujen lisäk-
si myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 
Ammattiosastoilla on omat verkkosivunsa ja osalla 
myös avoimia tai suljettuja ryhmiä esimerkiksi Fa-
cebookissa. 

Sinäkin voit vaikuttaa siihen, että tieto superilai-
suudesta leviää. Seuraa SuPerin viestejä, tykkää, kommentoi 
ja jaa niitä eteenpäin. Osallistu myös Instagramin kuvaviestei-
hin. Vilkas viestittely kertoo aktiivisesta jäsenistöstä.

SuPerin tiedotuspäällikkö Sari Tirronen pitää sosiaalisen 
median etuna sitä, että sen avulla on helppo verkostoitua ja 
ylläpitää suhteita. 

– On helppo tavoittaa vanhoja koulukavereita, entisiä työ-
kavereita ja pitää yhteyttä nykyisiinkin ystäviin kiireisenä ai-
kana. Myös superilaisen me-hengen vahvistaminen onnistuu 
näppärästi monin eri tavoin.

Hän kehottaa kuitenkin harkitsemaan, mitä julkaiset.
– Sosiaalinen media on kanava, jonka pelisäännöt kannat-

taa opetella. Uudet käyttäjät saattavat helposti unohtaa, että 
esimerkiksi Facebook ei ole päiväkirja vaan päivitykset ovat 
aina tavalla tai toisella julkisia. Kannattaa ensin vetää henkeä, 
ennen kuin vihaisena tarttuu some-kanaviin.

Myös valokuvien julkaisuun on omat sääntönsä. 
– Kysy aina julkaisulupa kuvissa esiintyviltä ihmisiltä, 

myös kavereiltasi, vaikka olisitte julkisessa paikassa kuvaus-
hetkellä. 

TYKKÄÄMÄLLÄ VAIKUTAT
SuPerin Facebook-päivityksiä voit seurata liiton verkkosivuil-
la, vaikka et itse olisi kirjautunut palveluun. Näissä päivityk-
sissä liitto ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin ja mukana on 
usein myös nettilinkki, josta löytyy lisää tietoa. Voit tykätä lii-
ton päivityksistä ja markkinoida niitä eteenpäin omin kom-
mentein höystettynä vain, jos olet kirjautunut Facebookiin.

SuPerilla on Facebookissa lisäksi julkinen SuPer-nuorten 
ryhmä sekä suljetut ryhmät SuPer-Opoille ja SuPerin am-
mattiosastojen puheenjohtajille. Ryhmäsivut toimivat juuri 
näiden kohderyhmien viestintäalustana. Suljetuissa ryhmissä 
viestintä on sisäistä ja keskinäistä kommunikointia sekä ver-
taistukea. Suljettuihin ryhmiin voit liittyä jäseneksi vain, jos 
ryhmän ylläpitäjä hyväksyy pyyntösi.

Facebook muutti yrityssivustojensa toimintaperiaatteita 
vuoden vaihteessa. Kaikkia tilapäivityksiä ei enää jaeta kaikil-
le sivusta tykänneille, vaan painotukset vaihtelevat sen mu-
kaan, miten vilkkaasti sivuilla käydään. Jos siis SuPer-viestit 
jäävät matkalle, käy suoraan sivulla lukemassa päivitykset ja 
muista tietenkin tykätä!

LYHYESTI JA YTIMEKKÄÄSTI 
SuPer käyttää myös Twitteriä tiedottaessaan merkittävistä Su-
Per-tapahtumista ja asioista sekä valtakunnallisista tiedotteis-
ta. Twitterissä ei turhia rupatella vaan mennään suoraan asi-
aan. Se on kätevä työkalu, jolla voi vinkata superilaisia esi-
merkiksi liiton tai ammattiosastojen verkkosivuille lukemaan 
uusin julkaisu. 

Twiitissä on usein myös linkki, joka vie asian ytimeen. 
Näitä linkkejä voit twiitata edelleen ja jakaa näin tärkeänä pi-
tämääsi tietoa omille seuraajillesi.

Jos haluat osallistua keskusteluun, sinun pitää luoda itselle-
si oma Twitter-tili osoitteessa: https://twitter.com/. Alkamal-
la SuPerin seuraajaksi saat liiton viestit itsellesi. Kun twiittai-
let itsekin aktiivisesti ja liität twiitteihin linkkejä esimerkiksi 
paikallisiin uutisiin tai muihin superilaisia koskeviin asioihin 
ja tapahtumiin, markkinoit osaltasi SuPeria.

KUVAT KERTOVAT
Instagramin avulla SuPerin monipuolisesta toiminnasta on 
mahdollista kertoa kuvien avulla. SuPerin tili on kaikille 
avoin, eli voit seurata ja kommentoida sekä tykätä julkaisuis-
ta vapaasti. Voit katsella tilin kuvia, kun käytät hakua #super-
liitto. Voidaksesi tykätä tai kommentoida, sinun pitää kuiten-
kin avata itsellesi oma tili. 

Kun osallistut SuPerin tai ammattiosaston järjestämiin ti-
laisuuksiin, tempauksiin tai toritapahtumiin tai keksit super-
kamujesi kanssa jotain superkivaa, voit kertoa siitä Instagra-
missa käyttämällä asiasanaa #superliitto. Lisää vielä #lähihoi-
taja, niin viestin saavat kaikki hekin, joilla se on hakusanana. 
Kansainvälisyyttä saat asiasanalla #practicalnurse. Kerro myös 
lyhyesti, mitä kuvassa tapahtuu, missä olette ja millaiset ovat 
tunnelmat. Koska kuvat ja niiden kommentit ovat julkisia, 
muista harkita, mitä ja miten viestiä jaat..

S
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SuPerin sähköinen viestinnän kotipesä on liiton omat 
verkkosivut www.superliitto.fi. Vuosi sitten täysremon-
toidut verkkosivut antavat uusia mahdollisuuksia nope-
aan viestintään. 

Sivuilta löydät paljon ajankohtaista tietoa liiton toi-
minnasta, tapahtumista ja kampanjoista sekä tarjolla ole-
vasta koulutuksesta ja muista jäseneduista. Etusivulla jul-
kaistaan myös ajankohtaisaiheita käsitteleviä blogikirjoi-
tuksia, joita voit kommentoida ja saada näin aikaan kes-
kustelua.

Kirjautumalla jäsensivulle pääset ylläpitämään omia 
tietojasi. Tieto uudesta osoitteestasi siirtyy SuPerille 
väestörekisterikeskuksen kautta, jos et ole sitä erikseen 
kieltänyt. Jos olet tämän kieltänyt, huolehdi itse osoit-
teesi ajan tasalle.

Jäsenrekisterin tiedoissa on kohdat myös puhelinnu-
meroille ja sähköpostiosoitteille. SuPer tiedottaa henki-
lökohtaisesti jäsenilleen pääsääntöisesti sähköpostitse. 
Siksi on erittäin tärkeää, että ajantasainen sähköposti-
osoitteesi löytyy rekisteritiedoista. Yhteystietoja käyte-

Kaiken perusta on vilkas kotipesä
tään vain liiton, työttömyyskassan ja ammattiosastojen 
käyttöön asioissa, jotka liittyvät SuPerin toimintaan.

Omalta sivultasi löydät tiedot myös työnantajastasi, 
työpaikan työehtosopimuksesta sekä jäsenmaksuistasi. 
Näet käymäsi SuPerin kurssit ja voit ilmoittautua uusille. 
Jos olet liiton luottamustehtävässä, saat sivujen kautta 
muun muassa aktiivikirjeet. SuPer-lehden kuukauden 
kysymykseen voit vastata vain jäsensivujen kautta.

Jäsensivuille kirjautumiseen tarvitset käyttäjätunnuk-
sen, joka on jäsennumerosi. Salasanasi on ensimmäistä 
kertaa kirjauduttaessa henkilötunnuksesi. Jos olet jo käy-
nyt palvelussa, olet vaihtanut myös salasanasi, eikä hen-
kilötunnus enää kelpaa. Jos et muista salasanaasi, voit 
tilata uuden salasanan sisäänkirjautumissivun linkistä 
matkapuhelimeesi tai sähköpostiisi. 

Jäsentiedot kannattaa pitää ajan tasalla, sillä salasa-
nan tilaaminen onnistuu vain, jos matkapuhelinnumero 
tai sähköpostiosoite on jäsentiedoissasi oikein. Jos nämä 
yhteystietosi ovat vanhentuneet tai puuttuvat kokonaan, 
ota yhteyttä sähköpostilla jasensivut@superliitto.fi..
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Silja Paavola ja STTK:n puheenjohtaja 
Antti Palola olivat opintopäivillä yhteis-
tuumin: osaaminen on hyvä turva niin 
huonoina kuin hyvinä aikoina.

Tampere-talon saliin kerääntyi yli 700 superilaista.  Superilaiset kokoontuvat opinto-
päiville Tampereelle myös ensi vuonna.

Tampereen ammatillisilla opintopäivillä oltiin yhtä mieltä:

OSAAMISELLA ETEENPÄIN
teksti ja opintopäivien kuvat jukka järvelä

Reilu 700 superilaista kokoontui 
helmikuun puolivälissä Tampe-
reelle perinteisille kaksipäiväisille 
opintopäiville. Yhteinen viesti oli: 
Suomi ja hoitoala nousevat, kun 
kaikkien osaamista ylläpidetään ja 
osaamista annetaan myös käyttää.

Osallistujat ja kutsuvieraat tervetulleek-
si toivottanut Silja Paavola korosti am-
mattitaidon merkitystä tilanteessa, jossa 
sote väijyy isona kysymysmerkkinä hoi-
to- ja hoivatoiminnan yllä ja koko maa 
on taloudellisella tyhjäkäynnillä.

– Sote joko tulee maaliin tai tekee 
täydellisen mahalaskun. SuPer taistelee 
onnistuneen soten puolesta sekä liitto- 
että työpaikkatasolla.

Paavola korosti, että sotessa jos mis-
sä on kyse osaamisesta.

– Lähihoitajat, perushoitajat ja kaikki 
superilaiset ovat potilaansa ja asiakkaan-
sa sananviejiä, asianajajia ja huolehtijoi-
ta. Emme diagnosoi mitään, vaan huo-

mioimme ja kerromme eteenpäin. Pää-
työmme on hoitaa monipuolisesti. Se 
vaatii aikaa. Tuore kotihoidon selvitys 
osoitti, että tätä aikaa ei ole riittävästi.

Paavola toivoi, että tuleva eduskun-
ta pystyisi toimillaan takaamaan hoita-
jille riittävästi aikaa. Helpoin keino on 
lisätä henkilökuntaa.

Paavola muistutti, että ei pidä aliar-
vioida sitä, mitä hyvää hoitopaikoissa ja 
hoidossa on jo saavutettu.

– Parannettavaa on, mutta nollasta 
emme lähde.

VÄLTTÄKÄÄ HENKISTÄ 
KESTÄVYYSVAJETTA
STTK:n puheenjohtaja Antti Palola va-
litsi opintopäivät vierailukohteekseen, 
vaikka samalle ajalle oli käynyt kutsu 
pääministerin kokouspöytään.

Palola varoitti henkisestä kestävyys-
vajeesta, jollainen voi yllättää, jos näinä 
taantuman aikoina unohdamme koulu-

tuksen ja osaamisen merkityksen. Hän 
kiitteli esi-isiämme, jotka ymmärsivät, 
että sivistys ja osaaminen ovat pienen 
maan valtteja, aina.

– Leikkaukset eivät saa kohdistua 
koulutukseen ja osaamisen tasoon. Em-
me kilpaile työn hinnalla vaan osaami-
sella. Osaava kansa on fiksumpi kuin 
muut.

Palolaa ärsyttää, kun aina puhutaan 
korkeakoulutuksesta.

– Puhutaan välillä ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta, jollaista nämä opin-
topäivät ovat. Täälläkin voi syntyä nii-
tä innovaatioita.

Jos Suomeen syntyy uusi palkansaa-
jien jättikeskusjärjestö, Palola lupasi, et-
tä SuPerin asema ja liitorakenne säilyvät 
siinä entisellään.

Ammatillisten opintopäivien asian-
tuntija-alustukset tarjosivat tänä vuon-
na tietoa esimerkiksi omavalvonnasta, 
seksuaalisuudesta, tekonivelistä ja saat-
tohoidosta..
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Soili Nevala SuPerista ja Sirpa Salin La Carita -säätiöstä toivat palkitut yhteiskuvaan. Liperin Iltaruskoa ja Hopeista kuuta edustivat 
osastonhoitaja Marja-Leena Nuutinen sekä lähihoitajat Aulikki Kuittinen ja Nadejda Pietiläinen, seuraavaksi Vantaan myyrinkotilai-
set eli sairaanhoitaja Satu Holland, osastonhoitaja Martina Karawatski-Salmi, lähihoitaja Marjatta Kiviharju ja ylihoitaja Nina Linja.

Hyvä vanhustyö palkittiin
teksti minna lyhty

La Carita -säätiö jakoi opintopäivillä vuoden 2015 tun-
nustuspalkinnot hyvästä vanhustyöstä. Tunnustuspal-
kinnon saivat Liperin kunnan Vanhainkoti Iltarusko ja 
tehostetun palveluasumisen yksikön Hopeinen kuu sekä 
Vantaan kaupungin Myyrinkodin lyhytaikaisyksikkö.

Liperissä Iltaruskossa ja Hopeisessa kuussa on luotu 36 asuk-
kaalle koti, jossa lepäillään, muistellaan ja ruokaillaan rau-
hassa. Henkilöstön toimintatapaa ohjaavat kuntouttava työ-
ote, validaatio-menetelmä ja sosiokulttuurinen lähestymis-
tapa. 

Työyhteisö haluaa satsata asukkaiden kohtaamiseen ja 
kunnioittamiseen. Kun yksikköön tulee uusi asukas, hänen 
elämänhistoriansa käydään läpi yhdes-
sä omaisten kanssa. Samalla selvitetään 
vanhuksen ilonaiheet, harrastukset sekä 
ahdistavat ja pelottavat asiat. Myös lää-
kitys tarkistetaan. 

Päiviin luodaan sisältöä tarjoamal-
la erilaisia virikkeitä, kuten musiikkia, 
draamaa ja muistelua. Toiminnalla ta-
voitellaan ikääntyneen voimaannutta-
mista. 

Työyhteisössä on tehty tietoista ke-
hittämistyötä. Osastonhoitaja on kan-
nustanut kouluttautumiseen ja jakanut 
vastuuta tasapuolisesti. 

Osastonhoitaja Marja-Leena Nuuti-

sen mukaan hyvän hoidon edellytys on sitoutunut ja osaava 
henkilökunta. Lisäksi tarvitaan lähimmäisenrakkautta.

TURVALLISTA JA KODINOMAISTA LYHYTAIKAISHOITOA
Vantaan Myyrinkodin lyhytaikaisyksikössä hyvä hoito tar-
koittaa vanhusten toiveiden kunnioittamista. Vuonna 2013 
perustettu yksikkö tarjoaa lyhytaikaishoitoa 180 kuntoutu-
jalle, joista 25 on hoidossa kerrallaan. Kuntoutujia ei hoide-
ta kaavamaisesti, vaan hoitajat ottavat selvää heidän elämän-
tavoistaan ja heidät kohdataan yksilöllisesti. 

Hoitotyötä tehdään kuntouttavalla työotteella. Kävelyky-
kyä parannetaan siten, että päivittäiseen kävelymatkaan lisä-

tään muutama askel. Myös lääkitys tar-
kistetaan ja tarvittaessa lääkkeitä vähen-
netään. Tavoitteena on, että vanhus voi-
si asua kotona mahdollisimman pitkään. 

– Kuntoutuvat kokevat yksikön tur-
valliseksi ja kodinomaiseksi. Se johtuu 
siitä, että meillä työntekijöillä on hyvä 
olla yhdessä. 

– Olemme avoimia keskenämme ja 
käytämme huumoria. Olemme aidosti 
läsnä ihmisten kanssa. Haluamme luo-
da kuntoutusjaksosta mielenpainuvan, 
jotta kuntoutujan on mukava tulla yk-
sikköön uudestaan, sairaanhoitaja Satu 
Holland sanoi..

PALKINTO
La Carita -säätiö on jakanut 
SuPerin kanssa työyhteisöille 
tunnustuspalkintoja hyvästä van- 
hustyöstä vuodesta 2006 alkaen. 
Säätiön tavoitteena on vanhus-
ten ja ikääntyvien hyvinvoin-
nin edistäminen ja vanhustyön 
arvostuksen nostaminen. Sää-
tiö tukee hoitotyötä ja geronto-
logista tutkimusta. 
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Palliatiiviseksi kutsutaan parantumat-
tomasti sairaiden ihmisten ja heidän lä-
heistensä aktiivista ja kokonaisvaltaista, 
moniammatillista hoitoa. Sen viimeis-
tä vaihetta, päiviä, viikkoja, joskus kuu-
kausia kestävä jakso on saattohoitoa. 
Kukin meistä kokee kuolemansa vain 
kerran. Siksi saattohoito täytyy toteut-
taa oikein ensimmäisellä yrityksellä. 

– Ihmisen kuolleisuus on sata pro-
senttia riippumatta lääketieteen kehi-
tyksestä, totesi koordinoiva sairaanhoi-
taja Minna Peake Pohjois-Karjalan sai-

Saattohoito on ainutkertaista 
ja herkkää läsnäoloa

raanhoito- ja sosiaalipalvelujen kun-
tayhtymästä.

Lähihoitajan rooli hyvän ja henkilö-
kohtaisen saattohoidon toteuttajana on 
merkittävä. Työskennellessään kuole-
maansa lähestyvän potilaan lähellä hän 
kohtaa myös omaisten ja läheisten vai-
keita tunteita ja reaktioita. Lähestyvän 
kuoleman oireet voivat huolestuttaa ja 
hämmentää. Hoitajan tehtävä on sik-
si antaa ilmiöille nimi ja selitys. Samal-
la on herkästi aistittava, kuinka aktiivi-
sesti läheiset haluavat osallistua omai-

sensa hoitoon ja tehtävä osallistumisel-
le tarvittaessa tilaa.

– Pienet eleet ja kiireetön läsnäolo 
voivat merkitä paljon. Asioista on pu-
huttava, ja niiden oikealla nimellä. 

Kun saattohoitopäätös on tehty, voi-
daan keskittyä olennaiseen. Hoitojen 
tarpeellisuus arvioidaan saattohoitovai-
heessa sen mukaan, mistä on potilaalle 
apua. Saattohoitoa ei kuitenkaan anne-
ta yksin vaan aina moniammatillisen tii-
min osana, sillä tavoitteena on edelleen 
mahdollisimman hyvä elämän laatu. 

Tekonivelleikkaus 
on kivun hoitoa
teksti henriikka hakkala

Kun painonhallinta, fysioterapia, apu-
välineet ja kipulääkitys eivät enää riitä, 
aletaan harkita tekonivelleikkausta. 

Päijät-Hämeen keskussairaalan en-
doproteesihoitaja Sari Sillman-Tetri lis-
tasi opintopäivien luennossaan tavalli-
siksi leikkauksen syiksi potilaan toimin-
takyvyn rajoittumisen ja kivun, jota voi 
tuntua myös yöaikaan ja levossa. 

– Kivun hoito on tekonivelleikkauk-
sen pääasiallinen syy. Työikäisillä sen 
avulla säilytetään myös työkykyä, Sill-
man-Tetri totesi.

Kivun taustalta voi löytyä esimerkik-
si nivelrikko, nivelreuma, niveltä vahin-
goittanut kaatuminen tai muu trauma. 
Tavallisimmat leikkaukset tehdään pol-
viin ja lonkkiin, mutta myös nilkkoja, 
olka- ja kyynärpäitä sekä ranteita ja rys-
tysiä voidaan hoitaa tekonivelillä. Teko-
niveltyyppi valitaan aina potilaan iän, 

luuston kunnon ja fyysisen aktiivisuu-
den mukaan.

Tekonivelleikkaukseen on valmis-
tauduttava huolella. Potilaan omatoi-
misuus, itsehoitoisuus ja läheisten huo-
lenpito korostuvat. Sopiva ravitsemus-
tila ja hyvä yleiskunto ovat eduksi. Ra-
sittava leikkaus edellyttää, että potilaan 
iho on ehyt päänahasta varpaisiin saak-
ka, suu ja hampaat ovat terveet ja tu-
pakka sekä runsas ja jatkuva alkoholin 
käyttö jätetään pois viimeistään kuu-
kautta ennen leikkauspäivää. 

– Omega 3-ravintolisät purkista ovat 
pannassa, sillä ne lisäävät oleellisesti ve-
renvuotoriskiä. 

Ennen leikkausta potilas saa yksilö- 
tai ryhmäohjausta. Terveyden- tai sai-
raanhoitaja antaa myös ohjeita ja tark-
kailee potilaan terveydentilaa leikkauk-
sen alla. Viikkoa ennen toimenpidet-

tä leikkauskelpoisuus varmistetaan sai-
raalassa.

LIIKE ON LÄÄKETTÄ NIVELILLE
Leikkauksen jälkeen potilas pyritään saa-
maan liikkeelle mahdollisimman pian, 
jo samana päivänä. Päijät-Hämeen kes-
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kahvitauolla

Saija Tuominen osallistui vain 
opintopäivien toiseen päivään. 
Päivän aiheet olivat hänen mie-
lestään erittäin mielenkiintoi-
sia. Tosin saattohoitoluento ei 
koskettanut hänen työtään, sillä 
hän työskentelee Nokian ter-
veyskeskuksen hammashoito-
lassa.
Eilen illalla:
– Leivoin whoopiesejä tyttären 
kahdeksanvuotissynttäreille.

Merja Vesala on Rauman koti-
hoidon työntekijä. Hän osallistui 
molempiin päiviin. Luennoista 
ensimmäisen päivän elämän-
kaaren seksuaalisuus- ja toisen 
päivän monikulttuurisuusluen-
not nousivat heti mieleen. Myös 
saattohoito kiinnosti.
Eilen illalla:
– Olin poikani perheen kanssa 
syömässä ja sieltä sitten hotel-
lille.

Minna Peake korosti erityisesti lähi-
hoitajan tehtävää potilaan tilan aktiivi-
sena havainnoijana, olennaisen koosta-
jana ja aktiivisena tiedottajana tiimin 
muille jäsenille. Samalla lähihoitajan on 
hyvä muistaa, että saattohoito on in-

tensiivistä ja vaativaa. Tuen antaminen 
ja sen vastaanottaminen kollegoilta on 
tärkeää oman työvälineen huoltoa. 

Potilaita on hyvä ohjata tekemään 
hoitotahto, ja tieto siitä pitäisi kirjata 
helposti kaikkien hoitoon eri vaiheissa 
osallistuvien saataville. Hoitotahto on 
juridisesti kaikkia, myös hätääntyneitä 
omaisia, sitova dokumentti. Tärkeätä 
on kuitenkin huomata, että hoitotah-
dolla voi antaa kiellon tai suostumuk-
sen hoitotoimenpiteisiin. Sillä ei kui-
tenkaan voi vaatia sellaista, joka ei ole 
lääketieteellisesti perusteltua..

kussairaalassa on käytetty menestyksel-
lä kipulääkkeen ja puudutteen valelua 
leikkausalueelle leikkauksen lopulla. 
Osastolla ja kotiutumisen jälkeen lää-
kitystä jatketaan tarpeen mukaan.

– Hyvä kivunhoito on välttämätön 
kuntoutumisen edellytys, Sillman-Tet-
ri painottaa.

Kuntouttamisen lähtökohtana ovat 
potilaan omat voimavarat ja kyvyt. Tar-
peelliset apuvälineet hän saa jo ennen 
leikkausta terveysasemaltaan, ja kun-
toutusta ohjataan moniammatillisen 
tiimin yhteistyönä. Kotiutua voi sit-
ten, kun sauvakävely sujuu turvallises-
ti, haava on ongelmaton ja kivun hoito 
suun kautta sujuu. Aktiivinen liikehoi-
to on hyväksi nivelille.

– Hyviä ovat esimerkiksi kuntopyö-
rä, vesiliikunta ja jokaiselle potilaalle 
annettava voimisteluohjelma. 

Potilas voi edistää tekonivelensä toi-
mivuutta ja kestoa pitämällä painonsa 
kurissa, välttämällä ääriasentoja, täräh-
dyksiä, vääntöjä ja hyppyjä sekä sään-
nöllistä raskaiden taakkojen nostamis-
ta. Myös infektioiden välttäminen on 
järkevää, sillä tulehtuessaan tekonivel 
voi aiheuttaa paljon ongelmia.

– Riskitön aika ei ala tekonivelpoti-
laalle koskaan. Olen kuitenkin tavan-
nut potilaan, joka lähti seurannasta jäl-
leen tyytyväisenä kotiin 40 vuotta van-
han tekonivelensä kanssa..

Endoproteesihoitaja Sari Sillman-Tetri 
kuvaili tekonivelleikkausta yhtä ra-
sittavaksi kuin sydänleikkausta. Siksi 
potilasta ohjataan perusteellisesti ja 
moniammatillisesti jo etukäteen.

Saattohoidossa ei saa toista mahdol-
lisuutta toimia paremmin. Koordinoiva 
sairaanhoitaja Minna Peake korosti, että 
rauhallinen läsnäolo on tärkeää niin 
potilaalle kuin hänen läheisilleen.
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Ihmisen
seksuaalisuus 
ei katoa
teksti marjo sajantola

Seksuaalisuus ei katoa ihmisen ikääntyessä tai sairauden koh-
datessa, eikä muissakaan elämän kriiseissä.

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisyyttä, sen peruskes-
kiössä. Jokaisella on oikeus määritellä itse, millainen ihminen 
hän on. Seksuaaliset tunteet, tarpeet ja toiveet säilyvät lop-
puvaiheisiin asti. Seksuaalisuus on osa ihmisen identiteettiä 
myös muistisairaana. Tarpeet eivät häviä, mutta tapa ilmais-
ta niitä voi muuttua.

– Seksuaalisuus muuttuu elämän myötä, koko pakettia ei 

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Kokonaisvaltainen näkemys 
potilaasta ja asiakkaasta edellyttää ihmisen kohtaamista sellai-
sena kuin hän on, kouluttaja Tanja Simola sanoi.

Monikulttuurisia kohtaamisia
Suomen maahanmuuttajat ovat taus-
taltaan äärimmäisen vaihteleva joukko 
ihmisiä lähes kahdestasadasta eri maas-
ta. Myös samasta maasta saapuneilla voi 
olla hyvinkin erilainen lähtökohta: on 
opettajia ja hoitajia, mutta myös luku-
taidottomia paimenia ja perheenäitejä. 
Noin kuudenneksella maahanmuutta-
jista on pakolaistausta.

Maaliskuussa 2014 vieraskielisten 
määrä Suomessa ylitti ruotsinkielisten 
määrän, molempia on noin 300 000. 
Runsaan vuosikymmenen kuluttua ar-
violta joka kymmenennellä suomalai-
sella on ulkomainen tausta.

Turun ulkomaalaiskeskuksen lääkä-
ri ja psykoterapeutti Valentina Oroza 
huomauttaa, että terveydenhuolto on 
jo itsessäänkin monikulttuurinen. Esi-
merkiksi lähi- ja perushoitajan työ on 

nykyään kymmenenneksi yleisin vieras-
kielisen työntekijän ammatti.

Kulttuuri määrittelee ihmisen asen-
noitumista sairauteen, kipuun ja mui-
hin elämän vastoinkäymisiin. Kaukai-
sesta kulttuurista tulleen potilaan kä-
sitys sairauden syystä ja hänen arvion-
sa hyvästä hoidosta voivat erota pal-
jonkin siitä, mihin ammattilainen on 
tottunut. Siihen vaikuttavat myös esi-
merkiksi elämänkokemus, sukupuoli, 
koulutus sekä taloudellinen ja sosiaa-
linen asema. 

Kaiken kaikkiaan ihmisten väliset 
erot ovat aina suurempia kuin kulttuu-
rien väliset erot. Yhteistä kaikille on 
myös ennakkoluuloisuus.

– Ennakkoluuloisia ollaan kaikki. 
Lisäksi ihminen poimii havaintoja, jot-
ka tukevat hänen ennakkokäsityksiään. 

Havainnot, jotka eivät niitä tue, jäävät 
helposti huomiotta. Kategoriat helpot-
tavat maailman hahmottamista, mutta 
ihmistyössä kannattaa haastaa omia en-
nakkoluulojaan.

KYSY KULTTUURISTA
Monikulttuurisissa kohtaamisissa olen-
naisinta ei ole eri kulttuurien opettelu 
vaan kunnioittava ja avoin asenne. Poti-
laalta voi itseltään kysyä, miten hän to-
teuttaa omaa kulttuuriaan, esimerkiksi 
paastoa. Asiakkaan toiveisiin ei tieten-
kään pidä suostua, jos ne ovat Suomen 
lakien ja säädösten vastaisia. 

– Monikulttuurisissa kohtaamisis-
sa kannattaa luottaa omaan ammatil-
lisuuteensa, ja potilas tai asiakaslähtöi-
nen työskentely on hyvä lähtökohta..
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kahvitauolla

Maria Forsin mielestä molem-
pina päivinä oli paljon aiheita, 
jotka koskettivat suoraan hänen 
työtään Vaasan keskussairaa-
lan onkologian osastolla. Eri-
tyisesti myötätuntouupumus ja 
oman persoonan käyttö työka-
luna puhuttelivat häntä. Vaa-
sassa tarvitaan myös monikult-
tuurisia kohtaamisen taitoja. 
Eilen illalla:
– Kävin hyvin syömässä, shop-
pailemassa ja rentouduin ystä-
vän kanssa.

Johanna Björklundin työpaikka 
on Someron terveyskeskuksen 
vuodeosastolla. Hän osallistui 
ensimmäistä kertaa opintopäi-
ville ja suosittelee päiviä muil-
lekin. Koko kokemus oli hänen 
mielestään avartava. 
Eilen illalla:
– Käytiin katselemassa kaupun-
kielämää, syömässä ja Paapalla 
kuuntelemassa musiikkia.

anneta syntymässä. Se on prosessi ja it-
semäärittelykysymys, mutta suhteessa 
muun muassa aikaan ja kulttuuriin, oi-
keaan ja väärään, kirjoitettuihin ja kir-
joittamattomiin sääntöihin, Hyrian 
kouluttaja Tanja Simola kertoi.

Seksuaaliohjaus kuuluu kaikille hoi-
totyön ammattilaisille. Se on jokapäi-
väisessä hoitokontaktissa tapahtuvaa, 
potilaan tilanteeseen sopivaa ohjaus-
ta. Kohdattaessa iäkkäämpiä asiakkai-
ta ja potilaita, on hyvä muistaa, että jo-
kainen meistä on oman aikakautemme 
tuote. On hyvä tietää, millainen ilma-
piiri on vallinnut, kun tämän ihmisen 
minä on rakentunut.

HETERO-OLETUS POIS
– Toivoisin, että hetero-oletus poistet-
taisiin kokonaan. Ettei kysyttäisi van-
huspalveluissa, onko sinun miehe-
si täällä, vaan kysyttäisiin onko sinun 
puolisosi tai kumppanisi täällä. Tai on-
ko joku ihminen, jonka haluaisit tänne.

Seksuaaliterveyden edistäminen kuu- 
luu terveyden edistämiseen, joka on 
hoitotyön tehtävä. Moni haluaa kui-
tenkin pitää seksuaalisen identiteettinsä 

yksityisasianaan. Hoitohenkilökunnan 
tehtävä on luoda niin turvallinen ilma-
piiri, että jokainen uskaltaa olla oma it-
sensä ja kysyä myös seksuaalisuuteen 
liittyvistä asioista.

– Annetaan asiakkaille ja potilail-
le sekä heidän omaisilleen lupa puhu-
miseen kertomalla, että nämäkin asiat 
kuuluvat työhösi. Lupa voi ilmetä myös 
nonverbaalisesti erilaisina julisteina tai 
seinällä olevina tietoiskuina, jotka vies-
tivät, että meillä on ok puhua näistä asi-
oista, Simola sanoi.

Seksuaalisuuden ilmaiseminen ja 
oman seksuaalisuuden kokeminen voi-
vat erilaisten sairauksien myötä muut-
tua. Muistisairaus ei poista ihmisen 
tarvetta ilmentää seksuaalisuutta, mut-
ta muistisairauden myötä esimerkiksi 
opitut käyttäytymissäännöt ja seksuaa-
lisuuteen liittyvät estot voivat murtua ja 
siten aiheuttaa hämmennystä muistisai-
raan omaisissa ja läheisissä.

Simola kehottaa myös vaihtamaan 
näkökulmaa ja pohtimaan, voiko asiak-
kaan negatiivinen puuhastelu, esimer-
kiksi vaatteiden ja vaipan riisuminen, 
olla hiljaista hätää, merkki siitä, että jo-
honkin koskee..

Toisen ihmisen taholta väkivaltaa kokeneen ihmisen voi aluksi olla vaikea luottaa 
hoitajaansa, Turun ulkomaalaiskeskuksen lääkäri Valentina Oroza muistutti.
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VANHUUDEN ARVOSTUKSESTA
Sirkka-Liisa Kivelä
yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

irjoittaessani väitöskirjaani löysin mielenkiintoi-
sen tutkimuksen yhteisön vaikutuksesta iäkkäiden 
hyvinvointiin. Sen tulokset nousevat mieleeni ny-
kyisinkin, 35 vuoden kuluttua. Eläkkeelle siirty-
neiden muuttoliike synnytti senioreiden kaupun-
keja Floridaan. Tämä innosti sosiaalisen vanhene-

misen tutkijoita seuraamaan näissä kaupungeissa asuvien iäk-
käiden kognitiivisia ja fyysisiä kykyjä sekä vertaamaan 

niitä tavanomaisissa kaupunkiyhteisöissä asu-
neiden iäkkäiden kykyihin. Tulokset viittasi-

vat siihen, että senioreiden kaupungeis-
sa asuneiden muisti sekä muut kog-
nitiiviset ja fyysiset kyvyt heikkeni-

vät nopeammin kuin kaikenikäis-
ten kansoittamissa kaupungeissa 
asuneiden. Ikääntyvien kanssakäy-
minen muunikäisten kanssa näytti 
edistävän positiivista vanhenemista.

Lasten näkeminen ja kohtaami-
nen tuovat vanhusten mieleen sen, 

että ihmisen suku jatkuu oman 
kuoleman jälkeen. Tämä 

myönteinen tunne elämän 
säilymisestä auttaa kuole-
man sillan yli. Nämä kuo-
lemaansa lähestyvien haas-
tatteluissa tehdyt havainnot 
kuvastavat iäkkäiden ihmis-
ten ja lasten kohtaamisten 
merkitystä vanhusten hy-
vinvoinnille.

Sukupolvien vuoro-
vaikutus on tärkeää 

myös lapsille, nuorille ja keski-ikäisille. Oma vanheneminen 
voi tuntua pelottavalta, jos lapsena tai nuorena ei ole kohdan-
nut vanhoja ihmisiä. Ikääntyminen on siirtymistä tuntemat-
tomaan, kun ei tiedä mitään iäkkäiden mielenkiinnon koh-
teista, päivittäisestä elämästä ja tunteista. 

Vanhukset ovat historian siirtäjiä. Muistan vuosia sitten 
julkaistun sanomalehden valokuvan, jossa sotaveteraani sei-
soo ja lapset istuvat matalilla penkeillä katsoen iäkästä silmät 
pyöreinä ja suut auki. Tuo kuva kertoo, kuinka ihmeellisinä 
lapset pitävät veteraanin sota- ja muita kokemuksia. Tämä op-
pitunti jää heidän mieleensä. 

Eläkkeelle siirtyneenä minulla on henkilökohtaisiakin ko-
kemuksia. Väitöskirjatutkimusten ohjaaminen ja nuorten 
kohtaaminen virkistävät mieltäni. Nuorten innostuneisuus 
ja tulevaisuuden toiveet kertovat geriatristen tutkimusten jat-
kumisesta. Heidän haaveensa tarttuvat minuun. Uusia ideoi-
ta pulppuaa mielessäni. Rasittavienkin ohjaustuntien jälkeen 
tunnen, että kannattaa elää.

Eri sukupolvet asuvat kaukana toisistaan. Pitkät välimatkat 
eivät edistä lasten, nuorten, isovanhempien ja iso-isovanhem-
pien kohtaamisia. Olemme useiden vuosien ajan eläneet eri 
ikäryhmien vuorovaikutuksen puutteen aikaa. Onneksi iso-
vanhemmuuden merkityksen oivaltaneet perheet sekä järjes-
töjen ja sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijät ovat toimi-
neet niin, että vanhusten ja muunikäisten kanssakäyminen ei 
ole täysin loppunut. 

Missä haluan asua huonokuntoisena vanhuksena? Olisipa 
kerrostaloja, joiden muutamassa kerroksessa on ympärivuo-
rokautinen palveluasumisyksikkö henkilökuntineen ja muissa 
kerroksissa asuu keski-ikäisiä, lapsia, nuoria ja iäkkäitä omissa 
asunnoissaan. Ikkunastani näkisin lasten ja nuorten liikkuvan 
talon pihalla. Kehitettäisiin yhteisöllisyyttä kutsumalla kaik-
ki talon asukkaat jokaiseen palveluasumisyksikön juhlaan..    

 

K
KAIKENIKÄISTEN 
YHTEISÖT

joonas väänänen
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PIENIÄ ILOJA
Palsta esittelee uutta hyvää ja kaunista. 

Yhteydenotot marjo.sajantola@superliitto.fi

tuuli ei haittaa
Kevätmyrsky kääntää sateenvarjon herkästi ympäri ja jäät sateen ar-
moille. Vanha kunnon sydvesti pysyy tiukasti päässä, vaikka tuuli mi-
ten riepottaisi. Tämä Rukka-tuotemerkin klassikko on säilyttänyt suo-
sionsa ja sen kirkkaan keltainen väri piristää sateista päivää. Joustava 
ja vesipestävä lakki on tehty PVC:stä ja polyesteristä..www.rukka.com

iloista kurakeliä
Nokian saapasperheen Piha on lyhytvartinen perussaapas pihaan ja puutar-
haan. Tänä keväänä valikoimaan tulee lapsille tarkoitettu uutuusmalli Piha Kids. 
Ne sopivat väreiltään niin tytöille kuin pojillekin. Räväkkä oranssinkeltainen ai-
van houkuttelee hyppimään sulan lumen lätäköissä..www.nokianjalkineet.fi

vähäsokerinen välipala
Reippailun jälkeen maistuu persikkainen vä-
lipala. Valio toi markkinoille vähäsokerisen 
juotavan välipalan, Valio Kefirin. Sitä löytyy 
kaupoista niin maustamattomana kuin per-
sikan ja vadelmanmakuisena. Tuote on vä-
härasvainen ja laktoositon..www.valio.fi

KEVÄT ON 
KELTAINEN

keltaista kotiinkin
Kun on nautiskellut keväisistä keleistä, on 
mukava tulla kotiin, jonne aurinkoa tuo 
iso nippu Suomessa viljeltyjä tulppaanei-
ta. Vaaleanpunaiset ja keltaiset tulppaa-
nit ovat suomalaisten suosiossa. Kaup-
papuutarhaliiton arvion mukaan leikko-
tulppaaneita viljellään tänä talvena en-
nätysmäärä..www.kauppapuutarhaliitto.fi

hymyhuulille
Hurraw!-raakahuulirasvat ihastuttavat 22 eri 
maussa. Tarjolla on esimerkiksi Earl Grey, Gra-
pefruit, Lime, Olut, Lakritsi, Kahvi, Suklaa ja Ka-
neli. Myös aurinkosuojan sisältävä huulivoide 
kuuluu valikoimaan. Raakakosmetiikassa raa-
ka-aineiden entsyymit, rasvahapot ja vitamii-
nit pääsevät sellaisenaan ihon hyödynnettäväk-
si, sillä raaka-aineita ei valmistuksessa kuumen-
neta yli 47 asteen. Myynnissä esimerkiksi Ruo-
honjuuri, Sokos ja Emotion sekä Life-liikkeet..
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ÄÄRETTÖMIEN 
AROJEN MAASSA

Lapset kannattelevat vanhuksia

teksti susanna vilpponen kuvat petri vanhanen

Lämminhenkinen jurtta on tyypillinen 
asuinmuoto Mongoliassa. Manjn ja 
Buvaan näppärä koti on kulkenut pa-
riskunnan mukana aroilta kaupunkiin.
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Mongoliassa traditio velvoittaa lapset huo-
lehtimaan ikääntyvistä vanhemmistaan. 
Vaikeuksissa ovat vanhukset, joiden lapset 
asuvat kaukana tai joilla ei ole perhettä. 
Yhteiskunnan apu ikäihmisille on pientä, sillä 
koko valtiossa vanhustenkoteja on vain kaksi.

idatut pihat muodostavat säntillisiä rivejä Nalaik-
hin kaupungin laitamilla. Hiekkatie pölisee sini-
sen taivaan alla. Huuto portin raosta yrittää ta-
voittaa asukkaat jurtan sisällä. Pihamaalle ei ole 
asiaa omin päin, sillä Mongoliassa koteja vartioi 
usein äkäinen vahtikoira. Hieman kumarassa kä-

velykeppiin tukeutuva Manj, 86, lähestyy porttia, avaa sen ja 
tervehtii vieraita. 

Paksujen huopaseinien sisällä puoliso Buvaa, 80, tarjoaa 
heti vieraille paikallista suolaista maitoteetä. Iäkäs pariskun-
ta asuu kompaktissa kodissaan kahdestaan. Vanhukset tule-
vat kuitenkin edelleen toimeen keskenään, etenkin kun yksi 
lapsista asuu lähettyvillä.

Mongoliassa kulttuuriin kuuluu, että lapset tai sukulaiset 
pitävät huolta ikääntyvistä vanhuksista. Tavallisesti vähintään 
yksi perheen lapsista jää hoitamaan vanhempiaan.

– Perinteemme suorastaan velvoittaa lapset huolehtimaan 
vanhuksista. Se on lähes kuin laki ja samalla siihen liittyy vah-
va yhteisön paine. Yhteisö tuomitsee heti, jos vanhus jätetään 
yksin, selventää Mongolian Punaisen Ristin sosiaalisen avun 
projektijohtaja Tungalang Buyan Ulzii.

Vahvan kulttuurisen tradition vuoksi julkinen vanhusten-
hoito on maassa hyvin minimaalista. Koko valtiossa on aino-
astaan kaksi vanhustenkotia, toinen pääkaupungissa Ulaan-
baatarissa ja toinen maan pohjoisosassa Khubsgulissa.

A
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rvoiksi jääneet lapsen-
lapset jäivät Darisure-
min hoidettavaksi juu-
ri, kun omat olivat len-
täneet pois pesästä. 
Nyt nuoreksi kasvaneet 

lapsenlapset puolestaan huolehtivat lii-
kuntarajoitteisesta mummosta.

Hyväntuulinen Darisurem istuu keit-
tiössä pienellä penkillä, jossa useim-
mat valveillaolon tunnit kuluvat. Ikä-
tovereidensa tavoin 80-vuotias nai-
nen on nähnyt Mongolian monet vai-
heet, sosialismin nousun ja tuhon ja 
sen jälkeen valtion ponnistelun omil-
le jaloilleen.

Tie vei nuoren tytön aikoinaan kau-

kaa kotiseudultaan Hovd-provissista, 
aivan maan länsirajan tuntumasta, yli 
1 500 kilometrin matkan itään. Elämä 
uusissa maisemissa kulki tasaisesti. Oli 
oma talo, mies ja lapset. Kunnes na-
vakka arotuuli päätti sekoittaa pakan ja 
heittää kaiken uusiksi.

Darisuremista tuli äkillisesti meneh-
tyneen poikansa kolmen lapsen huolta-
ja. Kolme pientä orpoa lapsenlasta jäi-
vät nyt yksin eläneen 60-vuotiaan Da-
risuremin huollettaviksi.

– Kun lapset olivat pieniä, työtä oli 
paljon. Se oli rankkaa aikaa, Darisurem 
muistelee.

Uuvuttavien aikojen rypyt näkyvät 
naisen kasvoilla, työn taakka pienen, 

Mummona kolmen lapsen yksinhuoltajaksi

O
mutta vahvan vartalon vääntynees-
sä muodossa. Nykyään päivät kuluvat 
pääosin televisiota katsellen, sillä jalko-
jen huono kunto ja luuvaivat eivät an-
na naisen enää juurikaan liikkua. Pie-
nen talon pihalla on kuitenkin naiselle 
rakas kasvimaa, jossa kasvavien sipu-
lien, perunoiden ja porkkanoiden hoi-
dossa auttavat lapsenlapset.

Vaikka elämänpiiri on pieni, Darisu-
rem vakuuttaa olevansa onnellinen. 

– Olen ylpeä lapsenlapsistani. He 
kouluttautuvat ja ovat hyviä laulamaan 
kuten isänsä. Nyt tärkeintä on, että 
heillä on hyvä elämä, vanha rouva hy-
myilee hampaatonta hymyään tiikeri-
kuvioisissa housuissaan..

Darisurem asuu pienessä talossaan  
yhdessä kasvattamiensa lapsenlastensa 
kanssa. Elämä näkyy ja tuntuu, mutta 
vaativat vuodet eivät ole vieneet  
mummon positiivista asennetta.
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ELÄKEIKÄISINÄ PAIMENTOLAISIKSI 
AROJEN KESKELLE

Mongolian 2,9 miljoonasta asukkaas-
ta vanhuksia on kymmenen prosenttia, 
kun Suomessa yli 65-vuotiaita on noin 
20 prosenttia. On toki huomattava, et-
tä mongolialaisten elin iänodote on sel-
västi länsimaita matalampi. Naiset elä-
vät noin 70-vuotiaiksi, kun taas mies-
ten keski-ikä jää 62 ikävuoteen.

Näihin lukuihin verraten Manj ja 
Buvaa ovat todellisia selviytyjiä. Isoisä 
hörppää vaaleaa teetä laakeasta kupis-
taan ja kertoo pariskunnan muuttaneen 
30 vuotta sitten Ulanbaatariin kuulu-
vaan Nalaikhiin töiden perässä. Mies 
itse työskenteli asetehtaassa, vaimo kai-
voksessa. Kun pariskunta siirtyi eläk-
keelle, eivät he suinkaan alkaneet viet-
tää leppoisia eläkepäiviä, vaan ryhtyivät 
paimentolaisiksi.

Manj ja Buvaa elivät kolmekym-
mentä vuotta aroilla liikkuen karjan 
mukana paikasta toiseen, kunnes pai-
mentolaiselämä alkoi käydä iäkkäälle 
pariskunnalle liian raskaaksi.

Muutto kaupungin taajamaan oli 
helpotus, vaikka Manj ja Buvaa jäivät 
kaipaamaan luonnonläheistä, perinteis-
tä elämäntapaa paimentolaisina.

– Maalla oli parempi elää, ilmakin 
on niin paljon puhtaampaa. Mutta siel-
lä olimme liian kaukana lapsista, jotta 
he voisivat auttaa meitä, Manj sanoo.

– Nyt meidän on hyvä levätä ja hoi-
taa lapsenlapsia rankan nomadielämän 
jälkeen, jatkaa Buvaa.

VAPAAEHTOISET HOITAJAT 
VANHUKSIEN APUNA
Kaikilla mongolialaisvanhuksilla asiat 
eivät kuitenkaan ole yhtä hyvin kuin 

yli 40 vuotta yhdessä taivaltaneella pa-
riskunnalla. Ne vanhukset ovat pahim-
massa tilanteessa, joilla ei ole perhettä.

– Mongoliassa on paljon vanhuksia, 
joilla ei ole ketään pitämässä huolta. 
Erityisesti jurtissa asuvilla tilanne on 
erittäin vaikea, sillä he tarvitsevat apua 
useisiin toimiin aina tulenteosta ve-
den kantamiseen. Monet jäävät ilman 
hoitoa, Mongolian Punaisen Ristin so-
siaalisen avun projektijohtaja Tunga-
lang kertoo.

Tungalang johtaa projektia, jossa 
huolenpitoa apua tarvitseville viedään 
vapaaehtoisten voimin. Nämä vapaa-
ehtoiset avustavat hoitajien tapaan yk-
sinäisiä vanhuksia erilaisissa päivän as-
kareissa. Muutaman kerran kuukau-
dessa vanhuksen luona vieraileva va-
paaehtoinen tekee ruokaa, auttaa os-
toksissa ja eläkkeen nostossa pankista 
sekä pyrkii mahdollisuuksien mukaan 
yhdistämään vanhuksia paikalliseen 
yhteisöön.

– Kaikki eläkkeeseen oikeutetut ei-
vät välttämättä osaa edes hakea heille 
kuuluvaa eläkettä, Tungalang toteaa.

Eikä eläkkeelläkään pääse rikastu-
maan. Alin eläke Mongoliassa on 152 000 
tugrikkia eli noin 66 euroa kuussa.

– Useiden mielestä eläke on liian 
pieni. Sillä ei saada tarpeeksi ravitsevaa 

ja monipuolista ruokaa ja tarvittavia vi-
tamiineja, Tungalang kertoo.

SEURAA JA PELIKAVEREITA 
TOIMINTAKESKUKSISTA
Ilman Punaisen Ristin organisoimaa 
satojen ihmisten vapaaehtoisverkos-
toa olisivat monet vanhukset pulassa. 
Kotiin tulevan avun lisäksi järjestö on 
perustanut sosiaalisen tuen keskuksia 
useisiin kaupunkeihin ja kyliin ympäri 
maata. Keskukset tarjoavat 3–4 päivä-
nä viikossa paikalle pääseville vanhuk-
sille aktiviteetteja ja toimivat paikkana 
tavata muita ihmisiä.

Keskukset ovatkin nousseet merkit-
tävään asemaan paikallisten vanhusten 
joukossa. Joka keskiviikko on vanhusten 
päivä, jolloin erityisesti ikääntyneet ko-
koontuvat viettämään aikaa keskenään.

– Vanhukset tykkäävät pelata korttia 
ja shakkia tai ihan vain jutella toistensa 
kanssa. He tulevat keskuksiin saamaan 
tietoa tai yksinkertaisesti vain unoh-
taakseen surkean tilanteensa, Tunga-
lang kertoo.

Yhteisöllisyys tuo vanhuksille loh-
tua ja turvaa. Ne ovat asioita, joita he 
kaikkialla tarvitsevat, oli kotina sitten 
jurtta arolla tai kerrostaloasunto kau-
pungissa..

MONGOLIASSA KULTTUURIIN KUULUU, 
ETTÄ LAPSET TAI SUKULAISET PITÄVÄT 
HUOLTA IKÄÄNTYVISTÄ VANHUKSISTA. 

Mongolialainen suolainen maitotee 
on iso osa maan kulttuuria.

Manj ja Buvaa ovat jakaneet arkensa neljänkym-
menen vuoden ajan. Nyt pariskuntaa auttavat 
tarvittaessa lähellä asuvat lapset.
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MILJOONAN 
SUOMALAISEN 
SAIRAUS ON 
YHÄ VAILLA 
PARANNUSKEINOA

O

TUKI- JA LIIKUNTAELINSAIRAUDET 3/7
Nivelsairaudet

ireilevaa polven tai lonkan nivelrikkoa sairastaa 
400  000 suomalaista, ja arkisia toimintoja nivelrik-
ko vaikeuttaa huomattavasti noin neljännesmiljoo-
nalla kansalaisella. Nivelrikko aiheuttaa yhteiskun-
nallemme miljardin euron vuotuiset kustannukset. 
Jo yksi nivelrikon vuoksi yhdeltä ihmiseltä väliin 

jäävä työvuosi maksaa yhteiskunnalle 40 000 euroa.
Tekonivelleikkaukseen päätyy noin 20 000 suomalaista 

vuosittain, ja leikkausmäärien odotetaan tästä edelleen kas-
vavan. Tekonivelleikkaus on kallis toimenpide, mutta se on 
myös erittäin tehokasta ja vaikuttavaa hoitoa. Esimerkiksi 
terveystieteen tohtorin Liisa Montinin seurantatutkimukset 
osoittavat, että lonkan tekonivelleikkaukset parantavat leika-
tun henkilön elämänlaatua pysyvästi.  

KOKO NIVELEN SAIRAUS
Nivelrikko mielletään yleisesti iäkkäiden ihmisten sairaudek-
si. Puhekielessä elää sitkeästi nivelrikon vanhentunut nimitys 
kuluma, joka antaa ymmärtää, että nivelrikko olisi vain nor-
maalia, ikääntymiseen kuuluvaa kehitystä. Tämä ajattelumalli 
on kuitenkin täysin virheellinen. Nivelrikko on koko nivelen 
sairaus, joka edetessään haittaa vakavasti potilaan toimintaky-
kyä ja voi aiheuttaa myös liitännäissairauksia. Maailman ylei-
simmän nivelsairauden perimmäiset syyt ovat edelleen selvit-
tämättä, eikä siihen ole vielä löydetty parantavaa hoitoa. Tu-
levaisuuden hoitoratkaisuja toivotaan löytyvän etenkin kan-
tasolututkimuksen kautta.

Nivelrikon riskitekijöistä tiedetään paljon. Sairauden puh-
keamiseen altistavat korkea ikä, ylipaino, naissukupuoli, ras-
kas ja yksipuolisesti kuormittava työ sekä niveliin kohdistu-
neet vammat. Nivelrikolle voi altistaa myös kasvuiässä aloitet-
tu, kohtuuttoman kuormittava harjoittelu, esimerkiksi liian 
raju jääkiekkotreeni, jossa ei oteta huomioon kasvavan eli-
mistön tarpeita.

Rajuakin urheilua vakavampi uhka nivelrikkoriskin kan-
nalta on kuitenkin liian vähäinen liikunta tai peräti täydelli-
nen liikkumattomuus.

– Tulevina vuosikymmeninä käsiimme uhkaa räjähtää to-
della hurja, vakava ongelma, kun nykyiset liikkumattomat 
nuoret ikääntyvät. Eikä nivelrikko ole suinkaan ainoa sai-
raus, jonka riski merkittävästi kasvaa puutteellisen liikun-
nan seurauksena, sanoo ortopedi, emeritusylilääkäri Esko 
Kaartinen.

J O O N A S  VÄ Ä N Ä N E N

Nivelkipujen yleisin syy on yksi suurista kan-
sansairauksistamme – nivelrikko, jota esiintyy 
jonkinasteisena ainakin miljoonalla suomalai-
sella. Oikea potilasohjaus on avain nivelrikon 
kanssa pärjäämiseen, sillä nivelrikkoisen on 
aktiivisesti sitouduttava omahoitoon. 
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PAINONHALLINTA JA LIIKE AUTTAVAT

Lihavuus on merkittävä nivelrikon riskitekijä, mutta ei pel-
kästään niveliä kuormittavien liikakilojen vuoksi. Ylipaino al-
tistaa myös sorminivelrikon puhkeamiselle. Tuoreimman tut-
kimustiedon mukaan nivelrikkoprosessi käynnistyy solutasol-
la, ja siihen vaikuttavat myös rasvakudoksen tuottamat hor-
monit. Rasvahormonien eli adipokiinien yhteyttä nivelrikon 
syntyyn on menestyksekkäästi tutkinut professori Eeva Moi-
lasen tutkimusryhmä Tampereen yliopistossa. 

Nivelrikon ehkäisemiseksi ja jo puhjenneen sairauden pa-
henemisen hillitsemiseksi voidaan tehdä paljon. Tiedetään, et-
tä jo viiden prosentin painonlasku pudottaa nivelrikon riskin 
puoleen. Aktiivisesti ylipainoa torjuneet ja liikkumaan ryhty-
neet nivelrikkoiset ovat onnistuneet siirtämään tekonivelleik-
kausta omalla kohdallaan jopa vuosia eteenpäin. Potilaita kan-
nattaa auttaa vapautumaan myös kipulääkkeisiin kohdistu-
vista turhista peloista. On parempi taltuttaa nivelrikon tuleh-
duksellinen vaihe ja lähteä liikkumaan tulehduskipulääkekuu-
rin avulla kuin jäädä kotiin kärsimään kivusta ilman lääkkeitä. 

Liikkumattomuus rapauttaa yleiskunnon, laskee mieli-
alaa, pahentaa nivelrikkokipuja ja liikerajoituksia sekä pa-
himmillaan aiheuttaa lisää sairauksia. Jos mieli on matalalla, 
voimistuvat myös kipukokemukset. Sopiva liikunta tai liike-
hoito puolestaan saa nivelnesteet liikkeelle, virkistää mieltä ja 
vahvistaa sairastunutta niveltä ympäröiviä lihaksia. Hyvä li-
haskunto on nivelrikkoisen toimintakyvyn kannalta tärkeää 
ja helpottaa ratkaisevan paljon tekonivelleikkauksesta toipu-
mista sitten, kun leikkaus on ajankohtainen.

POTILASTA ON KUULTAVA JA KOSKETTAVA
Nivelrikon diagnosoinnissa on tärkeää, että lääkäri haastatte-
lee potilaan huolella, tekee kliinisen tutkimuksen ja tarvittaes- 
sa katsoo tuoreet röntgenkuvat. Nivelen liikerajoitukset on 
kartoitettava, joten nivelrikkodiagnoosin tekeminen tai pois-
sulkeminen edellyttää, että lääkäri myös koskee potilaaseen. 
Tulevaisuuden järkevää ja toimivaa työnjakoa olisi, että hoi-
taja tekisi esidiagnoosin, jonka lääkäri vahvistaisi. Nivelrikon 
ja muiden tule-sairauksien tehokas omahoidon ohjaus edel-
lyttäisi, että terveysasemilla työskentelisi tule-hoitajia nykyis-
ten diabetes-hoitajien tapaan. 

Röntgenkuvat näyttävät vain radiologisen totuuden, ei-
kä yksistään niistä taitavinkaan ortopedi voi päätellä, milloin 
potilas täytyy lähettää tekonivelleikkaukseen. Potilaan koke-
man kivun määrää ja toimintakyvyn rajoituksia ei röntgen-
kuvista näe. Kipu on aina yksilöllinen kokemus, joka syntyy 
potilaan aivoissa. Se ei kuitenkaan ole mielikuvituksen tuo-
tetta, sillä nykyisillä kuvantamislaitteilla kipu pystytään myös 
kuvaamaan potilaan aivoista. Tästä tosiasiasta huolimatta ky-
selytutkimukset (2005 ja 2009) osoittavat, että vain kolmas-
osa nivelrikkokipua lääkärille valittavista potilaista kokee, et-

tä lääkäri ottaa hänet tosissaan. Hoitamaton kipu jättää aivoi-
hin jäljen ja voi kroonistua hyvin vaikeahoitoiseksi. Kipu pi-
tääkin hoitaa aina viipymättä ja tehokkaasti, jotta potilaan ti-
lanne ei vaikeudu eikä toimintakyky romahda.

MILLOIN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN?
Tekonivelleikkaukseen ryhdytään vasta sitten, kun muut hoi-
tokeinot eivät enää auta vaikeaan kipuun. Nykyiset tekonive-
let ovat laadukkaita ja kestäviä, ja kestävyysseurantatutkimus-
ten perusteella ne ovat myös varsin pitkäikäisiä. Kokotekoni-
velten kestävyystuloksia on tutkittu, ja kymmenvuotistulok-
set ovat olleet yli 95 prosenttia, 15-vuotistulokset yli 90 pro-
senttia ja 20-vuotistulokset lähes 80 prosenttia. 

Mikään leikkaus ei ole täysin riskitön, ja tekonivelleikkaus 
on iso operaatio: luita sahataan ja mennään syvälle elimis-
töön. Silti vain keskimäärin joka sadas Suomessa tehty teko-
nivelleikkaus aiheuttaa potilaalle komplikaatioita. 

Onnistuessaankin tekonivelleikkaus edellyttää potilaalta 
kuukausien mittaisen toipumis- ja kuntoutumisjakson, jo-
hon potilas tarvitsee leikkaavalta sairaalalta huolellisen pre- ja 
postoperatiivisen ohjauksen, fysioterapeutin tuen ja seuran-
nan. Tekonivelleikkaus ei vielä tee niveltä toimivaksi, sen te-
kee vasta itse potilas kuntouttamalla itseään leikkauksen jäl-
keen aktiivisesti. 

Nivelrikon hoidossa potilaalla itsellään on suuri rooli. Ni-
velrikkopotilas tarvitseekin selkeää potilasohjausta ja tervey-
denhuollon tukea taistelussaan oireiden pahenemista vastaan. 
Pelkkä särkylääkeresepti ei häntä pitkälle auta. Hoito-opas 
Kumppanina nivelrikko – Näin tulen toimeen löytyy suomek-
si ja ruotsiksi osoitteesta www.nivelopas.fi..
katri kovasiipi 
suomen nivelyhdistys ry

suomen nivelyhdistys ry on vuonna 2000 perustettu valtakunnal-
linen järjestö, jonka tehtävänä on helpottaa nivelsairaiden, erityi-
sesti nivelrikkoisten ihmisten arjessa selviytymistä. yhdistyksen 
toimintamuotoja ovat tiedotus, vertaistuki ja edunvalvonta. jä-
seniä yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 11 000, ja jäsenmäärä 
kasvaa voimakkaasti vuosittain. lisätietoja: www.nivel.fi.

SOPIVA LIIKUNTA TAI LIIKE-
HOITO PUOLESTAAN SAA 

NIVELNESTEET LIIKKEELLE, 
VIRKISTÄÄ MIELTÄ JA VAHVIS-
TAA SAIRASTUNUTTA NIVELTÄ 

YMPÄRÖIVIÄ LIHAKSIA.

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet -artikkelisarjassa käsitellään tuki- ja liikuntaelimistöä eri näkökulmista. Tavoitteena on lisätä kiinnostusta 
tule-terveyteen sekä nostaa esiin terveydenhuollon ammattilaisten merkittävää roolia ja vaikutusmahdollisuuksia sen edistämisessä. 
Suomessa toimivien tule-järjestöjen yhteistyöjärjestönä toimii Suomen tuki- ja liikuntaelinliitto - Suomen Tule ry, www.suomentule.fi.
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HOIDETTU SUU SUOJAA SISINTÄ

TÄTÄ ON 
TOIVOTTU

uun päivittäinen hoito on osa perushygieniaa.  
Hampaat pitää hoitaa, olivatpa ne omia, implantte-
ja tai proteeseja. Huolenpitoa tarvitsevat myös suun 
pehmytkudokset, siis kieli ja limakalvot. 

Verenkierron välityksellä suuperäinen tulehdus 
voi kulkeutua esimerkiksi sydämen tekoläppään tai 

keinoniveleen. Laitoshoitopotilailla keuhkokuumeen taustal-
ta voi paljastua hoitamaton suu. Krooninen keuhkoahtauma-
tauti voi vaikeutua. Kaulalle etenevä alaleuan alueen tulehdus 
voi tehdä hengittämisestä tukalaa.

Hyvään omien hampaiden ja suun hoitoon kuuluvat ham-
paiden ja ienpintojen puhdistus sopivan pehmeällä harjal-
la ja fluorihammastahnalla, hammasvälien puhdistus langal-
la, tikuilla tai hammasväliharjalla sekä säännölliset käynnit 
hammastarkastuksessa. Proteesit pitää puhdistaa huolellises-
ti nestemäisellä astianpesuaineella tai proteeseille tarkoitetul-
la puhdistusaineella. Yösäilytykseen sopii kuiva ja ilmava ra-
sia. Se ehkäisee kosteassa viihtyvien sienten ja bakteerien kas-
vua ja antaa limakalvoille lepotauon. Hyvä istuvuus on syy-
tä varmistaa säännöllisesti hammaslääkärillä tai erikoisham-
masteknikolla.

Niin oireilevat kuin oireettomat suun infektiot 
voivat olla vaaraksi yleiselle terveydentilalle. 
Tuttu sääntö pätee suuterveydessäkin: sään-
nöllinen perushoito varjelee vakavammilta 
ongelmilta.

teksti henriikka hakkala kuva ingimage

Hammaslääketieteen tohtori, erikoishammaslääkäri Mer-
ja Pöllänen on erityisen huolissaan laitoshoitopotilaista, joi-
den suun terveydenhuolto uhkaa jäädä säästö- ja aikapainei-
den jalkoihin. 

– Jo muutamassa vuodessa voi laitokseen siirtyneen asuk-
kaan suun tilassa tapahtua aikamoisia romahduksia. Kun 
muutenkin huolehdimme laitoshoitopotilaiden puhtaudesta 
ja hygieniasta, suu pitäisi hoitaa samalla tavalla. 

Haasteita voivat tuoda esimerkiksi muistisairauksiin tai 
mielenterveysongelmiin liittyvä pelokkuuden, epäluuloisuu-
den tai hoitotoimenpiteiden vastustamisen korostuminen. 
Korjausliikkeiksi Pöllänen esittää yleistä asennemuutosta ja li-
säkoulutusta hoitajille, jotka työskentelevät omahoitoon ky-
kenemättömien asiakkaiden kanssa. 

– Suuhun on jotenkin edelleen vaikea mennä. Myös mie-
lenterveys- ja päihdepotilaiden kaltaisten erityisryhmien suun 
terveydentila pitäisi kuitenkin huomioida viimeistään kun-
toutumisvaiheessa. 

VÄHÄOIREINEN MUTTEI VAARATON
Parodontiitti, suun kiinnityskudossairaus, aiheuttaa elimis-
tössä kohonneen systeemisen tulehdustilan. Se löytyy lievä-
nä joka toiselta suomalaiselta aikuiselta ja vakavanakin joka 
viidenneltä. Silloin tulehtunutta kudosta voi olla hampaiden 
ympärillä jopa kämmenen kokoisella alueella. Tavallisesti pa-
rodontiitti oireilee punoittavina, turvonneina ja harjatessa 
verta vuotavina ikeninä, mutta ei kipuna. 

S
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Helposti vähäisenä harmina pidetty parodontiitti lisää to-
distetusti muun muassa sydän- ja verisuonisairauksien, reu-
man ja raskauskomplikaatioiden riskiä. Tekonivelleikkauksen 
ajankohtaa lykätään, jos suusta löytyy tulehdus. Mahdollista 
yhteyttä Alzheimerin tautiin ja syöpäänkin tutkitaan. 

Kansantauti diabeteksellä ja suun terveydellä on kak-
soissidos. Jos diabeteksen hoitotasapaino on huono, paro-
dontiitin riski kasvaa ja hoito tehoaa siihen heikommin. Jos 
taas parodontiitti on äitynyt pahaksi, kudosten insuliinire-
sistenssi lisääntyy ja verensokeritasot lähtevät nousuun. Se 
voi johtaa vakaviin ja elämää uhkaaviin diabeteskomplikaa-
tioihin. Hyvällä suun hoidolla diabeetikon pitkäaikaissoke-
riarvoissa kuitenkin voidaan saada aikaan hoidolle hyödyl-
listä alentumista. 

– Ihmisen itsensä ja häntä hoitavan henkilön pitää huo-
lehtia säännöllisestä kotihoidosta, ja lääkärin pitäisi aina 
muistaa kysyä potilaalta, onko tämän suu kunnossa, Pöllä-
nen korostaa.

KUIVAN SUUN KOSTUKKEEKSI
Lääkityksen haittavaikutuksena tavataan suun kuivumista. 
Mitä useampaa lääkevalmistetta käytetään sitä todennäköi-
semmin suuta kuivaa. 

– Muun muassa verenpainelääkkeet ja masennuslääkkeet 
voivat aiheuttaa suun kuivumista, kertoo Turun yliopiston 
hammaslääketieteen laitoksen lehtori Merja Laine.

Muitakin syitä kuivalle suulle on. Sädehoito sylkirauhas-
ten alueelle, diabetes tai reumasairauksiin kuuluva Sjögrenin 
syndrooma voivat kuivattaa suun, kun syljeneritys vähenee 
tai loppuu kokonaan.

Riittävä syljen määrä suussa on tärkeää. Sylki huuhtoo 
hampaita ja ehkäisee reikiintymistä ja ientulehdusta. Lisäk-
si se liukastaa suupalojen matkaa ja aloittaa ruuansulatuk-
sen. Kun suu on kuiva, on vaikea puhua, maistaa, pureskel-
la ja niellä. Se voi olla myös pahanhajuisen hengityksen ja 
yöheräilyjen syy. Proteesin pitäminen käy kivuliaaksi, kieli 
voi tulla kipeäksi ja suuhun ilmestyä haavoja ja hiiva sieni-
infektioita. 

Kuivan suun oireita voidaan yleensä lievittää. Jos toimivaa 
sylkirauhassolukkoa vielä on, on pureskelua vaativasta ruuas-
ta ja ksylitolivalmisteista apua. Helpotusta löytyy myös ko-
tikonstein. Huoneenlämpöisen veden siemailu, kamomilla-
tee ja keittosuolaveden purskuttelu voivat auttaa. Ruokaöl-
jyäkin voi suussa huljuttaa, miellyttävämpää makua saa vaik-
ka piparmintusta. Hammastahnaksi kannattaa valita kuivalle 
suulle tarkoitettu valmiste. Lääkityskokonaisuutta pitää miet-
tiä suuterveydenkin kannalta.

Apteekista saa lisäksi erilaisia syljen luontaisia kosteut-
ta sitovia aineita lisääviä purutabletteja, geelejä, suihkeita ja 
nesteitä.

– Ne pitävät limakalvot kosteina pidempään kuin vesi, 
mutta ovat melko arvokkaita, Laine toteaa..

tässä sarjassa teemme juttuja lukijoiden toiveiden 
pohjalta. toiveet perustuvat lukijatutkimuksesta 
2014 saatuihin palautteisiin, joista osa julkaistaan  
viereisissä puhekuplissa.

Toivoisin enemmän 
vinkkiä suoraan työhön.

Lisää juttuja 
hampaista ja 

suuhygieniasta.

Olisi hyvä olla juttuja 
kaikista lähihoitajan 
työn osa-alueista, 

esimerkiksi suun hoi-
dosta.

Tykkään lukea 
teoriaa ja käytäntöä 

sairauksista ja 
niiden hoitamisesta.

Artikkelit eri 
sairauksista ovat 

hyödyllisiä ja 
mielenkiintoisia.

Paljon enemmän 
erilaisiin sairauksiin 

ja niiden hoitoon 
liittyviä juttuja 
tarvittaisiin.
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HYVÄ HOITAJA
Millainen hän on?

Palvelualttius 
ratkaisee

Kuusankoskella Varppitie 2:n palveluasunnoissa asuva Kalle 
Taskinen on kokenut kovia, mutta tämä ei ole vienyt miehen 
positiivista luonnetta ja huumoria. Taskinen on sairastanut 
muun muassa luusyövän ja kurkunpään syövän, joista jälkim-
mäinen vei normaalin puhekyvyn. Hän käyttää puhekanyylia.

Millainen on hyvä hoi-
taja?
Hän rupeaa toimeen he-
ti. Jos asiakas on huo-

nossa kunnossa, hän 
hoitaa ja soittaa heti tar-

vittavaa apua. On palvelu-
altis.

Voiko kenestä tahansa tulla 
hyvä hoitaja?

Vaikea vastata. Sellaisesta ei ai-
nakaan voi tulla, joka pelkää verta. 

Sellainen hoitaja on väärällä alalla.

Tuleeko mieleen erityisen hyvää hoitokokemusta?
Olin Kotkassa Kymenlaakson keskussairaalan 7B:llä kaksi 
vuotta sitten. Siellä henkilökunta pelasi niin, ettei paremmin 
voi olla. Hyvä osasto. Olin kaksitoista päivää sisällä, ja kaik-
ki tarvittava tuli heti.

Onko hoitajilla kiire?
Kyllä näyttää olevan. Ei mene kuin 5-10 minuuttia niin ne läh-
tevät jo eteenpäin. Pitää lähteä kirjaamaan.

Mitä terveisiä lähetät Suomen hoitajille?
(Puistelee päätään.) Teitä on hyviä sekä huonoja.

varppitien palveluasunnoissa asukkaat asuvat omissa vuokra-
asunnoissaan. kotihoidon työntekijät käyvät niiden luona, joi-
den kanssa on tehty palvelusopimus. muut selviytyvät itse-
näisesti tai omaistensa tai kolmannen sektorin tarjoamien 
palvelujen turvin.

teksti ja kuva jukka järvelä
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LUE MYÖS NÄMÄ
Palasia sieltä täältä

maaliskuu
Vertailu

Vuonna 2014  

ulkomailta muutti  

Suomeen  

31 950 henkilöä 

ja Suomesta  

ulkomaille 

14410 henkilöä.

tilastokeskus

”Ei millään pahalla  
mutta ihan oikeesti,  
onko tämän bändin 
paikka Euroviisuissa?”

 is.fi 6.2.2015

nimimerkki ”parasta biisiä haetaan?” 
pertti kurikan nimipäivistä ilta- 
sanomien verkkokeskustelussa.

Emme olekaan raitistumassa
Nuoret alaikäiset juovat ai-
empia ikäluokkia vähem- 
män, mutta aloitettuaan jo-
pa niitä humalahakuisem-
min. Raitis nuoruus ei siis 
johda raittiiseen aikuisuu-
teen. 

Asia selvisi 12–18-vuotiai-
den suomalaisten juomatapoja 
vuodesta 1977 asti seurannees-
sa tutkimuksessa.

Tutkimuksen mukaan juominen siis 
alkaa nykyään aikaisempaa myöhem-
min, mutta täysi-ikäisyyden rajalla juo-
minen ja humalajuominen ovat nyt yh-

tä yleisiä kuin aiemmilla 
ikäluokilla.

– Nyt julkaistu nuo-
ria koskeva tutkimus osoit-
taa, että alkoholipolitiikas-
ta päättävät tahot eivät voi 
tuudittautua sen varaan, et-
tä ongelmat hoituvat pois it-
sestään nuorten raittiimpien 
sukupolvien aikuistuessa. Al-

koholinkäytön aiheuttamien haittojen 
vähentäminen vaatii aktiivisia alkoho-
lipoliittisia toimia, Alkoholitutkimus-
säätiön tutkimusjohtaja Tomi Linto-
nen sanoo..

Uusia huumeita kiellettiin
Huumausainelain asetukseen on lisät-
ty 141 uutta psykoaktiivista ainetta eli 
niin kutsuttua muuntohuumetta. 

Nyt valvontaan otettavat aineet mää-
ritellään kuluttajamarkkinoilta kielle-
tyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi. Se tar-
koittaa, että aineiden luvaton valmis-
tus, maahantuonti, varastointi, myyn-
nissä pitäminen ja luovuttaminen on 
kielletty. Aineiden hallussapito ja käyt-

tö eivät ole rangaistavia.
Suurin aineryhmä nyt kiellettävissä 

aineissa ovat synteettiset kannabinoidit. 
Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat fe-
netyyliamiinit ja katinonit. Fenetyylia-
miinit ovat päihdekäytössä yleisimmin 
piristäviä, mutta niillä voi olla myös 
hallusinogeenisiä vaikutuksia. Synteet-
tiset katinonit ovat sukua kat-huumeen 
vaikuttavalle aineelle..

Tietokoneella sote-palveluihin
Terveyspalveluja paljon käyttävät hen-
kilöt hyödyntävät runsaasti myös sosi-
aali- ja terveysalan sähköisiä asiointipal-
veluja. Eniten kansalaiset käyttävät säh-
köisiä sote-palveluita hakiessaan tietoa 
terveydenhoidosta ja alan palveluista 
sekä varatessaan aikoja.

THL tutki vuonna 2014 ensimmäis-

tä kertaa valtakunnallisesti suomalais-
ten kokemuksia sosiaali- ja terveyden-
huollon sähköisistä asiointipalveluista. 
Tutkimuksen vastaajista 12 prosenttia 
oli viimeisen vuoden aikana ollut yh-
teydessä lääkäriin tai sairaanhoitajaan 
tietokoneen välityksellä. Eniten sähköi-
siä palveluita käyttävät terveyspalvelui-
ta paljon tarvitsevat ja korkeasti koulu-
tetut henkilöt. 

Terveyspalveluja paljon tarvitsevat 
henkilöt käyttävät kymmenen kertaa 
todennäköisemmin sähköistä yhteys-
tapaa kuin vähemmän sote-palveluita 
tarvitsevat henkilöt. Yksityissektori on 
kehittänyt sähköistä asiointia voimak-
kaasti, minkä seurauksena työterveys-
huollon piirissä olevat käyttivät sähköi-
siä palveluja muita useammin. .IN
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Kirjoitussarjan viimei-
sessä osassa vasta-
taan lukijoilta tulleisiin 
liikuntakysymyksiin.

MITÄ KÄVELYN RINNALLE?
Hei! Olen innostunut aloit-
tamaan liikkumisen luettua-
ni palstaanne. Ennen en liik-
kunut yhtään, korkeintaan 
kävin joskus pulkkamäessä 

tai pyörällä kesätorilla lasten kanssa. Aloitin 20–30 minuu-
tin kävelystä. Nyt jaksan kävellä 40–45 minuuttia kaksi ker-
taa viikossa. Mieluiten liikun ulkona, koska olen töissä sisäl-
lä koko päivän. Saattaisin jaksaa liikkua vielä kolmannen ker-
ran viikossa. Pitäisikö minun tehdä jotain lihaskuntotyyppis-
tä? Mitä suosittelet? Niskat, hartiat, selkä ovat jumissa, vatsa-
lihakset olemattomat. Polvet vielä toimivat.

kuntoneuvoja vastaa: 
Tosi hienoa, että olet päässyt alkuun liikunnan harrastamisessa. 
Ymmärrän, että se ei ole helppoa kiireiselle perheenäidille. Ajat-
telin ehdottaa yhtä tules-tyyppistä kuntojumppaa tai salitree-

NYT LIIKKUMAAN 22/22
Vastauksia lukijoiden kysymyksiin

Lukijapostia kuntoneuvojalle

maarit mäkinen
kuntoneuvoja,

liikunnan asiantuntija

teksti maarit mäkinen

niä, mutta koska korostit, että happipitoinen ulkoilma on sinul-
le tärkeää, ehdottaisin, että ainakin näin talvikautena hiihtäisit. 

Syy on se, että hiihdettäessä täyttyvät kaikki toivomasi ele-
mentit: raitis ilma ja ulkona olo. Suksilla kestävyyskunto kas-
vaa, hapenottokyky paranee ja lihaskunto kehittyy monipuo-
lisesti. Hiihto on laji ylitse muiden, koska se on näin moni-
puolista. Siinä kehittyvät olkavarren, käsien, hartioiden, se-
län, vatsan ja jalkojen lihaksisto. Lisäksi hiihtoon liittyy ren-
toutumisen tunne, koska lihakset vuoroin jännittyvät, vuo-
roin rentoutuvat. 

Voisit edelleen kävellä kerran viikossa, että tulee hieman 
luuliikuntaa eli tärähdyksiä. Jos mahdollista, ota vauhdik-
kaita ylämäkispurtteja edes pari kävelylenkin aikana, että sy-
dän vahvistuu. Mutta jos jaksat, hiihdä ne toiset kaksi kertaa. 
Kannattaa aloittaa esimerkiksi järven jäältä. Hae ensin hiih-
toon tasapainoa. Se voi olla hukassa, jos et ole vuosiin hiihtä-
nyt. Sitten rytmiä ja rentoutta. Alussa riittää, kunhan hiihdät 
edes 20–30 minuuttia. Siinäkin tulee jo hiki. Ota tavoitteek-
si pidentää hiihto 45 minuuttiin.

VESIJUOKSU JA SYDÄNVAIVAT?
Minulla on ollut vaikeuksia löytää itselleni sopivaa liikuntaa. 
Voinko harrastaa vesijuoksua, kun minulla on sydämen vajaa-
toiminta, ylipainoa ja tyypin 2 diabetes? Olen 47-vuotias. Olen 
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pari kertaa käynyt ja se tuntuu tosi kivalta. Luin kuitenkin jos-
tain, ettei vesijuoksu sovi sydänsairaille. Onko tosiaan näin?

kuntoneuvoja vastaa: 
Yleisesti ottaen vesijuoksua, vesikävelyä sekä ohjattua vesi-
jumppaa voi harrastaa sydänsairaskin ja diabeetikko, jos se 
tuntuu hyvältä. Veden hydrostaattinen paine aiheuttaa sen, 
että sydän lyö hitaammin vedessä oltaessa, mikä on itse asias-
sa hyvä asia: sydämen iskutilavuus kasvaa. 

Jos hengästyy liikaa ja tulee rytmihäiriöitä, silloin ei kan-
nata vesijuosta. Suosittelen aloittamista aina noin 10 minuu-
tin vesikävelyllä. Nosta sen jälkeen asteittain kuormitusta si-
ten, että ensin hölkkäilet kevyemmin, jonka jälkeen nostat 
vauhtia ja alat vesijuosta, jos siltä tuntuu. Loppujäähdyttely 
tehdään samoin, eli siirry vesijuoksusta hölkkään ja hölkäs-
tä vesikävelyyn. 

Vesijuoksu on tehokkaampaa kuin miltä se ensin tuntuu. 
Kun on jokin sydänsairaus, kannattaa pitää maltti mielessä. 
Eli 30–45 minuutin treeni alku- ja loppujäähdyttelyineen 
riittää varsin hyvin. Lopussa olisi hyvä siirtyä lämpimään al-
taaseen venyttelemään päälihasryhmät, sillä lämmin vesi ren-
touttaa kivasti lihaksia. Venyttele ainakin pohkeet, etu- ja ta-
kareidet ja olkavarsi. Mukavia vesijuoksuhetkiä!

SELÄN VÄLILEVYONGELMAT JA LIIKUNTA?
Olen 35-vuotias nainen. Koen, etten voi liikkua millään ta-
valla. Kaikki sattuu, kun selkä on toimistotyöpäivän jälkeen 
alaselästä aivan jumissa. Lääkäri totesi, että alaselässä on sko-
lioosi, jonka vuoksi toinen lonkka on edempänä ja ylempä-
nä. Minulle on tullut useita kertoja välilevyn pullistuma. Se-
län suoristaminen, saati kävely ei silloin onnistu ollenkaan. 
Myös pakarasta säteilee kipua eteen reiteen ja jalkaa pitkin 
alas. Ilmeisesti alaselän hermo on puristuksissa. Ylipainoa on 
jonkin verran, erityisesti vatsalla makkaroita. Onko mitään 
liikuntamuotoa, jota pystyisin tekemään?

kuntoneuvoja vastaa: 
Välilevyongelmissa on syytä varoa nostoja, jossa samalla syn-
tyy kiertoliike selälle. Sinulla on siis epätasapainotila lanne-
rangassa, kun toinen lonkka on edempänä ja ylempänä kuin 
toinen.  Se on juuri asia, joka altistaa välilevyn pullistumalle. 

Nykyään ohjeistus tässäkin ongelmassa kuuluu: vesijuok-
semaan! Se on oivallista selkäkipuiselle, sillä tyhjän päällä pol-
kiessa selkäranka venyy ja nikamien väliin tulee tilaa. Sama 
vaikutus kuin pää alaspäin selkäkippipenkissä oltaessa tai tan-
gosta roikuttaessa.

Usein välilevyongelmissa liikutaan alussa vain varovaisesti. 
Kävellään asunnossa pieniä matkoja vaikka selkä koukussa ja 
ollaan pystyssä sen sijaan, että maattaisiin sängyssä. Myös kä-
vely pehmeällä alustalla kuten pururadalla on hyväksi. Väli-
levyongelmaiselle kävely kovalla asvaltilla ei ole suositeltavaa. 

Myös jalat pitää ehdottomasti tutkia. Onko niissä pituu-
seroja tai muita ongelmia: Tarvittaessa teetätetään yksilölli-
set tukipohjalliset. Selän ongelmat nimittäin heijastuvat jal-
koihin ja päinvastoin. Jos on painoa, painon pudottaminen 

Hyödyllisiä linkkejä:
 www.wallpilates.fi

 http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/23/ 
putkirullalla-lihakset-vetreaksi

 www.wikipedia.fi -> fascia

usein helpottaa selkäongelmia. 
Akuutissa vaivassa määrätään yleensä tulehduskipulääkkei-

tä viikon-parin ajan säännöllisesti otettavaksi. Kun pahin ki-
pu alkaa hellittää, voi varovasti kokeilla vesijuoksua. Jatkossa, 
jos selkäongelmat alkavat helpottaa, suosittelen ehdottomasti 
pilatesta. WallPilates olisi erityisen hyvä. Pilates vahvistaa eri-
tyisesti keskivartalon lihaksia, jotka tukevat selkää. Myös joo-
ga voi sopia. Tules-jumpat sekä keppi- ja tuolijumpat sopivat 
usein myös selkävaivoista kärsiville. 

Muista kuitenkin tehdä kaikkea omien tuntemustesi mu-
kaan. Jos jokin liike aiheuttaa kipua, älä tee sitä tai pyydä oh-
jaajaa neuvomaan toinen vaihtoehto liikkeelle. Vältä äkki-
näisiä liikkeitä. Nouse lattialiikkeistä varovaisesti ylös kädellä 
auttaen, ensin konttausasentoon ja siitä pystyyn.

MITÄ ON FOAM ROLLER ELI RULLAUS? ENTÄ FASCIA?
kuntoneuvoja vastaa: 
Rullauksen ideana on painalluksen kautta rentouttaa lihaksia 
rullan avulla ja lisätä sidekudosten eli faskioiden välistä nes-
tevirtausta. Näin aineenvaihdunta paranee ja faskia pysyy ter-
veempänä ja joustavampana. 

Ohjattuja bodyroll-rullaustunteja on jo useissa kuntokes-
kuksissa. Rullan avulla lämmitellään lihaksia, tehdään lihas-
kuntoliikkeitä sekä venytetään ja rentoutetaan niitä. 

Rullia on erilaisia, kohokuvioituja rullia – tube ja rumble 
roller – sekä sileäpintaisia pilatesrullia, lyhyempiä ja pitempiä. 
Lämmittelyssä putkirullauksen tarkoituksena on stimuloida 
lihasten tasapainoaistin hermopäätteitä. Kohokuvioidut put-
kirullat stimuloivat sileitä putkirullia tehokkaammin syvem-
mällä lihaksissa olevia kovettuneita kipupisteitä.

Lihaksia, lihassäikeitä ja kimppuja ympäröi peitinkalvo eli 
fascia. Peitinkalvolla on kelmumainen rakenne, joka lämme-
tessään muuttuu elastisemmaksi. Ihmisen venytellessä lihak-
sia ensin venyvät lihasten sidekudokset, fascia mukaan luki-
en. Sidekudosten aukeaminen venytyksessä kestää noin 12–
15 sekuntia. Vasta kun sidekudokset ovat venyneet, pääsevät 
lihakset venymään. Siksi lihasten venyttelyn tulisi kestää vä-
hintään 20 sekuntia, mielellään kauemmin.  

Faskialla on monia tehtäviä kehossa, se sisältää paljon ais-
tireseptoreita ja sitä kautta se osallistuu liikkeen aistimukseen, 
koordinaatioon, sekä loukkaantumisten ennaltaehkäisyyn. Li-
hasten voima välittyy faskian kautta, joten faskialla on iso roo-
li myös voimantuotossa.

Sarja päättyy tähän. Hyvää ja liikunnallista jatkoa kaikil-
le lukijoille!.
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Kuntoutuskoti Arkipäivässä 

KATSOTAAN TOIVEIKKAINA 
TULEVAISUUTEEN

teksti ja kuvat minna lyhty

Torniossa Kuntoutuskoti Arkipäivässä kerätään voimavarat  
tulevaisuutta varten. Toisilla tavoitteena on kuntoutuminen  
itsenäiseen elämään, toisilla voinnin ennallaan pysyminen.

errostaloasunto on täynnä vanhoja sanomalehtiä, 
juomapulloja ja roskia. Niiden keskellä kulkee ka-
pea käytävä, jota pitkin asukas pääsee sängystä keit-
tiöön ja keittiöstä kylpyhuoneeseen. Nuorella mie-
hellä ei ole voimia raivata ja siivota asuntoa sellai-
seksi, että se näyttäisi oikealta kodilta. Koti se kui-

tenkin on, koti, jossa hänen on pärjättävä itse, ilman mui-
den apua. 

Jääkaapin oveen on kiinnitetty magneeteilla lappu, jos-
sa lukee mielenterveystoimiston tapaamisaika. Se olisi ollut 
kaksi vuotta sitten. Silloin ei tullut mentyä, eikä uutta aikaa 
ole jaksanut varata. Nuorukaisen vointi on huono: ahdistaa 
ja masentaa. Alkoholista on tullut keino, jolla hän yrittää hel-
pottaa oloa, mutta ei sekään enää oikein auta.

Kuntoutuskoti Arkipäivän toiminnanjohtaja Minna Suo-
perän mukaan tällaista saattaa olla mielenterveysongelmis-
ta kärsivän ihmisen arki, jos hän on pudonnut palvelujen ul-
kopuolelle. 

Tornion seudulla tilanne on kuitenkin parempi kuin mo-
nessa muussa Suomen kaupungissa. Alue on tullut tunnetuksi 
Keroputaan mallista, jonka periaatteisiin kuuluu se, että apu 
on saatavilla yhden puhelinsoiton päässä. Puheluihin vastaa 
päivystävä hoitaja, joka ei koskaan sano, että soitit väärään 
paikkaan tai väärään aikaan. 

– Täällä reagoidaan nopeasti. Jos vaikka itselle tulisi jokin 
kriisi, tietäisin, että saisin apua saman tien lähellä sijaitsevasta 
Keroputaan sairaalasta. Joissakin kunnissa apua joutuu odot-
tamaan jopa kuukausia. Se on liian pitkä aika. Monelta on 
mennyt useampi kuukausi jo siihen, että he ovat uskaltaneet 
soittaa ensimmäisen puhelun. Joidenkin kohdalla pitkän odo-
tuksen seuraukset ovat kohtalokkaat.

Suoperä ei sure sitä, että mielenterveyspuolen laitospaik-
koja vähennetään, mutta niiden tilalle tarvitaan ehdottomasti 
toimivia avopuolen palveluita ja kuntoutuskoteja.

– Sairaala ei voi olla kenenkään koti, mutta toki sairaala-
hoitoakin joskus tarvitaan. Kaikille avohoidon palvelut eivät 
ole riittäviä. Jotkut tarvitsevat tällaisia kuntoutuskoteja, jossa 
he saavat tukea arkeensa. Jos mielenterveyskuntoutuja ei saa 
oikeanlaista apua, se on heitteillejättöä. 

Suoperän mukaan kuntoutuskodin toiminnan pitää ol-
la tavoitteellista. 

– Ketään ei saa säilöä kuntoutuskotiin. Pitää yhdessä kar-
toittaa arjen osaamiset, harjoitella puuttuvia taitoja ja asettaa 
tavoitteita. Joidenkin asukkaiden tavoitteena on siirtyä kun-
toutuskodista ensin tukiasuntoon ja sieltä itsenäiseen asumi-
seen, joidenkin toisten taas pitää vointi ennallaan, jotta väl-
tytään sairaalajaksoilta. Ne vievät kunnon niin huonoksi, että 
kuntoutuminen entiseen vointiin voi kestää vuosia. 

MUSIIKKIA ÄÄNIHARHOIHIN
Kuntoutuskoti Arkipäivään kuuluu kolme saman kadun var-
rella sijaitsevaa yksikköä: Miukinpirtti, Miukintupa ja Har-
jukoti. Yksiköissä asukkaita on kuudesta kahdeksaan. Osa 
asuu kuntoutuskodissa vuosia, osa vähemmän aikaa. Varsin-
kin nuorten kuntoutusjaksot halutaan pitää kohtuullisen mit-
taisina. 

Jotkut Arkipäivän asukkaista käyvät osa-aikaisesti töissä ja 
jotkut opiskelevat ammattiin. Tavoitteena on mennä elämäs-
sä eteenpäin murehtimatta liikaa menneisyyttä. 

Arkipäivän kuntoutujat ovat iältään 23–70-vuotiaita. Eri 
yksiköissä asuu erikuntoisia asukkaita. Asukkaiden kunto vai-
kuttaa siihen, tarvitseeko henkilökunnan olla paikalla joka 
päivä aamusta iltaan vai riittääkö lyhyempi aika. Esimerkiksi 
Miukunpirtissä hoitajat ovat paikalla vain arkisin kello 7–15. 
Muun ajan asukkaat ovat keskenään.

Iltaisin asukkaat elävät tavallista elämää: jotkut käyvät har-
rastuksissa, kirjastossa tai kaupassa ja jotkut viihtyvät kotona. 

Kuntoutuskodissa opetellaan arjen taidot alusta lähtien.  
Yleensä joku kodin asukkaista tekee lumityöt. Nyt 
lumenluonnissa ovat toiminnanjohtaja Minna Suoperä 
ja lähihoitaja Jenni Mäki.

K
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Toiminnanjohtaja Minna Suoperän mukaan hoitajalla ja kuntoutujalla saattaa olla 
erilainen näkemys tavoitteista. Ajattelemme aina oman elämänkokemuksen kautta, 
mikä on normaalia elämää. On hyväksyttävä, että se mikä itsestä on normaalia, ei 
välttämättä ole kuntoutujan mielestä tavoittelemisen arvoista.

Hoitajalle voi soittaa, jos tarvitsee tu-
kea. Miukunpirtissä työskentelevä lä-
hihoitaja Jenni Mäki kertoo, että soit-
toja tulee harvoin iltaisin ja viikonlop-
puisin. Kysymykset ovat usein käytän-
nöllisiä.

– Esimerkiksi viime viikonloppuna 
eräs kuntoutujista kysyi, voiko hän tuo-
da pyörän sisälle sulamaan ja joskus on 
kysytty neuvoa ruoanlaittoon.

Joillakin asukkailla on harha-aisti-
muksia. Toisinaan käy niin, että kun-
toutuja soittaa päivystäjälle, koska har-
hat ovat häiritseviä. Silloin eivät omat 
voimavarat välttämättä riitä siihen, että 
miettisi, mikä harhoihin auttaisi. 

– Muistutan asukasta siitä, mikä on 
hänen keinonsa hillitä harhoja. Esimer-
kiksi korvalapuilla musiikin kuuntelu 
voi vaientaa ääniharhat. Toisilla harhoi-
hin auttaa lenkkeily tai suihkuun me-
neminen, Suoperä kertoo.

HUOLEHDIMME TOINEN TOISISTAMME
Miukunpirtissä arkiaamut alkavat puu-
ron keittämisellä. Aamupalan jälkeen 
kuntoutuskotiin tulee myös tukiasuk-
kaita, jotka asuvat lähialueen vuokra-
asunnoissa.

– Tällä hetkellä tukiasukkaita on 
seitsemän, joista osa tulee kuntoutus-
kodille melkein päivittäin. Työntekijät 
käyvät myös heidän kotonaan sovittu-
na aikana, Mäki kertoo.

Arkipäivässä sovelletaan yhteisöhoi-
don periaatteita, joka toiminnanjohta-
jan mukaan tarkoittaa muun muassa si-
tä, että kuntoutujille annetaan vastuu-
ta arjen sujumisesta. Aamuisin pidetään 
palaveri, jossa jaetaan päivän työt: ruo-
an laitto, tiskit ja siivoustyöt. Jokainen 
saa vaikuttaa siihen, mikä tehtävä tu-
lee itselle.

Yhdeksältä miukunpirttiläiset lähte-
vät kävelylenkille. Vaikka ilma näyttäi-
si kurjalta ja tuntuisi siltä, ettei jaksai-
si lähteä, ryhmäpaine saa jokaisen liik-
keelle.

– Lenkin jälkeen teemme yhdessä 
lounaan ja juttelemme. Ruoanlaitto-
hetki on aina ihana, Mäki sanoo. 

Iltapäivisin tehdään jotain mukavaa 
yhdessä: käydään kuntosalilla tai keilaa-
massa, pelataan lautapelejä tai pidetään 
tietovisoja. Toisinaan pidetään pihatal-
koot tai paistetaan makkaraa. 

 Yhteisö tulee tärkeäksi kuntoutujil-
le. Kaikki huolehtivat toinen toisistaan. 

– Monelle yksinäisyys on ahdista-
vaa. Yksin ollessa tulee helpommin pel-

kotiloja. Täällä saa olla muiden kanssa, 
mutta jos haluaa, saa myös omaa rau-
haa, Suoperä kertoo.

Hänen mukaansa hoitaja on arjen 
rinnallakulkija. 

– Jotkut pitävät mielenterveystyö-
tä vaarallisena. Täällä en voisi kuvitel-
lakaan, että kukaan tekisi mitään, vaik-
ka menisi kuinka huonoon kuntoon ta-
hansa. Kun on tullut uusi asukas, jo-
ka on haukkunut hoitajan, muut asuk-
kaat ovat asettuneet hoitajan puolelle. 
He ovat sanoneet, ettei täällä voi asua, 
jos ei kunnioita työntekijöitä.

VOIMAVAROJEN ETSINTÄÄ
Kuntoutuskoti Arkipäivän hoitotyö pe- 

rustuu ratkaisukeskeiseen ajattelu- ja 
työtapaan. 

Inhimillisen elämän haasteisiin ja 
pulmiin etsitään luovia ratkaisuja ko-
rostamalla toiveikkuutta, voimavaroja, 
edistystä ja yhteistyötä.

– Uskomme, että kuntoutujilla on 
voimavarat selviytyä arjesta. Meidän 
tehtävämme on auttaa niiden esiin kai-
vamisessa. 

– Kun kuntoutuja tulee tänne, hän 
ei ole välttämättä jaksanut huolehtia 
edes peseytymisestä. Lähdemme liik-
keelle aivan perusasioista. Emme vaa-
di kuitenkaan liikaa kerralla, ettei kun-
to heikkene, Suoperä sanoo. 

Arkipäivässä jokainen kohdataan ar-
vokkaana ihmisenä. Hoitajat haluavat 
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MIELENTERVEYSTYÖ LUMOSI

Kun lähihoitaja Jenni Mäki oli 
vielä opiskelija, hän aikoi suun-
tautua lapsiin ja nuoriin. Työhar-
joittelujakso mielenterveyspuo-
lella muutti tulevaisuuden suun-
nan.

– Lumouduin työstä. Minusta 
oli ihanaa tukea mielenterveys-
kuntoutujia arjessa. En koskaan 
ajatellut, että olen liian nuori 
mielenterveysalan vastuulliseen 
työhön, vaikka olin silloin alle 
20-vuotias. 

Jenni teki mielenterveystyön 
harjoittelut Keroputaan sairaa-
lassa ja Kuntoutuskoti Arkipäi-
vässä.

– Kun olin täällä harjoittelus-
sa, ajattelin, että tällainen työ-
paikka on haaveeni. Kuntoutus-
kodin kodinomaisuus ja yhdessä 
tekeminen tekivät minuun vaiku-
tuksen. 

Valmistumisen jälkeen Jennin 
haave toteutui: hän pääsi Arki-
päivään töihin. Nyt hän on ollut 
töissä jo kuusi vuotta. Työnkuva 
on laaja. Työssä pitää ottaa vas-
tuuta, mutta myös vapautta on 
paljon.

Jenni sanoo oppineensa 
työssä valtavasti. Toiminnanjoh-
taja Minna Suoperä on nähnyt 
Jennin koko tähänastisen työuran.

– Jennin ammatillinen kasvu on 
ollut hurjaa. Nykyään hän klaaraa 
tilanteen kuin tilanteen. 

Lähihoitaja Jenni Mäki kertoo, että mielenterveystyössä tarvitaan malttia sanojen 
valinnassa. Kuntoutuja kysymyksiin ei voi vastata harkitsematta. Joskus on parempi 
miettiä asiaa ja kertoa oma näkemys myöhemmin.

pitää mielessä, että oireiden takana on 
sairaus.

– Sekin pitää hyväksyä, että kunto 
ottaa joskus takapakkia. Usein men-
nään askel eteenpäin ja sitten taas taak-
sepäin, Suoperä muistuttaa.

Kuntoutuskodissa käydään syvällisiä 
keskusteluja arkisen puuhastelun ohes-
sa. Asukkaat saavat myös varata ajan 
yksilökeskusteluun kerran kuukaudes-
sa. Usein kuntoutujat ovat miettineet 
ennakkoon, mistä he haluavat jutella. 
Hoitajat antavat aina myös kotitehtä-
vän, jota pitää miettiä ennen seuraavaa 
keskustelua. 

– Saatan kysyä esimerkiksi, mis-
sä näet itsesi viiden vuoden kuluttua. 
Jos kuntoutuja uskoo asuvansa silloin 

omassa asunnossa, mietimme yhdessä, 
mitä taitoja pitää vielä vahvistaa.

Kaikilla ei ole edes halua kuntoutua 
niin, että he pärjäisivät yksin omassa 
asunnossa. Joillakin ei ole muita ihmi-
siä elämässään kuin muut kuntoutus-
kodin asukkaat ja työntekijät.

– On asukkaita, jotka pelkäävät, et-
tä he joutuvat pois täältä. Silloin emme 
aseta omaa asuntoa edes tavoitteeksi, 
vaan tuemme häntä muilla tavoilla, esi-
merkiksi kannustamme harrastuksiin. 
Kun elämässä on sisältöä ja elämän-
hallinta paranee, kuntoutujalle saattaa 
syntyä halu pärjätä omillaan.

Arkipäivässä kuntoutujien sairaala-
jaksot ovat vähentyneet merkittävästi. 
Suoperän mukaan se johtuu siitä, et-

tä Arkipäivässä on kehitetty kuntoutta-
vaa työotetta jatkuvasti ja että lääkäriin 
otetaan yhteyttä ennen kuin vointi me-
nee huonoksi.

– Haluamme tuoda työhön uut-
ta koko ajan. Emme halua, että meis-
tä tulee kyynisiä hoitajia, jotka sano-
vat, että näin meillä on aina tehty, Suo-
perä sanoo.

– Jatkuva oppiminen pitää yllä in-
nostusta ja toivoa huomiseen. Emme 
halua sokeutua työllemme. Sanomme 
aina opiskelijoille, että toimintatapo-
jamme saa kyseenalaistaa. Jos emme 
pysty perustelemaan ammatillisesti toi-
mintatapojamme, on aika miettiä, mik-
si teemme niin kuin teemme, Mäki jat-
kaa..
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OIKEUDELLISTEN TOIMEKSI- 
ANTOJEN MÄÄRÄ SUPERISSA
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SuPerin oikeusneuvonta 
 jatkaa kasvuaan
SuPerin edunvalvontayksikköön 
tulleiden oikeudellisten toimeksi-
antojen ja puheluiden määrä on 
kasvanut jatkuvasti.

SuPerin edunvalvontayksikköön tuli 
vuoden 2014 aikana vireille uusia oi-
keudellisia toimeksiantoja 409 kappa-
letta, mikä oli noin 11 prosenttia enem-
män kuin edellisenä vuonna.  

Vuonna 2014 vireille tulleet toimek-
siannot koskivat pääasiassa työvuoro-
lista- ja palkkaepäselvyyksiä, määräai-
kaisia työsopimuksia ja työsopimusten 
ketjuttamista, työsuhteiden päättämis-
tilanteita, syrjintätilanteita ja työtapa-
turma-asioita. 

Vuoden 2014 aikana saatiin päätök-
seen 351 toimeksiantoa ja vuoden lo-
pussa oli vireillä 302 toimeksiantoa.

Edunvalvontayksikköön tuli vuo-
den 2014 aikana noin 26 000 puhelua. 

Tästä syystä päivystyspuhelinnumerot 
ovat usein kovin ruuhkaisia. Muistatte-
han, että voitte myös lähettää edunval-
vonnallisiin kysymyksiin liittyviä säh-
köposteja osoitteeseen: edu@superliit-
to.fi..

Uudessa palvelussa on kaksi osaa, jotka on suunnattu: 
• jäsenille 
• aktiivijäsenille, kuten luottamusmiehille ja ammattiosastojen puheenjohtajille.

Mikä muuttuu?
Sähköisestä asioinnista tulee entistäkin helpompaa.  

• Palvelut toimivat tietokoneella, tabletilla ja älypuhelimella.  
• Palveluun kirjautuminen helpottuu ja kirjautumismahdollisuuksia on useita. 
• Löydät omat tietosi ja luottamusmiehesi ja ammattiosastosi tiedot vaivatta. 
• Omien jäsentietojen päivitys onnistuu helposti aina ja missä vain.
• Liiton lähettämät kirjeet, sähköpostit ja tekstiviestit löytyvät jatkossa 

 myös sähköisestä jäsenpalvelusta.

SuPerin sähköinen jäsenpalvelu 
uudistuu vuoden 2015 aikana

Äitiyspakkauksessa 
on uusia tuotteita
Keväällä jakoon tulevassa äitiyspakkauk- 
sessa on uusia tuotteita. Asiakkaiden 
toiveiden perusteella pakkauksessa on 
nyt mukana myös kuumemittari, nän-
nivoide, monikäyttöinen kuolahuivi, 
enemmän käytännöllisiä kietaisubody-
ja sekä entistä suurempi patjansuojus. 
Lisäksi talvihaalarin voi avata pussi- 
malliseksi. Pakkauksen tuotevalikoi-
ma on kuitenkin pitkälti aikaisempien 
vuosien kaltainen. Tekstiilien värit ja 
kuosit ovat jälleen vaihtuneet. Pakkauk- 
sessa on yhteensä 54 tuotetta. Edelli-
nen pakkaus jaetaan loppuun ennen 
kuin tätä pakkausta aletaan jakaa asiak-
kaille. Pakkauksen vaihtumisajankohta 
riippuu äitiysavustushakemusten mää-
rästä.
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SUPER YKSITYINEN
Ajankohtaista yksityissektorilta

Työvuoron muuttaminen
Työaikalain 7. luvun 35 pykälän 
mukaan jokaiselle työpaikalle on 
laadittava työvuoroluettelo, josta 
käyvät ilmi työntekijän säännöllisen 
työajan alkamisen ja päättymisen 
sekä lepoaikojen ajankohdat. 

Työvuoroluettelo on laadittava samak-
si ajanjaksoksi kuin työajan tasoittu-
misjärjestelmä, jollei se tasoittumis-
jakson pituuden tai suoritettavan työn 
epäsäännöllisyyden vuoksi ole erittäin 
vaikeata. Työvuoroluettelo on kuiten-
kin laadittava niin pitkälle ajanjaksol-
le kuin mahdollista. 

Työaikalain mukaan työvuoroluette-
lo on saatettava kirjallisesti työntekijöi-
den tietoon hyvissä ajoin, viimeistään 
viikkoa ennen siinä tarkoitetun ajan-
jakson alkamista. Tämän jälkeen työ-
vuoroluetteloa saa muuttaa vain työn-
tekijän suostumuksella tai töiden jär-
jestelyihin liittyvästä painavasta syystä. 
Viimeksi mainittua kriteeriä on tulkit-
tava tiukasti.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työeh-
tosopimuksen mukaan työvuoroista 
laaditaan etukäteen tasoittumisjaksol-
le työvuoroluettelo, joka on saatettava 
työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja 
vähintään viikkoa ennen kunkin lu-
ettelon alkua. Työvuoroluetteloa voi-
daan muuttaa vain sovittaessa tai työn 
teettämisedellytyksissä tapahtuvan en-
nalta arvaamattoman muutoksen ta-
kia. Myös viimeksi mainitussa tilan-

teessa muutoksesta on pyrittävä ensi-
sijaisesti sopimaan ja siitä tulee ilmoit-
taa työntekijälle mahdollisimman var-
hain.

Ennalta arvaamaton muutos on ta-
pauskohtaisesti harkittava. On muis-
tettava, että muun muassa aamuvuoron 
tehnyttä työntekijää ei voi pakottaa jat-
kamaan iltavuoroa, koska työnantajalla 
ei ole oikeutta pakottaa ketään ylityö-
hön. Vuorokautinen työaika on työeh-
tosopimuksen mukaan 10 tuntia ja yö-
vuorossa 12 tuntia.

Tasoittumisjakson pituus on 3–6 
viikkoa ja työvuorosuunnitelma on an-
nettava kokonaisuudessaan tiedoksi 
viikkoa ennen tasoittumisjakson alkua.

Terveyspalvelualan työehtosopimuk-
sen mukaan työvuoroista laaditaan etu-
käteen vähintään kolmen viikon ajal-
le työvuoroluettelo, joka on saatettava 
työntekijöiden tietoon hyvissä ajoin ja 
vähintään viikkoa ennen kunkin jakson 
alkua. Vuorokautinen työaika on enin-
tään 10 tuntia ja yövuorossa 12 tuntia, 
sopimalla 14 tuntia.

Työvuoron muutoksista on aina so-
vittava työntekijän kanssa. 

Jos työajan tasoittumisjakso on kol-
mea viikkoa pidempi, suositellaan työ-
vuoroluettelo laadittavaksi kuuden vii-
kon ajalle.

Avainta ry:n työehtosopimuksen, 
AVAINTES, mukaan työnantajan on 
laadittava työaikalain alaisia töitä var-

ten työvuoroluettelo. Työvuoroluettelo 
on laadittava samaksi ajanjaksoksi kuin 
työajan tasoittumisjärjestelmä, jollei se 
tasoittumisjakson pituuden tai suori-
tettavan työn epäsäännöllisyyden vuok-
si ole erittäin vaikeaa. Työvuoroluettelo 
on kuitenkin laadittava koko työaika-
jaksolle kerrallaan. Vuorokautinen työ-
aika pyritään järjestämään siten, että se 
on päivävuorossa enintään 10 tuntia ja 
yövuorossa enintään 12 tuntia.

Työntekijän suostumuksella työvuo-
roluetteloa voidaan aina muuttaa. Mi-
käli muutoksesta ei päästä yksimielisyy-
teen, tulisi työvuoroluetteloon tehdä 
vain ne muutokset, jotka ovat laitoksen 
toiminnan kannalta välttämättömiä. 
Painavan syyn olemassaolo harkitaan 
kussakin tapauksessa erikseen. Painava-
na syynä työvuoroluettelon muuttami-
seen voidaan pitää esimerkiksi työvoi-
man vajausta, jollaista usein muodos-
tuu muun muassa työntekijöiden sai-
rastumisten ja muiden ennalta arvaa-
mattomien poissaolojen vuoksi.

Kaikkien työehtosopimusten osal-
ta pitää muistaa, että työnantajan käyt-
täessä yksipuolista oikeuttaan muuttaa 
työvuorolistaa, tai jos työvuoromuu-
toksesta on sovittu työntekijän kanssa, 
työvuorolistaan tehdään vain tarvittava 
muutos. Työnantajan aloitteesta toista, 
ylityön välttämiseksi tehtyä muutosta ei 
tarvitse hyväksyä..

marketta vuorinen
sopimusasiantuntija

YLITYÖKORVAUS
Muistutus vielä ylityökorvauksista: jaksotyössä kolmen 
viikon työaikajaksolla maksetaan Yksityisen sosiaalipal-
velualan ja AVAINTES:n mukaan 18 ensimmäiseltä tun-
nilta 50 prosentin korotettu tuntipalkka ja seuraavilta 100 
prosentilla korotettu tuntipalkka. 

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen mukaan ylityö 
korvataan 15 ensimmäiseltä tunnilta 50 prosentin ja seu-

raavat 100 prosentin mukaan.
Yksityisen sosiaalipalvelualan ja Terveyspalvelualan 

työehtosopimuksen mukaan ylityö korvataan rahakor-
vauksena, yhteisesti työntekijän kanssa sopimalla voi-
daan korvaus antaa ylityöprosenteilla korotettuna aikana. 
AVAINTES:n mukaan ylityön korvaamisesta rahana tai 
aikana päättää työnantaja.
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Hyvä tietää sopimusedunvalvonnasta

Kun työnantaja harkitsee toimenpitei-
tä, jotka voivat johtaa yhden tai useam- 
man työntekijän irtisanomiseen, lo-
mauttamiseen tai osa-aikaistamiseen ta-
loudellisin ja tuotannollisin perustein, si-
tä ennen on käytävä yhteistoimintaneu-
vottelut työntekijöiden tai heidän edus- 
tajiensa kanssa.

 Työnantajan vastapuolena neuvot-
teluissa ovat yleensä henkilöstöryh-
män tai henkilöstöryhmien edustajat. 
Jos harkittu toimenpide koskee ainoas-
taan yksittäistä työntekijää tai yksittäi-
siä työntekijöitä, voidaan neuvottelut 
käydä kyseisen työntekijän tai työnte-
kijöiden kanssa. 

Yhteistoimintamenettelyvelvoitteet 
koskevat kaikkia kuntia ja kuntayhty-
miä sekä yrityksiä, joiden palveluksessa 
on säännöllisesti vähintään 20 työnteki-
jää. Yhteistoimintamenettelyä yrityksis-
sä ja kunnissa sääntelevät omat lakinsa. 

Yhteistoimintamenettely on käytän-
nössä hyvin samankaltaista yrityksissä 
ja kunnissa, joten jäljempänä käydään 
läpi yhteistoimintamenettelyä yleisesti. 
Kunnallista menettelyä käsitellään erik-
seen ainoastaan siltä osin kuin se poik-
keaa yrityksissä noudatettavasta menet-
telystä.

Yhteistoimintaneuvottelujen aloitta-
minen ja tiedottaminen. Työnantajan 
on annettava kirjallinen neuvotteluesi-
tys yhteistoimintaneuvottelujen käyn-
nistämiseksi viimeistään viisi päivää 
ennen neuvottelujen alkamista. Harki-
tessaan vähintään kymmenen työnteki-
jän irtisanomista, lomauttamista yli 90 
päiväksi tai osa-aikaistamista työnanta-
jan on annettava asianomaisten työnte-
kijöiden edustajille neuvotteluesityksen 
liitteenä kirjallisesti seuraavat tiedot:

1) käytettävissä olevat tiedot aiottu-
jen toimenpiteiden perusteista,

2) alustava arvio irtisanomisten, lo-

Yhteistoimintamenettely
työvoiman käyttöä vähennettäessä

mauttamisten ja osa-aikaistamisten 
määrästä,

3) selvitys periaatteista, joiden mu-
kaan irtisanomisen, lomauttamisen tai 
osa-aikaistamisen kohteeksi joutuvat 
työntekijät määräytyvät sekä

4) arvio ajasta, jonka kuluessa irtisa-
nomiset, lomauttamiset tai osa-aikais-
tamiset tehdään. Sellaiset tiedot, jotka 
työnantaja saa neuvotteluesityksen an-
tamisen jälkeen, on annettava viimeis-
tään neuvottelujen alkaessa.

Jos yritys harkitsee alle kymmenen 
työntekijän irtisanomista, lomautta-
mista tai osa-aikaistamista taikka vähin-
tään kymmenen työntekijän lomaut-
tamista alle 90 päivän ajaksi, voidaan 
edellä tarkoitetut tiedot antaa asian- 
omaisille työntekijöille tai heidän edus-
tajilleen suullisesti. Pyynnöstä tiedot on 
annettava aina kirjallisesti. Kuntapuo-
lella edellytetään, että työntekijöille tai 
näiden edustajille on annettava asian kä-
sittelyn kannalta tarpeelliset tiedot en-
nen neuvottelujen aloittamista. 

Neuvotteluesitys tai siitä ilmenevät 
tiedot on toimitettava kirjallisesti myös 
TE-toimistolle viimeistään neuvottelu-
jen alkaessa.

Toimintasuunnitelma ja toiminta-
periaatteet. Jos tarkoituksena on irti-
sanoa vähintään kymmenen työnteki-
jää taloudellisin ja tuotannollisin pe-

rustein, työnantajan on neuvottelujen 
alussa annettava henkilöstön edustajille 
esitys työllistymistä edistäväksi toimin-
tasuunnitelmaksi. 

Toimintasuunnitelmasta tulee ilme-
tä yhteistoimintaneuvottelujen suunni-
teltu aikataulu, noudatettavat menet-
telytavat ja suunnitellut irtisanomisai-
kana noudatettavat toimintaperiaatteet 
julkisia työvoimapalveluja käytettäes-
sä sekä toimintaperiaatteet työnhaun ja 
koulutuksen edistämiseksi.

Jos työnantajan harkitsemat irtisa-
nomiset koskevat alle kymmentä työn-
tekijää, työnantajan on neuvottelujen 
alkaessa esitettävä toimintaperiaatteet, 
joiden mukaisesti irtisanomisajan kulu-
essa tuetaan työntekijöiden oma-aloit-
teista hakeutumista muuhun työhön tai 
koulutukseen sekä työllistymistä julkis-
ten työvoimapalvelujen avulla.

Neuvotteluvelvoitteen sisältö. Neu-
vottelujen kohteena olevat asiat on kä-
siteltävä yhteistoiminnan hengessä yk-
simielisyyden saavuttamiseksi. Neuvot-
telujen aikana yrityksessä on käsiteltävä:

1) suunniteltujen toimenpiteiden pe- 
rusteita ja vaikutuksia,

2) toimintasuunnitelma ja toimin-
taperiaatteet,

3) vaihtoehdot työvoiman vähentä-
misen kohteena olevan henkilöpiirin 
rajoittamiseksi sekä

4) toimenpiteet, joilla lievitetään 
työntekijöille aiheutuvia seurauksia.  

Kunnallisen yhteistoimintalain mu-
kaan on neuvoteltava toimenpiteiden 
perusteista, vaikutuksista ja vaihtoeh-
doista ja neuvottelut on aloitettava niin 
hyvissä ajoin kuin mahdollista. 

Työnantajalla on usein mahdollisuus 
ryhtyä erilaisiin työjärjestelyihin, joten 
neuvotteluissa tulisi käsitellä työ- ja työ-
aikajärjestelyjä sekä koulutus- ja uudel-
leensijoitusmahdollisuuksia. Erityises-
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edunvalvontayksikön 
yhteystiedot

Päivystys ma–pe kello 9–14  
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

ti on käsiteltävä työnantajan mahdolli-
suutta sijoittaa vähentämisuhan alaiset 
työntekijät muihin tehtäviin. Muita kä-
siteltäviä asioita voivat olla esimerkiksi 
vapaaehtoisesti osa-aikatyöhön, opin-
tovapaalle tai muihin vastaaviin järjes-
telyihin haluavien työntekijöiden kar-
toittaminen sekä eläkeratkaisut. 

Jos vähentämistoimenpiteistä ei voi-
da luopua kokonaan, neuvotteluissa tu-
lee käsitellä mahdollisuuksia vähentää 
toimenpiteistä aiheutuvia taloudellisia 
ja sosiaalisia haittoja.

Neuvotteluvelvoitteen täyttäminen. 
Työnantajalla on lyhyt neuvotteluvel-
voite, jos harkittavat irtisanomiset, lo-
mauttamiset ja osa-aikaistamiset koh-
distuvat alle kymmeneen työntekijään 
tai kyseessä on enintään 90 päivää kes-
tävä lomauttaminen. Lyhyt neuvottelu-
velvoite koskee lisäksi yrityksiä, joiden 
palveluksessa on säännöllisesti alle 30 
työntekijää. Näissä tilanteissa työnan-
tajan katsotaan täyttäneen neuvottelu-
velvoitteensa, kun neuvotteluja on käy-
ty 14 päivän ajan. Neuvotteluaika las-
ketaan kalenteripäivinä ensimmäises-
tä neuvottelupäivästä tämä päivä mu-
kaan lukien. 

Työnantajalla on pitkä neuvottelu-
velvoite silloin, jos harkittavat irtisano-
miset, lomauttamiset tai osa-aikaista-
miset ja 90 päivää pidemmät lomaut-
tamiset kohdistuvat vähintään kym-
meneen työntekijään. Neuvotteluja on 
käytävä tällöin kuusi viikkoa. Neuvot-
teluajasta ja neuvotteluvelvoitteen täyt-
tämisestä voidaan kuitenkin sopia toi-
sin sekä lyhyen että pitkän neuvottelu-
velvoitteen kohdalla. Sopimus on aina 
syytä tehdä kirjallisena.

Työnantaja ei saa tehdä yhteistoi-
mintaneuvottelujen kohteena olevista 
toimenpiteistä päätöksiä ennen neuvot-
teluvelvoitteen täyttämistä.

Jos kunnan talousarvioehdotukses-
sa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, 
joista todennäköisesti aiheutuisi useita 

irtisanomisia, osa-aikaistamisia tai lo-
mauttamisia, toimenpiteitä on käsitel-
tävä yhteistoimintamenettelyssä ennen 
kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle 
lopullisen talousarvioehdotuksen. 

On tärkeä ymmärtää, että yhteistoi-
mintasääntely asettaa työnantajalle ai-
noastaan menettelyllisiä velvoitteita. 
Yhteistoimintaneuvotteluihin liittyvät 
menettelyvelvoitteet täytettyään työn-
antaja saa tehdä varsinaiset päätökset 
neuvottelujen kohteena olevista asiois-
ta oman harkintansa mukaan. 

Neuvottelujen kirjaaminen ja selvi-
tys. Työnantajan on laadittava neuvot-
teluista pöytäkirja, jos joku neuvotte-
luihin osallistunut sitä pyytää. Pöytä-
kirjan laatimista tulee vaatia, ellei työn-
antaja oma-aloitteisesti huolehdi pöytä-
kirjan pitämisestä. 

Pöytäkirjasta on käytävä ilmi ainakin 
neuvottelujen ajankohdat, niihin osal-
listuneet henkilöt, neuvottelujen tulok-
set ja osallisten eriävät kannanotot, jois-
ta ilmenee molempien osapuolten nä-
kökohdat käsiteltävään asiaan. Kaikki 
neuvotteluihin osallistuneet tarkastavat 
pöytäkirjan ja varmentavat sen allekir-
joituksillaan, ellei toisin sovita. 

Neuvotteluvelvoitteen täyttämisen 
jälkeen työnantajalla on yrityksissä vel-
vollisuus esittää kohtuullisen ajan kulues- 
sa henkilöstöryhmien edustajille ylei-
nen selvitys neuvottelujen perusteella 
harkittavista päätöksistä. Kunnilla ei 
ole vastaavaa velvoitetta.

Hyvitys. Työnantajalla on velvolli-
suus maksaa työntekijälle hyvitystä, jos 
työnantaja on irtisanonut, lomautta-
nut tai osa-aikaistanut työntekijän jät-
täen tahallisesti tai huolimattomuudes-
ta noudattamatta edellä mainittuja me-
nettelyvelvoitteitaan. 

Hyvityksen enimmäismäärä työn-
tekijää kohden on yrityksissä 34 140 
euroa ja kunnissa 30 000 euroa. Hyvi-
tystä voidaan vaatia kanteella käräjäoi-

keudessa. Kanne on nostettava kahden 
vuoden kuluessa sen kalenterivuoden 
päättymisestä, jolloin oikeus hyvityk-
seen on syntynyt..

niina kiviluoto
lakimies

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.

”Jos irtisanot itsesi,  
työsuhteesi päättyy 
välittömästi ilman  
irtisanomisaikaa.”
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Voit osallistua ristikkokisaan 20. maaliskuuta 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 

Katuosoite 

Postiosoite 
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Tuuli Rauvola
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Tuskallinen tuttu
Helmikuun lehden parhaimmaksi äänestettiin Henriikka Hakkalan 
juttu Krooninen kipu venyttää sopeutumiskyvyn äärimmilleen. Ar-
tikkelia pidettiin mielenkiintoisena ja se kosketti niin lukijoita kuin 
heidän asiakkaitaan. Seuraavaksi eniten ääniä sai Marjo Sajantolan 
kooste SuPerin kotihoidon selvityksestä. Lukijoiden mielestä koti-
hoidon tilanteesta pitäisi kertoa enemmänkin. Kolmannelle sijal-
le tasaluvuin äänestettiin monta artikkelia, joten lehti on miellyttä-
nyt lukijoitaan monipuolisesti. SuPer-ensiapulaukun voitti Piia Vou-
tilainen Viinijärveltä.

Paras juttu?
Kerro meille, mikä mielestäsi on paras juttu tässä SuPer-lehdessä. 
Lähetä vastauksesi 20. maaliskuuta mennessä. Kaikkien määräaikaan 
mennessä vastanneiden kesken arvotaan SuPer-lehden ensiapulaukku.

miksi?

nimi

osoite

puhelin

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

lehden 3/2015 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
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ipu on aina kokijansa oma. Sen määrää ei voi pää-

tellä ulkopuolelta. Kivun kanssa elävä toivoo, et-

tä hänet kohdataan inhimillisesti ja ymmärtäen, ei 

vain kipuna, jota hän tuntee.

Kivun aistimisen fysiologinen mekanismi tunne-

taan. Hermopäätteet kudoksissa aistivat ärsykkeen, 

joka kulkee sekunnin murto-osissa hermosyiden ja selkäyti-

men kautta aivojen kuorikerrokseen, missä se tulkitaan kivuksi. 

Elimistöön ja tietoisuuteen tulvahtava kipuaistimus on 

kuitenkin vasta yksi kipuelämyksen ulottuvuuksista. Toinen 

yhtä tärkeä ulottuvuus on yksilöllinen tunne ja älyllinen tul-

kinta kivun epämiellyttävyydestä ja sen aiheuttamasta kärsi-

myksestä. 
Äkillinen kipuaistimus saa meidät irrottamaan, irvistä-

mään ja väistämään. Akuutiksi kutsuttu kipu onkin viesti 

parhaillaan syntyvästä tai syntyneestä kudosvauriosta. Sen ai-

heuttajana voi olla esimerkiksi tulehdusreaktio, nyrjähdys tai 

palovamma. Akuutti kipu lievittyy ja häviää kudosten paran-

tumisen myötä. 

Jos kipu kuitenkin jatkuu pidempään, aletaan puhua kroo-

nisesta eli pitkäaikaisesta kivusta. Sen taustalla voi olla etene-

vää vauriota aiheuttava tila kuten esimerkiksi nivelrikko, ai-

voverenkiertohäiriön jälkeen oireileva hermokipu tai jonkin 

vamman tai sairauden aiheuttama neuropaattinen kipu. Pit-

käaikaisen kivun syy voi myös olla epäselvä. Se voi liittyä vam-

man jo parannuttua päälle jäävään virheeseen hermojen toi-

minnassa tai aivojen kivunestojärjestelmässä. Silloin puhu-

taan idiopaattisesta kivusta.

Se, kuinka paljon kipu rajoittaa kokijansa fyysistä ja hen-

kistä toimintakykyä, on lisäksi usein tilannesidonnaista. Odo-

tuksemme, pelkomme, opitut selviytymistapamme ja se, mi-

hin kiinnitämme huomiomme muokkaavat jatkuvasti sekä 

kipuelämystämme että tulkintaamme siitä.

 

KUTSUMATON VIERAS JÄÄ NURKKIIN

Krooninen, pitkäaikainen kipu rajoittaa liikkumista ja väsyt-

tää sekä fyysisesti että henkisesti, mikä vähentää mahdolli-

suuksia sosiaaliseen osallistumiseen. Kipu aiheuttaa usein 

myös lihasjännityksen lisääntymistä, hikoilua ja verenpaineen 

kohoamista, siis ylivirittyneisyystilaa, joka uuvuttaa.  Kivun 

elämänlaatua heikentävästä vaikutuksesta kertoo sekin, että 

Suomessa arviolta 300 kipukroonikkoa päättää elämänsä it-

se joka vuosi. 
Kroonistunut kipu voi aiheuttaa muun muassa työkyvyt-

tömyyttä, masennusta ja unihäiriöitä. Silti se ei välttämättä 

näy ulospäin. Mahdollisimman normaalin elämän tietoinen 

toteuttaminen voi olla olennainen osa kipukroonikon selviy-

tymisstrategiaa.  

– Jos kroonisesta kivusta kärsivä tavataan silloin, kun ki-

pu on hänelle uutta, jokainen kyllä näkee, miten kipeä hän 

on. Tarkoituksenmukaista on silti se, että kivun kroonistues-

sa ihmisen omat psyykkiset selviytymismekanismit aktivoitu-

vat, eikä hän ole niin ilmeisen ahdistunut ja hädissään kuin 

alkuvaiheessa. Kipukroonikon elämästä tulee henkisesti kui-

tenkin kovin raskasta, jos hänen pitää todistella olevansa oi-

keasti kipeä, seitsemän vuotta neuropaattisesta kivusta kärsi-

nyt Sirpa Tahko toteaa. 

KROONINEN KIPU  
VENYTTÄÄ 

SOPEUTUMISKYVYN 
ÄÄRIMMILLEEN

teksti henriikka hakkala
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Pertti Kurikan Nimipäivät pukeutui SuPerin t-paitaan 
kertoakseen, millaisia hoitajien pitää olla. Soittaminen 
on nelikolle jo työtä, mutta jatkuva julkisuudessa olo ei 
vielä kyllästytä ketään. Entä mikä on maailman jo lähes 

valloittaneen punkbändin lempiruokaa?

teksti jukka järvelä kuvat jukka järvelä ja kari hulkko

58  SUPER 3 /2015 
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iimeistään Euroviisujen 
myötä koko kansan tunte-
maksi noussut helsinkiläi-
nen punkyhtye Pertti Ku-
rikan Nimipäivät pysähtyy 
kiireidensä keskellä mietti-

mään kahta asiaa: minkälaisia hoitajien 
pitää olla ja miten kehitysvammaisiin 
Suomessa suhtaudutaan.

– Täällä Lyhdyssä henkilökunta on 
ammattitaitoista. Vaikka ohjaajillam-
me on kiire sähköposteineen ja muine 
hommineen, he ehtivät antaa meille te-
kemistä ja me tehdään ne hommat, ba-
sisti Sami Helle kertoo.

Helsinkiläinen Lyhty-yhdistys tar-
joaa kehitysvammaisille muun muas- 
sa päivätoimintaa, ja sen toimitilat ovat 
paljon keikkailevan bändin asemapaik-
ka.

KUUNNELKAA

Yhtyeen jäsenillä on pitkä kokemus ke-
hitysvammaisten arjesta, asuntola-asu-
misesta ja erilaisista tukitöistä, kuten 
mutterien pussituksesta. Nykyään kaik-
ki aika menee pääosin musiikin ympä-
rillä. Ennen Euroviisuja bändistä oli 
tehty maailmalla useasti palkittu doku-
menttielokuva Kovasikajuttu. Ryhmä 
on keikkaillut Euroopassa ja Yhdysval-
loissa, ja ohjelmia he ovat tehneet kol-
melle radiokanavalle. Vain oma tv-oh-
jelma puuttuu, toistaiseksi.

Hoitoalalle aikoville Sami antaa sel-
vät sävelet:

– Hoitoalalle kannattaa hakeutua 
sellaisten henkilöiden, jotka oikeasti 
haluavat tehdä tätä työtä. Joskus olen 
nähnyt jossain sellaisia todella nuoria 
tyyppejä, jotka vaan istuvat toimistos-
sa näpräämässä konetta. Vähän sydän-
tä mukaan!

Laulaja Kari Aalto korostaa kon-
taktia:

– Jos asuntolassa asuu kehari, hen-
kilökunnan pitää ottaa tämän toiveet 
ja halut vastaan. On kysyttävä suoraan, 
mitä sulle kuuluu ja miten sulla menee 
ja oltava reilu ja kohtelias ja hyväntah-
toinen asukasta kohtaan.

KOHDELKAA
Räkäistä punkrockia soittavat kehitys- 
vammaiset ovat monipuolistaneet vam-
maisten yksioikoista julkisuuskuvaa. 
Hekin siis ovat tavallisia ihmisiä ja per-
soonia, eivät välttämättä sööttejä tai 
sääliä kaipaavia. 

– Kehitysvammaisia kohdellaan ny-
kyään hyvin, sanoo kitaristi Pertti Ku-
rikka.

– Kyllä, suht hyvin, Sami jatkaa.
– Mua on kiusattu vanhoissa kou-

luissa. Nyt mua kiusaa enää vain nämä 
kolme, rumpali Toni Helle paukaut-
taa jo osoittaa soittokavereitaan syyttä-
västi sormella. Se heitto meni huumo-
rin piikkiin.

Laulaja-Karilla on valmis analyysi:
– Bändinä me ollaan näytetty nor-

maaleille ihmisille asioita meidän elä-
mästä. Mua haukuttiin vielä 1990-lu-
vulla ja 2000-luvulla, mutta ei enää. 
Ennen mulle sanottiin pahasti Itä-Hel-
singissä, ei nykypäivänä.

Sami ja Kari politikoivat isolla aseella 
viime vuonna. He tekivät historiaa ryh-
tymällä keräämään nimiä maan ensim-
mäiseen kehitysvammaisten kansalais-
aloitteeseen. Ei kilpailutukselle – Kyllä ih-
misoikeuksille -aloitteella halutaan pois-
taa kehitysvammaisia koskevien asioi- 
den kilpailutus kunnissa ja valtiolla.

– Vaikka 50 000 allekirjoitusta ei 
saatu, tuo aloite avasi keskustelua.

SOITTAKAA
Euroviisut lisäsivät jo ennestään paljon 
keikkoja tehneen yhtyeen menoja. Li-
sävipinä ja kaikenkarvainen mediape-
li ei kvartettia stressaa. Sami tosin hie-
man miettii, miten ihmiset ottavat yh-
tyeen vastaan, kun iso julkisuus lopul-
lisesti iskee.

– Ei bändi vie liikaa aikaa. Just ok. 
Soitamme hyvää musaa ja kaikkea 
muuta kivaa, Pertti valottaa.

Kitaristia pelottaa vain väärin soitta-
minen ja se, että bändin tarkkakorvai-
nen basisti Sami alkaa kuittailla siitä.

– Mä yritän soittaa oikein, mutta jos-
kus tämä herkkä käsi hermostuu, Pert-

V

Edellinen sivu: Punkkarit Toni Välitalo, 
Sami Helle, Kari Aalto ja Pertti Kurikka 
murskaavat raja-aitoja rehellisellä suo-
rasukaisuudellaan.

Vinyylien, kasettien ja cd-levyjen 
keräily kuuluu bändin arkeen. 
Pertti jakaa tuoreinta saalista.

RÄKÄISTÄ PUNKROCKIA SOITTAVAT KEHITYSVAMMAISET OVAT MONIPUOLISTANEET VAMMAISTEN YKSIOIKOISTA JULKISUUSKUVAA. 



SUPER 3 /2015  61 

ti kuiskaa ja osoittaa holtittomasti heiluvaa vasenta kättään.
Yhtyeen ohjaaja ja manageri Kalle Pajamaa paljastaa, et-

tä nelikko tarvitsee persuksillepotkijan, joka pistää heihin 
vauhtia.

– Eivät he mielellään ryhdy treenaamaan, joskus pitää piis-
kata soittamaan. Minä katson ennen harjoituksia, että saun-
dit ovat kohdillaan, ja jätän harjoittelemaan yksin. Nykyään 
he huomaavat omat soittovirheet, ja tässä on apuna eten-
kin Sami. Yleensä kehitysvammainen ei tykkää siitä, kun toi-
nen samanlainen ryhtyy neuvomaan, mutta Samilla on tä-
mä tehtävä.

RIIDELKÄÄ
Punkbändissä asiat sanotaan suoraan, sekä keikkalavalla että 
siviilissä. Jo Kovasikajuttu-dokumentti paljasti, että Samin ja 
Karin välillä sanan säilä viuhuu. Yksi syy tähän on, että kak-
sikko asuu samassa töölöläisasuntolassa. Sami viihtyy Töö-
lössä, Kari haluaa paeta Kallioon, koska inhoaa asuntolan sii-
vous- ja tiskausvuoroja. Aiheesta on syntynyt kappaleitakin.

Kähinä voi alkaa, kun Sami sovitusti kesken treenien ryh-
tyy ohjaamaan muiden soittoa.

– Ei se ole kiusaamista vaan työntekoa. Joku voi silti kä-
sittää väärin.

Riitaa ja suunsoittoa, mutta ei liikaa. Toni protestoi rum-
pujen takaa soittamalla väärin. Silloin syynä on yleensä se, et-
tä kokis tai suklaa on lopussa.

– Kyllä mä keikoilla soitan hyvin.
– Minäkin soitan väärin koko ajan. Tahallaan teen sen, 

Pertti julistaa ja saa Samin hermostumaan ja muistuttamaan, 
että toimittajille pitää olla rehellinen.

Toimittaja puolestaan alkaa sopivasti pudota kärryiltä.

pertti kurikan nimipäivät

- Suomalainen punkbändi

- Perustettu 2009

- Julkaissut yhden lp-levyn: Kuus kuppia kahvia ja yks 

kokis sekä singlejä ja ep-levyjä.

- Pertti Kurikka 58, kitara, sävellykset, sanoitukset

- Kari Aalto, 38, laulu, sanoitukset

- Sami Helle, 41, basso

- Toni Välitalo, 32, rummut

Sami, Kari, Toni ja Pertti Työväen 
Musiikkitapahtumassa Valkea-
koskella kesällä 2012.

AMERIKAN HERKKUJA

Hyviä keikkoja PKN:llä on paljon. Huonot he unohtavat. 
Bändi on kiertänyt kaikki Suomen isot rockfestivaalit ja ra-
pakon takanakin on käyty. Kontakteja on luotu moneen ul-
komaalaiseen orkesteriin.

– Parasta ruokaa olemme saaneet Jenkkilässä, Kari huo-
mauttaa.

Sikäläisen hotellin ravintolassa pöytään tuotiin isot ulko-
filepihvit, jossa oli viskikastiketta. Sami tosin söi ribsejä, kos-
ka sanoo olevansa ribsihullu. Toni liputtaa juustonaksujen 
puolesta..
kuuntele ja katsele kuinka sami helle opettaa englantia pertti 
kurikalle radio valossa:

www.radiovalo.fi/#dwv9i
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Nimi: 

Jäsennumero: 

Henkilötunnus: 

tilaus:

 Tilaan jäsenmaksuviitteet alkaen (pvm)  .  . 

 Tilaan ammattimerkin: lähihoitaja (12,30 €)         perus- tai apuhoitaja (12,00 €)         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 (73,80 €/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! Det här servicekortet finns på svenska på www.superliitto.fi/pa-svenska
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SISKON PAKI NA
Pakinoitsija Sisko on yli 30 vuotta

perushoitajan työtä tehnyt superilainen

SANKARIT
räänä sunnuntaiaamuna tein nautiskellen lumitöitä 
kotipihallani. Ei ollut kiire minnekään eikä haitannut 
vaikka yöllä oli tullut talven – jos ei kahdenkin – ennä-
tyslumet. Lumen alle hautautunut Orvokkini tumma-
silmä näytti uneliaalta, vastaheränneeltä karhulta. Rii-
suin sen hellästi lumipeitteestään eikä minun tarvinnut 

paljonkaan mielikuvitustani pinnistellä, kun näin sen venytte-
levän ja hierovan silmiään. Ihan selvästi se hämmästyi, kun en 
käynnistänytkään sitä eikä lähdetty junnaamaan lumisia teitä. 

Se oli tottunut aikaisiin, lumisiin lähtöihin. Mutta enää 
sen ei tarvinnut, vaikkei se eläkkeelle joutanut. Eikä olisi eläk-
keelle edes päässyt, uudentuoksuinen auto se vielä on, täysin 
työkykyinen ja haluinen. Oi niitä yhteisiä kilometrejä ja niil-
tä kertyneitä muistoja! 

Kopistelin kengät lumesta ja menin sisälle kahvin keit-
toon. Ajattelin entisiä kollegoitani työssään tuon lumen kes-
kellä. Tunsin suurta ylpeyttä heistä!

Jos tuona talvisena runsaslumisena sunnuntaiaamuna olisi 
jaettu työnsankari-mitaleja, olisin halunnut ojentaa sen kai-
kille kotihoitajille. Juuri tuollaisena aamuna sankaruus-mita-
lit pitäisi jakaa.

He nousevat aikaisin, jotta ehtivät kaivaa auton lumen al-
ta ja kolata portin pieltä sen verran, että saa peruutettua tiel-
le. Ja siitä se riemu sitten alkaa. Pienten syrjäkylien syrjäisiä 
teitä ei ensimmäisenä aurata, ei ainakaan sunnuntaiaamuisin. 
Mikäs se olisikaan körötellä sileää tietä sileään pihaan aika-
taulussa. Nämä työnsankarit köröttelevät auraamattomia teitä 

kolaamattomiin pihoihin lähes aikataulussa pysyen. Vanhuk-
sen on saatava puuronsa ja insuliininsa ajallaan. Märkä peti 
on kuivitettava, kylmissään oleva vanhus pestävä, puettava ja 
säärihaava hoidettava. Aikataulu ei jousta, mutta kotihoitaja 
joustaa ja yltää melkein ihmeisiin.

Nämä rohkeat ja upeat sankari-ihmiset! Pikkuisine autoi-
neen, pikkuisine lumilapioineen selvittävät tiensä perille vaikka 
missä myräkässä. Luovat pikkuisella lapiollaan kinttupolun au-
tolta ovelle ja puhdistavat rappuset varpuluudalla. Tässä vaihees-
sa kotihoitajalla on kaksi toivetta: ettei asiakas olisi kaatunut tai 
vointi huonontunut ja ettei lumiaura kävisi tällä aikaa. Jos käy, 
ilmestyy korkea lumivalli pihaliittymään ja pikkuinen autonsa 
on saarroksissa mummon pihassa. Luminen aikataulu ei kestä 
yllättävää ambulanssin odottamista eikä ylimääräisiä lumitöitä.

Nämä sankari-ihmiset ajavat kilpaa ajan kanssa ja voitta-
vat, koska korvaavat lounastaukonsa Siwan kolmioleivällä. Si-
tä voi haukkailla ajaessaankin. Pissillä voi käydä Nesteen kah-
vion vessassa, jos ostaa lähdevesipullon tai pahaksi painunutta 
kahvia take away -mukissa. Vessa kun on vain maksavia asiak-
kaita varten. Ajaminen toimistolle, jossa on eväät ja sosiaali-
set tilat, veisi liikaa aikaa. 

On niin monta odottajaa lumisten tai sohjoisten teiden ta-
kana. Monta vanhusta, joiden ainoa ihminen on kotihoitaja. 
Ja he tulevat perille, työnsankarit, lumisin kengin ja kuumis-
saan, hymyssä suin ojentavat kätensä ja katkaisevat hetkeksi 
pitkät yksinäiset tunnit. Vanhus tarttuu kaksin käsin siihen 
pieneen hetkeen, jolloin ei tarvitse pelätä.. 
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Täyttyykö työssäoloehto?
teksti sirkka rytinki kuva janne harju

SUPERTK
Super työttömyyskassa

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 9−13 
09 2727 9377

tkpalvelu@supertk.fi

super ty öttömyyskassa

Harmillisen usein päivärahan hakeminen Kelalta jatkuu vie-
lä senkin jälkeen, kun oikeus ansiosidonnaiseen on syntynyt. 
Jotta tältä tilanteelta vältyttäisiin, merkitse työvuorosi kalen-
teriin ja seuraa työssäoloviikkojen määrää. 
Kun työssäoloehto mielestäsi täyttyy, il-
moita TE-toimistoon, että alat hakea päi-
värahaa työttömyyskassasta.  

Työssäoloehto täyttyy, kun olet työt-
tömyyskassan jäsenenä ollessasi työsken-
nellyt ja saanut palkkaa vähintään 26 ka-
lenterityöviikon, eli noin puolen vuoden 
ajan. Työssäoloehtoa kerryttävät vähintään 
18-tuntiset kalenteriviikot. Jaksotyössä 
työssäoloehtoa kerryttävät sellaiset kalen-
teriviikot, joina palkkaa on maksettu kes-
kimäärin vähintään 18 tunnin ajalta kalenteriviikossa.  Kol-
men viikon listalla työtä on pitänyt siis olla vähintään 54 tun-
tia, eli 3 x 18 = 54 tuntia.

ILMOITA OPINNOT TE-TOIMISTOON
Ilmoita opiskelusta TE-toimistoon, jos haet tai olet aikeissa 
hakea päivärahaa kassalta, vaikka pitäisit opintojasi sivutoimi-
sina ja vähäisinä. TE-toimisto tutkii opintojen päätoimisuu-

Palkkatietoja kassalle

Kassalle lähetetään monesti kameralla otettuja kuvia palkka-
laskelmista sähköpostitse. Kuvat ovat useimmiten niin epä-
selviä, etteivät ne näy sähköisessä asianhallintajärjestelmässä 
eivätkä sovellu arkistoitaviksi. Lähetä liitteet pdf-tiedostoina 
WebTytin kautta (Nettikassa), sähköpostin liitteenä tai postitse. 

Jos lähetät kassalle sähköpostia osoitteeseen tkpalvelu@su-
pertk.fi lisää viestiin jäsennumerosi, joka löytyy jäsenkortista 
ja SuPer-lehden osoitekentästä lehden takasivulla.

den ja antaa asiassa työttömyyskassaa sitovan lausunnon. Jos 
tieto opiskelusta tulee TE-toimistoon vasta sen jälkeen, kun 
päivärahaa on jo alettu maksaa, voidaan maksettu päiväraha 
joutua perimään takaisin.  

TE-toimiston pitää myös olla tietoinen kaikenlaisesta 
mahdollisesta sivutoimiseksikin katsottavasta yritystoimin-
nasta ja elinkeinon harjoittamisesta. Myös samassa taloudes-
sa asuvan perheenjäsenen yritystoiminnasta on hyvä maini-
ta TE-toimistossa, jotta se voi selvittää yritystoiminnan mah-
dollisen vaikutuksen päivärahan hakijan päivärahaoikeuteen. 

JOS JÄÄT TYÖTTÖMÄKSI
• Ilmoittaudu työnhakijaksi www.te-palve- 
lut.fi.
• Tulosta ansiopäivärahahakemus www.su-
pertk.fi tai täytä sähköinen hakemus kir-
jautumalla Nettikassaan.
• Liitä hakemukseen palkanlaskijan laati-
ma palkkatodistus vähintään puolen vuo-
den ajalta ennen työttömyyttä .
• Jos olet aiemmin saanut päivärahaa ja 

työllistynyt alle puolen vuoden ajan, lähetä palkkatodistus 
kyseisen työsuhteen ajalta.
• Liitä hakemukseen myös kopio työtodistuksesta ja työso-
pimuksesta.
• Jos saat sosiaalietuutta, kuten kotihoidontuki, osatyökyvyt-
tömyyseläke tai vastaava, lähetä kopio etuutta koskevasta pää-
töksestä.
• Jos olet sivutoiminen yrittäjä, lähetä kopio vuoden 2013 ve-
rotuspäätöksestä..

Työttömyyskassa maksaa ansiosidonnaista päivärahaa 
jäsenelle, joka täyttää työssäoloehdon vähintään puo-
len vuoden jäsenyysaikana, ja joka on ilmoittautunut 
työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa ja hakee 
kokoaikatyötä. Jos ehdot eivät täyty, päivärahaa hae-
taan Kelalta.
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Asiakaspalvelu: info@oriolashop.fi, puh. 020 33 4242 ke–pe 10.00–14.00
www.oriolashop.fi

REKISTERÖIDY TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISENA,  
jolloin varmistat edullisimmat hinnat ja edut, joita et muualta saa!
Maksutapoina ovat verkkopankkimaksu, luottokortit ja lasku. Lisätietoja toimitusehdoista ja maksutavoista löytyy verkko kaupastamme. 

Terveydenhuollon ammattilaisten ja opiskelijoiden oma verkkokauppa
Tuotevalikoima koostuu mm. kosmetiikkatuotteista, ravintolisistä, elintarvikkeista ja lemmikkituotteista.

Ajankohtaisia tarjouksia:
Tarjoukset voimassa 31.3.2015 asti.

-10 % Kampanja-
pakkaus

Aina edulliset hinnat!

Paljon uutuuksia!Paljon vaihtuvia tarjouksia!

Rekisteröidy heti ja hyödynnä tarjoukset

Oletko jo hyödyntänyt etusi? 

-5 %

KAUPAN 
PÄÄLLE 

Energy 
mousse

Lue uusin 
tarjouslehti 
verkkokaupasta!
Paljon äitienpäivän 
lahjaideoita.
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Siirrätkö sinä 29.3. kesäaikaan 
vanhan vai uuden kellon?

Suosittelijana saat jokaisesta uudesta varsinaisesta jäsenestä 
SuPer-Lahjakortin. Voit käyttää sen vaikka kultasepänliikkeessä 
tuliterään kelloon. 

Katso ohjeet suositteluun SuPerin verkkosivuilta 
kohdasta Jäsenyys > Suosittele SuPeria 2015

Kerrothan meille, miten käytit lahjakorttisi! Ota kuva ja julkaise se sosiaalisessa 
mediassa hashtagilla #suosittelesuperia

Aina on hyvä aika 
suositella SuPeria

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

www.terveysportti.fi

UUTUUS

Hoitotyön Pharmaca Fennica® 

nyt Terveysportissa!
Hoitotyön Pharmaca Fennica® on käytännön työkalu hoitotyön arkeen.

Palvelussa voi mm.
• tunnistaa lääkkeitä tablettien ja kapseleiden kuvien avulla
• vertailla rinnakkaislääkkeitä yhdellä silmäyksellä
• valmistaa yhdenmukaisten ohjeiden avulla IV-lääkkeitä käyttökuntoon  
 (laimennus ja annostelu)
• tukea potilaan lääkehoitoa selkeiden potilasohjeiden avulla.
 

Lisäksi nopea ja monipuolinen lääkehaku vapauttaa aikaa potilasta varten.  
Hoitotyön Pharmaca Fennica® -verkkopalvelun tuottaa Lääketietokeskus.

Hoitotyon_Pharmaca_Fennica_170x125.indd   1 8.1.2015   21.20
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Opiskele terveysalan YAMK-tutkinto!

Lähimmäisenrakkaudesta voi tehdä ammatin.

Kevään yhteishaussa myös kirkollisen 
koulutuksen YAMK-tutkinto. Lue lisää diak.fi

Sairaanhoitaja YAMK 
Terveydenhoitaja YAMK 
Sosionomi YAMK 
Helsinki, monimuoto 
(lähiopetus mahdollista myös Oulussa)

Syrjäytymisvaarassa olevien terveyden 
ja hyvinvoinnin edistäminen

Kevään yhteishaussa  
17.3.–9.4.

opintopolku.fi
fb.com/diakamk

diak.fi

Sairaanhoitaja (AMK), sosionomi (YAMK),
koordinaattori, päihde-,  

mielenterveystyö ja pelihaitat

Sari Ilvonen

FCG Koulutus   •   p. 010 4090   •   www.fcg.fi

Kuka teki, mitä teki – hoitotyö näkyväksi kirjaamisella 
ja luokittelulla 
15.4. Tampere 

Lähi- ja perushoitajien koulutuspäivät 
23.–24.4. Tampere

Lapsen suojelu – eri tahojen välisenä yhteistyönä  
(ilmoitusvelvollisille)
5.5. Helsinki 
12.5. Oulu 

Toiminnalliset vatsavaivat
7.–8.5. Helsinki 

Henkilökohtainen apu ja resurssit 
12.5. Helsinki 

Mielenterveys ja työelämä 
19.5. Helsinki 

Soten esimiespäivät 
20.–21.5. Helsinki 

Opiskele verkossa 
Lastensuojelulaki – verkkokoulutus 
Webbkurs om barnskyddslagen 
Terveydenhuollon tietosuoja – verkkokoulutus 
Kroonisen haavahoidon perusteet ja haavaympäristö

Mediq 
Webshop
 – AINA AVOINNA

Mediq Webshop on Mediqin uudistettu 
verkkokauppa terveydenhuollon ammattilaisille. 
Tutustu laajaan tuotevalikoimaamme ja asioi 
verkkokaupassa silloin, kun sinulle parhaiten sopii.

Mediq Suomi Oy, PL 115, 02201 Espoo.  
Puh. 020 112 1500, Faksi 020 112 1501, www.mediq.fi
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Vanhustyön koulutuspäivä 2015
27.4.2015 Tampere Scandic City

Alustava ohjelma
8.30–9.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvit
9.15–9.30 Koulutuspäivän avaus, Soili Nevala, asiantuntija, SuPer
9.30–10.15 Vanhuspalvelulailla, omavalvonnalla ja laatu-
 suosituksella kohti hyvää vanhustenhuoltoa
 Soili Nevala, asiantuntija, SuPer
10.15–11.45 Ikääntyvän arvostava kohtaaminen
 Tamara Björkqvist, suunnittelija KM. Ikäinstituutti
11.45–12.30 Lounas
12.30–13.15 Muistisairaan vanhuksen tarkoituksellinen arki
 Tamara Björkqvist, suunnittelija KM. Ikäinstituutti
13.15–13.45 Keskustelu
13.45–14.15 Kahvit
14.15–15.45 Ikääntyvän diabeetikon tavallisten jalkaongelmien hoito
 Jaana Huhtanen, jalkojenhoitaja, Diabetesliitto
15.45–16.00 Päivän yhteenveto, päätös 
 Soili Nevala, asiantuntija, SuPer

Sitovat ilmoittautumiset 22.3.2015 mennessä www.superliitto.fi > kir-
jaudu jäsensivuille > ilmoittaudu kurssille. Koulutuksen hinta on SuPerin 
jäsenille 120 €. Hinta sisältää opetuksen, materiaalin ja ohjelmassa maini-
tut tarjoilut. Mikäli et ole SuPerin jäsen, hinta on 150 €. Ei-jäsenten ilmoit-
tautuminen sähköpostilla raili.nurmi@superliitto.fi. 

Lisätietoja asiantuntija Soili Nevala, soili.nevala@superliitto.fi, käytännön 
asioissa sihteeri Raili Nurmi, raili.nurmi@superliitto.fi tai puh. 09 2727 9172.

Ohjelma on alustava ja SuPerilla on oikeus muutoksiin.

tilaukset@ymparistojaterveys.fi      puh. (02) 630 4900

www.ymparistojaterveys.fi

Ilmestyy maaliskuussa 2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon hakemisto 2015

Hinta 35,00 euroa
(sis. alv. 10 %). + toimituskulut) 

Lisäksi:
• Kunnallisen sosiaali- ja terveyden-

huollon hakemisto
• Kunta-/kuntayhtymähakemisto
• Kunnalliset vanhainkodit
• Sairaanhoitopiirien sairaalat ja 
 toimintayksiköt sairaanhoito-
piireittäin sekä muut sairaalat

• Erityishuoltopiirien kuntayhtymät
• Yksityisiä lääkärikeskuksia ja

 sairaaloita
• Kylpylät ja kuntoutuslaitokset
• Aluehallintovirastojen yhteystiedot
• Keskusvirastoja, tutkimuslaitoksia

sekä sosiaali- ja terveysalan järjestöjä

Hakemistossa julkaistaan kuntien sosiaalitoimen, kuntien terveyskeskusten, 
kuntayhtymien ja kuntien muodostamien terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden 
ajantasaiset yhteystiedot. Vuoden 2015 hakemistossa julkaistaan myös kuntien ja 
yhteisöjen Y-tunnukset ja sähköiset laskutustiedot.

Tilaa!

Hae 
Laureaan 
opiskelemaan

Laureasta valmistuneiden
Työllistymisprosentti*

*Lähde: Tilastokeskus

97,9%

  sairaanhoitaja 
     (AMK)

  terveydenhoitaja     
     (AMK)

AMK-TUTKINTO

HAKUAIKA 
17.3.–9.4.2015

Global Development and 
Management in Health Care

  Master of Health Care
  sairaanhoitaja 

     (ylempi AMK)

  terveydenhoitaja
     (ylempi AMK)

   fysioterapeutti 
      (ylempi AMK)

   sosionomi 
       (ylempi AMK)

Huom! 
Erillishaussa

YLEMPI AMK-TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen

  sairaanhoitaja 
     (ylempi AMK)

  terveydenhoitaja
     (ylempi AMK)

  fysioterapeutti 
     (ylempi AMK)

  sosionomi 
     (ylempi AMK)

YLEMPI AMK-TUTKINTO
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Alustava ohjelma
8.30–9.00  Aamukahvi, ilmoittautuminen
9.00–10.00  Ajankohtaiset varhaiskasvatuksesta
 Johanna Pérez, SuPer
10.00–10.45 Diabeteslapsi päivähoidossa
 Diabeteshoitaja, Diabetesliitto
10.45–13.00 Työpajatyöskentely: 
 • pistostekniikka 
 • verensokerin mittaaminen, mittarit
 • insuliinipumppu 
13.00–14.00 Lounas
14.00–16.00 Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta
 Lastenpsykiatrian erikoislääkäri Jari Sinkkonen
16.00  Päivän päätös 
 Johanna Pérez, SuPer 

Liiton jäsenille koulutuspäivä maksaa 120 €. 
Keskustele esimiehesi kanssa, tukisiko tämä sinun osaamistasi työssäsi ja voi-
siko työnantaja maksaa osallistumisesi. Ammatillisesta osaamisesta on pidet-
tävä huolta ja jokaisella on oikeus täydennyskoulutukseen.

SuPerin varhaiskasvatuksen 
ammatillinen opintopäivä 

6.11.2015 Helsinki

Hae SuPerin TYK-valmennukseen!

TYK-valmennus soveltuu henkilölle, 
jonka työkyky on sairauden, vian tai 
vamman vuoksi heikentynyt tai sen 
arvioidaan lähivuosina olennaisesti 
heikentyvän.

Kuntoutuksessa käsitellään kaikkia työkykyyn 
vaikuttavia elementtejä: työhön ja terveyteen 
sekä fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin 
liittyviä tekijöitä. Jokainen osallistuja laatii oman 
hyvinvointisuunnitelmansa ja päivittää sitä 
prosessin edetessä. Eri alojen asiantuntijat 
tukevat ja opastavat matkalla kohti parempaa 
itsestä huolehtimista.

Aloita kuntoutukseen hakeutuminen ottamalla 
yhteyttä työterveyshuoltoosi. TYK-kuntoutusta 
haetaan Kelasta  kuntoutushakemuksella KU101. 
Hakemuksen liitteiksi tarvitset työterveyslääkärin 
B-lausunnon sekä työterveyden ja esimiehen 
täyttämät lomakkeet KU108 ja KU109. 

Kuntoutus järjestetään Avire Oy:ssä Siuntiossa. 

Kurssi nro 58925 Etelä-Suomen alueen lähi- ja 
perushoitajien TYK-kuntoutus, kurssijaksot:

24.08.2015 - 28.08.2015, 5 vrk
02.11.2015 - 07.11.2015, 6 vrk
08.02.2016 - 12.02.2016, 5 vrk 
23.05.2016 - 27.05.2016, 5 vrk 
05.09.2016 - 10.09.2016, 6 vrk
09.01.2017 - 13.01.2017, 5 vrk

Lisätietoja:  
Rauni Halttunen, p. 050 4300 306, 
rauni.halttunen@avire.fi
Paula Kivekäs, p. 0400 373  024, 
paula.kivekas@avire.fi
www.kela.fi/kuntoutus, www.avire.fi

Oikeus hyvinvoin�in

Mistä lisää
virtaa elämään 

ja työhön? Haluan jaksaa 
eläkeikään 

saakka Minne työnilo 
ja innostus
katosivat?

Miten 
jaksan, ehdin
 ja muistan?

Avire Oy | p. 050 463 5437 | www.avire.fi
Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio 

Kevään 2015 lääkekoulutuksia

Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset: 
 www.proedu.fi 
 toimisto@proedu.fi 
 puh. 050 323 3009

• Mikrobilääkkeet – käyttö ja tulevaisuuden ongelmat, 18.3. 
Helsinki         • Lääkityksen turvatarkastus 24.4. Tampere
Suositut lääketietoa ammattilaisille -koulutukset jatkuvat:
•Lääkkeiden yhteisvaikutukset  •Iäkkäiden ja muisti
sairaiden lääkehoito  •Kivun lääkehoito  •Psyykkisten 
sairauksien lääkehoito  •Diabeteksen uudistunut lääkehoito  
•Veren hyytymiseen vaikuttavat lääkeaineet.
Nämä koulutukset: Helsingissä, Turussa, Tampereella, 
Lahdessa, Jyväskylässä, Porissa, Seinäjoella, Joensuussa, Sa
vonlinnassa, Lahdessa, Kajaanissa, Rovaniemellä ja Oulussa
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Tarjous
Kaikki hinnat sisältävät alvin vähimmäistilaus on 40€.

Postikulut on 13€. Yli 600€, tilaus toimiteraan ilman postikuluja. 

Tilatkaa ystäviesi kanssa ja jakakaa postikulut

 HUOM! Tarjous on voimassa 15/4 2015 asti.

Anna koodi 533 tilauksen yhteydessä.
Tilaa meidän 
ISO kuvasto!

Kyseiset tuotteemme ovat tilavia. 
Siksi suosittelemme, että valitset 
yhden koon pienemmän kuin mitä 
normaalisti käytät.

www.inviteeurope.com

Sköna arbetskläder

Tilaa tänään!
Lähetämme tuotteet  
postiennakolla.
Työpaikoille/yrityksille  
voimme laittaa laskulle
sopimuksen mukaan.  
Soita puh. 0303-9108
14 vrk. vaihto- ja  
palautusoikeus.  
Kaikki hinnat  
sisältävät alvin. 
Toimitusaika  
noin 10-14  vrk.

Tuote 263 V-aukkoinen tunika
V-aukkoinen pusero rintataskulla ja kahdella sivutaskulla. 
Kännykkätasku. Somisteet poikkeavalla värillä.

Tuote 763 V-aukkoinen tunika, unisex
V-aukkoinen unisex-pusero rintataskulla ja kahdella 
sivutaskulla. Avainlenkki ja kännykkätasku. Lyhyt hiha. 
Pesu 85°C.

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: 65% polyester / 35 % puuvilla
Väri: Turkoosi, Omenan-vihreä, Punainen,   
Vaal.sin, Cerise, Laiv.sin, Valkoinen, Aqua, 

Tuote 764 V-aukkoinen naisten tunika
V-aukkoinen naisten pusero, hieman vyötärönmyötäinen. 
Rintataskulla sekä kahdella sivutaskulla. Avainlenkki ja 
kännykkätasku. Pesu 85 °C. 

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: 65% polyester / 35 % puuvilla
Väri: Laivastonsininen, Valkoinen, Aqua, Cerise,
 Vaaleansininen

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Tuote 720 Housut unisex
Suorat housut, jossa kaksi sivutaskua ja lahje- ja kännykkätasku. 
Vyötäröllä resori ja nauhakiinnitys. Vyölenkit, avainpidike. 
Lahkeissa säädettävä kuminauhakuja. Pesu 85 °

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: 65% polyester / 35 % puuvilla
Väri: Laivastonsininen, Valkoinen, Aqua, Musta, Vaaleansininen

Tuote 276 Housut unisex
Suoranmalliset housut kahdella sivutaskulla,  
kummallakin puolella läpälliset reisitaskut  
nappikiinnityksellä. Vyötäröllä resori ja  
nauhakiinnitys.

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Asiakaspalvelu:  Puh: 0303-9108 •  Faxi: 0303-9107 

E-mail: officefi@inviteeurope.com • www.inviteeurope.com 
Invite Finland Oy, PL 2770, 00002 Helsinki

Koot: XS-XXL
Materiaali: 100%  
crinkle-puuvilla
Väri: Valkoinen, Musta,  
Harmaa, Antrasiitti

Koot: XS-XXL
Materiaali: 100%  
crinkle-puuvilla
Väri: (katso vasemalle)

Tuote. 540 V-aukkoinen tunika
V-aukkoinen lyhythihainen tunika. Kaksi sivutaskua,  
kännykkä-ja rintatasku ja avainlenkki.  
Silittämättä siistiä, kestävää raitakuosikangas,  
jossa on miellyttävä työskennellä. Uusi parannettu 
malli. Rypytön ja kestää rumpukuivauksen

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: Jaquardi 50% puuvilla / 50% polyester
Väri: Laiv.sin, Cerise, Turkoosi,  Om.Vihreä

Tuote. 541 Naisten tunika
V-aukkoinen naisten lyhythihainen tunika. Kaksi sivutaskua,  
rinta-ja kännykkätasku ja avainlenkki. Säädettävä resori selässä 
Silittämättä siistiä, kestävää raitakuosikangas, jossa on miellyttävä 
työskennellä. Rypytön ja kestää rumpukuivauksen.

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: Jaquardi 50% puuvilla / 50% polyester
Väri: Laiv.sin, Cerise, Turkoosi,  Om.Vihreä

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Ale hinta!

29€/kpl

(Normaali hinta 42€)

Tuote 521 Housut, resoori
Suoranmalliset unisex housut kahdet sivutaskut. Reisi- ja 
kännykkätasku. Vyötäröllä resori ja nauhakiinnitys. Kestävä 
raitakuosi kangas. Kutistomaton kangas ja kestää kuivaus-
rummun.

Koot: 2XS-4XL
Materiaali: Jaquardi 50% puuvilla / 50% polyester
Väri: Musta, Viinipun. , Valk. , Laiv.sin
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Tuore eläkeläinen Marja Maajärvi vasem-
malla ja ammattiosaston entinen puheen-
johtaja Pirjo Huvitus.

Kemin ammattiosasto 102 järjesti Kemissä 
leipätehtaalla 8. marraskuuta 2014 kehitys-
vammaisten Halloween-karaokekisat.

Laulajia oli kaikkiaan noin neljäkymmentä 
Kemistä, Torniosta ja Simosta.

Tuomareina mukavassa tapahtumassa toimi-
vat Ilkka Marttala, Jouko Kakko, Heli Luokkala-
Nevalainen ja Jesse Väisänen. Kolme parasta pal-
kittiin lahjapalkinnoilla, ja kaikki laulajat saivat 
diplomin. 

Keminmaan Sahti- ja KaljaWeikot ry lahjoitti 
laulajille Karaokekisat-t-paidat.

Tapahtumassa oli myös arpajaiset ja onnen-
pyörä, joihin oli saatu palkinnot lahjoituksina 
kemiläisistä liikkeistä.

Päivän tuotto ohjattiin lyhentämättömänä 
Kivikankaan Palvelukodin asukkaiden virkistystoi-
mintaan.

SuPerin ammattiosasto 102 kiittää kaikkia 
tapahtumaan osallistuneita. 

Kehitysvammaisten 
Halloween-karaokekisat

SuPerin ammattiosaston 102 ja Keminmaan Sahti- ja 
KaljaWeikkojen jäseniä. 

Kaikkien vuoden 2014 aikana varsinaiseksi 
jäseneksi liittyneiden kesken arvottiin 10 
kappaletta 500 euron arvoisia matkalahja-

kortteja.  Arvonta suoritettiin tammikuun lopussa ja 
voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti. 

Onni suosi seuraavien paikkakuntien uusia 
superilaisia: Ylivieska, Ilmajoki, Savonlinna, Kiu-
kainen, Sääksvesi, Merikaarto, Lehmo, Äänekoski, 
Rauma ja Espoo.

Lämpimät onnittelut voittajille ja suuri kiitos 
kaikille suosittelijoina toimineille!

SuPerin jäsenyksikkö

Matkalahjakortit arvottu!

SuPerin Harjavallan seudun 
ammattiosasto 617:n hal-
litus kokoontui joulukuussa 

2014 perinteiseen jouluruokai-
luun Paneliaan, Villa Pellavaan. 
Samassa yhteydessä muistimme 
ammattiosastomme pitkäaikaista 
taloudenhoitajaa ja ammattiosas-
toaktiivia Marja Maajärveä, joka on 
jäänyt eläkkeelle. Hän on kuiten-
kin meidän onneksemme lupautu-
nut jatkamaan vielä ammattiosas-
ton taloudenhoitajana ja perehdyt-
tämään seuraajansa. 

Uusi puheenjohtajamme, Jo-
hanna Vilkman, aloitti pestinsä tä-
män vuoden alussa. Ammattiosas-
tomme hallituksessa puhaltavat-
kin nyt uudet tuulet! Onneksi van-
hoja konkareitakin on vielä mukana 
neuvomassa.

Harjavallassa puhaltavat 
uudet tuulet

Hyvää alkanutta vuotta kai-
kille superilaisille! Tulevan vuo-
den tapahtumissa nähdään!

Pirjo Huvitus
Harjavallan seudun ao 617

Marja Maajärvi ja väistyvä puheen- 
 johtaja Pirjo Huvitus.

Kansallista lähihoitajapäivää 
vietettiin myös Lappeen-
rannan torilla. Ammatti-

osasto 714 jakoi savuporokeit-
toa, ja paikalla oli kolmen nai-
sen joukkue: puheenjohtaja Katja 
Laitinen, sihteeri Marja-Liisa Sii-

Lappeenrannassa
tavattiin torilla

tarinen sekä varapuheenjohtaja 
Mirja Koppo.

Pääosin paikalla kävi van-
hempaa väkeä. Heitä puhuttivat 
kotihoito ja sen laatu.

Mirja Koppo
Lappeenrannan ao 714

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Henriikka Hakkala
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Henriikka Hakkala

Kokouskutsut
• HYKS ao 813:n kevätkokouksen 4.3. 

ilmoittautumistiedoissa oli virheellinen 
 sähköpostiosoite. Oikea osoite on 

kujanpaa84@yahoo.com.

• Härmänmaan ao 302:n sääntömääräi-
nen kevätkokous 2.4. kello 18. Paikkana 
Boulevard Bistro -ravintola, Roadhouse 
PowerPark, Puistotie 3, 62300 Härmä. 
Sitovat ilmoittautumiset 24.3. men-
nessä sanna.hamalainen@kaksineuvoi-
nen.fi. Tervetuloa!

• Joensuun ao 508:n sääntömääräi-
nen kevätkokous järjestetään 30.3. kello 
18. Paikkana on Opetusravintola Kiesa, 
Niskakatu 17, Joensuu. Käsitellään 
ammattiosaston sääntöjen mukaiset 
kevätkokousasiat. Tervetuloa! Ilmoit-
tautumiset 20.3. mennessä tarjoilun 
vuoksi. Eeva Heiskanen, eeva.heiska-
nen@jns.fi.

• Keski-Karjalan ao 510:n sääntö-
määräinen kevätkokous 14.4. kello 17 
Kiteellä Kansanopistolla. Kokouksen jäl-
keen ammattiosasto tarjoaa jokaiselle 
pizzat ja salaattia. Ilmoita pizzatoive 
Paulalle ilmoittautuessasi. Hemmot-
teluna ammattiosasto tarjoaa hetken 
intialaista päähierontaa ja kosmeto-
logi J. Muhonen Kesälahdelta esittelee 
kosmetiikkatuotteita. Sauna ja uima-
allas ovat myös käytössämme. Sitovat 
ilmoittautumiset 7.4. mennessä Paulalle 
tekstiviestillä, puh. 0400 771 301.

• Kirkkonummen-Siuntion ao 824:n 
sääntömääräinen kevätkokous Majvi-
kissa 25.3. kello 17.30. Käsitellään toimin-
takertomus, tuloslaskelma ja tase sekä 
toiminnantarkastajien lausunto. Keskus-
tellaan ajankohtaisista asioista. Sitova 
ilmoittautuminen 9.3. mennessä tiina.
jaaskelainen@kirkkonummi.fi tai teksti-
viestillä puh. 040 736 6841. Ilmoitathan 
myös erityisruokavaliosi. Tervetuloa!

• Kouvolan ao 708:n sääntömääräinen 
kevätkokous pidetään 15.4. kello 18, 
ruokailu kello 17 alkaen. Paikkana Kas-
tanjapuisto, Oikokatu 4, Kouvola. Käsi-
tellään sääntömääräiset asiat. Tarjoi-
lun vuoksi sitovat Ilmoittautumiset 7.4. 
mennessä tekstiviestillä puh. 040 730 
4917. Tervetuloa!

• Lahden a0 403:n sääntömääräinen 
kevätkokous 13.4. Hotelli Scandic, Vesi-
järvenkatu 1, Lahti. Käsittelemme sään-
tömääräiset kevätkokousasiat. Aloi-
tamme kello 17.30 buffet-ruokailulla. 
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä marjut.
hakala@superliitto.fi.

• Lappeenrannan ao 714:n kevätkokous 
8.4. kello 18 alkaen Joutsenossa kah-
vila Sataman tornissa, Poijutie 4, 54100 

Joutseno. Käsittelemme sääntöjen 
määräämät asiat ja nautimme buffet-
pöydän antimista. Ilmoittautumiset Kat-
jalle super714@superliitto.fi 30.3.  
mennessä. Kerrothan samalla myös 
mahdolliset ruoka-aineallergiasi. Ter-
vetuloa!

• Oulaisten seudun ao 207:n sääntö-
määräinen kevätkokous 19.3. kello 18 
Ruokakeitaalla osoitteessa Asema-
katu 1, Oulainen. Aiheina muun muassa 
vuoden 2014 toimintakertomus ja tilin-
päätöksen vahvistaminen. Kokouksessa 
nautimme ammattiosaston tarjoamat 
maukkaat pizzat. Ilmoittautumiset 12.3. 
mennessä Merja Niemelle, puh. 040 
750 2618. Lämpimästi tervetuloa.

• Pöytyän seudun ao 643:n sääntömää-
räinen kevätkokous 24.3. kello 18 Auran 
Haarikassa, Turuntie 3, Aura. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Sitovat ilmoit-
tautumiset Kirsille: super643@super-
liitto.fi tai puh. 0500 741 356 tekstivies-
tillä 16.3. mennessä ruokailun varmista-
miseksi. Kerro myös erityisruokavaliosi. 
Kaikki joukolla mukaan!

• Raahen seudun ao 214:n kevätkokous 
31.3. kello 18 kahvila Hipussa kävelyka-
dulla. Tarjoilujen järjestämiseksi sitovat 
ilmoitukset 27.3. mennessä kotisivu-
jen kautta tai puh. 040 195 0224. Esillä 
sääntömääräiset asiat. Käymme tark-
kaan läpi myös uudet jaksotyötä kos-
kevat asiat, paikalla ky:n pääluottamus-
mies, joka on valmis vastaamaan kysy-
myksiinne. Tervetuloa!

• Riihimäen ao 615:n sääntömääräinen 
kevätkokous järjestetään 14.4. kello 18 
Koivumäen asumispalveluiden ruoka-
salitilassa, Kuusitie 10-18, 12100 Oitti. 
Kokouksessa käsitellään ammattiosas-
ton sääntöjen 10. pykälän mukaiset 
kevätkokousasiat. Tervetuloa kokouk-
seen.

• Varkauden ammattiosasto 528:n 
kevätkokous 8.4. kello 17 alkaen. Halli-
tus kokoontuu kello 16 alkaen. Paikkana 
Puurtilan seurakuntakoti, Murhilahden-
tie 94. Viimeinen ilmottautumispäivä 
on 30.3.

Muut kutsut
• AHJ1/84 Lahti. Valmistumisestamme 

Lahden sairaanhoito-oppilaitoksesta 
tulee 30 vuotta! Tapaisimmeko Lahden 
satamassa Kaunis Veera laivalla 5.6. 
kello 18? Ilmoittautumisia ottaa vastaan 
Pirjo, puh. 040 707 3417.

ristikkoratkaisu 2/2015
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Helmikuun ristikkokisan voitti
Tuula Kilpeläinen Karkkilasta.

 
Lämpimät onnittelut!

• Lohjan ao järjestää jäsenilleen uhkati-
lannekoulutuksen 9.4. kello 15.30-20.30, 
pääterveyskeskuksen kokoustiloissa, 
jonne on käynti takapihalta. Koulutta-
jana Seifti turvallisuusyhtiö. Koulutus 
on suunniteltu hoitajien työtä ajatellen 
ja se sisältää teoriaa ja harjoituksia. 20 
ensimmäistä mahtuu mukaan. Ilmoit-
tautumiset ao:n nettisivujen kautta, 
facebookissa tai super806@superliitto.fi.

• Vaasan ao 312 järjestää Päivä Tuk-
holmassa -risteilyn 7.–9.5.2015. Ris-
teilylle on varattu 40 paikkaa, pai-
kat varataan ilmoittautumisjärjestyk-
sessä. Lähdemme Vaasasta, kaupun-
gintalon edestä torstaina 7.5. noin kello 
9. Aika tarkentuu myöhemmin, seu-
raa ao:n nettisivuja. Palaamme lauan-
tai-iltana Vaasaan, laiva saapuu Helsin-
kiin kello 10.10. Bussi on käytössämme 
Tukholmassa. Matka, 2 x aamiainen 
ja paluumatkalla buffee-illallinen kello 
16.30. Hinta jäseniltä 20 €. Ilmoittau-
tumiset Annelle 2.4. mennessä, anne.
humalamaki@vaasa.fi tai tekstiviestillä 
puh. 040 747 5839, jossa nimi, synty-
mäaika sekä mistä haluaa nousta bus-
siin. Ajamme Tampereentietä (kaupun-
gintalo - ABC - Laihian Matkahuolto - 
Jakkula). EU-henkilökortti tai ajokortti 
mukaan. Ilmoittautuminen on sitova. 
2.4. jälkeen peruuttaneilta perimme 
matkan hinnan 131 €. Hinta on 131 € 
myös ei-jäseniltä, jos paikkoja jää yli. 
Tervetuloa!
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Mielikuvitusystävät ovat olleet 
monelle lapsuuden leikki- ja 
seurakavereita. Mielikuvitus-

olennot ja -kaverit ovat parhaimmil-
laan hyvinkin konkreettisia, ja ne osal-
listuvat paitsi lapsen, myös omaisten ja 
lähi-ihmisten elämään.

Onko sinulla ollut mielikuvitusystävä 
tai oletko seikkaillut mielikuvituspaikoissa? 
Olisi erittäin kiinnostavaa saada kuulla 
tarinasi: minkälainen ja minkä niminen 
olento oli kyseessä, millainen oli kuvit-
teellinen todellisuus, millaisia olivat asioi- 
den muuttuneet merkitykset ja käyt-
tötavat, muistatko juttuja kommelluk-
sista mielikuvitusystäviesi kanssa, osai-
sitko kuvailla tai jopa piirtää heidät? Onko 

Oliko sinulla mielikuvitusystävä?
lähipiirissäsi lapsia, joilla on tällä het-
kellä mielikuvitusystävä? Kirjoita tarinasi 
osoitteeseen kuronen.markku@gmail.
com tai osoitteeseen Mielikuvituskaverit, 
M. Kuronen, Kauppakatu 43 D 29, 80100 
Joensuu.

Laita mukaan myös nimesi, yhteys-
tietosi, ikäsi ja paikkakunta. Kirjassa 
tullaan kuitenkin käyttämään termejä 
sukupuoli, ikä, paikkakunta. Kaikki ma-
teriaali tullaan aikanaan luovuttamaan 
perinteentutkimuksen arkistoon.

Myöhemmin voimme ottaa yhteyt- 
tä kertojiin tarkemmin. Keräys kattaa 
koko Suomen.

Markku Kuronen

Meillä on Oulun ja ympä-
ristökuntien alueella ak-
tiivinen SuPer-seniori-
kerho.

Kokoonnumme säännöllisesti jo-
ka kuukausi. Välillä käymme yhdes-
sä syömässä ja puhetta riittää. Pai-
kalla on tavallisesti 20–35 eläke-
läistä, nuorimmat kuusikymppisiä ja 
vanhimmat jo yli kahdeksankymmen-
vuotiaita.

Toukokuussa tulee kuluneeksi 
kaksi vuotta kerhon perustamisesta. 
Toive tuli yhteisöltä ja aloitteen teim-
me yhdessä Timo Heikkisen kanssa.

Tilaisuuksien aiheina alkuvuon-
na ovat muun muassa kuulokojeet, 
muistihuolto, ravintolisät, jalkojen-
hoito ja aina makoisat kahvit. Ke-
väälle suunnittelemme myös teatte-
rimatkaa.

Tervetuloa mukaan senioriker-
hoomme Aleksinkulmaan kuukau-
den joka toinen maanantai kello 13–

15. Tuo toimintatoiveet tul-
lessasi! 

Jo noin satapäiseksi kas-
vaneeseen joukkoomme so-
pii! 

Paula Halonen

Senioreissa 
riittää virtaa

Pirkanmaan yksityisten alojen am-
mattiosasto 649 järjesti 4. hel-
mikuuta jäsenilleen sisustusillan 

Ahlmannilla, johon hallituksen varapu-
heenjohtaja Päivi Vähäsalo oli saanut 
hankittua kaksi yllätysjulkkista.

Paikalle ilmestyivät Teuvo Loman ja 
muusikko Neekoh. Teuvo piti osallistu-
jille pienimuotoisen luennon sisustami-

Teuvo Loman vieraili 
 ammattiosaston sisustusillassa

sesta ja Neekoh lauloi muutaman oman 
kappaleensa. 

Osallistujia tuli paikan päälle 25 
henkilöä. Yllätys oli iloinen, jäsenet oli-
vat tyytyväisiä ja Ahlmanin herkut oli-
vat mitä mainioimpia.

Taina Viinikainen
sihteeri, ao 649 

Onnea voittajille

SuPer-lehden pisteellä opintopäi-
villä tarjottiin purtavaksi aivopäh-
kinää sanaristikon muodossa. 

Vastaajien kesken arvottiin tyylikäs 
termosmuki, joka pitää jatkossa seuraa-
vien superilaisten juomat lämpimänä tai 
kylmänä: Ulla-Maija Holappa Jaurakka-
järvi, Tarja Honttonen Lestijärvi, Irma 
Heikkilä Humppila, Päivi Järvenpää 
Turenki, Virpi Lannetta Nokia, Elisabeth 
Mäenpää Honkola, Anne Mäkinen Lahti, 
Anne Metsoila Nokia, Raili Nevalainen 
Lieksa ja Mirja Turunen Pieksämäki

Voittajille on ilmoitettu henkilökoh-
taisesti.

SuPer-lehti onnittelee!

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Henriikka Hakkala

Seniorikerho OP:n info- 
tilaisuudessa keväällä 2014.



LUONNOSSA
Markku Pirttimaan kuvia ja kertomuksia

TIIRAILLAAN
aikissa vuodenajoissa on jotain kaunista, mutta ke-
vät on se, jota eniten odotan. Maaliskuussa päi-
vät pitenevät nopeasti ja aamu-unet lyhenevät. Sil-
loin on aika vääntää itsensä ylös hyvän aikaa en-
nen auringonnousua ja lähteä maastoon. Luonto 
herää eloon ja ensimmäiset muuttolinnutkin pa-

lailevat pohjolaan. 
Lintujen tarkkailu ja tunnistaminen on kuntoilua, johon 

jää koukkuun. Kevätaamuiset ulkoilulenkit saavat ihan uu-
den lisän. Ehkä löydät siitä kokonaan uuden harrastuksen. 
Illalla valmistettu aamupala reppuun ja lähiluontoon toisten 
vielä nukkuessa. 

Äkkiä tulisi mieleen, ettei itsestä ole tunnistamaan lintu-
ja. Ystäväni kertoi tunnistavansa vain kaksi lintua. Toinen on 
varis ja toinen ei ole varis. Se on hyvä alku. Lintujen tunnis-
taminen ei ole kilpailua muiden kanssa vaan se on terveelli-
nen elämäntapa olla luonnossa omien ajatustensa kanssa. En-
nen kaikkea tapa huomata, että hyvän kunnon lisäksi noilta 
aamulenkeiltä saa mielenvirkeyttä. Aina tapahtuu jotain uut-
ta, eikä ole kahta samanlaista aamua.

Kuinka sitten aloittaa lintuharrastus? Välineiksi riittää 
lintukirja. Kiikari toki helpottaa tunnistusta. Tärkeimpänä 

pitäisin rauhallista ete-
nemistä.  Sinulla ei ole 
kiire, eikä pakko tun-
nistaa kaikkia lintuja. 
Se on sinun omaa ai-
kaasi ja oma harrastuk-
sesi. Kukaan ei arvoste-
le suoritustasi. Jos ha-
luat, voit vain ihailla 
kaunista auringonnou-
sua. Nauttia elämästä ja 
aamun kasvusta uuteen 
päivään. 

Piristävän retken jäl-
keen voit halutessasi il-
moittaa havaintosi kir-

K
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jautumalla valtakunnalliseen lintutietopalveluun Tiiraan. 
Sieltä löytyy päivittäin myös muiden havaintoja omalta alu-
eeltasi. Näitpä sitten pellonreunojen hiljaisen asukin lapin-
pöllön, pähkinöitä jemmailevan närhen tai lintulaudan al-
la hyöriviä keltasirkkuja – kaikki ovat tervetulleita ja tärkei-
tä merkintöjä. 

Kevätmuuton ollessa kuumimmillaan saattaa valtava la-
jimäärä ja joka puolelta kuuluva liverrys hämmentää. Sil-
loin kannattaa juoda kuppi kuumaa ja nauttia linnunlaulus-
ta. Uuden lajin ehdit tunnistaa huomennakin. Birdlife Suo-
mi ja paikallinen lintuyhdistyksesi auttavat mielellään sinua 
harrastuksen alkuun.. www.pirttimaa.fi

lisätietoa: www.tiira.fi, www.birdlife.fi.
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superin ammattiosastojen puheenjohtajat eri puolilta maata kommentoivat lehden aiheita.

seinäjoen
keskussairaalan 
ammattiosasto

LÄÄKKEENJAKO KIPUPISTEENÄ
Seinäjoen keskussairaalan ammatti-
osaston jäsenten suurimpia työtä kos-
kevia huolenaiheita ovat lääkkeenjako-
oikeudet.

– Me pystyisimme nykyistä vaati-
vampaankin lääkehoitoon, ammatti-
osaston puheenjohtaja Pauli Pulli va-
kuuttaa.

Asiasta on keskusteltu ja kokoustet-
tu ahkerasti, mutta perus- ja lähihoita-
jien toimivaltuuksia on kavennettu. Sa-
moin lähi- ja perushoitajien määrä on 
tasaisesti laskenut sairaalassa. Monella 
osastolla lähi- ja perushoitajia on nip-
panappa 25 prosenttia eli kaksiportai-
sen henkilöstörakenteen ylläpitäminen 
on haastavaa.

– Ensin on otettu valtuuksia ja osaa-
mista pois ja sitten sanotaan, ettei ole 
käyttöä. Työpistekohtaista erikoiskou-
lutusta tulisi lisätä, siten olisimme laaja- 
alaisempia.

Pulli on ajanut superilaisten lääkkeenjako-oikeutta aina, kun siihen tulee tilai-
suus.

– Kyllä se hassua on, että emme saa antaa kipulääkettä, mutta niiden vaikutusten 
seuranta kuuluu toimenkuvaamme. Valtuuksien vieminen on ollut karvas pala mo-
nelle kokeneelle perushoitajalle, joka on hallinnut kipulääkkeiden antamisen. Siinä 
on menty potilaiden hoidon kokonaisvaltaisuutta ajatellen hakoteille. Myös osa sai-
raanhoitajista kokee nyt entistä enemmän kiirettä ja on turhautuneempi tilanteeseen.

Ammattiosaston jäsenmäärä on laskenut 188:aan nimikemuutosten myötä. 
Myönteistä on, että sentään muutama vuosikausia määräaikaisena ketjutettu lähi-
hoitaja on vakinaistettu.

Pauli Pulli oli vielä 1980-luvulla metallimies. Selkäleikkauksen jälkeen lääkä-
ri neuvoi jättämään traktorit ja kaivinkoneet taakse ja vaihtamaan alaa. Pulli kävi 
ammattikorkeakoulun rehtorin puheilla, joka kehotti laittamaan hoitoalan haku-
paperit sisään. Tämä rehtori oli Paula Risikko. Pulli oli kurssittanut itsensä perhe-
päivähoitajaksi, mutta hankki myös perushoitajatutkinnon, koska piti sitä moni-
puolisempana työelämään.

– Olihan se vanhakin ammatti eräänlainen palveluammatti: siinä sai hoitaa trak-
torinsa hajottaneiden isäntien psyykettä. Ja omanlaisiaan suutteita vaihdetaan mo-
lemmissa hommissa, vatsatautien osastolla työskentelevä Pulli vertailee..

jukka järvelä

Missä lomailet keväällä?  s. 4
Kotimaassa olen jossakin hiihtämässä.

Tuleeko useinkin löhöiltyä sohvalla? 
 s. 10

Aika vähän. Yleensä enempi hiihtelen, 
suunnistan ja juoksen.

Mitä ruokaa osaat tehdä?  s. 14
Teen monipuolisesti, mutta nykyään 
vähemmän kuin ennen, kun vaimokin 
syö työssä. Perunamuusi nyppysoosilla 
onnistuu.

Kuullaanko lasten suusta totuus? 
 s. 22

Ajoittain sitä kuulee: minulla on kaksi 
lastenlasta, joista toinen jo puhuu.

Viihdytkö somessa?  s. 26
Aika vieras meikäläiselle. Ei kiinnosta.

Mitä tiedät Mongoliasta?  s. 36
Itä-Aasian maa Venäjän ja Kiinan välis-
sä. Tšingis-kaani oli kova soturi. Ratsas-
tavat ja painivat.

Onko käytössäsi sähköhammasharja 
vai tavallinen?  s. 42
Tavallisella on pärjätty.

Saatko työssäsi palautetta asiakkail-
ta?  s. 44
Hyvää palautetta tulee, kun on pitkä-
aikaisia potilaita. Kyllä ne kaipaavat ja 
kysyvät, että mihinä se Pauli on.

Mikä on lempimusiikkiasi?  s. 60
Kuuntelen radiosta kaikenmoista. Vä-
hemmän sitä punkkia ja räppiä, vaikka 
Elastisella kyllä on sana hallussa. En-
nen tuli rokattuakin, nykyään vähem-
män.

P.S.

Pauli Pulli on johtanut Seinäjoen 
keskussairaalan ammattiosastoa 
vuoden 2014 alusta alkaen.
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Med Sote eller utan  
söker vi nu bra arbetsplatser

ote söker nu sin form. Den 
kommer när den kommer, 
men medan vi väntar ska vi 
inte vara overksamma.  Jag 
får ofta höra att förbundet 
bara tar upp de dåliga si-

dorna i arbetet och inte vad bra man 
fått till stånd på arbetsplatserna. Miss-
förhållanden i arbetet måste förbun-
det föra fram i offentligheten och dem 
måste man tala om, annars blir det ing-
en förändring. Men det är klart att det 
finns bra arbetsplatser där man har ut-
vecklat arbetssätten och de här platser-
na ska lyftas fram. 

Superiterna arbetar under ett stort 
förändringstryck. Ingen vet riktigt vad 
som kommer att hända härnäst. På alla 
håll går nu trumman om kommuner-
nas dåliga ekonomi och man upprepar 
att vi inte har råd med den nuvarande 
verksamheten. Arbetet utförs ändå med 
yrkesskicklighet och hjärta och det ut-
vecklas hela tiden. En fördjupning av 
kompetensen och utveckling av arbe-
tet ingår i superiternas yrkeskompetens. 
Föremål för utveckling har bland annat 
varit ett rehabiliterande grepp om ar-
betet, individuell vård som utgår från 
patienten, säkerhet i vården, omsorgen 
och fostran samt evidensbaserad prak-
tik. Det är synnerligen viktigt att öka 
och utveckla de här handlingsmodel-
lerna och att göra allt synligt för att vi 
ska uppnå en bättre nivå. 

SuPer har redan under flera år sökt 
och belönat bra arbetsgemenskaper. 

Under några år sökte SuPertidningen 
och presenterade fungerande arbetsge-
menskaper under rubriken Aika hyvä 
työpaikka (En ganska bra arbetsplats). 
Senast belönade vi under Studiedagar-
na i Tammerfors två fina arbetsplatser 
bland många goda. Gemensamt för al-
la de belönade arbetsplatserna är att de 
har en lämplig personaldimensione-
ring och att de också har beaktat vård-
behovet. Där jobbar man mångpro-
fessionellt. Superiternas sektorövergri-
pande kunnande värdesätts och kun-
nandet har tillämpats på ett brett fält. 
På många arbetsplatser har de anställ-
da ett eget ansvarsområde som gör ar-
betet desto mer meningsfullt. Vård- 
arbetet är övergripande och organisa-
tionen förbjuder inte uppgifter som ut-
bildningen ger kompetens för. För de 
anställda är också en öppen atmosfär i 
arbetsgemenskapen väsentlig. Receptet 
på en bra och framgångsrik arbetsplats 
är inte svårt, utan det är just vad SuPer 
alltid har fäst uppmärksamhet på i sin 
verksamhet. 

Nu utmanar jag dig: när du mär-
ker att din arbetsplats är just sådan, så 
ta och anmäl det. SuPer är med i det 
riksomfattande programmet Mielekäs 
(Meningsfull), där man söker goda och 
attraktiva arbetsplatser. Om personalen 
mår bra, servicen fungerar och klienter-
na är nöjda är den goda arbetsplatsen 
också attraktiv.

Håll inte en bra verksamhet under 
skäppan utan gör den tillgänglig för al-

la. Du kan läsa mer här (på finska):
www.stm.fi -> Vireillä -> Kehittä-

misohjelmat ja -hankkeet -> Mielekäs-
ohjelma .

Hälsningar, Silja

SUPERSVENSKA
Översättningar Eva Wahlström

ordförande silja paavola
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LEDARE

leena.lindroos@superliitto.fi

leena lindroos

Hur gick det?

å ytterväggen till Kervo konstmuseum Sinkka ly-
ser på långt håll en klarröd stor affisch. Där uppträ-
der i röd kostym mot en röd bakgrund Pertti Ku-
rikka, som har gett namn åt punkbandet Pertti Ku-
rikan Nimipäivät. Bilden som har valts till affischen 
utstrålar värdighet. Den gör reklam för utställning-

en Kuka painoi nappia, herra Holbein? (Vem tryckte på knap-
pen, herr Holbein?) Fotografierna bär fotografen Pekka Elomaas 
och verkstaden Lyhtys handstil. De efterliknar renässanstidens 
anda och i dem uppträder var och en som sin egen männis-
ka. Pertti Kurikka har med sitt band varit mycket i offentlig-
heten tack vare sitt eurovisionsbidrag. Redan före det blev fyr-
klövern känd bland annat för den prisbelönade dokumentären 
Kovasikajuttu. De uppträder också här i vår tidning. När tid-
ningen går i tryck vet vi ännu inte om bandet har valts att re-
presentera Finland i Eurovisionens sångtävling. Jag hoppas på 
det, men hur som helst – gruppen har röjt väg för jämlikt be-
mötande av personer med utvecklingsstörning i den mån att 
en seger redan är uppnådd.

Vår nyhet om avgörandet i vårdreformen är också skriven 
strax innan tidningen trycktes. I det här skedet är förslaget som 
grundlagsutskottet fällde i korrigerad form på väg till en an-
dra behandling i grundlagsutskottet. Läget kan alltså under be-
handlingen ha förändrats sedan vår nyhet. I aprilnumret berät-
tar vi om man lyckades nå ett avgörande under den nuvaran-
de riksdagens session.

I det här numret avslutar vi artikelserien om motion Nyt 
liikkumaan av Maarit Mäkinen. Serien inleddes för två år se-
dan och vi startade utan någon press liggande på rygg på sof-
fan. I serien publicerades 44 sidor instruktioner och uppmunt-
ran att fundera över och höja vår egen kondition. Instruktio-
nerna var konkreta och en stor del testades av vår redaktion 
vid korrekturläsningen av texterna. Jag kommer inte på någon 
motionsform, tillgänglig för en genomsnittlig motionär, som 
inte har behandlats i serien. Smittade motionsglädjen och in-
spirationen? Hittade du någon ny gren vid sidan av de gamla 
bekanta som du kan ägna dig åt?  Det hoppas vi!.

P
På väg mot en  
hårdare arbetsvärld?
text jukka järvelä

Förhandlingarna om att förnya avtals- och förhand-
lingssystemet strandade på de tydliga skillnaderna 
i synsätt mellan arbetstagar- och arbetsgivarsidan. 
SuPers ordförande Silja Paavola är rädd för att de 
anställda på arbetsplatserna nu färdas mot allt svårare 
tider.

Arbetsfredsförhandlingarna mellan arbetsgivare och löntagare 
avbröts i mitten av februari när väggen kom emot. Parterna 
hittade inte någon gemensam melodi: löntagarna ville påver-
ka orsakerna bakom arbetskonfliktsåtgärderna redan på för-
hand. Arbetsgivarsidan koncentrerade sig på att kraftigt hö-
ja strejkböterna.

– Vi superiter var tillsammans med de andra ute efter ett 
avtal med vilket alla slags utmarscher kan undvikas. Vi ville 
förhandla på lokalnivå redan innan arbetsgivaren börjar pla-
nera exempelvis utlokalisering eller stängning av hela arbets-
platsen, säger Silja Paavola.

– Det är alltså fråga om att förbättra samarbetsförfaran-
dena. Det här uppfattade arbetsgivarsidan som att fackfören-
ingsrörelsen inte riktigt visste vad det hela handlade om. Visst 
är vi medvetna om situationen, men vi vill bara åstadkomma 
förnuftiga förhandlingar innan konflikterna skärps lokalt så 
att människorna inte har några andra medel att uttrycka sin 
åsikt med än att till exempel marschera ut från arbetsplatsen.

Enligt Paavola vill arbetsgivaren inte ha sådana förhand-
lingar. 

– Eller så ser det i varje fall ut. Det här var ganska över-
raskande för oss, för ingen vill ju ha olagliga strejker eller an-
nat motsvarande.

RELATIONERNA FUNGERAR
Enligt Paavola råder det lyckligtvis inte pattläge på arbets-
marknaden.

– Parterna kommunicerar utan större problem. Förhand-
lingarna har enligt alla förts i god anda.

– Frågan är hur hård vi vill att den värld vi lever i ska va-
ra. Nu vill man tydligt visa arbetstagaren var skåpet ska stå 
och understryka arbetsgivarens heltäckande rätt att leda och 
övervaka. Så att om denna rätt inte respekteras kan böter på 
tusentals euro smälla till.

– Jag säger än en gång att ingen vill ha olagliga strejker, ut-
an man vill komma till förhandlingsbordet innan människor-
na beslutar att inleda en olaglig strejk. En strejk är arbetsta-
garens sista sätt att bli hörd av arbetsgivarsidan. Det verkade 
som om arbetsgivarsidan inte ville höra på det örat.

– Allt det här vittnar om att vi är på väg mot en riktigt hård 
arbetsvärld. Ännu hårdare än vad den nu är..
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Sote-lagförslaget modifierades

DE STORA SAMKOMMUNERNA 
TAR VÅRDEN PÅ SITT ANSVAR

text minna lyhty

Grundlagsutskottet fällde regering-
ens proposition om en social- och 
hälsovårdslag som antidemokratisk 
i februari. Social- och hälsovårds-
utskottet fick till uppgift att modi-
fiera lagpropositionen i enlighet 
med grundlagen. Enligt den nya 
lagpropositionen bär de stora sam-
kommunerna ansvaret för social- 
och hälsovården.

Social- och hälsovårdsutskottet svarva-
de ihop ett nytt lagförslag med en bråd-
skande tidtabell. Som en lösning före-
slås en samkommunsmodell på en nivå. 
Nitton samkommuner ska ha ansvaret 
för ordnande och producerande av so-
cial- och hälsovårdstjänsterna. 

– Om förslaget godkänns får vi all 
social- och hälsovårdsservice under 
samma beslutsfattare, vilket är en fung-
erande lösning. Samkommunsmodel-
len på en nivå är också bra för de an-
ställda, för en stor samkommun är en 
trygg och solid arbetsgivare. AKTA 
kvarstår som kollektivavtal, säger Su-
Pers utvecklingsdirektör Jussi Salo.

En stor fråga i det här skedet är hur 
finansieringen ska ordnas. Enligt Salo 
är den bästa finansieringslösningen en 
social- och hälsovårdsskatt, som tryggar 
kvaliteten på servicen och de anställdas 
ställning. Samkommunerna bör ges be-
skattningsrätt.

Enligt Salo är det nödvändigt att kom- 
ma vidare med vårdreformen. Idag har 
en stor del av kommunerna svårigheter 
med att bekosta social- och hälsovården. 

Det nya lagförslaget gavs till grund-
lagsutskottet för behandling den 25  
februari. Grundlagsutskottet hör exper-

ter innan det ger ett nytt utlåtande. Ut-
skottet bedömer om det nya lagförsla-
get följer grundlagen, om demokrati-
principerna iakttas i modellen och om 
finansieringssystemet har modifierats 
så att inte skatteprocenten i de enskilda 
kommunerna stiger orimligt. 

– Vi får se om lagen kan genomföras 
före valet i normal lagstiftningsordning.

DET URSPRUNGLIGA  
LAGFÖRSLAGET FÄLLDES
Enligt grundlagsutskottet måste det ur-
sprungliga lagförslaget ändras betydligt, 
eftersom det som sådant hade brutit mot 
grundlagen. Det krävdes stora ändring-
ar i den förvaltningsmodell och finan-
sieringsmodell som lagförslaget inne-
höll. Ifall det ursprungliga lagförslaget 
hade genomförts skulle beslutsrätten i 
fråga om social- och hälsovårdsservicen 
ha överförts från kommunerna på fem 
vårdområden. För serviceproduktionen 
hade nitton samkommuner ansvarat, till 
vilka varje kommun skulle ha hört.

Enligt grundlagsutskottet var vård-
områdena alltför stora för att den kom-
munala demokratin skulle ha fungerat. 
Risken fanns att kommuninvånarnas 
röst inte skulle nå fram till beslutsfat-
tandet i ett vårdområde. 

Grundlagsutskottet fällde också fi-
nansieringsmodellen i det ursprungli-
ga lagförslaget. Enligt lagförslaget skul-
le kommunerna finansiera vårdtjäns-
terna genom en avgift baserad på in-
vånarantalet. I avgiften skulle behovs-
faktorer beaktas, såsom sjukfrekvensen 
och invånarnas åldersstruktur. Dessut-
om skulle staten finansiera verksamhe-

ten med statsandelar. 
Grundlagsutskottet ansåg att finan-

sieringsmodellen var ohållbar för kom-
munerna och stred mot grundlagen. En 
del av kommunerna skulle bli tvung-
na att höja kommunalskatten betyd-
ligt. Skillnaderna i skatteprocent mel-
lan kommunerna skulle bli alltför stor. 

NYTT LAGFÖRSLAG
Grundlagsutskottet definierade inte en-
tydigt hurdana ändringar man bör gö-
ra i lagförslaget för att de ska kunna be-
handlas i normal lagstiftningsordning. I 
utlåtandet konstaterades emellertid att 
det är möjligt att på vissa villkor över-
föra kommunernas uppgifter på större 
självstyrelseområden. Områdena bör ha 
beskattningsrätt och beslutsfattare som 
valts genom direkta val för att demo-
kratin ska förverkligas.

I utlåtandet nämndes också att en 
samkommunsmodell på en nivå kun-
de vara möjlig. Samkommunerna bör 
vara så stora att representativ demokra-
ti kan förverkligas i dem. Grundlags-
utskottet ansåg inte heller att det är ett 
omöjligt alternativ att ansvaret för ord-
nande av social- och hälsovården över-
förs på staten. 

Grundlagsutskottet krävde en ny be-
redning av förvaltnings- och finansie-
ringsmodellen. Det ska också finnas en 
heltäckande bedömning av de ekono-
miska konsekvenserna.

Den strama tidtabellen är en utma-
ning. Riksdagen bör godkänna det nya 
lagförslaget senast den 14 mars, då den 
sammanträder för sista gången före val-
pausen..
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Förändringar möjliga

SuPers svenska studiedagar 
7.–8.5.2015, Tropiclandia, Vasa

Kom med på studiedagarna, bekanta dig med andra vårdare 
samt bygg upp nätverk! Intressanta ämnen som berör oss alla idag och i framtiden.

PROGRAM

Torsdag 7.5.2015
• Anmälan och kaffe
• Öppningsord
• Aktuellt inom social- och hälsovården 
 – egenkontroll

• Tillräckligt bra vård – vem bestämmer om det?
• Att förstärka patientens självbestämmelserätt
• Lunch
• Erfarenhetexpert
• Kaffe
• La Carita stiftelsens prisutdelning – diplom
• Bemötande av minnesjuk – att öka trygghetskänsla
• Humorgruppen Kaj

Fredag 8.5.2015

• Terminalvård och lindring av smärta
• Kinestetik – välbefinnande i vårdrelation
• Lunch
• Barndagvård
• Hur kan man behandla stress?
• Avslutning

DELTAGARAVGIFTERNA

 Medlemmar Studerande/ Icke  
  Pensionärer/ medlemmar
  Arbetslösa

2 dagar 220 €  140 €  270 €
1 dag  150 €  100 €  200 €

Deltagaravgiften innehåller föreläsningarna, materialer samt lunch 
och kaffe (moms 0%). 

Om arbetsgivaren betalar avgiften, klargör exakt faktureringsadress 
och meddela den i samband med anmälan. Studerande och arbets-
lösa måste förbereda sig att visa ett intyg vid anmälan.  

ANMÄLNING

Du kann fylla i och skicka blanketten via nätet https://my.surveypal.
com/2015studiedagar 
Anmälningsblanketten finns på SuPers svenska nätsidor www.super-
liitto.fi/pa-svenska 

Den sista anmälningsdagen är den 9 mars 2015.

Anmälningen är bindande.  En skild bekräftelse på 
anmälan skickas ej. Fakturan skickas till den 
faktureringsadress som uppgivits. 

Tilläggsinformation: kera@superliitto.fi

Utredningsprojektet fick en 
ram under förbundens möte

text henriikka hakkala

Arbetet för en ny centralorganisation 
fortsatte den 12 februari, när de 44 för-
bund som ska inleda utredningsarbetet 
samlades i Helsingfors för att besluta 
om hur utredningsarbetet ska organi-
seras samt om dess tidtabell och eko-
nomi. SuPers Silja Paavola, som är in-
vald i styrgruppen, säger att gruppens 
första uppgift är att välja en oberoende 
och objektiv projektchef.  Valet ska gö-
ras under vårens lopp.

– Projektchefen ska absolut vara en 
sådan person som ser både de goda och 
de dåliga sidorna i den nya centralor-
ganisationen.

Silja Paavola understryker att pro-
jektchefen för utredningsarbetet ska se 
värdet i centralorganisationen med dess 

heterogena medlemmar. 
– Även om Akava har ställt sig utan-

för utredningsarbetet ser det ut som om 
det skulle finnas två centralorganisatio-
ner också i framtiden, här uppkommer 
ingen tudelning mellan centralorganisa-
tionerna för arbetare och högt utbildade. 
Man behöver inte vara någon stor mate-
matiker för att inse att det i den nya cen-
tralorganisationen med 1 700 000 med-
lemmar också kommer att finnas en hel 
del högt utbildade, konstaterar Paavola. 

På ärendelistan för våren finns ock-
så beslut om den nya centralorganisa-
tionens strategi och fastslående av ba-
suppgifterna. Den nya centralorganisa-
tionens konstituerande möte torde bli i 
juni 2016 och verksamheten kan enligt 

den preliminära planen i praktiken in-
ledas i början av 2017.

Silja Paavola vill i sitt arbete i styr-
gruppen säkerställa att den offentliga 
servicens verksamhetsideal inte grum-
las när utredningsarbetet framskrider. 

– I den nya stora centralorganisatio-
nen kommer den offentliga servicen in-
te att stöda exportindustrins mål, utan 
de kommer att vara element som balan-
serar varandra. 

Utredningsarbetet med den nya cen-
tralorganisationen förändrar redan i sig 
själv det landskap där vi verkar. 

– Situationen kommer knappast att 
återgå till det gamla när vi nu på ett 
nytt sätt ser över hur de anställdas sak 
kan föras framåt, säger Paavola..


