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akinoitsijamme Hanna Jokinen nostaa esiin tärkeän aiheen. 
Kun puhutaan siitä, että superilaiset eivät saa tehdä koulutuk-
sensa mukaisia työtehtäviä, harvoin muistetaan, että joukossa 
on myös heitä, jotka itse eivät halua ottaa vastuuta hankaliksi 
kokemistaan toimista. Hanna korostaa, että ei tule antaa puol-
ta tuumaakaan periksi sellaisten tehtävien hoitamisessa, joiden 

tekemiseen lähi- ja perushoitajan koulutus antaa täydet valmiudet. Vai-
keaksi koettuja tehtäviä voi toki opetella ja kerrata, tai pyytää sparrausta 
kollegalta, jos tuntee olonsa epävarmaksi. Mutta täytyy myös sietää ajoit-
taista omalle epämukavuusalueelle siirtymistä. On tärkeää olla itse ylpeä 
omasta osaamisestaan ja tulla arvostetuksi juuri sen kautta: superilaiset 
eivät koskaan ole”vain” lähihoitajia.

Kansijutussamme lähihoitaja Topias Lindholm kertoo omasta vas-
tuustaan. Hän on hengityshalvauspotilas Viki Vehviläisen hoitaja ja työs-
kentelee tämän kotona. Topias uskoo, että lähihoitajalle ei löytyy mis-
tään yhtä vastuullista työpaikkaa – ja juuri siksi hän viihtyy työssään. Työ 
on pitkälti tietotekniikkaan pohjautuvaa ja myös sen kehittäminen an-
taa tehtäviin omat innostavat haasteensa. Kirjaimellisesti Vikin henki-
vartijana toimivan Topiaksen työpäivästä kertova juttu alkaa sivulta 16.

Vielä muutama sana tämänkertaisesta harrastajastamme. Tampere-
lainen perushoitaja Suvi Lettoniemi toimii rallia ajavan miehensä Mar-
kon kartturina. Harrastus tuli elämään miehen myötä, ja jo parinkym-
menen vuoden ajan on vapaa-ajalla riittänyt vauhtia ja vaarallisia tilan-
teita. Lettoniemet osallistuvat muutamaan kilpailuun vuosittain. Rallia 
ajetaan kesällä ja talvella, rospuuttoaikana tiet eivät menoa kestä. Talvi-
rallista on itsellänikin pieni kirpaiseva kokemus. Nuorena paikallisleh-
den toimittajana sain komennuksen kyseistä urheilulajia kuvaa-
maan. Toki menin, rämmin lumisilla tienpenkoilla ja napsin 
roppakaupalla kuvia. Mutta lehteen ne eivät päätyneet, sil-
lä kuvissa näkyi vain pakkasessa linssin eteen huurustu-
nutta hengitysilmaa!.
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  Tutustua Lääkehoidon teemapäivään www.laakehoidonpaiva.fi 16.3.

  Ilmoittautua SuPer-Nuoret laineilla koulutusristeilylle 21.–23.4.

  Tutustua kuntavaaliehdokkaisiin ja äänestää 9.4. Ennakkoäänestys  
kotimaassa 29.3.–4.4. www.vaalit.fi

  Lähteä Lapsimessuille Helsingin Messukeskukseen 21.–23.4.

  Viettää SuPer-Nuorten viikkoa 10.-19.3. Ammattiosastot järjestävät 
nuorten tapahtumia viikolla 11.

  Osallistua ammattiosaston kevätkokoukseen ja oman alueen  
jäseniltaan.

  Päivittää omat jäsentiedot.

  Valmistella ammattiosaston vuosikertomus ja tilinpäätös.

  Siirtää kelloja tunti eteenpäin 26.3.

AJANKOHTAISTA

nyt on aika

8.3. 

14.3. 

21.3. 

25.3. 

26.3. 

2.4. 

7.4. 

21.–23.4. 

27.4. 

28.4. 

Maailman autismi- 
tietoisuuden päivä

Maailman terveyspäivä (WHO)

Lapsimessut, Helsinki

Kehittyvä Vanhustyö, Tampere

Maailman työturvallisuus- ja 
työterveyspäivä (ILO)

Kansainvälinen naistenpäivä

Kehittyvä Vanhustyö, Oulu

Kansainvälinen Downin 
syndrooma -päivä

Päijät-Hämeen Varhais- 
kasvattaja, Lahti

Kesäaika alkaa

huhtikuu

Uusimmat kannanotot ja
muistamisen arvoiset tapahtumat

Kalenteri
Kunnat repineet säästöjä
hoitajien kustannuksella

Silja Paavola ei hy-
väksy keinoja, joil-
la kuntataloutta on 
vahvistettu. 

Lähi- ja perus-
hoitajia on ennen-

kuulumaton määrä työttömänä, eläk-
keelle jäävien tilalle ei palkata uusia 
työntekijöitä eikä määräaikaisia työsuh-
teita jatketa. Myös kielto palkata sijai-
sia on hyvin yleistä. Paavola onkin huo-
lissaan työssä olevien hoitajien ylikuor-
mittumisesta. 

Kotihoidossa, vanhusten palveluasu-
misessa, vanhainkodeissa ja varhaiskas-
vatuksessa on huutava pula työnteki-
jöistä. Kotihoidossa asiakasmäärät ovat 
kasvaneet, mutta henkilöstöä ei ole li-
sätty. 

Varhaiskasvatuksessa on suurennet-
tu ryhmäkokoja eli tarkoituksellises-
ti heikennetty hoidon ja kasvatuksen 
laatua. Tämä on myös lisännyt työttö-
myyttä. Työssä olevien työkuorma on 
kasvanut merkittävästi.

Kunta- ja uudistusministeri Anu 
Vehviläinen on kiittänyt blogissaan 
Kuntien talous on tervehtymässä kunta-
sektoria siitä, että hallitus on saavutta-

nut kuntataloutta koskevat tavoitteen-
sa.

Tilastokeskus julkisti arvionsa kun-
tatalouden tilinpäätöksistä vuodel-
ta 2016. Kuntatalous on vahvistunut 
450 miljoonalla eurolla ja tulos koko-
naisuutena on ylijäämäinen 840 mil-
joonaa euroa.

Lähihoitajien työttömyysaste on nyt  
jo 5,5 prosenttia. Silja Paavola on erit-
täin huolissaan kehityksestä. Sote-uu-
distuksen myötä toimintaa saatetaan te-
hostaa entisestään, jolloin työttömyys 
vain jatkaa kasvuaan.

SIETOKYKY YLITTYNYT
Helmikuussa julkistetun Kunta10-tut-
kimuksen mukaan puolella lähihoitajis-
ta ja hoitajista työmäärä on lisääntynyt 
yli sietokyvyn. Vain luokanopettajilla 
luku oli hieman korkeampi. 

Kodinhoitajista ja lähihoitajista 60 
prosenttia uskoi jatkavansa eläkeikään 
saakka. Vain palomiehillä ja keittiöapu-
laisilla luku oli pienempi. 

Yli kolme päivää kestäviä sairauslo-
mia oli eniten lähihoitajilla ja kodin-
hoitajilla..

maaliskuu

koulutukset

7.3. 

8.–9.3. 

15.–16.3. 

16.3. 

28.3. 

29.3. 

30.–31.3. 

4.–5.4. 

5.–6.4. 

21.–23.4. 

Ammattiosaston kotisivut  
kuntoon, Helsinki, SuPer

Osaava sihteeri, Helsinki, 
SuPer

Pätevä puheenjohtaja I,  
Helsinki, SuPer

Saattohoitokoulutus, Espoo, 
Super

Tehoa taloudenhoitoon,  
Helsinki, SuPer

Onnistunut kokous, Helsinki, 
SuPer

SuPer-Opojen kehittämis- 
päivät, Vantaa, SuPer

Svenska studiedagar,  
Tammerfors, SuPer

Aktiivinen ammattiosasto II, 
Helsinki, SuPer

SuPer-Nuoret Laineilla,  
Hki–Tukholma–Hki, SuPer

www.laakehoidonpaiva.fi
www.vaalit.fi
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uori, alle kolmekymppi-
nen nainen oli ollut kolme 
vuotta lapsen syntymän ta-
kia poissa työpaikalta ja pa-
lasi sinne innostusta uh-
kuen. Vanhempainvapaal-

laan hän oli hankkinut ammatillista li-
säosaamista. Hämmästys oli suuri, kun 
hän huomasi, miten työnkuva oli kaven-
tunut ja kollegoiden määrä vähentynyt. 
Organisaatio oli päättänyt poistaa mo-
nia tehtäviä, jotka aiemmin olivat kuu-
luneet työhön. Ei ollut enää asiaa lääke-
hoitoon, haavahoitoon, kotiuttamiseen  
 – tuli tunne, että ammattitaitoa ei saa-
kaan käyttää.  Organisaatio oli vain yh-
tenä päivänä kieltänyt ammatti-ihmisiä 
tekemästä niitä töitä, joita he osasivat 
tehdä ja joita olivat aina tehneet.

Tästä kaventuneesta työnkuvasta 
seurasi, että kollegoiden määrä väheni. 
Hulluinta oli se, että hoidettavien hoi-
totarpeet olivat myös muuttuneet roi-
masti. Tietysti tarvittiin kaikkea entis-
täkin lääketieteellistä ja sairaanhoidol-
lista osaamista, mutta osastolla olevat 
potilaat tarvitsivat päivittäisissä toimis-
saan ja kuntoutuksessa myös aiempaa 
enemmän apua. Kaveria parityöskente-
lyyn ei kuitenkaan enää ollut, vaan työt 
piti tehdä yksin.

Kun luin tätä jäsenen tekstiä, mie-
tin, miten kauan pitää yhden ammat-
tikunnan taistella siitä, että saa tehdä 
koulutustaan vastaavaa työtä. Ja siitä, 
että työnantajat myös sen koulutuksen 
tuntevat. Tämä oli siis vain yksi kerto-
mus yhdeltä osastolta, mutta ikävä kyl-
lä näitä on paljon.

Jo muutaman vuoden olen seu-
rannut henkilöstösuunnitelmia. Niis-
sä todetaan, että kaikkien ammatilli-
nen osaaminen on otettava käyttöön. 
Silti edelleen on työpaikkoja, joissa ra-
joitetaan superilaisten osaamista. Tä-

N

Kuka määrittää, 
mitä saat tehdä?

PUHEENVUO RO

mä hukkaputki on nyt saatava tukittua. 
Tutkinnon tuomaa ammatillista osaa-
mista on kaikkien työnantajien hyö-
dynnettävä. Luulisi jopa, että se olisi 
kaikille ihan päivänselvää. Sotessa kaa-
vailtu kolmen miljardin säästötavoite 
on niin suuri raha, että kaikki keinot, 
jotka auttavat sen saavuttamisessa, olisi 
huomioitava. Kaikilla superilaisilla on 
toisen asteen sosiaali- terveydenhuol-
lon ja kasvatuksen ammatillinen tut-
kinto. Sitä on uudistettu ja kehitetty 
kouluttajien ja työnantajien kanssa yh-
teistyössä. Eli tutkinto vastaa juuri niitä 
ammattitaitovaatimuksia, joita nyt pe-
räänkuulutetaan. 

Kukaan ei ole kaiken oppinut am-
mattilainen koulusta tullessaan, mutta 
kun työpaikalla on eri-ikäisiä kollego-
ja, sanonta työ opettaa pitää paikkansa. 
Oletan, että tätä asiaa joudutaan vielä 
tahkoamaan, mutta nyt on myös mah-
dollista nostaa työpaikoilla ja työryh-
missä asiaa enemmän esille. Olkaamme 
ammattiylpeitä ammatillisesta osaami-
sestamme. Vaaditaan, että saamme teh-
dä niitä töitä, joihin olemme koulutus-
ta saaneet! Emme karsasta mitään työ-
tä, mutta emme myöskään hyväksy or-
ganisaation omia toimia, joissa superi-
laisten osaamista aliarvioidaan ja siksi 
toimet muutetaan.

Sotessa käsitellään nyt monia asioita 
hallintomallien lisäksi. Juuri nyt sote-
alueilla käydään eri projekti- ja työ-
ryhmissä kovaa mietintää, miten pal-
velut järjestetään. Käydään keskuste-
luja ja neuvotteluja siitä, mitä toimin-
not ovat, miten johdetaan, millaisilla 
johtajilla ja mitkä ovat eri ammattien 
työnkuvat. Tavoitteena on, että on lop-
puvuonna 2018 olisi kohtalaisen selvää, 
miten asioita hoidetaan. 

Näissä eri työryhmissä on myös su-
perilaisia, joiden työ on todella tärkeää. 

Puheenjohtaja Silja Paavola

Meidän on nostettava enemmän esil-
le superilaisten osaamista. Liitto tekee 
paljon, ja auttaa aina tarvittaessa, mut-
ta se ei riitä. Tarvitaan myös paikallis-
ta toimintaa ja edunvalvontaa. Yhdessä 
olemme enemmän!.

Terveisin,
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UUTISET
Esillä juuri nyt

SuPer näkee sote-uudistuksen valinnan-
vapausmallissa selviä riskejä kustannus-
ten kasvuun.

– Palveluiden tarjonnan kasvu lisää 
niiden kulutusta, ja tarjonta kasvaa, kun 
valinnanvapaus vuoden 2019 alussa laa-
jenee. Kustannukset nousevat myös sik-
si, että sote-palveluja tarjoavat yrityk-
set tarvitsevat voittonsa ja markkinoin-
tirahansa. 

– Lisäksi pelättävissä on, että yksi-
tyiset toimijat lähtevät kermankuorin-
taan, eli haalivat itselleen hyvätuloisia 
ja terveitä asiakkaita, jolloin niiden saa-
ma voitto muodostuu mahdollisimman 
suureksi, SuPerin kehittämisjohtaja Jus-
si Salo sanoo.

MUMMOT JA PITKÄAIKAISSAIRAAT 
EIVÄT MAHDU LISTOILLE
Kermankuorinnan mahdollistaa Salon 
mukaan se, että perustason sote-palve-
luiden rahoituksesta on valinnanvapaus-
mallissa suunniteltu pääosin kapitaatio-
pohjaista. Se tarkoittaa, että maakunnat 
maksaisivat alueellaan toimiville sote-
keskuksille korvauksen sen mukaan, 
kuinka suurta ihmismäärää ne hoitavat. 

Lausunnolla olevan lakiesitysluon-
noksen mukaan palveluntuottajien, 
sote-keskusten, saamasta korvauksesta 
80 prosenttia perustuisi niiden hoita-
man väestön määrään ja 20 prosenttia 
tehtyihin toimenpiteisiin. Kansalaiset 
valitsisivat haluamansa sote-keskuksen 
listautumalla sen asiakkaaksi.

Salo uskoo, että palveluntuottaja va-
littaisiin pitkälti tunteella, mainonnan 
houkuttamina: tavallinen sukankulut-

Yritykset tyhjentävät 
sote-pajatson

taja ei osaa vertailla eri toimijoiden tar-
joaman hoidon vaikuttavuutta.

– Jos ja kun yritykset haluavat opti-
moida voittonsa, niiden kannattaa ava-
ta listautuminen syksyllä 2018 netissä, 
ja markkinoida palvelujaan hyvätuloi-
sille, perusterveille ihmisille. Kun lis-
tat ovat täynnä, voidaan paljon palve-
luja käyttäville vanhuksille, pitkäaikais-
sairaille ja syrjäytyneille myydä ei-oota.

–  Tämän jälkeen yritys jää odotta-
maan maakunnalta tulevia korvauksia, 
ja jättää vakavammin sairaat potilaat 

pääosin maakunnan omistamien yri-
tysten hoidettaviksi. Täydellinen diili, 
suoranainen kultakaivos. Sitä voisi ver-
rata myös jackpotiin tai kotoisammin 
pajatson tyhjentämiseen: kolikoita sa-
taa laariin vähällä työllä.

OMAVALVONTA EI RIITÄ
Salo pitää kestämättömänä, että palve-
luntuottajien määrän kasvaessa valvon-
taa ollaan jopa höllentämässä nykyisestä. 
31. tammikuuta valmistuneen asiakkaan 

SuPerin Jussi Salo:

SuPer pelkää kermankuorinnan  
lähtevän käsistä. Myös  
olematon valvonta arveluttaa.

teksti minna seppä kuvitus joonas väänänen
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Tukipalvelujen 
hinnoissa suuria 
eroja kunnittain
Kunnat päättävät tukipalvelujen mak-
suista itsenäisesti, joten niissä on isoja 
eroja. Kotiin toimitetun aterian hinta 
on eri kunnissa 5–11 euroa, kauppapal-
velun kertamaksu on 3–20 euroa ja päi-
väkeskustoiminnan maksu 7–23 euroa 
kerralta. Lisäksi maksuja peritään muun 
muassa turvapalveluista ja vaatehuollos-
ta. Asiakasmaksukäytännöt muuttuvat 
sote-uudistuksen vuoksi, mikä parhaim-
millaan yhdenmukaistaa maksuja, mutta 
saattaa johtaa myös maksujen korotuk-
siin joissain kunnissa. Vaarana on, että 
korkea hinta estää palveluihin hakeutu-
misen ja eriarvoisuus palvelujen saami-
sessa kasvaa.

Yksityiset tuottavat 
lähes puolet 
palveluasumisesta
Ikääntyneiden tehostetussa palveluasu-
misessa olevista 48 prosenttia asui yk-
sityisten ylläpitämissä toimipaikois-
sa. Suurimman osan palveluista osta-
vat kunnat ostopalveluna asiakkailleen. 
Vuoden 2015 lopussa tehostetussa pal-
veluasumisessa asui 39 867 henkilöä. 
Asiakasmäärä nousi edellisestä vuodes-
ta seitsemän prosenttia. Ikääntyneiden 
ympärivuorokautinen hoiva järjeste-
tään yhä useammin laitoshoidon sijaan 
tehostettuna palveluasumisena. Laitos-
hoitoa annetaan terveyskeskusten vuo-
deosastoilla ja vanhainkodeissa. Vuoden 
2015 lopussa ikääntyneiden palveluita 
sai 11 prosenttia 65 vuotta täyttäneis-
tä, 22 prosenttia 75 vuotta täyttäneistä 
ja 44 prosenttia 85 vuotta täyttäneistä. 

IN
G

IM
A

G
E

valinnanvapautta koskevan lakiluonnok-
sen yleisperusteluosassa todetaan: 

”Hallinnollisen ohjauksen ja kontrol-
lin sijaan palveluja ohjaillaan sopimuk-
sin ja rahoituksella ja rahoitusjärjestel-
mään mahdollisesti liitettävin kannus-
tein. Sosiaali- ja terveydenhuollon lain-
säädön rinnalla joudutaan ottamaan 
huomioon yrityslainsäädännön asetta-
mat vaatimukset. 

On myös huomattava, että osa palve-
luntuottajista (maksu- ja asiakassetelipal-
velujen tuottajat, henkilökohtaisella bud-
jetilla toteutettavien palvelujen tuottajat) 
jäävät kokonaan maakunnan välittömän 
ohjauksen tavoittamattomiin. Maakun-
ta ei solmi niiden kanssa sopimuksia ei-

kä niihin sovelleta hyväksymismenettelyä, 
jossa maakunta voisi asettaa niiden toi-
mintaa koskevia ehtoja.

Lähtökohtaoletuksena on, että palve-
lujen tuottajat toimivat ’oikein’ ilman 
maakunnan välitöntä ohjaustakin. Täs-
tä seuraa huomattavia vaatimuksia pal-
velujen käyttäjien vastuulle ja valppau-
delle ja kyvylle reagoida oikea-aikaisesti 
palveluissa esiintyviin ongelmiin.”

– On todella huolestuttavaa, että pal-
veluntuottajien oletetaan valvovan itse 
itseään. Jos samaa logiikkaa noudatet-
taisiin tieliikenteen nopeusvalvonnassa, 
jäisi niin ylinopeuden toteaminen kuin 
sakon maksaminenkin yksittäisen autoi-
lijan omantunnon varaan..

Hallituksen esitysluonnos laiksi 
asiakkaan valinnanvapaudesta so-
siaali- ja terveyspalveluissa on lau-
suntokierroksella 28. maaliskuuta 
asti. SuPer nostaa tulevassa lausun-
nossaan esiin esimerkiksi seuraavia 
näkökulmia:

Säästöt ovat epävarmoja. Syy-
nä tähän on muun muassa sote-
keskuksen portinvartijan rooli: pe-
rusterveydenhuollon lääkäri on sitä 
tuottavampi työnantajalleen, eli yri-
tykselle, mitä enemmän hän kirjoit-
taa lähetteitä julkisin varoin tuotet-
tuun erikoissairaanhoitoon.

Palveluintegraatio on haasta-
vaa, sillä monituottajamallissa pal-
velutuotanto ei ole suoraan hallin-
nollisen ohjauksen piirissä. Valvon-
nan puute on johtanut kielteisiin 
kokemuksiin esimerkiksi Islannissa.

Maaseudun palvelut näivetty-
vät. Pieniin, suurempien kaupun-
kien läheisyydessä sijaitseviin taaja-
miin, joissa on 20 000 asukasta tai 
vähemmän, ei jää yrityksiä kiinnos-

tavaa asiakaspohjaa, kun osa asuk-
kaista valitsee isomman kaupungin 
houkuttelevammat palvelut. Pie-
niin kuntiin jää yksi, palveluiltaan 
niukka julkinen sote-keskus.

Tietojärjestelmien yhtenäistä-
minen kestää. Isot ICT-hankkeet 
maksavat ja vievät aikaa. Kun hyödyt 
ovat epävarmoja, kannattaako rahaa 
polttaa ja tietoturvaa vaarantaa? 

Kansalaisten eriarvoisuus voi 
kasvaa. Valinnanvapaus kannustaa 
palveluiden tuottajia erilaistamaan 
palvelujaan. Riskinä on, että pal-
velut jakautuvat hyvin ja huonosti 
pärjäävien palveluihin.

Henkilöstön asema heikkenee. 
Liikkeenluovutuksen periaatteet 
suojaavat työntekijöitä siirtymä-
vaiheessa, mutta eivät myöhempiä 
yt-kierroksia vastaan. Kilpailutilan-
ne lisää työsuhteiden epävarmuut-
ta ja painetta siirtymisestä ehdoil-
taan heikompiin työehtosopimuk-
siin. Työttömyys kasvaa, ja ostovoi-
ma pienenee työssäkäyvilläkin.

Epävarmuutta ja haasteita

ON TODELLA HUOLESTUTTAVAA, 
ETTÄ PALVELUNTUOTTAJIEN OLETETAAN 

VALVOVAN ITSE ITSEÄÄN.
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UUTISET
Esillä juuri nyt

KOLME ORGANISAATIOTA YHTEEN
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä muodostettiin 
kolmesta organisaatiosta: 

• Päijät-Hämeen sotekuntayhtymä: Hartola, Iitti, Ori-
mattila, Myrskylä, Pukkila, Sysmä ja Nastola, nykyi-
sin osa Lahtea, sekä Päijät-Hämeen keskussairaala.

• Peruspalvelukeskus Oiva: Asikkala, Hollola, Kärkölä 
ja Padasjoki.

• Lahden kaupungin sote-palvelut.

• Sysmä jäi kokonaisuudesta pois ulkoistaessaan 
sote-palvelut vuoden alusta.

Päijät-Häme luottaa 
kuntayhtymään
teksti minna seppä

Haussa on rakenne, joka toimisi maakuntapohjaisessa 
sote-mallissakin.

Päijät-Hämeessä aloitti vuodenvaihteessa uusi, liki 8 000 työn-
tekijän sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kuntayhtymä. 
Hyvinvointiyhtymä jakautuu neljään eri toimialaan: terveys- 
ja sairaanhoitopalvelut, ikääntyneiden palvelut ja kuntoutus, 
perhe- ja sosiaalipalvelut sekä strategia- ja tukipalvelut. Lisäksi 
kuntayhtymään kuuluvat ympäristöterveyskeskus sekä sosiaa-
lialan osaamiskeskus, Verso-liikelaitos ja laboratorioliikelaitos.

Tavoitteina ovat hoidon laadun ylläpito ja kustannussäästöt.
– Toimintoja järjestelemällä päästään isompiin yksiköihin, 

joissa voidaan tehdä nykyistä enemmän moniammatillista yh-
teistyötä, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän superilai-
nen pääluottamusmies Tuula Nieminen sanoo.

Säästötavoite on tänä vuonna 19 miljoonaa euroa, noin 
kolme prosenttia kuntayhtymän koko budjetista. 

ERIKOISLÄÄKÄREITÄ TERVEYSASEMILLA
Yksi esimerkki kuntayhtymän kehityshankkeista on maalis-
kuun loppuun mennessä toteutettava vuodeosastouudistus: 
neljästä maalaiskunnasta lakkautetaan terveyskeskusten vuo-
deosastot, joiden toiminta keskitetään Lahteen, Hollolaan ja 
Orimattilaan. Myös vanhainkodit lakkautetaan. Niiden po-
tilaat siirretään palveluasumisyksiköihin, joiden paikoista osa 
ostetaan yksityisiltä toimijoilta.

– On hienoa, että halutaan pois liiasta laitosvaltaisuudesta, 
mutta sen pitää merkitä myös satsauksia kotihoitoon ja koti-
sairaalaan. Kotihoito toimii jo nyt äärirajoilla.

Päijät-Hämeessä on kehitetty erikoissairaanhoidon ja pe-
rusterveydenhuollon integraatiota vuodesta 2007, jolloin Päi-
jät-Hämeen sotekuntayhtymiä perustettiin.

– Meillä on esimerkiksi aluekardiologin virka. Aluekardio-
logi muun muassa toimii oman erikoisalansa perusterveyden-
huoltoon jalkautuvana opetus-, konsultaatio-  ja hoitoketjuista 
vastaavana lääkärinä ja tekee samalla osan työpanoksestaan 
erikoissairaanhoidossa.

YHTENÄISTETTÄVÄÄ RIITTÄÄ
Nykyinen kuntayhtymä on toiminnassa vuoden 2018 lop-
puun, jonka jälkeen Päijät-Hämeessäkin siirryttäneen maa-
kuntamalliin.

– Ideaalitilanteessa siirretään nykyinen kuntayhtymära-
kenne maakunnan alle, ja liitetään siihen Heinola. Henkilös-
tön pelkona ovat mahdolliset yhtiöittämiset.

Hyvinvointiyhtymän käynnistys on ollut haasteellista tiu-
kan viiden kuukauden aikataulun vuoksi. 

– Pakko kuitenkin ajatella, että tämä on myös mahdolli-
suus uudistaa vanhoja käytänteitä.

Uuden yhtymän henkilöstölinjauksia työstävällä työryh-
mällä on paljon tehtävää alkaen uusista ohjeista, jotka koske-
vat muun muassa sairauspoissaoloja ja työaikaa. Lisäksi val-
misteltavana ovat esimerkiksi palkkaharmonisaation ja työn 
vaativuuden arvioinnin aikataulu, palkitsemiskäytäntöjen yh-
tenäistäminen, varahenkilöstöä ja keikkailua koskevat linjauk- 
set sekä työaikamuotojen yhtenäistäminen. .

– On luvattu, että kenenkään palkka ei muutoksessa piene-
ne, mutta uusiin työntekijöihin harmonisaatio vaikuttaa,  
Tuula Nieminen sanoo.
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Raskas vuorotyö 
saattaa heikentää 
naisen hedelmällisyyttä
Naisen hedelmällisyyteen saattaa tuo-
reen tutkimuksen mukaan vaikuttaa 
myös se, millaista työtä hän tekee. Tulos-
ten perusteella haitallisia vaikutuksia ha-
vaitaan naisilla, jotka tekevät vuorotyötä 
tai nostelevat raskaita kuormia. Tulosten 
perusteella raskasta fyysistä työtä tekevi-
en munasarjoissa oli 9–14 prosenttia vä-
hemmän antraalisia munarakkuloita se-
kä kypsiä munasoluja. Tämä havaittiin 
verrattuna fyysisesti kevyttä työtä teke-
viin ja oli erityisen selvää ylipainoisilla 
ja lihavilla sekä yli 37-vuotiailla naisilla. 
Samanlainen yhteys havaittiin vuorotyö-
tä tekevillä. Suomessa noin 15 prosent-
tia pareista kärsii tahattomasta lapsetto-
muudesta jossain vaiheessa elämäänsä. 

35 000 käyttää 
viikoittain kannabista
Huumekyselyn 2014 tietojen mukaan 
kannabista oli käyttänyt vuoden aika-
na 240 000 suomalaista, mikä on kak-
sinkertainen määrä kymmenen vuotta 
aiempaan verrattuna. Myös viikoittain 
käyttävien määrä kaksinkertaistui vuo-
desta 2004 vuoteen 2014, jolloin heitä 
oli 35 000. Sen sijaan päivittäin käyt-
tävien määrä on pysynyt vakaana noin 
5 000–6 000 suomalaisessa. Lääkkeeksi 
enimmäkseen tai yksinomaan käyttäviä 
on joitakin tuhansia. 
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SUPER MUISTUTTAA NÄISTÄ ASIOISTA KUNTAVAALEISSA

• Oikeus hyviin palveluihin

• Koulutettu henkilökunta

• Riittävä määrä hoitajia

• Työntekijöiden hyvinvointi kuntoon

• Hoitajan osaaminen käyttöön

• Arvokas vanhuus kaikille

• Pienet ryhmäkoot varhaiskasvatukseen

• Puhdas sisäilma on perusoikeus.

Kuntavaaleissa  
päätetään myös  
hoitajien työpaikoista
teksti jukka järvelä

Kenet haluat tekemään sote-pää-
töksiä? Tähän voit vaikuttaa äänes-
tämällä kuntavaaleissa.

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ko-
rostaa kuntavaalien tärkeyttä kaikille su-
perilaisille. 

Vaaleissa valitaan henkilöitä, jot-
ka päättävät superilaisten tulevista työ-
olosuhteista. Valtuuston koostumuksel-
la on vaikutusta siihen, miten kunnassa 
viedään sotea eteenpäin vuosina 2018–
2019. Vuonna 2019 sote alkaa toimia 
maakuntatasolla, jossa päättäjinä toimii 
myös nyt valittavia kuntavaltuutettuja.

– Nyt valittavat valtuutetut mietti-
vät kahden vuoden ajan, miten sote to-
teutuu paikallistasolla. He valitsevat ne 
paikat, joissa sairaat, vanhukset, lapset, 
mielenterveyspotilaat ja muut hoide-
taan. He päättävät osaltaan, missä me 
superilaiset työskentelemme.

Paavolan mukaan jokaisen superi-
laisen kannattaa äänestyspäätöstä teh-
dessään miettiä, miten oman alueen 
poliitikot vievät eri toimialojen asioi-
ta eteenpäin.

– Jos ei tiedä jonkun ehdokkaan kan-
taa asioihin, sitä kannattaa kysyä suo-
raan. Miten ehdokas aikoo viedä asioita 

eteenpäin? Miten hän saa viestinsä peril-
le puolueessaan? Kannattaa mennä ja ti-
vata vastauksia toreilta ja turuilta. 

LIITTO ON YHTEYDESSÄ 
EDUSKUNTAPUOLUEISIIN
SuPer nostaa vaalien alla esiin useita tär-
keitä teemoja. Niihin voi perehtyä tar-
kemmin alla olevan linkin kautta. Se 
johtaa liiton omille kuntavaalisivuille.

Vaalisivuilla annetaan tuleville päät-
täjille rahallisia esimerkkejä siitä, miten 
asiat pitäisi järjestää. SuPer esimerkiksi 
haluaa, että kunnissa aletaan tosissaan 
miettiä, miksi koulutettu lähihoitaja on 
kunnille edullisempi ja parempi hoita-
ja kuin kouluttamaton hoitotyöläinen.

Vaalien alla SuPer tapaa kaikkien edus-
kuntapuolueiden edustajat. Puolueil- 
le viedään vahva viesti siitä, että vääräs-
sä paikassa tehty säästöpäätös tulee lo-
pulta monin tavoin kalliiksi.

SuPerin vaikuttaminen ei jää pelkäs-
tään vaalihuumaan. Liitto järjestää vuo-
den aikana keskusteluiltoja isoissa kau-
pungeissa. Niihin kutsutaan sote-vai-
kuttajia, tieteen tekijöitä ja muita asian- 
tuntijoita pohtimaan soten tuomia on-
gelmia..

tutustu superin omiin 
vaalisivuihin
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Esillä juuri nyt

FAKTAA

• Vuonna 2015 työikäisiä lähihoitajia oli 124 257.

• Lähihoitajia valmistuu vuosittain noin 8000.

• Noin seitsemän prosenttia opiskelijoista  
keskeyttää opintonsa. 

SuPer on odottavalla kannalla

Soveltuvuuskokeista
päätös syksyllä
teksti minna lyhty

SuPer on eturintamassa vaatinut karsivien soveltu-
vuuskokeiden palauttamista lähihoitajakoulutukseen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä kerrotaan, että pääsy- 
ja soveltuvuuskokeista tehdään päätös ensi syksynä. 

SuPer ja kolme muuta ammattiliittoa, Valvira ja monet oppi-
laitokset vaativat karsivien soveltuvuuskokeiden palauttamis-
ta lähihoitajakoulutukseen. Toivoa vaatimuksen läpimenos-
ta on, sillä ammatillista koulutusta uudistetaan parhaillaan. 

– Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kevään aika-
na asetuksen ammatillisen koulutuksen opiskelijaksi ottami-
sesta. Asetus on tarkoitus saada lausuntokierrokselle kevään 
aikana, ja se vahvistetaan syksyllä 2017. Uusia valintaperus-
teita olisi tarkoitus soveltaa syksyllä 2018 alkavaan koulutuk-
seen, kertoo opetusneuvos Anne Mårtensson opetus- ja kult-
tuuriministeriöstä.

Poliittisten päättäjien joukossa on soveltuvuuskokeiden 
puolesta puhujia. Kansanedustaja Sari Sarkomaa pitää välttä-
mättömänä, että sosiaali- ja terveysalan koulutukseen kehite-
tään kansalliset ja yhteismitalliset soveltuvuuskokeet. 

– Sosiaali- ja terveysalalla potilas- ja asiakasturvallisuus on 
tärkeä osa korkealaatuisia palveluita, sillä niissä ollaan välittö-
mässä vastuussa ihmisen terveydestä ja turvallisuudesta. Alalle 
hakeutuvien soveltuvuus tulee siksi arvioida ja testata jo en-
nen opintojen alkamista, Sarkomaa sanoo helmikuun alussa 
julkaistussa tiedotteessaan.

SuPer on puhunut pitkään karsivien soveltuvuuskokeiden 
palauttamisen puolesta. Nykyään osa oppilaitoksista järjestää 
soveltuvuuskokeita, mutta ne eivät saa olla karsivia. Kokeesta 
voi saada vain lisäpisteitä. 

– Aukottomia testejä ei ole, mutta täysin soveltumatto-
mat tulevat ilmi opettajan haastattelussa. Opettaja näkee, on-
ko hakijalla kykyä ja halukkuutta alalle, puheenjohtaja Silja 
Paavola sanoo.

ARMOSTA LÄPI
Alalle soveltumattomien opiskelijoiden ohjaaminen kuormit-
taa suuresti työssä olevia hoitajia. 

– Opiskelija saattaa tarvita työssäoppimisjaksolla kädes-
tä pitäen ohjaamista. Se kuormittaa koko työyhteisöä. Kun 
ei ole työhön tarvittavaa soveltuvuutta, työssäoppimisjaksot 
ovat myös opiskelijalle valtavan raskaita, Paavola sanoo.

Osa alalle soveltumattomista lopettaa itse opinnot. Paavo-

lan mukaan olisi järkevämpää, jos opiskelija olisi ohjattu alun 
pitäen hänelle sopivammalle alalle. 

– Riskinä on, että keskeyttänyt opiskelija jää tuuliajolle. 
Koulutuksen keskeyttäminen tulee myös kalliiksi.

Jotkut soveltumattomista valmistuvat, mutta he eivät kos-
kaan hakeudu alan töihin. Jos opiskelumotivaatio on ollut 
heikko, arvosanoilla ei pääse korkeamman tason jatko-opin-
toihin. Toiset tulevat työelämään vajavaisilla taidoilla.

– Koulutuksen järjestäjät päästävät opiskelijoita armosta 
läpi. Valmistuvien opiskelijoiden määrä vaikuttaa oppilaitok-
seen saamaan rahoitukseen. 

Paavola korostaa sitä, että opiskelijan pitää saavuttaa opin-
tojen aikana ymmärrys siitä, että potilas- tai asiakasturval-
lisuus on aina ykkösprioriteetti. Jos sitä ei saavuteta, alal-
la työskentelee hoitajia, joiden potilaaksi ei toivoisi kenen-
kään joutuvan. 

– Kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta lähihoitajan työ on 
tietyllä tavalla kutsumusammatti. Se ei kuitenkaan tarkoita 
sitä, että työtä tehdään vain lämpimällä sydämellä ja almujen 
kera. Tässä ammatissa tarvitaan ammattitaitoa, joka edellyt-
tää laadukasta koulutusta. Työ vaatii tiettyjä luonteenpiirtei-
tä ja oppimiskykyä. Lähihoitajaksi ei kykene kuka tahansa..
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Suomalaisten 
terveydestä 
suurtutkimus
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, 
on käynnistänyt kansallisen FinTerveys 
2017 -tutkimuksen, jolla selvitetään 
terveyden ja hyvinvoinnin koko kirjoa 
Helsingistä Utsjoelle. Tutkimukseen on 
kutsuttu satunnaisotannalla 10 000 yli 
18-vuotiasta Suomessa asuvaa henki-
löä. Tutkimusryhmät kiertävät 50 paik-
kakunnalla eri puolilla Suomea kevään 
aikana. FinTerveys-tutkimukseen sisäl-
tyy terveystarkastus ja kyselylomakkei-
ta. Osa kutsutuista on valittu myös ra-
vintohaastatteluun tai liikunta- ja uni-
mittauksiin. Tutkittavat saavat kaikki it-
seään koskevat tutkimustulokset.

 
 
 
 

Alle kolmivuotias 
loukkaantuu 
usein kotona
Alle kolmivuotiaiden lasten vakavista, 
sairaalan vuodehoitoon johtaneista tapa-
turmista yli 70 prosenttia tapahtuu ko-
tona. Kaikkiaan noin 1600 alle koulu-
ikäistä lasta joutuu kotitapaturman joh-
dosta sairaalahoitoon joka vuosi. Kotona 
tapahtuu myös vakavia tapaturmia, joi-
den seurauksena menehtyy joka vuosi 
keskimäärin viisi alle seitsemänvuotias- 
ta lasta. Alle kouluikäisten tapaturma-
kuolemien syynä on tavallisimmin lii-
kenneonnettomuus, hukkuminen tai 
tukehtuminen. Sairaalan vuodeosasto-
hoitoon johtavissa tapaturmissa syynä 
on yleisimmin kaatuminen tai putoami-
nen, liikenneonnettomuus, myrkytys tai 
törmääminen.
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Eläkkeelle keskimäärin 
61,1-vuotiaana
Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan 
suomalaiset jäivät työeläkkeelle viime 
vuonna keskimäärin 61,1-vuotiaana. 
Luku oli sama myös vuonna 2015. 

Työeläkkeelle siirtyneiden määrä 
nousi viime vuonna 76 000 henkilöön, 
joista kolme neljästä jäi vanhuuseläk-
keelle.

Eläkkeellesiirtymisiän pitkä nousu-
johteinen suunta taittui toissa vuon-
na. Viime vuonna tilanne pysyi odo-
tetusti ennallaan. Vuoden 2005 eläke-
uudistuksen lakimuutokset, kuten var-
haiseläkereittien karsiminen, eivät enää 
nosta eläkkeellesiirtymisikää. Samalla 
pitkä taantuma on nostanut eläkeha-
lukkuutta, kun työmahdollisuudet ovat 
vähentyneet.

Uudistuksen lisäksi eläkkeelle siirty-
mistä on myöhentänyt työikäisten pa-

rantunut terveys ja työkyky. Työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on 
laskenut neljänneksen vuodesta 2008. 
Nyt tämä kehitys näyttää ainakin tois-
taiseksi pysähtyneen.

Muutaman viime vuoden aikana 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden 
määrä on vakiintunut vajaaseen 19 000 
henkilöön..

Lasten syöpien hoito-
tulokset parantuneet
Lapsuusiän syövän hoito on yksi mo-
dernin lääketieteen suurista menestys-
tarinoista. Pahanlaatuisesta sairaudesta 
pysyvästi paranevien osuus on neljäs-
sä vuosikymmenessä noussut noin 85 
prosenttiin. 

Monissa lasten syöpätyypeissä pys-
tytään Suomessa tänä päivänä paranta-
maan lähes kaikki potilaat.

Lasten syövät ovat harvinaisia. Vuo-
sittain Suomessa noin 150 lasta sairas-
tuu syöpään. Kolmasosa heistä hoide-
taan Hyksissä Helsingissä. 

Helsingin Lastenklinikan lasten syö-
vän hoitotulokset kuuluvat maailman 
parhaan 10 prosentin joukkoon. Suu-
rin syy hoitotulosten korkeaan tasoon 
on vuosikymmeniä jatkunut tiivis poh-

joismainen ja kansainvälinen tutkimus- 
ja hoito-ohjelmayhteistyö. Syövän lääke-
hoidon, tukihoitojen sekä säde- ja leik-
kaushoidon kehittyminen ovat myös pa-
rantaneet hoitotuloksia 1980-luvulta al-
kaen..



12  SUPER 3 /2017 

MAALISKUUN LYHYET
Koonnut Jukka Järvelä

Tupakoinnin aiheut-
tamat sairaudet ja 
niiden hoitaminen 
syövät kuusi pro-
senttia maailman 
terveydenhuoltoon 
käytettävistä varoista.

Astma voi parantua itsestään
Jopa kolmannes aikuisilla todettavista astmoista joko paranee 
itsestään tai perustuu virheelliseen diagnoosiin. Havainto ko-
rostaa kattavien ja perusteellisten tutkimusten merkitystä diag-
noosia tehtäessä. Tutkijat uskovat, että monilla 
astma oli parantunut itsestään, mutta osa 
oli todennäköisesti saanut alun perinkin 
virheellisen diagnoosin. Astman para- 
neminen on suhteellisen yleistä lap-
silla, ja heistä noin puolet on oireet-
tomia jo murrosiässä. Osan oireet 
kuitenkin palaavat aikuisiässä. Arviol-
ta joka kymmenes suomalaisaikuinen 
sairastaa astmaa. 

                                                 duodecim

Joka kolmas yli 
65-vuotias kaatuu 
vähintään kerran 
vuodessa.

Älä syö lakritsia raskaana
Suuria määriä lakritsia raskauden aikana syövät saattavat asettaa lapsen-
sa alttiiksi monenlaisille haittavaikutuksille, suomalaistutkimus vahvistaa. 
Lakritsia syöneiden lapset olivat 13-vuotiaina keskimäärin neljä senttiä pi-
dempiä ja kahdeksan kiloa painavampia kuin lakritsittomien lapset. Lakritsi- 
lasten tulokset olivat hieman heikompia älykkyys-, muisti- ja kielitesteis-
sä. Lakritsin syöminen lisää äitien verenpainetta ja keskenmenon vaaraa.

duodecim

Syö pohjoismaisittain!
Pohjoismainen ruokavalio auttaa vält-
tymään aivoinfarktilta. Tanskalaistutki-
muksen mukaan monet Pohjoismais-
sa perinteiset ruoka-aineet voivat pie-
nentää ainakin riskiä sairastua aivoin-
farkteihin. Ruokavaliomme keskeisiksi 
piirteiksi määriteltiin kala, kaurapuuro, 
ruisleipä, juurekset, kaali sekä omenat 
ja päärynät. Myös marjat ja rypsiöljy 
kuuluvat ryhmään.

duodecim
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MITÄ MIELTÄ
Vastaus kuukauden kysymykseen.

Vanhemmat eivät täysin ymmärrä, 
että lapsia voi todella kuolla sairauk- 
siin, jotka pidetään kurissa rokotuk-
silla.”

neuvolatoiminnan vastuulääkäri
anu mähönen

mediuutiset 10.2.2017

Tulossa olevan migreenin metsäs-
tyksestä onkin muovautunut ”har-
rastukseni”. Jokainen rauhallinen ja 
hiljainen hetki tiivistyy kysymykseen 

”onko pää pipi”. Siis jokainen!”
migreenipoikaansa hoitava

heli koskimäki
päänsärky 1/2017

Liitto oli anta-
nut ohjeet am-
mattiosastoil-
le ja esityksen 
työnantajille, 
että kaikkien 
apuhoitajien 
virkanimike 
muutettaisiin 
perushoita-

jaksi. Myös työnantajajärjestö oli lu-
pautunut lähettämään tämän viestin 
kentälleen. Nimikemuutoksen hetkel-
lä liitto teki jäsentutkimuksen: Yli 70 
prosenttia jäsenistä oli alle 40-vuo-
tiaita. Miehiä jäsenistöstä oli vajaa 
prosentti. Työttömänä oli kolme pro-
senttia kyselyyn vastanneesta noin 
tuhannesta henkilöstä.

”70 prosenttia jäsenistä toivoo, että 
Perushoitaja-lehdessä käsitellään 
nykyistä enemmän ammatillisia asioita.”

perushoitaja 3/1987

muut lehdet

30 vuotta sitten

Voitko syödä rauhassa työssäsi?
helmikuun kysymys oli:

• Työvuoroon on merkitty 
ruokatauko ja itse huolehdin, 
että se tulee pidettyä.

• Lähden ruokalaan syömään. 

• Ruokailut on porrastettu. Toimii 
hyvin. 

• Yöllä on yleensä rauhallisia 
hetkiä.

• Syömme vuorotellen.

30%

70%
EN

• Pomo tulee kahvihuoneeseen 
aina puhumaan työasioita, kun 
haluaisin hetken vaan olla ja 
syödä evääni rauhassa.

• Asiakkaat ovat samassa tilassa 
ja himoavat eväitäni, vaikka ovat 
juuri syöneet itse.

• Kotihoidossa ruokailuaika 
on liukuva, useimmiten 
jää joko pikaiseen eväiden 
haukkaamiseen tai kokonaan.

• Meillä puolen tunnin ruokatunti, 
mutta ruokailuhuoneessa 
puhutaan koko ajan työasioita.

• Useimmiten ruokailu tapahtuu 
vain jossakin sopivassa välissä 
ja koko ajan pitää olla valmiina 
vastaamaan asukkaiden 
tarpeisiin.

• Soittokellot soivat ja omaiset 
tulevat juttelemaan meille tauolla.

• Olen töissä päiväkodissa. 
Ruokailu on opetuksellinen 
tilanne. Ruokataukoa ei ole.

maaliskuun kysymys löytyy superin nettisivuilta kohdasta 
super-lehti. Kaikkien maaliskuun 15. päivään mennessä vastan-
neiden kesken arvotaan super-lehden kätevä aamiaistarjotin. 
helmikuussa sen voitti laura eeva eurajoelta. onnittelut!
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Lahjaksi syntyi

Leenan supersinappia
teksti marjo sajantola kuvat pauli järviluoto  

LÄHI- JA PERUSRUOKAA
superilaiseen makuun

Pitkän perushoitajan uran tehnyt Leena Laasonen opiskeli sairaanhoitajaksi.  
Työn ohessa opiskelu vaatii sinapinvahvaa motivaatiota. Hän jakaakin nyt  

lukijoille perussinapista ohjeen, joka motivoi kokkailemaan.

iskoni perhe Vantaalla valmisti usein sinappia. 
He toivat sitä tuliaisiksi tänne maalle Pohjois-
Karjalaan. Päätin kokeilla, onnistuisiko valmis-
tus minultakin. No onnistuihan se! Joulun aikaan 
annoin sinappia myös ystäville sekä vein työpai-
kallekin maistiaisia. Kovasti siihen ihastuivat ja 

aikovat itsekin kokeilla valmistusta, perushoitaja ja sairaan-
hoitaja Leena Laasonen muistelee.

Hänellä on paljon mukavia muistoja myös superilaisuu-
desta. Tammikuussa tuli 30 vuotta täyteen siitä, kun hän liit-
tyi liiton opiskelijajäseneksi. 

– Vastavalmistuneena lähdin mukaan ammattiosaston toi-
mintaan, ja se osoittautui tosi mielenkiintoiseksi. Sain osallis-
tua paikalliseen päätöksentekoon, ja pääsin SuPer-liiton jär-
jestämiin koulutuksiin. Haluankin kannus-
taa kaikkia mukaan toimintaan, sillä aktiivi-
jäsen voi vaikuttaa!

Viisitoista vuotta sitten Leena otti vastaan 
ammattiosaston rahastonhoitajan vastuulli-
sen pestin. Hän tunnustaa, ettei tosin tien-
nyt silloin tehtävästä juuri mitään, mutta liit-
to koulutti hänet tehtävän tasalle. 

Perushoitajaksi valmistuttuaan Leena 
työskenteli vuoden Liperin kunnan varahen-
kilöstössä. Kotiosasto hänellä oli vuodeosas-
to, mutta hän kiersi niin vastaanotolla kuin kotisairaanhoi-
dossakin. Keväällä 1989 hän sai vakituisen paikan terveyskes-
kuksen akuutilta vuodeosastolta. 

Aikoinaan akuuttiosaston perushoitaja lähti aina mukaan 
ambulanssihälytyksiin. Sittemmin työ siirtyi pelastuslaitoksen 
alaiseksi. Leena kertoo saaneensa hälytystehtävistä valtavasti 
kokemusta ja lisää ammattitaitoa, josta on edelleenkin hyötyä 
osastotyössä. Monipuolisuus työssä auttaa näkemään asioita 

S
eri näkökulmista moniammatillisesti, joten hän suosittelee 
työkiertoakin lämpimästi.

– Liperin terveyskeskussairaalassa meillä on ollut aina 
mahdollisuus työkiertoon. Olen ollut vakituisena työnteki-
jänäkin työkierrossa kotisairaanhoidossa ja vastaanotolla. 

Jatko-opiskelu oli ollut vuosia Leenan haaveena, ja lasten 
vartuttua hän sai mahdollisuuden toteuttaa unelmansa sai-
raanhoitajaopinnoista. 

– Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa alkoi moni-
muoto-opetus, joka sopi minulle, sillä minulla ei ollut mah-
dollisuutta jäädä pois perushoitajan työstä. Valmistuin joulu-
kuussa 2013 ja hain vapautuneeseen sairaanhoitajan toimeen 
tänne samalle terveyskeskuksen akuutille vuodeosastolle. 

Yhden opiskeluun kuuluneen harjoittelujakson Leena Laa-
sonen teki Espanjan Fuengirolassa. Hän ha-
lusi suorittaa gerontologisen harjoittelun ul-
komailla, koska hänellä oli jo runsaasti koke-
musta suomalaisesta vanhustyöstä.

– Ihmiset ovat ihmisiä kaikkialla, mut-
ta käytännöissä eroavuuksia löytyi. Perheen 
rooli on tärkeä Espanjassa: omaiset ovat pal-
jon enemmän mukana hoitotyössä ja jos sai-
raalaan joutuu, he käyvät syöttämässä, mutta 
jopa kääntämässä ja kuivittamassa. 

Leena jatkaa, ettei opiskelu työn ohessa 
ole helppoa. Hän kiittää esimiestään ja työtovereitaan saa-
mastaan tuesta. Lisäksi motivaation opiskeluun on oltava val-
tavan suuri.

– On oltava vakuuttunut, että juuri tätä haluaa. Kirjallisia 
töitä ja tenttejä on paljon. Vapaa-aika menee opiskeluun ja 
lomista säästin harjoitteluita varten. Se oli melkoista junailua 
se kolme ja puoli vuotta, mutta jatko-opintojakin olen har-
kinnut, hän nauraa..

VASTAVALMISTUNEENA 
LÄHDIN MUKAAN 

AMMATTIOSASTON 
TOIMINTAAN, JA SE 
OSOITTAUTUI TOSI 

MIELENKIINTOISEKSI.
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• 1 dl siivilöityä sinappijauhetta 

• 1 dl sokeria 

• 1 dl kermaa tai ruokakermaa 

• 1 kananmuna 
  

Laita aineet kattilaan ja sekoita, mutta älä vatkaa. 
Nosta levylle ja hämmennä pohjasta asti koko ajan, 
kunnes kiehua pulpahtaa. Valmis purkitettavaksi. Vau-
vanruokapurkit ovat sopivan kokoisia. 

Sinapin voit halutessasi maustaa esimerkiksi ruoka-
lusikallisella konjakkia tai valkosipulilla, mutta tämä 
on tällaisenaan ihan hyvä perussinappi. Sinappijauhe 
kannattaa siivilöidä paakkuuntumisen estämiseksi.
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L

teksti ja kuvat jukka järvelä

HENKIVARTIJA

Toisen ihmisen elämän jatkumisesta huoleh-
timinen on töistä arvokkainta. Topias Lind-
holm viihtyy tehtävässään vastuun takia. 
Hän toimii hengityshalvauspotilaan hoitajana 
tämän kotona.

ähihoitaja Topias Lindholm istuu hoidettavansa ko-
din yhteen huoneeseen rakennetussa toimistossa. 
Hän hörppää energiajuomaa ja katsoo silmiin:

– En usko, että lähihoitajalle löytyy mistään yhtä 
vastuullista työpaikkaa kuin tämä. Minä viihdyn. Työ 
olisi tylsää, jos ei olisi vastuuta. Työssäni joudun poh-

timaan menneitä ja tulevia tapahtumia ja käymään asioita lä-
pi mielessäni koko ajan.

Lähihoitaja Topias Lindholm vastaa 
hengityshalvauspotilas Viki Vehviläisen elämästä

Topias on oppinut reagoimaan pieniinkin hoidettavansa 
äännähdyksiin ja laitteiden tuottamiin hälytyspiippauksiin. 
Jos hän ei ole potilaansa huoneessa, koko ajan auki oleva ra-
dioyhteys hoitohuoneeseen välittää äänet ja kutsut.

SÄHKÖINEN MAAILMA
Helsingin Puistolan omakotialueella on alkamassa aurinkoi-
nen pakkaspäivä. Hengityshalvauspotilas Viki Vehviläinen 
herää kohta kamarissaan. Topias odottelee ja valmistautuu 
aamuvuoroonsa toimistohuoneessa.

Isänsä kanssa samassa talossa asuvan Vikin ympärivuoro-
kautiseen hoitotiimiin kuuluu viisi hoitajaa. Joku on aina pai-
kalla. Topias tekee työvuoroja myös muutaman muun hen-
gityshalvaustapotilaan luona ja ryhmäkodissakin, mutta pää-
työ löytyy Vikin kotoa.

16  SUPER 3 /2017 



SUPER 3 /2017  17 

Topias Lindholm aloittaa aamu-
toimia Viki Vehviläisen vuoteen 
äärellä. Oikealla häärii ohjattavana 
oleva opiskelija Deeqo Boor.
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– Viki pystyy puhumaan. Se helpottaa työtä.
Viki pystyy myös ohjaamaan suullaan sähköpyörätuolia se-

kä tablettitietokoneen avulla kotinsa sähkölaitteita. Pöytätie-
tokonekin pysyy hallinnassa suuhiiren avulla. Suu ja silmät 
toimivat, muut lihakset eivät. Kyseessä on Duchennen lihas-
dystrofia. Tästä lihasrappeumasairaudesta kärsivillä on usein 
myös sydänvikaa.

AMMATILLISUUS SÄILYY
Topias selvittää edellisen yön ja parin viime päivän tapahtu-
mat tietokoneen potilasjärjestelmästä. Limanpoistoja, ravin-
toa, vettä, asentohoitoa, aamutoimia, iltatoimia. Ei mitään 
tavallisuudesta poikkeavaa. Yövuorot kuluvat pääosin varalla 
olossa. Mutta paikalla on oltava silloinkin. Jos jotain tapah-
tuu, vaihtoehtoja ei ole.

Yövuoron aluksi tarkistetaan hälyttimen toimivuus. Yöllä 
Viki saattaa pyytää asennonvaihtoa, jalat voivat olla sammakko-
asennossa tai ristissä. Aktiivinen ilmapatja estää painehaavoja.

Topias odottelee aamuun myös ohjattavaa opiskelijaa, 
Deeqo Osman Booria. Pöytäkaiutin on hiljaa, Vikin huo-

neesta ei vielä kuulu heräämisen ääniä.
– Tällainen hoitosuhde saattaa kestää kauan, täällä olen ol-

lut jo 2,5 vuotta. Pitkässä hoitosuhteessa potilaaseen tutustuu 
paremmin. Joidenkin mukaan ammatillisuuden ylläpitäminen 
on vaikeaa, jos tutustuu liikaa. Minulle se on helppoa: työasiat 
unohtuvat täysin, kun suljen ulko-oven vuoron jälkeen. 

– Toki se muokkaa potilaankin käyttäytymistä, kun tul-
laan tutuksi. Kohteliaisuuden muuri murtuu nopeasti. Tämä 
on hyvä juttu. Potilaan ei tarvitse näytellä.

AAMUTOIMET ALKUUN
Omnian ammattikoulussa kolmatta vuottaan sairaanhoidon 
ja huolenpidon osaamisalaa opiskeleva Deeqo Boor saapuu. 
Puolentoista kuukauden harjoittelu on puolessa välissä, jo-
ten Topias voi seurata sivusta monia aamutoimenpiteitä, joi-
ta Deeqo tekee potilaalleen jo sujuvasti.

– Opiskelijalle tämä on hyvä paikka, erilainen. Pystym-
me sekä keskustelemaan että antamaan tietopuolista ope-
tusta paljon.

Nyt makuuhuoneesta alkaa kuulua heräämisen ääniä ja Vi-
kin kutsu. Topias ja Deeqo avaavat oven – jonka Viki haluaa 
pitää suljettuna öisin – ja ryhtyvät molemmat töihin. Nor-
maalisti aamurutiinit tekee yksi hoitaja: valot ja telkkari pääl-
le, ikkunan rullaverho ylös, sitten sängyn ääreen.

Vikillä on useita erilaisia tyyny-, pehmuste- ja suojaviri-
tyksiä sängyssä, ne puretaan ja Viki asetetaan hyvään asen-
toon aamutoimia varten. Sängyn toisessa päässä on jatkuvasti 
ilmaa pumppaava hengityskone, toisessa päässä säännöllisesti 
käytettävä liman imulaite.

– Oikee käsi, Viki sanoo hiljaisella äänellä ja Deeqo kor-
jaa heti käden asennon.

Vielä vaippa ja alusastia paikalleen, jonka jälkeen hoitajat 
poistuvat huoneesta.

Viki on kekseliäs hoidettava. Hän käyttää sängylle asetetta-
vaa muovikuppia suunpielessä öisin nukkuessaan. Valuva syl-
ki ei näin kastele koko sänkyä. Päiväksi Viki on kehitellyt vas-
taavan kaulalle asetettavan pussiviritelmän syljenkerääjäksi.

Viki painaa suulla käytettävän tietokoneen hiiren painik-
keita kielellään. Sylki jumittaa tuon järjestelmän, joten nap-
puloiden suojaksi leikataan joka päivä palanen kertakäyttö-
hansikkaiden sormesta. 

OSALLISTUVA MONIOSAAJA
Kun Viki jatkaa intiimien aamutoimiensa tekemistä itsenäi-
sesti, Topias ohjaa toimiston puolella Deeqoa kirjaamisessa. 
Vaan nytpä tietokone ei aukeakaan, vaikka Deeqon tunnuk-
set on juuri vaihdettu. Topias on aiemmin työskennellyt tie-
tokoneiden parissa, joten hän alkaa selvittää asiaa puhelimes-
sa vuorotellen Deeqon kanssa.

Topiaksen tietokoneen käyttötaitoja käytetään HUS:n 
hengityshalvausyksikössä muutenkin. Hän toimii atk-vastaa-
vana ja kouluttaa koko tiimiä. 

Alan kehittäminen ja erilaiset hankkeet ovat Topiakselle 
arkipäivää. Työn ei tarvitse olla pelkkää putkessa puurtamis-
ta vaan myös suunnittelua ja kehittämistä. Hän ollut mukana 
muun muassa yksikkönsä työnkiertohankkeessa, kirjannut ko-
tihoidon arvoja, perehtynyt kaatumis- ja painehaava-asioihin 
sekä osallistunut kipu- ja ravitsemusasiantuntijatyöryhmään.

Topias oli mukana 
hoito tiimissä Vikin 
Hongkongin matkalla.
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Deeqo on ottanut jääkaapista kaksi 
annosta nestemäistä lääkettä mittakup-
peihin lämpenemään. Kohta ne kaade-
taan letkun ja peg-napin kautta suo-
raan Vikin vatsalaukkuun.

KEUHKOJEN JUMPPA
Limanpoisto on yksi usein toistuvis-
ta rutiinitoimenpiteistä. Sitä tehdään 
säännöllisesti vuorokauden eri aikoi-
na ja aina, kun Viki niin haluaa. Topias 
ja Deeqo aloittavat toimet. Letku ohja-
taan kaulan avanteesta henkitorveen ja 
imuri hoitaa loput. Topias tarkkailee ja 
ohjaa, Deeqo tekee.

Topias on hakenut vettä ja jättää 
Deeqon hoitamaan aamupesun.

– Ota heti yhteyttä, jos tarvitset 
apua, hän muistuttaa.

Hetken kuluttua Topias palaa toi-
mistosta ja ryhtyy ohjaamaan lääk-
keen annossa ja nesteytyksessä. Vajaa 
neljä desilitraa vettä ja aiemmin läm-
menneet lääkenesteet kaadetaan letkua 
pitkin vatsaan. Nestemäinen ruoka an-
nettiin samalla tavalla varhain aamulla, 
seuraavan kerran ruokaillaan kolmel-
ta iltapäivällä.

Aamun toimet sängyssä alkavat ol-
la ohi. On aika valmistautua pyörätuo-
liin siirtymiseen. Topiakselta toimenpi-
teet sujuvat rutiininomaisen varmasti, 
vaikka monen asian täytyy olla kohdal-
laan, ennen kuin nosturi haetaan siir-
toa varten.

Viki ja Topias juttelevat päivän pi-
tenemisestä. Viki kertoo, että valoisaa 
aikaa tulee lisää 37 minuuttia viikos-
sa. Hän on huolissaan Topiaksen loma-
suunnitelmien onnistumisesta, kun tv 
kertoo mahdollisesta lentolakosta. Kes-
kustelu kääntyy hyönteisten syömisen 
puolelle.

ONNISTUNUT OPERAATIO
Hengityshalvauspotilaan keuhkot tar-
vitsevat jumppaa. Kone tekee tasais-
ta työtä, mutta jotta keuhkorakkuloi-
ta saataisiin avattua, happea on pum-
pattava hetken käsin hieman voimak-
kaammin. Topias irrottaa Vikin hengi-
tyskoneesta. Hälyttimet alkavat soida, 
mutta hän jatkaa hapen antamista rau-
hallisesti käsiventilointipalkeella, jonka 
putki on asetettu kaulan kanyyliin.

Koska hoidettavalla on ihon läpi 
tehtyjä aukkoja kehon sisään, hygienian 
tulee olla kunnossa. Päivän aikana Vi-

kin huoneen roskakoriin lentää useita 
pareja hanskoja ja kasvomaskeja. Nyt 
on Deeqon vuoro hoitaa Vikiä, suoja-
varustuksissa. Hän puhdistaa steriilil-
lä keittosuolaliuoksella avanteet. Tämä 
tehdään kahdesti päivässä.

– Vikillä avanteiden kanssa ei ole eri-
tyisiä ongelmia. Ne ovat vanhoja ja hy-

kuvateksti kuvateksti 
kuvateksti kuvateksti ku-
vateksti kuvateksti kuva-
teksti

väkuntoisia, Topias sanoo ja tarkkaillee 
toimenpidettä vierestä.

Vikiä aletaan pukea pyörätuoliin. 
Koska lihakset eivät tuota lämpöä, hä-
nelle laitetaan nahkakengät ja nahkala-
paset. Viki viettää pyörätuolissa koko 
päivän, vieressä hohkaa sähkölämmitin. 

Tuoliin siirto vaatii myös hengitys-

Hygieniaa tarvitaan ja 
hengityssuojia kuluu 
useita päivittäin.

Tietokoneella oleva Viki saa 
nesteet ja lääkkeet letkulla 
suoraan vatsalaukkuun.

Tällä tabletilla Viki hallitsee 
koko sähköistä ympäristöään.



20  SUPER 3 /2017 

Olen melko intohimoinen valoku-
vaaja. Lisäksi voisin mainita maail-
man kiertämisen, tavoitteena on käy-
dä ainakin jokaisella mantereella.

Työni arki on melko itseään toista-
vaa. Vaihtelua olen onneksi saanut 
vastuutehtävien kautta.

Mahdollisuus koulut-
tautua lisää ja kehit-
tää itseään jatkuvas-
ti. Mielekästä on 
myös opiskelijan-
ohjaus ja sen ke-
hittäminen opis-
kelijoita hyödyt-
tävämmäksi.

Olen aikuiskoulutuksena lähihoi-
tajaksi opiskellut entinen it-nörtti. 
Nykyinen toimenkuvani on hengi-
tyshalvauspotilaiden kotihoidon pa-
rissa. Työskentelen toisinaan myös 
yksikköömme kiinteästi liittyvässä 
ryhmäkodissa.

Aikanaan opiskelin itseni datanomik-
si ja teinkin erinäisiä alan töitä vuo-
sia, kunnes sitten päädyin kouluttau-
tumaan lähihoitajaksi. Opintoni su-
juivat rivakasti aiemman tutkinnon 
korvatessa valinnaisia aineita. Valmis-
tuin alkuvuodesta 2014 ja käytän-
nössä siitä lähtien olen työskennel-
lyt HUS:n hengityshalvausyksikössä.

Olen ollut onnellisesti naimisissa vii-
me syksystä asti ja vaimollani on aiem- 
masta elämästä poika.

Tänään töissä 

kuka

parasta työssä

haastavinta töissä

harrastukset

opinnot ja työura

perhe

koneen vaihdon, mikä tietää letkujen irrottamista ja kytke-
mistä. Samalla Viki saa puhekanyylin, jotta puhe kuuluu pa-
remmin. Tätä reiällistä puhekanyyliä ei pidetä makuuasen-
nossa, koska sen kautta limaa voi päästä keuhkoihin.

Viki siirtyy nostoliinan avulla uuteen paikkaan. Telakoitu-
minen on lähes yhtä tarkkaa kuin avaruusaluksilla, mutta To-
pias ja sähköinen nosturi onnistuvat taas.

PERSOONAT PELISSÄ
Pesut ja tarkastukset jatkuvat istuma-asennossa. Vatsan avan-
teen tiiviste eli ballong täytetään vedellä. Tämä täydennys teh-
dään kerran viikossa. Seuraavaksi Topias pesee Vikin hampaat 
ja parturoi päälaen sängen.

Viki käy Jokereiden jääkiekkopeleissä ja liikkuu pyörätuo-
lillaan paljon. Hoitaja on aina mukana. Kesällä päivittäiset 
matkat saattavat olla kymmenen kilometrin pituisia. Talvel-
la ulkoilu ei onnistu.

Talvella voi kuitenkin matkustaa. Viimeksi Viki kävi nel-
jän hoitajan tiimin kanssa Hongkongissa. Nyt haaveena on 
Australia.

Viki kuvaa Topiasta luotettavaksi hoitajaksi.
– Persoona näkyy, ja hänen kanssaan voi keskustella asiois-

ta. Jokainen hoitajani on oma persoonansa.
Viki käyttää lyhyitä ilmaisuja, joista Topias tajuaa, mi-

tä tulee tehdä. Esimerkiksi sana ”ruskee” tarkoittaa ruskeaa 
hiekkapussia, joka pitää sylkykuppia tai päätukea paikallaan.

Hätämerkkinä Viki käyttää kielen naksautusta. Sellaisen 
saa aikaan, vaikka hapen kulku olisi jostain syystä estynyt.

Iltapäivän alkaessa Viki on omissa oloissaan. Hän pyy-
tää satunnaisesti limanpoistoa tai asennon korjaamista, mut-
ta pärjää muuten tuolissaan ja hallitsee ympäristöään kielen 
ja hiiren avulla.

Deeqolla on aikaa lukea lääkehoidon opetusmateriaale-
ja. Topias jatkaa puhelimessa tietokoneongelman selvitystä ja 
opastaa sitten Deeqoa lääkehoidon kirjauksessa.

OSAAMISEN EHDOILLA
Työvuoron viimeinen iso operaatio on imulaitteen irrottaminen 
huoltoon ja varalaitteen asentaminen sen paikalle sängyn pää-
hän. Tekniikkaa, letkuja ja liitoksia – lähihoitajista on moneksi.

Topias kertoo, että lähihoitajan koulutuksessa ei opetettu 
hänen nyt tarvitsemiaan erikoistaitoja. Hän sai hengityshal-
vausyksikössä muutaman viikon koulutuksen alalle ja teki sen 
jälkeen parityötä ryhmäkodissa. 

– Tätä työtä jopa pelätään hoitajien parissa, Topias sanoo
lopuksi.

– Pelko on turhaa. Vastuu vain ei miellytä kaikkia ja poti-
lasryhmää pidetään vaativana. Mielestäni leimaamisella ei ole 
pohjaa, sillä meissä normaaleissakin ihmisissä on kaikenlaisia 
persoonia laidasta laitaan..
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DIGITAALISUUS  
TULI PÄIVÄKOTEIHIN

teksti minna lyhty

Päiväkodit ottavat entistä enem-
män käyttöönsä digitaalisia lait-
teita. Sitä edellyttävät elokuussa 
voimaan tulevat varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet. Myös säh-
köinen viestintä kodin ja päiväkodin 
välillä on yleistynyt. 

Helsingin kaupunki suunnittelee laitta-
vansa 12,5 miljoonaan euroa päiväkotien 
digitalisointiin vuoteen 2020 mennessä. 

– Tavoitteena on, että lasten moni-
lukutaito kehittyy. Heistä tulee osaa-
vampia laitteiden ja internetin käyttä-
jiä. He ymmärtävät sähköistä maail-
maa ja osaavat elää siellä mukana, ker-
too projektipäällikkö Lea Juvonen Hel-
singin Varhaiskasvatusvirastosta. 

Digitaalisuus sisältyy valtakunnal-
lisen varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteisiin, jotka tulevat voimaan elo-
kuussa. Perusteiden mukaan lasten 
kanssa pitää tutkia tieto- ja viestintä-
teknologian roolia arkielämässä ja tu-
tustua erilaisiin välineisiin, sovelluksiin 
ja peleihin. Lasten täytyy päästä tuotta-
maan myös itse sisältöjä. 

Kaikissa Suomen päiväkodeissa on 
pohdittava, miten digitaalisuus otetaan 
arkeen mukaan. Helsingin varhaiskas-
vatusvirasto on jo laatinut ohjelman 
vuosille 2017–2020. 

– Helsingissä kaikkiin päiväkoteihin 
ei tule samoja välineitä. Kasvattajat sel-
vittävät, millaista osaamista heillä on jo, 
miten sitä voidaan hyödyntää ja millai-
sia laitteita tarvitaan. 

Helsingissä tavoitteena on myös se, 
että jo hankittuja laitteita aletaan hyö-
dyntää entistä tehokkaammin. 

Päiväkotien odotetaan tekevän myös 
yhteistyötä. Esimerkiksi tabletteja voi-
daan tilata isompi määrä, ja niitä käy-
tetään eri päiväkodeissa eri päivinä. Ju-
vosen mukaan henkilökunnalle järjes-
tetään opastusta ja koulutusta laittei-
den käyttämiseen ja niiden hyödyntä-
miseen. 

HELPOTUSTA TIEDONKULKUUN

Helsingissä suunnitelmissa on kehittää 
myös sähköistä asiointia. Kasvattajien 
ja vanhempien välistä viestintää halu-
taan parantaa kouluissa käytössä oleval-
la Wilman kaltaisella ohjelmalla.

– Tällä hetkellä asiat hoidetaan pu-
humalla, puhelimella ja paperilapuilla. 
Monessa kaupungissa ollaan meitä edel-
lä sähköisessä asioinnissa. Tavoitteenam-
me on ottaa aikamoinen digiloikka. 

Juvosen mukaan sähköisistä palve-
luista ei saa tulla lisätyötä henkilöstöl-
le. Päinvastoin niiden pitää vapauttaa 
aikaa pedagogiseen työhön. 

Lahden päiväkodeissa sähköinen asi-
ointi on ollut käytössä jo kuusi vuot-
ta. Muksunetin kautta voidaan tiedot-
taa vanhemmille ryhmän, päiväkodin 
ja kunnan varhaiskasvatukseen liitty-
vistä asioista.

Päiväkotien kasvattajat julkaisevat vii-
koittain myös blogeja, joissa kerrotaan, 
mitä ryhmässä on tehty. Blogin pääse-
vät lukemaan vain ryhmän vanhemmat. 

– Kasvattajat sopivat keskenään kir-

joitusvuoroista. Lapsetkin saavat osallis-
tua blogien tekemiseen tekstejä suunnit-
telemalla ja kuvia valitsemalla. He vievät 
innostuksensa kotiin ja vanhemmat ha-
luavat nähdä, mitä blogissa on tällä ker-
taa, kertoo Lahden varhaiskasvatuspal-
veluiden palvelupäällikkö Liisa Nurmi.

Muksunetissä ovat myös varhaiskas-
vatus- ja esiopetussuunnitelmat, joita 
kasvattajat ja vanhemmat täyttävät yh-
dessä. Vasu-keskusteluajan varaaminen 
onnistuu sähköisesti. 

Lahdessa Muksunetin käyttökoke-
mukset ovat olleet positiivisia alkuvai-
keuksien jälkeen. Henkilökunnalle jär-
jestettiin koulutusta ohjelman käyttä-
miseen ja päiväkoteihin hankittiin lisää 
tarvittavia laitteita. 

– Kesti hetken ennen kuin vanhem-
mat saatiin mukaan. Kun he innostuivat 
Muksunetistä, he ovat olleet tyytyväisiä. 

Nurmen mukaan suurin kynnys pal-
velun käyttämiseen on ollut se, että sin-
ne kirjaudutaan tietosuojan takia pank-
kitunnuksilla. 

– Suomi.fi-tunnistautuminen tuo 
tähän tulevaisuudessa helpotusta..
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Lähihoitajien, kodinhoitajien sekä kehitysvammaistenhoitajien 
on rekisteröidyttävä sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri 
Suosikkiin 31.12.2017 mennessä. Rekisteröinnille tulee varata 
käsittelyaikaa kuusi kuukautta, joten hakemuksen pitää olla 
Valvirassa viimeistään 30.6.2017. 

Lähetä hakemuksesi Valviraan 30.6.2017 mennessä, jotta sinut ehditään liittää 
sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin.

⊲⊲⊲ VAIN REKISTERÖITYNYT VOI JATKOSSA KÄYTTÄÄ AMMATTINIMIKETTÄ

Työnantaja ei voi ennen siirtymäajan päättymistä vaatia, että lähi-, kodin- tai kehitys-
vammaistenhoitajat löytyvät rekisteristä. Siirtymäajan jälkeen ainoastaan rekisterissä 
olevat sosiaalihuollon ammattihenkilöt voivat käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä. 
1.3.2016 jälkeen valmistuvat lähihoitajat rekisteröityvät Suosikkiin ja Terhikkiin 
oppilaitoksissa yhteishakemuksella valmistumisvaiheessa.

⊲⊲⊲ VOIT REKISTERÖITYÄ MYÖS SÄHKÖISESTI

Sähköinen rekisteröinti on helpottanut ja nopeuttanut rekisteröintiä.

⊲⊲⊲ LISÄTIEDOT JA HAKEMUSOHJEET
www.valvira.fi ⊲ Sosiaalihuolto ⊲ Sosiaalihuollon ammattioikeudet

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖREKISTERISOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖREKISTERI

SUOSIKKISUOSIKKI

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet
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TOISELLA TAVALLA TEHOKKAAMMIN

Kotihoito vaatii kehittämistä useissa kunnissa. Uudis-
tustyön vetäjäksi voidaan valita hoitaja tai ulkopuoli-
nen asiantuntija. Pelkkä ajoreittien optimointi ei yleensä 
riitä.

– Arkiaamuissa saattaa olla paljon työntekijöitä, mutta 
illat ja viikonloput ovat kammottavia. Silloin työnteki-
jöitä voidaan siirtää aamusta iltavuoroon, kertoo asian-
tuntija Jarno Väisänen kotihoidon optimointipalveluja 
tarjoavasta Procompista. 

Väisäsen mukaan tarkasteluun pitää ottaa myös tiimien 
määrä, lähi- ja sairaanhoitajien määrä ja heidän työn-
jakonsa sekä kulkuneuvojen tarve.

– Tärkeintä on miettiä, voisiko asioita tehdä toisella 
tavalla tehokkaammin.

katso, miten kuvitteellinen pässinperän  
kunta uudistaa kotihoitonsa

Hyvällä suunnittelulla enemmän aikaa asiakkaalle

Kotihoidossa tulee  
huomioida matka-ajat
teksti minna lyhty

Kotihoidossa aika ei riitä laadukkaan hoidon toteutta-
miseen. Yksi syy siihen on se, ettei tietokonepohjaista 
toiminnanohjausjärjestelmää ja optimointia osata tai 
haluta käyttää oikein.

– Jäsenet ottavat minuun yhteyttä ja kertovat, että he joutu-
vat tinkimään asiakkaalle annettavasta ajasta, koska matka-ai-
ka on määritelty epärealistiseksi. Esimerkiksi optimointi voi 
varata siirtymiseen aikaa 10 minuuttia, mutta siihen kuuluu 
15 minuuttia. Hoitaja on silloin myöhässä koko ajan, SuPe-
rin asiantuntija Sari Erkkilä kertoo.

Pahimmillaan asiakaskäyntejä laitetaan järjestelmässä 
päällekkäin, eikä siirtymäaikaa asiakkaalta toiselle huomioi-
da lainkaan. 

– Henkilökuntamäärän riittävyys paljastuu, jos asiakkaat 
sijoitetaan aikajanalle peräkkäin ja siirtymisiin paikasta toi-
seen varataan riittävästi aikaa.

Jos työpäivä on aikataulutettu epärealistiseksi, hoitaja te-
kee työtä jatkuvan paineen alla. Myös asiakas joutuu kärsi-
jäksi, sillä hän ei saa hoitajalta hoito- ja palvelusuunnitelmas-
sa määriteltyä aikaa. 

Erkkilän mukaan oikein käytettynä toiminnanohjausjär-
jestelmä ja optimointi helpottavat hoitajien työtä. Lähekkäin 
asuvien asiakkaiden luona käy sama hoitaja ja kotikäynti kes-
tää suunnitelmassa määritellyn ajan. Lisäksi hoitajien erikois-
osaaminen kohdistetaan oikeille asiakkaille.

Hoidon laadun noustessa tulee vähemmän potilasvahinko-
ja, hoitovirheitä ja sairaalajaksoja. Hoitajat jaksavat työssään 
paremmin, kun eettinen kuorma pienenee ja tauot on suun-
niteltu ennakolta työvuoroon.

KAAVILLA TEKNIIKKA ON HYVÄ RENKI
Kaavin kotihoidossa välittömän asiakastyön osuus nousi 38 
prosentista lähes 60 prosenttiin, kun käyttöön otettiin opti-
mointiohjelma. Kaavin sosiaalijohtaja Heli Pärnänen on tyy-
tyväinen tulokseen. 

– 60 prosenttia on jo kipurajoilla, joten emme pyri tämän 
suurempaan asiakastyön osuuteen. Työ on luonteeltaan sel-
laista, ettei kaikkea voi sisällyttää hoito- ja palvelusuunnitel-
maan. Hoitajat kirjaavat edelleen toimistolla. Työntekijöillä 
pitää olla myös pelivaraa, jos sattuu jotain yllättävää. Lisäksi 
keliolosuhteet voivat vaatia joustoa aikatauluihin. 

Välimatkat Kaavilla ovat pitkät. Taajamasta kuntarajalle 
on pisimmälleen 48 kilometriä. Matkat vievät työajasta suu-
ren osan. 

– Aikaisemmin kotihoidon henkilökunta tuli toimistolle 
suunnittelemaan päivän reitit ja työt. Siihen saattoi kulua yli 
puoli tuntia. Nykyään jokainen vain noutaa reitti- ja asiakas-
listat ja lähtee kentälle.

Ohjelman tilastotiedon avulla huomattiin, mihin aikaan 
päivästä ruuhkaa on eniten. Ruuhkaa on kevennetty sijoitta-
malla käyntejä tasaisemmin aikajanalle. 

Pärnäsen mukaan Kaavilla ohjelmaa käytetään oikein: 
matka-ajat ovat realistisia, asiakkaat saavat hoito- ja palve-
lusuunnitelmaan määritellyn ajan sekä lakisääteiset tauot on 
suunniteltu päivään ennakolta..

TERMIT

• Toiminnanohjaus yhdistää hoito- ja työtehtäviin  
   liittyviä tietoja eri lähteistä.

• Optimointi laskee tiedoista parhaan toteuttamis- 
   kelpoisen vaihtoehdon.

https://www.youtube.com/watch?v=te1OoH1CYLw
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Hoiva on maailman tärkein asia. Inhimillistä hoivaa tarvitaan 
kipeämmin kuin autoja, laajakuvatelevisioita ja twitteriä yhteensä. 

Silti tuottavuus ja innovatiivisuus yhdistetään teknologiaan, ja 
hoiva nähdään talouden painolastina. Mitä asialle pitäisi tehdä?

HOIVAKEKSINNÖT  
TEHDÄÄN PIENISSÄ 

YRITYKSISSÄ

Päättäjien katse ei kanna 
hoivarobotteja pitemmälle

teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä

– Turhauttavaa! Kaiken pitäisi muuttua, mutta mikään ei muu-
tu. Hoiva nähdään kustannuksina, joita pitää leikata kilpai-
luttamalla, isoilla yksiköillä ja teknisillä laitteilla, huokaa hoi-
vayrittäjyydestä äskettäin väitellyt sanoo Petra Merenheimo. 

Hoivasta puhuttaessa puhutaan Merenheimon mukaan ai-
na jostain muusta kuin hoivatyöstä itsestään tai sen kehittä-
misestä. Ihmisten tekemä hoivatyö ei kiinnosta, sillä siinä ei 
nähdä eväitä talouskasvuun. 

– Markkinalasien läpi nähtynä hoiva on paikallaan pysy-
vää, vanhentunutta, tehotonta ja runsaasti työvoimaa vaati-
vaa tuotantoa, Merenheimo tuumii.

Liikeyritys menestyy kasvamalla tai säästämällä. Säästöjä 
haetaan ja tuottavuutta parannetaan korvaamalla ihmistyö-
tä teknologialla. 

Hoivatyö on käsin tehtävää ja läheisyyteen perustuvaa, ja 
se vaatii väkisinkin paljon henkilöresursseja. Etätyönäkään 
hoiva ei oikein ota onnistuakseen. Todellisten säästöjen to-
teutuminen pelkästään teknologiaa lisäämällä on Merenhei-
mon mukaan kyseenalaista, vaikka kustannuksia saataisiinkin 
siten hetkeksi alennettua. 

ELÄMÄLLÄ EI OLE TUOTTOVAATIMUSTA
– Hoivan pitäminen kustannuseränä voi tuntua itsestään sel-
vältä, sillä kyseessä todella on verotuloista maksettava kulu. 

Kaikkia julkisia kuluja ei kuitenkaan nähdä kustannuksina. 
Neuvoloiden tai peruskoulun rahoittamista pidetään inves-
tointina tulevaisuuteen, Merenheimo huomauttaa.

Lapset edustavat mahdollisuuksille avointa tulevaisuutta, 
vanhukset lukkoon lyötyä menneisyyttä. Kyse ei ole päättäjien 
pahansuopuudesta vaan hyvin tiukassa istuvista yhteisistä ajatus-
malleista – joista voi niiden kärjistyessä tulla hyvinkin vaarallisia.

Monet tutkijat varoittavat, että elämän arvon punnitse-
minen tuottavuuden perusteella voi pahimmillaan johtaa ti-
lanteeseen, jossa tuottamaton elämä menettää olemassaolon 
oikeutensa. Tuottavuuden lisäksi laskelmissa pitäisi aina olla 
mukana onnellisuus.

– Onnellisuuden sovittaminen yhteen hinta- ja laatumit-
tareiden kanssa voi kuitenkin olla hankalaa. Kumpi on laa-
tua: yksinäisyys yhden hengen huoneessa vai kahden ikäänty-
neen kehon läheisyys samassa huoneessa, Merenheimo pohtii.

Ellei suunta muutu, inhimillisestä hoivasta uhkaa tulla 
luksusta, jota on tarjolla vain varakkaille. Vähemmän varak-
kaista vanhuksista huolehtivat tulevaisuudessa robotit. 

– Tai sitten hoivan harmaa imago muuttuu, ja sitä aletaan 
kehittää osana inhimillistä, uutta luovaa ja samalla uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia tuottavaa taloutta. Voi toki ol-
la niinkin, että suomalaiset ovat niin teknologiaorientoitu-
neita, että he odottavat innoissaan vanhuutta robotin seuras-
sa, tutkija heittää.
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VAIN LAITE KÄY INNOVAATIOSTA

Hyvän hoivan ja kustannussäästöjen yhteyttä on uskottavien 
mittareiden puuttuessa vaikea osittaa. Siihen pitäisi Meren-
maan mukaan kuitenkin pyrkiä.

– Harvemmin kuulee pohdittavan esimerkiksi siitä, minkä 
verran vanhusten säännöllinen ulkoilu, kuntoutus, hyvä seu-
ra ja mukavat ruokailuhetket säästävät veronmaksajien rahaa 
vähentämällä erikoissairaanhoidon tarvetta.

Edistys ja innovatiivisuus liitetään hoivassakin ihmistyötä 
korvaaviin teknisiin laitteisiin, esimerkiksi robotteihin.  Ihmis-
ten – yleensä naisten –  tekemään hoivatyöhön liittyviä inno-
vaatioita ei ymmärretä tuottaviksi innovaatioiksi. Tämä joh-
tuu Merenheimon mukaan muun muassa siitä, ettei hoivavä-
ki osaa tuotteistaa, hinnoitella ja esitellä keksintöjään hoiva-
markkinoilla.

– Kuulostaa ehkä raadolliselta, mutta kustannuksia pai-
nottavassa toimintaympäristössä hoivasta pitäisi osata pu-
hua myös euroina. Tässä suhteessa hoivan ammattilaisilla 
riittää opittavaa.

Ulkoistaminen ja kilpailutus vievät hoivaa suuriin, ammat-
tijohtajien johtamiin yrityksiin. 

Suurin osa hoivayrityksistä on kuitenkin edelleen hoivan 
ammattilaisten omistamia ja pyörittämiä, tai kolmannella 
sektorin organisaatioita. Omistajavetoiset pienyritykset pyr-
kivät pikemminkin toimeentulon varmistamiseen kuin voit-
toon. 

– Pienyrittäjät mieltävät itsensä hoivan, eivät bisneksen 
ammattilaisiksi. Työtä ei hahmoteta liike-elämän käsittein. 
Tätä menoa nykyiset yrittäjät ovat pian palkollisia suurissa 
hoivataloissa, Merenheimo ennustaa.

PIENYRITTÄJÄ NÄKEE KOKONAISUUDEN
Omistajavetoisissa pienyrityksissä yksittäiset tehtävät ovat 
osa johtaja-omistajan hallitsemaa kokonaisuutta. Suuryritys-
ten ammattijohtajat taas ovat liiketalouden, eivät hoivan ja 
paikallisten olosuhteiden tuntijoita. Yrityskoon kasvaessa toi-
minta keskittyy, mutta hoivan kokonaisuus pirstoutuu erilli-
siksi, tarkkaan määritellyiksi ja aikataulutetuiksi tehtäviksi.

 Kokonaisuuden hallitsevat pienet hoivayritykset voisivat 
Merenheimon mukaan olla hoivaan liittyvien innovaatioiden 
kehtoja – jos työhön liittyvät oivallukset ja parannukset vain 
osattaisiin sellaisiksi mieltää. Tutkija ei ujostele verrata hoivan 
pienyritysten innovatiivisia mahdollisuuksia autotallissa syn-
tyneisiin tietotekniikan jättiläisiin Microsoftiin ja Appleen.

Merenheimon mielestä hoiva on vallattava takaisin ekono-
meilta ja insinööreiltä. On opittava puhumaan hoivan uusis-
ta tuulista taloudellisesti uskottavasti.

INHIMILLISESTÄ HOIVASTA 
UHKAA TULLA LUKSUSTA, 
JOTA ON TARJOLLA VAIN 

VARAKKAILLE.
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etra Merenheimon mielestä SuPerin tulisi kannus-
taa ja tukea hoiva-alan innovaatioita, jotta ne saa-
taisiin nostettua hoivapuheessa tasaveroisina mah-
dollisuuksina kustannussäästöjen, suurempien yk-
siköiden ja teknisten innovaatioiden rinnalle.

Pelkällä innolla ja kannustuksella ei kuitenkaan 
pitkälle pötkitä. Ilman kunnon rahoitusta alan innovaatioilla 
ei ole mitään mahdollisuuksia. 

–   Kuntien, tai sote-suunnitelmien mukaisten maakun-
tien, tulisi tukea hoivan kehittämistä aivan samoin kuin in-
vestointeja tuetaan julkisella rahalla muillakin toimialoil-
la. Maakunnan pitäisi tarjota toimintaympäristö, joka oh-
jaa hoivainnovaatioiden kehittämiseen ja varmistaa pien-
tenkin yksiköiden mahdollisuudet osallistua siihen, Meren-
heimo sanoo.

Teknologia-aloilla rakennetaan julkisella tuella kokonaisia 
yrityspuistoja ja vuokrataan toimitiloja yrittäjille. Yrityshau-
tomoissa rohkaistaan ict-alan yrittäjiä kehittämään yrityksiään 
ja ideoitaan. 

– Samalla tavoin hoivayrityksille pitäisi tarjota mahdolli-
suuksia kehittää ja toteuttaa hoivakonsepteja, eikä rajoittaa 

Ilman rahoitusta mikään ei muutu

P
julkista rahoitustukea tieto- ja turvateknologian hankintaan 
kuten tällä hetkellä. Näin innovatiiviset hoivakonseptit saa-
taisiin laajempaan käyttöön.

Hoivan pienyrittäjien puolestaan pitäisi mennä bisnestä 
puoliväliin vastaan. Helppoa se ei ole, sillä tuotteistaminen ja 
ideoiden markkinointi sopivat huonosti yhteen alan imagon 
ja perinteisen hoivaetiikan kanssa.

Arviot pitkäaikaisista säästöistä, vaivaton toteutus ja ennen 
kaikkea vientimahdollisuuksien esittely ovat Merenheimon 
mukaan kovaa valuuttaa rahoitusta haettaessa. Hoivalla on 
valtavasti kysyntää kaikkialla kehittyneissä maissa.

–Vientimahdollisuudet jos mitkä ovat omiaan yhdistä-
mään hoivan tuottavuuteen ja taloudelliseen kasvuun. Vien-
tiä varten ei tarvitse perustaa tytäryhtiötä ulkomaille. Puolas-
ta jo viedään täyttä häkää hoivaa muun muassa Saksaan, sa-
noo Kölnissä asuva Merenheimo.

Puolalaisten bisnes tosin näyttää perustuvan saksalaista 
halvempaan työvoimaan ja lyhytaikaisiin työsuhteisiin – eli 
säästöihin työvoiman kustannuksella.

– Turhauttavan mielikuvitukseton kaava, Merenheimo 
tuumii..

– Kaikki on mahdollista niin kauan kuin yritysten enem-
mistöä pyörittävät liiketoiminnan ammattilaisten sijaan hoi-
vatyön ammattilaiset. Hoivaihmisten on vain itse ymmärret-
tävä, millaiset innovaatiomahdollisuudet heillä on käsissään.

Millaisia hoivainnovaatiot voisivat olla? Esimerkkejä voi 
tutkijan mukaan hakea vaikkapa tuotteistettujen liikunta-
muotojen puolelta.

Ympärysmitastaan huolestuneille kansalaisille on tarjol-
la loputon määrä ainoastaan kukkaroa laihduttavia laihdu-
tusvalmisteita, ja ostoskanavilta tilatut, kerran tai pari käy-
tetyt kuntoiluvälineet täyttävät kerrostalojen vinttikomerot.

Toisaalta tarjolla on myös pitkä lista tuotteistettuja liikun-

tamuotoja. Aerobic ja Zumba ovat jo vanhoja tuttuja, Fascia 
Training ja TRX oudompia, ja lista on loputon.

Olennainen ero erilasiin vimpaimiin ja ihmejuomiin ver-
rattuna on se, että Aerobicissä ja Zumbassa vaivannäköä ei ul-
koisteta apuvälineille – ja että ne todella tehoavat. Muutetta-
vat muuttaen sama periaate toimisi hoivassakin: keksintöjen 
pitäisi liittyä ihmisten, ei teknisten laitteiden toimintaan..
petra merenheimo: naisten markkinat – hoivan markkinaehtois-
tuminen institutionaalisen yrittäjyyden näkökulmasta. lapin 
yliopisto 2016.

väitös verkossa: https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62638   



LAPSELLA ON OIKEUS
SAADA TUKEA HETI

teksti minna seppä

Diagnoosin puuttuminen tai resurssipula eivät kelpaa  
syiksi siihen, että lapsi jää ryhmässä ilman tukea.

os päiväkotiryhmässä on lapsi, joka työntekijän nä-
kökulmasta tarvitsisi esimerkiksi levottomuutensa 
vuoksi vahvempaa tukea, on toimiin tuen saamiseksi 
ryhdyttävä saman tien.

– Lapsella on lakiin perustuva oikeus tukeen heti, 
kun sen tarve on ilmennyt. Tuessa keskeistä on lap-

sen oman ryhmän henkilökunnan työ, sillä päivittäinen tuki 
annetaan lapsen ryhmässä, erityispedagogiikan tohtorikoulu-
tettava, varhaiskasvatuksen erityisopettaja Noora Heiskanen 
Jyväskylän yliopistosta sanoo.

Ensimmäinen askel on keskustelun avaaminen: päiväkoti-
ryhmän työntekijöiden pitää muodostaa tuen tarpeesta yhtei-
nen näkemys, ja keskustella siitä myös lapsen huoltajien kanssa.

 

HAVAINTOJA LAPSEN TOIMINNASTA JA TUKIKÄYTÄNNÖISTÄ
Havaintoja siitä, kuinka tukea tarvitseva lapsi toimii eri tilan-
teissa ja eri henkilöiden kanssa, kerätään siitä lähtien, kun tu-
en tarve havaitaan. 

– Tukitoimia on myös kokeiltava aktiivisesti ja niiden vai-
kutusta havainnoitava. Näin muodostuu kuva siitä, mitä on-
nistunut tuki on juuri tämän lapsen kohdalla.

Vanhemman näkemys lapsen käyttäytymisestä voi poike-
ta ammattikasvattajan näkemyksestä johtuen esimerkiksi sii-
tä, että lapsi usein toimii eri tavoin eri ympäristöissä. Näke-
myserojen yhteensovittamisessa auttaa Heiskasen mukaan 
se, että päiväkodin henkilökunta kertoo vanhemmille lap-
sen käyttäytymistä koskevista havainnoistaan. Toimintaa ryh-
mässä voi myös videoida, jotta pystytään näyttämään, mistä 
huoli nousee.

– Vanhemmilla on aina oikeus ja syy näkemyksiinsä, ja 
keskusteluyhteys on erittäin arvokas asia. Vanhempi ei kui-
tenkaan voi kieltää lapselta hänen tarvitsemaansa tukea.

 

 JOHDONMUKAISET TOIMINTATAVAT ENTISTÄ TÄRKEÄMPIÄ
Lapsen tuen tarve muuttaa koko ryhmän toimintaa.

– Tuen tarve vaihtelee esimerkiksi riippuen arjen tilantees-
ta, väsymyksestä, ryhmäkoosta ja aikuisen tuesta. Myös ryh-
män ja sen toimintatapojen vaikutusta lapseen tulee arvioida 
ja muuttaa toimintatapoja rohkeastikin. 

Johdonmukaisten, yhteisesti sovittujen käytäntöjen roo-
li kasvaa. Kun tukitoimia suunnitellaan, tarkastellaan lapsen 
koko päivää ja laaditaan siihen lapsen yksilöllisten tarpeiden 
mukaan räätälöidyt toimintatavat, joita kaikki ryhmän aikui-
set noudattavat. Suunnitteluun kannattaa pyytää tueksi var-
haiskasvatuksen erityisopettaja.

– Varhaiskasvatuksen erityisopettajan palveluiden saan-
ti on lapsen lakisääteinen oikeus, jonka toteutumista henki-
lökunta voi vaatia. 

Ihanteellista on, jos varhaiskasvatuksen erityisopettajat vie-
railevat lapsiryhmissä säännöllisesti ja tukevat henkilökuntaa 
tuen tarpeiden havainnoinnissa ja tuen suunnittelussa. Eri-
tyisopettaja pitää tarvittaessa pyytää paikalle myös säännöl-
listen käyntien välillä.

– Myös erityisopettajalle kannattaa kertoa lapsen toimin-
taa koskevista havainnoista ja jo tarjotusta tuesta yksityiskoh-
taisesti. 

 

DIAGNOOSI EI SAA OLLA TUEN EHTO
Ryhmään mahdollisesti tarvittavat lisäresurssit järjestyvät no-
peimmin, jos päiväkodin johto pidetään jatkuvasti ajan tasal-
la ryhmän lasten tarpeista.

– Resurssipulaa ei kuitenkaan koskaan saa käyttää oikeu-
tuksena sille, että lapsi jää ryhmässä ilman tukea. Mikäli lap-
sen tuen tarpeeseen ei ole ryhmässä onnistuttu vastaamaan 
monipuolisillakaan tukitoimilla, lisäresurssien on järjestyt-
tävä.

– Diagnoosi ei myöskään saa olla tuen edellytys. Diagnoo-
si voi toki auttaa lasta, koska se avaa ovia muulle tuelle, mut-
ta varhaiskasvatuksen henkilöstön antaman päivittäisen tuen 
ehto se ei voi olla.

 

TERAPIAT OMASSA RYHMÄSSÄ 
Suosiotaan kasvattaneessa inklusiivisessa lähestymistavassa tu-
kea tarvitsevat lapset saavat varhaiskasvatusta lähipäiväkodis-
saan. 

– Tärkeää on, että oma tuttu ryhmä säilyy. Myös lapsel-
le kuuluva terapia voidaan toteuttaa ryhmässä, erityispedago-
giikan lehtori Riitta Viitala Jyväskylän yliopistosta sanoo..

J
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Leikki on lapsen kehitykselle välttämätöntä

Mikä on kasvattajan  
rooli leikissä?
teksti minna lyhty

Päiväkotien leikkikulttuurit ovat erilaisia. Ovatko kasvattajat kanssaleikkijöitä, 
sivustaseuraajia, turvallisuuden takaajia, keskeyttäjiä vai vallankäyttäjiä?

– Kasvattajan roolit leikissä ovat valta-
van moninaiset. Kaikilla on omat vah-
vuutensa, joita kannattaa käyttää. Jol-
lekin on helppoa heittäytyä lattialle tie-
tyssä roolissa, kun jollekin se on mah-
dotonta. Jos leikkiminen tuntuu ai-
kuisesta vaikealta, se vaatii opettelua. 
Kaikilla on taito leikkiä, sanoo tutkija 
Saija Turunen, joka työskentelee Pää-
kaupunkiseudun sosiaalialan osaamis-
keskus Soccassa.

Aiemmin ajateltiin usein, ettei aikui-
sen tarvitse osallistua leikkiin tai ettei se 
edes ole sallittua. Kasvattajan tehtävä-
nä oli tarjota mahdollisuuksia leikkei-
hin esimerkiksi antamalla välineitä. Ai-
kuinen myös seurasi, että leikit sujuivat 
sopuisasti. Toki nämä ovat kasvattajien 
tehtäviä edelleen, mutta niiden lisäk-
si on toivottavaa, että kasvattaja myös 
osallistuisi leikkeihin.

Varhaiskasvatuksen tutkimukset 
ovat osoittaneet, että lapsen leikki pa-
ranee ja syvenee, jos aikuinen on muka-
na. Leikki on lapsen ja aikuisen välistä 
vuorovaikutusta. Kasvattaja oppii tun-
temaan lapsen paremmin leikin avul-
la. Se avaa mahdollisuuden päästä osal-
liseksi lapsen ajatteluun, kokemuksiin 
ja tunteisiin. Leikkiessä saa tietoa myös 
lapsen kehityksen tasosta ja sosiaalis-
ta taidoista. 

Aiemmin leikkiminen ja oppiminen 
erotettiin toisistaan. Nykyään ymmär-
retään, että ne ovat kietoutuneet toisiin-
sa. Lapsi oppii parhaiten, kun opittava 
asia on osa leikkiä. Leikki on tärkeää 
sosiaaliselle, emotionaaliselle ja kog-

nitiiviselle kasvulle. Lapsi hahmottaa 
maailmaa ja työstää ajatuksiaan, tun-
teitaan ja kokemuksiaan leikin avulla. 

Joskus vanhempi saattaa ihmetel-
lä päivän kuulumisia kysellessään, ei-
kö päiväkodissa ole tehty muuta kuin 
leikitty. 

– Silloin kannattaa selittää vanhem-
malle, mitä leikin avulla on opittu ja 
käyty läpi. Leikin voi ottaa vanhempain- 
illan yhdeksi teemaksi ja avata leikin 
merkitystä. 

Turunen kannustaa kasvattajia poh-
timaan yhdessä, millainen leikkikult-
tuuri päiväkodissa on ja mikä on oma 
rooli leikeissä. Päiväkodin rutiineja ja 
sääntöjä pitäisi tarkastella kriittisesti, 
sillä ne voivat rajoittaa leikkimistä. Tur-
hista säännöistä kannattaa luopua ja ar-
jen toimintoja muokata leikkiä edistä-
viksi.

Joissakin päiväkodeissa on voimas-
sa sääntö, jonka mukaan lapset saavat 
leikkiä vain yhtä leikkiä kerrallaan, esi-
merkiksi autot eivät kuulu kotileikkiin. 
Lapset saattavat olla sitä mieltä, et-
tä leikissä tar-
vitaan au-

toja ja nukkeja, mutta aikuisten kapean 
ajattelun vuoksi he eivät saa käyttää mieli- 
kuvitustaan vapaasti.

Myös aikataulut rajoittavat leikkiä. 
Kun leikki on parhaimmillaan, on aika 
mennä ulos, syömään tai päivänunille. 
Turunen kehottaa pohtimaan, voisiko 
päivän aikatauluja muokata leikkiä pa-
remmin tukevaksi.

Leikkimistä rajoittavat myös päivä-
kotien ahtaat tilat. Ratkaisu voi löytyä 
luovalla ajattelulla.

– Esimerkiksi jos piha on pieni, lähi-
metsästä voi löytyä loistava leikkipaik-
ka..

I N G I M A G E

vinkkejä leikkikulttuurin  
kehittämiseen

http://www.socca.fi/files/5553/Leikki_astuu_varpaille_-julkaisu.pdf
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J
Helsingin kaupungin kotipalvelua käyttävistä 
yli 75-vuotiaista täysraittiita on vain neljännes. 
Myös kotihoidossa on oltava aikaa ja uskallus-
ta puuttua ikääntyneiden päihdeongelmaan.

Päihteet puheeksi 
jokaisessa hoitosuhteessa 

teksti minna seppä kuva jukka järvelä

os se on kovassa kännissä, älä anna lääkkeitä. Näin oh-
jeistettiin vanhusten palvelutalossa keikkailevaa lähi-
hoitajaa 2000-luvun Suomessa. 

Työntekijässä neuvo herättää kysymyksiä: Mikä on 
kovassa kännissä? Mitä lääkkeitä ei anneta? Entä, jos 
lääkäriä ei saa langan päähän? Mitä tehdään, jos asia-

kas on aggressiivinen tai keittiössä istuu ryyppyporukka: men-
näänkö sisään vai vilkutetaanko huomiseen?

VANHUSTEN PÄIHDEONGELMIIN VARAUDUTTU HEIKOSTI
Yli 65-vuotiaat suomalaiset kuluttavat alkoholia aiempaa 
enemmän. A-klinikan ylilääkäri Kaarlo Simojoen mukaan 
ikääntyneiden juomista on tutkittu meillä vähän.

Joitakin kartoituksia on kuitenkin tehty. Esimerkiksi Hel-
singin kaupungin vuonna 2010 tekemän selvityksen mukaan 
kotipalveluita käyttävistä yli 75-vuotiaista 7 prosenttia juo vii-
kossa neljä kertaa tai useammin, ja vain 26 prosenttia ei käy-
tä alkoholia lainkaan. 

 – Arvio lienee alimitoitettu, sillä moni ikääntynyt häpeää 
juomistaan, eikä myönnä sitä, Simojoki sanoo.

Vanhusten päihteidenkäyttöä lisää hänen mukaansa usein 
yksinäisyys. Toisaalta asenteet ovat lientyneet niin, että moni 
kuusikymppinen kokee kohtuullisen alkoholinkäytön kuu-
luvan arkeensa. 

– Sallivuus on okei, jos muistetaan, että alkoholinkäyttöön 
liittyy ikääntyneillä suurempia riskejä kuin työikäisillä.

Simojoen mukaan kuntien valmiudet ikäihmisten päihde-
ongelmien hoitamiseen ovat puutteelliset.

– Hyvä kysymys on se, millaisia hoitopaikkoja tarvitaan. 
Sopiva hoitomuoto riippuu siitä, kuinka pitkälle edenneestä 
päihdeongelmasta on kyse. Jos henkilö on juonut vuosikym-
meniä, tarvitaan A-klinikan tyyppistä erikoistunutta toimijaa. 

– Jos taas on kyse eläköityessä alkaneesta ongelmasta tai 
ajoittaisesta, epäsäännöllisestä liikakäytöstä, pitäisi miet-
tiä, miten sen hoito integroidaan muihin asiakkaan saamiin 
palveluihin. 

HOITOPESSIMISMIÄ JA MORALISOINTIA

Riippuvuuteen kuuluu sen kieltäminen. Koska väkisin ei voi-
da hoitaa, on motivaatio herätettävä.

– Suurin este päihdeongelman hoidolle on yleensä se, et-
tei siihen puututa. Ajatus menee niin, että jos en kysy, en tie-
dä, ja on helpompi olla välittämättä.

– Liiallinen juominen mielletään virheellisesti yksilön 
luonteenheikkoudesta johtuvaksi moraaliseksi ongelmaksi. 
Päihderiippuvuus on kuitenkin sairaus, johon liittyy aivoissa 
tapahtuvia neurologisia muutoksia.

Kun vanhentuneet käsitykset kummittelevat taustalla, 
puuttumattomuudelle löytyy syitä: Lääkärit pelkäävät, ettei- 
vät osaa ohjata jatkohoitoon tai vaikuttavaa hoitoa ei ole. 
Hoitajat väistelevät, koska pelkäävät päihdeongelmaisen vie-
vän liikaa aikataulutettua työaikaa.

– Hoitopessimismi voidaan verhoilla vaikkapa Pitäisikö 
mummolta kieltää viimeiset ilot -heittoon?

Olivatpa syyt mikä tahansa, vaikutukset ovat tuhoisat: al-
koholismi on pahimmillaan kuolemaan johtava sairaus, johon 
saa asianmukaista hoitoa vain 10–15 prosenttia sairastuneista.

Päihderiippuvaiset kohtaavat terveydenhuollossa monen-
laista epäasiallista kohtelua. Heille paitsi puhutaan rumasti, 
myös jätetään vaille heidän muihin vaivoihinsa tarvitsemaa 
hoitoa. Verukkeena voi olla esimerkiksi, että hoito ei toimisi 
päihteitä käyttävällä. Kärjistäen: kun lopetat juomisen, hoi-
damme epilepsiasi. Simojoen mukaan monissa tapauksissa 
voidaan puhua heitteillejätöstä.

Henkilökunta myös holhoaa päihteidenkäyttäjiä enem-
män kuin muita asiakkaita, jotka nähdään hoitoprosessinsa 
aktiivisina toimijoina. Simojoki muistuttaa, että päihteiden-
käyttäjällä on oikeus laadukkaisiin palveluihin, vaikka hän ei 
juomista lopettaisikaan.

– Vaihtoehtoinen hoitotapa löytyy useimmiten. Voidaan 
esimerkiksi kirjoittaa resepti vähän kalliimmasta lääkkeestä, 
jolla ei ole yhteisvaikutuksia alkoholin kanssa, tai viedä fysio-
terapeuttipalvelut asiakkaan kotiin, jos hän ei muista käyttää 
vastaanottoaikojaan.

ALKOHOLISTA KYSYMINEN RUTIINIKSI
On ymmärrettävää, jos kotihoidon työntekijä kokee päihde-
ongelmaisen asiakkaansa edessä avuttomuutta.



SUPER 3 /2017  31 

Päihteidenkäyttäjällä on oikeus 
laadukkaisiin palveluihin, vaikka 
hän ei juomista lopettaisikaan, 
Kaarlo Simojoki muistuttaa.
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– Jos vaihtuville asiakkaille on aikaa 
enintään vartti, vaikuttava puuttuminen 
on vaikeaa. Työntekijä joutuu tällöin hän-
tä eettisesti kuormittavaan tilanteeseen. 

Simojoki näkee ratkaisuksi uusien toi-
mintamallien luomisen. 

– Alkoholinkäytöstä kysymiseen pi-
täisi sosiaali- ja terveydenhuollossa suh-
tautua samalla tavoin kuin somaattisten 
sairauksien kartoittamiseen. Olisi hyvä, 
jos esimerkiksi kotihoidossa kartoitet-
taisiin mummon tai papan hyvinvoin-

ti, myös alkoholin käyttö, 3 kuukau-
den välein. Jos jotain hälyttävää ilmeni-
si, eikä ratkaisuja omin keinoin löytyisi, 
paikalle pyydettäisiin päihdeongelmiin 
erikoistunut partio.

– Myös laajempien väestölle suun-
nattujen kyselyiden tulokset kannattaa 
hyödyntää. Esimerkiksi koulutervey-
denhuolto kysyy kartoituksissaan van-
hempien päihteidenkäytöstä. Vaikka 
mittari näyttäisi punaista, harva tervey- 
denhoitaja soittaa kotiin ja kysyy ”mi-

tenkäs tuo alkoholi?” Se olisi kuitenkin 
tehokas heräte.

KUNNIOITTAVA PUHE EI LOUKKAA
Päihdeongelman olemassaolosta saattaa 
kertoa arjen sujumattomuus.

– Jos lääkehoidon toimivuudessa il-
menee häiriöitä, ja esimerkiksi diabe-
teksen hoitotasapaino järkkyy, kannat-
taa pohtia, voisiko kyse olla päihteis-
tä. Näin tulee tehdä myös, jos ilmenee 
muistamattomuutta tai pieniä tapatur-
mia. Myös ylikorostunut puhtaus ja 
huolellisuus voivat viitata addiktioon.

Jos huoli herää, se tulee ottaa puheeksi.
– Hoitosuhteen vaurioitumista pe-

lätään ihan liikaa. Kun päihteidenkäyt-
tö otetaan esille toista ihmistä kunni-
oittaen, hänelle avataan portti parem-
paan elämään. Jos toinen ei halua pu-
hua, ei kuulustella, eikä syytetä. Harva 
tällaisesta loukkaantuu.

Keskusteluiden tueksi on laadit-
tu oppaitakin. Esimerkiksi Helsingin 
kaupunki julkaisi vuonna 2011 Ikään-
tyneiden alkoholiongelman puheeksiotto 
-opuksen. Simojoki korostaa tuomitse-
mattomuudella päästävän pitkälle.

– Sano: olen huolissani, ja voin olla 
väärässä, mutta voidakseni hoitaa sinua 
hyvin minun on kysyttävä, millaista al-
koholinkäyttösi on tällä hetkellä?

– Motivoinnin eteen on tehtävä töi-
tä. Halu hakeutua hoitoon voidaan he-
rättää vaikkapa kertomalla, että alko-
holi ei sovi yhteen diabeteksen kans-
sa. Myös unilääkkeen ja alkoholin yh-
teisvaikutuksia voidaan havainnollistaa 
kertoen, että jos kaadut humalassa ja 
lääkepöpperössä, voit murtaa lonkkasi 
ja päätyä vuodepotilaaksi.

– Jos keskustelu aukeaa, selvitetään, 
mikä on ongelman vakavuusaste: ker-
tajuominen, elämäntilanteeseen liitty-
vä liikakäyttö vaiko jokin muu.

Jatkotoimenpiteet valitaan päihde-
ongelman luonteen mukaan. Keinot 
ovat ikäihmisillä samat kuin nuorem-
millakin: mini-interventio, lääkehoi-
to, psykososiaalinen kuntoutus ja mie-
lellään laitoskuntoutukseen yhdistetty 
vieroitushoito..
kaarlo simojoki luennoi päihteiden vai-
kutuksesta hoitosuhteeseen helmikuus-
sa superin opintopäivillä. jutussa on 
simojoen haastattelun lisäksi käytetty 
lähteenä hänen artikkeliaan ikäihmisten 
alkoholinkäytön riskit, tunnistaminen ja 
hoito, joka julkaistiin suomen lääkärileh-
dessä 6/2016.

Lue lisää lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutuksista

Koulutettujen naisten 
kulutus kasvaa
Suomessa on 400 000–600 000 alkoholin riskikäyttäjää, jotka juovat niin 
paljon, että altistuvat vakaville terveyshaitoille. 85 % työikäisistä riskikäyt-
täjistä on työelämässä, ja kaikista työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisis-
ta 14 % on alkoholin riskikäyttäjiä. Työikäisistä alkoholiriippuvaisista työelä-
mässä on 70 prosenttia.

Myös seniorit juovat. 65–84-vuotiaista suomalaismiehistä 78 % ja -nai-
sista 53 % on käyttänyt alkoholia viimeisen vuoden aikana. 10–15 % yli 
60-vuotiaista käyttää liikaa alkoholia. 70–79-vuotiaissa miehissä riskijuo-
jia on 4,5 % ja 80 vuotta täyttäneissä miehissä 4,1 %. Yli 60-vuotiaista 1–4 
%:lla ja 65 vuotta täyttäneistä 0,7 %:lla on alkoholiriippuvuus.

Tulevaisuudessa haasteen muodostavat hyvin koulutetut, eläkkeelle jää-
vät naiset, joiden alkoholinkäyttö on kasvussa.

– Jos kärjistetään, niin siivoojanainen kuolee ylipainoon ja koulutettu si-
sar punaviiniin. Ero on samankaltainen mutta toisen suuntainen kuin miehil-
lä, joilla ero eliniän odotteessa voi olla sosio-ekonomisesta ryhmästä riip-
puen 10 vuottakin: ylempi toimihenkilö elää pidempään kuin duunari, Kaar-
lo Simojoki sanoo.

Alkoholi vaikuttaa vanhukseen eri tavoin kuin nuoreen. Tähän on neljä syytä:

• Fysiologiset muutokset: Kehon nestetasapaino muuttuu, mikä voimis-
taa alkoholin vaikutuksia. Lihasmassa pienenee ja tasapaino heikkenee, 
jolloin humalassa kaatumisen ja murtumien riski kasvaa.

• Maksan ja munuaisten toiminta muuttuu, ja alkoholin poistuminen eli-
mistöstä hidastuu.

• Aivojen solut reagoivat herkemmin alkoholiin kuin nuoremmilla, mikä 
tekee alkoholin vaikutukset esimerkiksi muistiin dramaattisemmiksi. 
Alkoholi myös voimistaa muistisairauden oireita.

• Iäkkäiden lääkitys: moni syö useita lääkevalmisteita, joiden yhteensopi-
vuutta alkoholin kanssa ei välttämättä ole niitä määrätessä arvioitu. 

Ikä lisää riskejä

http://www.paihdelinkki.fi/
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otkan kotihoidossa päihdeasiakkaiden hoito 
otetaan vakavasti. Käytännöt tuntee hyvin lä-
hihoitaja Katja Anttila, joka toimii Länsi-Kotkan 
kotihoitotiimin mielenterveys- ja päihdeyhteys- 
henkilönä.

Kotihoidon asiakkaille tehdään joko kartoi-
tuskäynnillä tai sen jälkeisellä kahden viikon arviointijak-
solla asiakkaan toimintakykyä kuvaavia testejä, joista yk-
si on alkoholin käytön riskiä kuvaava Audit-kyselytesti.

– Mikäli asiakkaalla on runsasta päihteiden käyttöä, hä-
nen hoito- ja palvelusuunnitelmaansa liitetään lääkärin ja 
asiakkaan hyväksymä erityinen kirjallinen sopimus. Siinä 
määritellään ne toimenpiteet, joita kotihoito tekee asiak-
kaan ollessa päihtynyt, Anttila kertoo.

Sopimukseen kirjataan myös asiakkaan suhtautuminen 
lääkkeiden annon turvallisuuden varmistamiseksi tehtä-
vään mahdolliseen puhalluttamiseen. 

– Kotihoidon jokaisella käynnillä pyritään turvaamaan 
asiakkaan turvallisuus ja asiakkaan ollessa päihtynyt tar-
kistetaan, ettei hänellä ole sairauskohtausta.

Kotkassa toimivat käytännöt

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

15–24 v. 25–34 v. 35–44 v. 45–54 v. 55–64 v.

* Humalahakuinen juominen tarkoittaa, että vastaaja on juonut alkoholijuomia kerralla kuusi annosta tai enemmän
 lähde: suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (avtk) -tutkimus THL.

humalahakuisesti* alkoholia viikoittain käyttävien 
15–64-vuotiaiden naisten osuus 2000–2014

Alkoholin kulutus kasvaa jyrkimmin 55–64-vuotiailla naisilla.

Kotihoidon asiakaskäynnit ja niiden tilanteet kirjataan 
Kotkassa saman tien järjestelmään mobiilikirjauksella.

Kotihoidossa on kirjallinen ohjeistus ja turvasuunnitel-
ma uhka- ja väkivaltatilanteisiin. Tilanteita ennakoidaan, 
ja käynnit tehdään tarvittaessa parityönä. Mikäli asiakkaan 
asunnossa on muita päihtyneitä henkilöitä, heitä pyyde-
tään poistumaan kotikäynnin ajaksi. 

Päihdetyössä asiakasta motivoidaan hakemaan hoitoa 
ongelmaansa. Yhtenä keinona on puheeksi ottaminen ja 
motivoiva keskustelu. Kotkassa on sisäisessä koulutukses-
sa hyödynnetty puheeksioton verkkokurssia.

Anttila pitää työstään ja on siitä valtavan innostunut.
– Päihdeasiakkaiden kanssa kokee myös onnistumisia.
Kun asiakas myöntää päihdeongelmansa, hänet ohja-

taan jatkohoitoon. Hoitopaikkoja on Kotkan seudulla Ant-
tilan mukaan paljon, mutta ongelmana on se, että henki-
lön pitää ensin itse tunnistaa riippuvuutensa.

Yhtenä työn tukena Kotkassa ovat kotihoidon mielen-
terveys- ja päihdeyhdyshenkilöiden kolme kertaa vuodes-
sa järjestettävät vertaistukitapaamiset..

K
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VANHUUDEN ARVOSTUKSESTA
Sirkka-Liisa Kivelä
yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

apasin entisen opiskelutoverini, 72-vuotiaan eläk-
keellä olevan lääkärin. Hänen miehensä kuoli kak-
si vuotta sitten nopeasti edenneeseen haimasyöpään. 
Keskustelimme puolison sairastumisen ja melko 
äkillisen kuoleman aiheuttamasta kriisistä. Ystävä-
ni kuvasi kokemaansa: ”Juoksin tuntikausia met-

sässä ja itkin. Vieläkin ihmettelen, miten ihminen voi itkeä 
niin paljon. Yritin olla vahva ja lohduttava saattaja elämän 
ja kuoleman välisen sillan yli. Ehdimme ja pystyimme pu-

humaan liian vähän yhteisen elämämme iloista ja su-
ruista. Ikääntymisemme yhdessä eläen jäi ko-

kematta.”
Ystäväni oli surrut kulkemalla luon-

nossa ja lukemalla aikakauslehtien 
artikkeleita vaikeuksia kohdannei-
den ja niistä selviytyneiden elämäs-
tä. Hän oli pitänyt huolta fyysisen 

kuntonsa säilymisestä, ystävyyssuh-
teistaan ja musiikkiharrastuksestaan. 
Vaikeimpina hetkinään hän oli ho-

kenut itsekseen: ”Tuska vähenee ajan 
mittaan. Kaipaus jää jäljelle.” Hän 

oli löytänyt myönteisiä tapoja 
elää surunsa aikana ja sen jäl-
keen.

Ikääntymiseen kuuluu pal-
jon luopumista. Oma vai-
kea sairaus voi yllättää yhtäk-
kiä, toimintakyky heikkenee, ja 
kuolema lähestyy. Puoliso ja ys-
tävät sairastuvat, ja muutamat 
heistä kuolevat. Suru on vää-

jäämätön osa vanhenevien ihmisten elämää. 
Lääketieteessä on perinteisesti tutkittu sairauksien vaara- 

eli riskitekijöitä. Tutkimukset ovat kohdistuneet negatiivisen 
seikan aiheuttaviin tekijöihin. Tulokset on käännetty myön-
teisiksi elämän ohjeiksi. Kun välttää jonkin sairauden vaara-
tekijöitä, todennäköisyys sairastua tähän tautiin vähenee. Tä-
mä lähestymistapa on tarpeellinen, mutta sen hallitsevuutta 
on kritisoitu vuosien ajan. Psykologiatieteessä onkin ryhdyt-
ty etsimään mielenterveyttä ja hyvinvointia edistäviä asioita 
eli positiivisia suojatekijöitä. Näitä tutkimuksia on tehty iäk-
käidenkin keskuudessa. 

Suojaavia tekijöitä kartoittaneet tutkimukset ovat tuo-
neet merkittäviä havaintoja käytäntöön sovellettaviksi. 
Myönteiset kokemukset ja tapahtumat, säännöllinen lii-
kunta, ystävät, luonnossa liikkuminen, riittävän pitkä uni 
ja nykykäsityksen mukainen terveellinen ruokavalio edistä-
vät mielenterveyttä ja hyvinvointia. Myönteisten tapahtu-
mien muistelu tuo iloa, ja ilon tunne lisää luovuutta. Hy-
vän tekeminen toisten puolesta itse valitsemalla tavalla luo 
auttajallekin hyvää oloa. Vapaaehtoistyö tai puolison, ystä-
vien tai lasten perheiden auttaminen on mainio tapa säilyt-
tää psyykkinen terveytensä. Lapsekas kyky ihmetellä uusia 
tai aikaisemmin kokemiaan asioita, arjen arvostaminen ja 
halu nauttia nykyhetkestä ovat tavoittelemisen arvoisia on-
nellisten ihmisten piirteitä.

Monet ikääntyvät ja iäkkäät ovat kokemustensa kautta op-
pineet mainittujen suojatekijöiden merkityksen surun kestämi-
sessä. He elävät teoreettisten oppien mukaisesti tuntematta tut-
kimustuloksia. Omaisuuden ja tavaroiden omistamisen tavoit-
telu vähenee vanhenemisen myötä. Tämäkin kertoo elämän 
opettavan meille sen, että pelkkä materiaalinen hyvinvointi ei 
riitä takaamaan onnellista elämää. Vanhuus ja viisaus..

T

SURUKIN 
KUULUU 
ELÄMÄÄN

joonas väänänen



Ajankohtaisia kuvia 
lataamme Instagramiin 

osoit teeseen @superlehti _super. 
Seuraa meitä myös liiton 

some-kanavissa!

Näköislehden sivuilta 
löytyy runsaasti linkkejä, 
kuvia ja videoita, joita 
paperiversiossa ei ole.

https://www.superliitto.fi/viestinta/super-lehti/
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palautekeskustelun 
tunnelmiin pääset tästä

Kansanedustajat kokivat, että

VANHUSTYÖSSÄ 
EI VOI TINKIÄ

teksti ja kuva marjo sajantola

Päivä vanhustyössä antoi päät-
täjille paljon pohdittavaa. Mitä- 
hän tekisi kokonainen työviikko?

Puheenjohtaja Silja Paavola kertoi kirjaamisen merkityksestä potilasturvaan kan-
sanedustajien ihmeteltyä työpäivään kuuluvaa kirjaamisen määrää. 

SuPer on vuosia ajanut tavoitetta saada 
riittävä määrä koulutettua hoitohenki-
löstöä vanhustenhoitoon – niin laitok-
siin kuin asiakkaiden koteihin. Selkeä 
viesti vanhustenhoidossa työskentelevil-
tä hoitajilta on, että koulutettua hoito-
henkilökuntaa tarvitaan nykyistä enem-
män. Mitoitus on täysin riittämätön ym-
pärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoi-
to alkaa olla lähellä katkeamispistettä.

SuPer haastoi loppuvuodesta kan-
sanedustajat työskentelemään vanhus-
tenhoidossa yhden työvuoron. Tarkoi-
tus oli, että päättäjät näkevät vanhus-
työn arkea, jotta päätökset pohjautui-
sivat todelliseen tilanteeseen. Osalla 
40 haasteen vastaan ottaneesta kansan-
edustajasta ja avustajasta oli jo ennes-
tään kokemusta vanhusten parissa teh-
tävästä työstä joko oman ammatin tai 
kuntapäättäjänä toimimisen kautta. 

MITEN MENI?
SuPer kutsui vanhustyöhön osallistu-

neet päättäjät helmikuussa palautekes-
kusteluun. Tilaisuuteen osallistuneille 
kosketus vanhustyön todellisuuteen oli 
antanut uutta näkemystä moniin asioi-
hin. Jokainen antoi myös hyvää palau-
tetta ja kiitosta hoitohenkilökunnalle, 
joka työkiireiden keskellä jaksoi kuiten-
kin kohdata hoidettavansa lämmöllä. 

Päättäjät näkivät, ettei henkilöstö-
mitoituksissa ollut nipistämisen varaa. 
He olivat osallistuneet vaipanvaihtoi-
hin, pesuihin ja pukemisiin sekä avus-
taneet syömisessä ja jopa ulkoiluttaneet 
vanhuksia – tehneet jokapäiväistä tar-
vittavaa perushoitoa. Työt saatiin teh-
tyä, mutta mihinkään ylimääräiseen 
toimintaan ei ollut mahdollisuuksia.

Työpäivän aikana oli kohdattu yksi-
näisiä vanhuksia, joilla ei ollut ketään 
läheistä tuomassa apua arkeen tai edes 
iloa elämään. Kun toiveita hoitajan jää-
misestä vielä hetkeksi asiakkaan luo ei 
voitu toteuttaa, se kirpaisi syvältä.

Keskustelussa nousi esiin myös toi-
mivat ja toimimattomat tilat. Kun hoi-
tolaitos on alun perin suunniteltu pal-
jon nykyistä parempikuntoisille asuk-
kaille, arjessa syntyy väistämättä han-
kalia tilanteita, jotka ovat vaaraksi niin 

hoidettavalle kuin hoitajallekin. Myös 
kotihoidossa joudutaan tinkimään er-
gonomisesta työtavasta. 

Hyvän johtamistaidon tärkeys tu-
li selväksi töiden sujumisen ja sairaus-
poissaolojen lukumäärän valossa. Lisäk-
si työntekijöiden ammatillinen osaami-
nen ja vuorovaikutustaidot saivat kan-
sanedustajilta kiitosta.

HYVÄÄ AMMATTITAITOISTA HOITOA
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola 
muistutti, että vaikka Suomen hallitus 
perui suunnitelmansa pienentää mini-
mihenkilöstömitoitusta, se on päättä-
nyt laskea mitoitukseen myös muita 
kuin koulutettuja hoitajia. 

– Avustavaa henkilöstöä tarvitaan, 
mutta turvallinen hoito rakentuu sil-
le, että koulutettua hoitohenkilökun-
taa on riittävästi. Ammatillisuus näkyy 
hoidon laadussa ja asiakkaan kohtaa-
misessa. Alalle sopivuus pitää arvioida 
jo ennen opintojen alkamista soveltu-
vuuskokeilla.

Palautekeskusteluun osallistui myös 
SuPerin ammattiasiainpäällikkö Kris-
tina Lamberg. Hänen mielestään jul-
kisesta keskustelusta on tyystiin unoh-
tunut se, että ihmiset elävät kodeissaan 
omaa elämäänsä ja hoitaja mahdollistaa 
sen hyvän elämän. 

– Yhä enemmän pyritään optimoi-
maan tehtävät niin, että ehditään teh-
dä kaikki temput, eikä niin, että asia-
kas voisi elää omaa elämää mielekkääs-
ti. Superilaiset kärsivät valtavasti siitä, 
etteivät he ehdi hoitaa asiakkaitaan ko-
konaisvaltaisesti. He haluaisivat näh-
dä, että ihminen oikeasti pärjää siellä 
kotona..

https://youtu.be/lNVFN_81gjs
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VILLIVIHANNEKSET 2/5
teksti Maarit Mäkinen

uohenputki on monikäyttöinen villivihannes 
ja -yrtti. Sen lehtiä voi syödä salaatin ja vartta 
parsan tapaan. Satokauden ajaksi kannattaakin 
kaupan salaatti vaihtaa vuohenputkeen. Lehdet 
nousevat jo varhain keväällä maasta heleän vih-
reinä. Tunnistamisessa auttaa, kun muistaa sanat 

pyhä kolminaisuus, sillä varressa on kolme pääruotia, joissa 
kussakin on kolme lehdykkää. Vuohenputken varsi on myös 
kolmiomainen. Varressa on kouru, mikä helpottaa tunnista-
mista. Valkoiset kukat ovat sarjana.

Latinankielinen nimi kertoo vuohenputken käytöstä roh-
doksena kihdin hoidossa, sillä nimi Aegopodium podagra-
ria viittaa sanaan podagra, mikä tarkoittaa kihtiä. Kasvia on 
käytetty myös reuman, nivelkipujen, virtsa- ja eturauhasvai-
vojen hoitoon. 

Kasvi oli kunniassa erityisesti keskiajalla. Vuohenputkea 
viljeltiinkin luostareiden puutarhoissa. Se rehotti usein myös 
vanhojen kirkkojen raunioilla. Kasvin englanninkielinen nimi 
onkin bishop’s weed eli piispan ruoho. Vuohenputki tuotiin 
Suomeen 1800-luvulla alun perin koristekasviksi. 

ravintoarvo. Vuohenputki sisältää c-vitamiinia, beetakaro-
teenia, magnesiumia sekä kalsiumia.

käyttö. Nuorten lehtien maussa voi aistia sitruunan, sellerin, 
porkkanan ja pippurin aromeja. Nuoria lehtiä kannattaa kerä-
tä runsaasti talven varalle. Kasvia kannattaa niittää, siten siitä 
saa hyvänmakuisia nuoria lehtiä pitkin kesää. Lehdet kannat-
taa käyttää nopeasti kiehuvassa vedessä ennen pakastamista. 
Lehtiä voi myös kuivattaa. 

Nuoret lehdet ovat hyvän makuisia, mutta kun ne aukea-
vat täysikokoisiksi, ne sitkistyvät ja muuttuvat väkeviksi. Sel-
laisinakin lehtiä voi käyttää viherjauheena, kasviliemenä ja 
yrttijuomana tai teenä. Kukkia voi lisätä salaatteihin. 

Vuohenputkea voi syödä sekä sellaisenaan että kypsennet-

Vuohenputki on monikäyttöinen ihmisten 
ja eläinten herkku.

tynä. Lehtiä voi paistaa oliiviöljyssä tai lisätä kirpeisiin piira-
koihin, kuten raparperipiirakkaan. Vuohenputkea voi käyt-
tää oikeastaan missä tahansa, kuten viherpirtelöissä, pestos-
sa, leivän päällä vuohenjuuston kera, pastakastikkeissa sekä 
suolaisissa piiraissa. 

Erityisen hyvä vuohenputki on kaaliruuissa, keitoissa, mu-
nakkaissa, lasagnessa pinaatin tapaan, kiusauksissa, dipeissä, 
ohukkaissa, pannukakuissa sekä leipä- ja sämpylätaikinoissa. 
Kannattaa kokeilla valmistaa myös vuohenputkipalsternak-
kakeittoa, vuohenputkiperunalaatikkoa ja porkkana-vuohen-
putkilaatikkoa. Ohjeita löytyy nykyään runsaasti villiyrttikeit-
tokirjoista ja netistä.

varoitukset. Vuohenputki kuuluu sarjakukkaiskasveihin, 
kuten myös hyvin saman näköiset myrkkykatko ja hukan-
putki. Tarkista edelläkin kuvattu pyhä kolminaisuus varmis-
tuaksesi, että keräät oikeaa kasvia: vuohenputken lehdet ovat 
siis kahteen kertaan kolmisormiset. Myrkkykeison ja hukan-
putken lehdet muistuttavat enemmän kirveliä tai persiljaa. 
Vuohenputken varsi on enemmän kourumainen ja usein sen 
tyviosa on punertava..
lisätietoa

sami tallberg. villiyrttikeittokirja. readme.fi 2015

raija kivimetsä. villiinny villivihaneksista. 
elinvoimaa ja energiaa luonnosta.  kirjapaja 2016

V
Vuohenputki

vinkki: Kokeile vuohenputkea vihreänä herkkuna 
juustotarjottimella tai tee hortapizzaa. Lisää 2-3 
desilitraa tuoretta vuohenputkea pizzan täytteeksi 
mozzarellajuuston, tuoreen basilikan ja tomaattivii-
paleiden kera.

tiesitkö? Kun hyttynen pistää, hiero pistoskoh-
taan tuoretta vuohenputkea, niin kutina lievittyy.  
Vuohenputki on myös eläinten suurta herkkua. Lem-
mikkikanit ja vuohet syövät sitä mielellään!
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SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen on

EUROOPPALAISTEN
TYÖNTEKIJÖIDEN ASIALLA

teksti marjo sajantola kuva jukka järvelä

Euroopan standardoimisjärjestö CENin teknisessä työryhmässä laa-
ditaan standardeja vanhuspalveluihin. SuPerin asiantuntija 
Leena Kaasinen pyrkii työryhmän jäsenenä huolehtimaan, 
että myös työntekijöiden oikeudet ja asema huomioidaan. 

uPerin asiantuntija Leena Kaa-
sinen osallistuu Euroopan am- 
matillisen yhteisjärjestö EAY:n, 
pyynnöstä Euroopan vanhus-
palveluiden standardointityö-
ryhmään. Kaasinen pyydet-

tiin ryhmään, koska Suomen lähi- ja 
perushoitajaliitolla on tarkka tietämys 
vanhustyöstä ja työntekijöiden tilan-
teesta.

– Vanhuspalveluiden standardisoin-
nilla haetaan palveluihin tasalaatuisuut-
ta. Työ on haasteellista, ja vähän ky-
seenalaistakin. Tavaroiden ja laitteiden, 
kuten sähkölaitteiden, standardeja on 
helpompi määritellä kuin palvelua, jo-
hon liittyy kansallista lainsäädäntöä ja 
kulttuurisia eroja, Kaasinen sanoo. 

Hän jatkaa, että EU:n jäsenmailla 
on sosiaali- ja terveydenhuollon alalla 
toimivalta, joten standardoimistyö as-
tuu ikään kuin valtioiden määräysval-
lan yli, mutta lakeja se ei voi muuttaa.

– Useissa maissa on saman tyyppi-
siä vanhuspalveluiden laatusuosituk-
sia kuin meilläkin. Niitä voidaan pi-
tää standardien kaltaisina. Yhteiset van-
hustyön standardit eivät mene maiden 
lainsäädännön yli, mutta kilpailutus-
tilanteessa standardien mukainen toi-
minta on kilpailuvaltti.

Kaasinen näkeekin tässä vaarana sen, 
että monikansalliset isot yritykset pys-
tyvät ottamaan käyttöön vanhustyön 
standardit, mutta pienillä yrityksillä ei Leena Kaasinen on asiantuntija myös SuPerin kansainvälisen toiminnan haasteissa.

S
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Parempaa suojelua 
väärinkäytöksistä 
ilmoittajille
Väärinkäytösten ilmoittajien suojelemi-
nen saattaa edetä Euroopan unionissa. 
Komissio aikoo vuoden 2017 aikana ar-
vioida nykytilannetta ja järjestää aiheesta 
julkisen kuulemisen. SuPerin asiantun-
tija Leena Kaasinen pitää komission jul-
kaisemia suunnitelmia mielenkiintoisi-
na. Häntä kiinnostaa, mitä EU:n suun-
nitelmat tarkoittavat superilaisen pal-
kansaajan kannalta. Suomessa on sosi-
aalialalla eli esimerkiksi vanhustenhuol-
lossa lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus 
vaikkapa hoidon puutteista, mutta il-
moittajan suoja ei ole todellisuudessa 
riittävä. Hoidon puutteissa ei ole välttä-
mättä kyse väärinkäytöksestä. Kaasinen 
toivoo EU-lainsäädäntöä, josta olisi jä-
senille ja tietenkin ennen kaikkea asiak-
kaille hyötyä.

Kunnille suositukset 
laittomasti maassa 
olevien hoitoon
Sosiaali- ja terveysministeriö on valmis-
tellut kunnille suositukset laittomasti 
maassa olevien kiireelliseen sosiaali- ja 
terveydenhuoltoon. Suositusten tarkoi-
tuksena on selventää mihin julkisiin pal-
veluihin laittomasti maassa oleskelevat 
ovat oikeutettuja, kenen vastuulla pal-
velujen järjestäminen on ja miten pal-
veluista aiheutuneista kustannuksista voi 
saada korvausta.

lisää superin kansainvälisestä 
toiminnasta

SuPerin kansainvälinen toiminta
European Federation of Public Service liitto, EPSU, kokoaa Euroopan 
ammattiliitot vaikuttamaan EU:n ja kansallisten hallitusten politiikkaan. Se 
pyrkii edistämään parempia työoloja, parempaa terveyttä ja turvallisuutta 
sekä oikeuksia kahdeksalle miljoonalle julkisen palvelun työntekijälle. SuPer 
on mukana EPSUn sosiaali- ja terveysalan pysyvän komitean työssä. 

– Komiteassa on käsitelty esimerkiksi työsuojelua, työturvallisuutta ja täy-
dennyskoulutusta ja käyty keskustelua hoiva-avustajista. Euroopan komis-
sio aloitti vuonna 2009 projektin, jossa selvitettiin jäsenmaiden Health Care 
Assistant -koulutusta, johon laskettiin myös suomalainen lähihoitajakoulu-
tus, SuPerin asiantuntija Leena Kaasinen kertoo. 

Työn tarkoituksena oli selvittää, olisiko EU-maissa halukkuutta luoda 
yhteinen viitekehys HCA-koulutukselle, jotta ammattiryhmä voisi liikkua 
EU:n sisällä nykyistä helpommin. Koulutuksen sisältö ja kesto eroavat kui-
tenkin jäsenmaiden välillä liian paljon. Lyhyimmillään HCA-koulutus on muu-
taman kuukauden mittainen ja pisimmillään kuusi vuotta. Yksimielisyyteen 
hankkeeseen osallistuneiden maiden kesken ei päästy myöskään siitä, mitä 
HCA-koulutuksella tarkoitetaan.

TYÖVOIMAN VAPAA LIIKKUVUUS
Euroopan Unionin yksi perusperiaatteista on työvoiman vapaa liikkuvuus. 
Lähihoitajat voivat hakeutua EU-maihin töihin, mutta ilman tutkinnon tun-
nustamista on vaikea työllistyä koulutusta vastaavaan sosiaali- ja terveys-
alan työhön. Ammattihenkilön status avaa parhaiten ovet niihin tehtäviin. 
Vanhustyössä ovet voivat olla auki esimiestehtäviin saakka.

– Lähihoitajille on eduksi saada tutkintonsa tunnustetuksi. Esimerkiksi 
Iso-Britanniassa tunnustus tehdään meidän Valviraa vastaavassa valvonta-
elimessä NMC:ssä. Nyt seuraamme mielenkiinnolla, miten Brexit tulee vai-
kuttamaan tähän, Kaasinen jatkaa.

välttämättä ole tähän mahdollisuuksia. 

MALLI RUOTSISTA
Leena Kaasinen kertoo, että vanhuspal-
veluiden standardisointi käynnistettiin 
ruotsalaisten aloitteesta. 

Myös malli on otettu Ruotsista, mis-
sä standardin laatiminen periaatteessa 
sujui hyvin. 

Tosin työntekijöiden asema ei Kaa-
sisen mukaan täysin tyydyttänyt am-
mattiliittojen edustajia. Kyse on kui-
tenkin maasta, jossa on totuttu sopi-
maan asioista työntekijä- ja työnanta-
jajärjestöjen kesken. Häntä arveluttaa-
kin, miten tämä toimisi maissa, joissa 
ei neuvotella.

– SuPerin kannalta on tärkeää olla 

myös koko Euroopan tasolla huolehti-
massa vanhustyöntekijöiden asemasta.

EU-maiden lisäksi standardisoimis-
työhön osallistuu viisi muuta maata, 
muun muassa Turkki. Näin yhteensä 
34 maan intressit ja käytännöt pitäisi 
saada sovitettua yhteisiksi standardeik-
si. Kaasinen edustaa työryhmässä kaik-
kia työntekijöitä. 

CEN eli European committee for 
standardization on kansallisten stan-
dardisointijärjestöjen yhteiselin. Siihen 
kuuluu myös Suomen Standardisoimis-
liitto, SFS, jonka jäseninä on elinkeino-
elämän järjestöjä ja Suomen valtio..

SUPERIN KANNALTA ON TÄRKEÄÄ OLLA MYÖS 
KOKO EUROOPAN TASOLLA HUOLEHTIMASSA 

VANHUSTYÖNTEKIJÖIDEN ASEMASTA.

lue ohjeet täältä

https://www.superliitto.fi/super-info/kansainvalinen-toiminta-ja-yhteistyo/
http://stm.fi/documents/1271139/3899844/Kuntainfo_2-2017_verkkoon.pdf/2a98f528-8e34-42c9-91ca-070a3c0d5e40
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Kuusamon Katrinkodissa
asiakas on kuin kotonaan
SuPerin opintopäivillä luovutettiin 
kaksi La Carita -säätiön lahjoitta-
maa 1500 euron palkintoa hyvästä 
vanhustyöstä. Toinen voittajista, 
Kuusamon Katrinkoti, tarjoaa pa-
rempaa laatua elämään.

– Asiakkaat tekee hommia ja me ollaan 
siellä mukana! 

Näillä sanoin naurattivat Katrinko-
din superilaiset Arja Riekki ja Marja-
Liisa Räisänen opintopäiväyleisöä. 

Totta toinen puoli, Kuusamossa työt 
tehdään hoidettavien ehdoilla. Katrin-
kodissa vanhukset esimerkiksi saavat 
nukkua pitkään, aamulla ei ole pakko 
syödä puuroa. Kukin saa toimia niin 
kuin kotonaan tekee. 

PALAVEREJA
Asiakkaat ja omaiset voivat vaikuttaa 
Katrinkodin arkeen viikoittain järjes-
tettävässä yhteisöllisyyspalaverissa. 

Viikoittaisissa kuntoutuspalavereis-
sa puolestaan käydään moniammatil-
lisesti läpi kunkin asiakkaan tavoitteet 
ja kuntoutustarpeet. Kuntoutuskortit 
tehdään asiakkaan ja omaisen kanssa 
yhdessä.

Katrinkodissa ei käytetä sitomista 
rauhoituskeinona tai liikkumisen estä-
miseksi. Käytössä ovat sen sijaan muun 
muassa läsnäolo, kosketus, nukkumi-
nen lattialla tai olohuoneessa ja yöpala.

Kinestetiikan avulla työntekijöi-
den fyysinen kuormitus on vähenty-
nyt, mutta työmotivaatio, yhteishenki 
ja luovuus ovat lisääntyneet. Kinestetii-
kan käytön myötä yhdessä pohtiminen 
ja kokeilu ovat tulleet luontevaksi osak-
si työtä. Asiakkaiden haastava käytös on 
vähentynyt, kun he saavat käyttää omia 
voimavarojaan.

Kuntoutusasiakkaalla on tavoittee-

na aina ensin koti. Ennen kotiutumista 
henkilökunta tekee kotikäynnin.

POSITIIVINEN VIRE
Työhyvinvointia Kuusamossa on li-
sännyt mahdollisuus tehdä tarvittaessa 
osa-aikatyötä. Keino on auttanut muun 
muassa työssäjaksamiseen.

Hoitajat voivat vaikuttaa työvuoroi-
hin osittaisella autonomisella työvuoro-
suunnittelulla

Hoitajien työvuorot on kooditettu, 

eli listalla näkyvät vastuut ulkoilutuk-
sesta, jumpasta tai toimintahetkestä. 

Monessa hankkeessa mukana olleen 
Katrinkodin työyhteisössä on positiivi-
nen vire. Asiat ajatellaan mahdollisuuk-
sien kautta. Työpaikka ohjaa aktiivisesti 
opiskelijoita ja sijaisia uusiin työtapoi-
hin. Paikka onkin haluttu työharjoitte-
lukohde..

– Soteja tulee ja menee, mutta me teemme töitä, Arja Riekki ja Marja-Liisa Räisä-
nen Kuusamon Katrinkodista riemuitsevat. Katrinkodissa on uskallettu uudistua ja 
muuttaa käytäntöjä asiakasmyönteisempään suuntaan. Hyvä johto ja kouluttautu-
nut henkilökunta mahdollistavat palkitsemisen arvoiset palvelut.
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katrinkoti on vuorohoitoyksikkö, jossa 
on 18 asiakaspaikkaa. hoitohenkilökun-
taa 14, joista yksi hoiva-avustaja. hoi-

tajamitoitus 0,66, kokonaismitoitus 0,83.
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Vuosaaren kotihoito 1 
uudistui rohkeasti
Ennakkoluuloton ja innostunut 
oman työn kehittäminen toi Helsin-
gin kaupungin Vuosaari 1 -alueen 
kotihoidolle La Carita -palkinnon.

– Kun työhyvinvointi paranee, me hoi-
tajatkin jaksamme hoitaa asiakkaita pa-
remmin. Vanhojen työtapojen raviste-
leminen teki hyvää, totesi lähihoitaja 
Leila Kantanen, joka yhdessä kollegan-
sa, lähihoitaja Tuija Metsän kanssa vas-
taanotti La Carita -säätiön palkinnon 
Tampere-talossa. 

Vuosaari 1 -alueen kotihoito läh-
ti kaksi vuotta sitten mukaan Voima-
hankkeeseen, joka kannusti kokeile-
maan erilaista työaikasuunnittelua.

Uudistuksen jälkeen Vuosaari 1 -alueen 
kotihoidossa hoitajat ovat pääsääntöi-
sesti 2–4 päivää töissä ja 2–4 päivää va-
paalla. Päivät ovat yhdeksäntuntisia.

Hoitajien mielestä uudessa työaika-
järjestelyssä on paljon hyvää. Sekä työ-
päivinä että niiden välissä ehtii palau-
tua kunnolla. 

– Työpäivän aikana ehtii pitää kun-
nollisen lounastauon, joka auttaa jak-
samaan iltapäivällä, kertoi Kantanen. 

AIKAA KAHVILLE JA KESKUSTELULLE 
Vuosaaressa haluttiin uudistaa myös 
työn sisältöä asiakaslähtöisemmäksi. 
Sekä sisällön että työajan uudistamista 
helpotti se, että Vuosaaren kotihoidon 
alueella välimatkat ovat lyhyitä. Asiak-
kaat ovat tyypillisiä kotihoidon asiak-
kaita, suurin osa vanhuksia. 

Nyt asiakaskäynnit suunnitellaan 
Vuosaaressa niin, että aikakriittiset käyn-
nit tehdään aamun aikaisina tai illan 
myöhäisinä tunteina, ja iltapäivien käyn-
teihin on saatu lisää sisältöä. Esimerkiksi 
suihkutuksia ja haavanhoitoa on siirretty 
aamuista iltapäivään. 

– Uuden järjestelyn tuloksena ilta-

päiviin on jäänyt aikaa myös tuolijum-
palle, liikeharjoittelulle, kävelylenkeille 
sekä tärkeille, rauhallisille kahvittelu- ja 
keskusteluhetkille. Asiakkaiden liikut-
taminen on meillä tärkeää. Haluamme 
panostaa kuntouttavaan työhön. Toisi-
naan voidaan lähteä käymään yhdessä 
asiakkaan kanssa vaikka kirjastossa tai 
kahvittelemassa. Sellaiseen ei aiemmin 
tahtonut löytyä aikaa, kertoo Metsä. 

Uuden työaikasuunnittelun ansiosta 
sama hoitaja pystyy käymään asiakkaan 
luona aamulla ja iltapäivällä, jolloin  
asiakkaalle ei tule tunnetta, että kotona 
vierailee jatkuvasti eri hoitaja.  

La Carita -palkinto otettiin Vuo-
saaressa vastaan riemukkaasti. Metsä ja 
Kantanen kiittävät omaa lähiesimiestään 
Mari Salosta, joka oli alusta asti mukana 
muutoksessa kannustaen ja osallistuen. 

– Kyllä me hihkuimme onnesta ja 
joimme heti juhlakahvit. Tämän eteen 
on tehty paljon työtä. Asiat ovat nyt hy-
vällä mallilla..

Tuija Metsä ja Leila Kantanen kertovat, että koko Vuosaaren kotihoito 1:n henkilö-
kunta innostui kehittämään työn sisältöä. 

vuosaari 1 -alueen kotihoito kuuluu 
helsingin kaupungin kaakkoiseen koti-
hoitoyksikköön. uudenlaista työaikaa 
kokeili 21 työntekijästä 19 hoitajaa ja 

yksi oppisopimusopiskelija. he kaikki 
osallistuivat myös asiakastyön  

uudelleen suunnitteluun. 
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Silja Paavolan avajaispuhe ja muu ohjelma kiinnostivat yleisöä Tampereen opintopäivillä.

Muutosten edessä
selviää ammattitaidolla
Opintopäivät avannut SuPerin 
puheenjohtaja Silja Paavola koros-
ti ammattiylpeyden merkitystä 
meneillään olevien muutosten 
keskellä.

Hoitajien työ muuttuu lähiaikoina 
merkittävästi. Muutoksissa auttaa kou-
lutuksen lisäksi superilaisten oma vasta-
voima: ammattiylpeys.

– Ammattimme muuttuu, hoi-
tokulttuuri muuttuu, hoitomuodot 
muuttuvat. Sote muuttaa paljon. Tämä 
kaikki vaatii koulutusta: on kouluttau-
duttava työaikanakin.

Toisen asteen ammatillisen koulu-
tuksen soveltuvuustestit ovat yksi liiton 
suurimmista haasteista. SuPer on sisar-
liittojensa kanssa ajanut soveltuvuus-
kokeiden pakollisuutta hoitoalalle ja 
edennyt asiassa ministeritasolle.

– Alallemme ei saa tulla yhtään sinne 

kelpaamatonta. Jos 12 munan kakussa 
on yksikin mätä muna, kakku on pilalla.

Puheenjohtaja muistutti myös, että 
työssäoppijoiden määrä lisääntyy koko 
ajan. Esiin nousevat vuorovaikutustai-
dot, joita käsiteltiin opintopäivien lu-
ennoilla.

PAINEET KASVAVAT
Paavola korosti superilaista ammattiyl-
peyttä ja ammattitaitoa. Näiden avul-
la superilaiset jaksavat työssään sen pai-
neen alla, jota yhteiskunta, ihmiset ja 
entistä paremmin oikeutensa tuntevat 
potilaat ja asiakkaat asettavat.

– Kun tekee parhaansa, voi mennä 
illalla rauhallisesti nukkumaan tietäen, 
ettei ole mokannut.

– Olemme vierellä kulkijoita, joilla 
on piinkova ammattitaito. Me tiedäm-
me, jos esimerkiksi vanhus raapii, että 

siellä sisällä on ihminen. Taudin kuva 
vain on tämmöinen.

Jotkut työtavat vaativat muutosta, 
aina ei voi jatkaa niin kuin ennen.

– Miettikää, miten kaikki työkaverit 
saadaan mukaan muutokseen.

Liitto lähetti opintopäiviltä media-
tiedotteen, jossa vielä kerran korostet-
tiin, että koulutusmäärärahoista ei saa 
leikata. 

Samoin liitto muistutti soveltuvuus-
kokeista: hukkakoulutus ei tuo joka 
paikassa kaivattuja säästöjä. 

SuPerin selvityksen mukaan 96 pro-
senttia lähi- ja perushoitajista oli sitä 
mieltä, että pääsy- ja soveltuvuusko-
keista ei saa luopua. Koska lähihoita-
jan työssä on kyse ihmisten hoitami-
sesta, heidän hyvinvoinnistaan ja jopa 
hengestään, pääsy- ja soveltuvuuskokei-
ta pidetään tärkeinä nimenomaan poti-
las- ja asiakasturvallisuuden kannalta..

tekstit elina kujala ja jukka järvelä kuvat jukka järvelä
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Vuorovaikutus  
ei ole suoritus
Kuuntelemisen taito on osa hyvää 
keskustelua. 

Keskustelun periaatteet ovat kauniit ja 
loogiset. 

– Ei saa puhua liikaa, eikä liian vä-
hän. Täytyy puhua totta, eikä valehdel-
la. On puhuttava oleellisista asioista, 
siis siitä aiheesta, josta kulloinkin on 
puhe. On puhuttava selkeästi, vältet-
tävä turhaa monisanaisuutta ja moni-
selitteisyyttä. Jos kaikki hallitsisivat nä-
mä periaatteet, kenelläkään ei olisi mi-
tään ongelmia vuorovaikutuksessa, to-
tesi lehtori Yrjö Lauranto Helsingin yli-
opistosta. Lauranto luennoi opintopäi-
villä vuorovaikutuksesta työpaikoilla.

Arkielämässä keskustelun periaattei-
ta on kuitenkin vaikea noudattaa.

– Keskusteluun ja vuorovaikutuk-
seen vaikuttavat monet muutkin asiat, 
esimerkiksi tunteet.

MITEN ITSE PUHUT?
Tyypillinen tilanne kahden ihmisen vä-
lisessä keskustelussa on väärinymmär-
rys. Kollega kysyy, onko asiakkaalle va-
rattu jo lääkäriaika, johon toinen äräh-
tää kiukkuisesti, että missä välissä mu-
ka.

– Jos ei ymmärrä, mitä toinen sa-
noo, ihminen yrittää hakea merkityk-
siä sanojen takaa. Tavallinen kysymys 
voidaan tulkita arvosteluksi tai syytök-
seksi. Syitä tähän voi olla monia, vaikka 
stressi ja huonosti nukuttu yö.

Tärkeintä on, että ihminen osaa eri-
tellä ja miettiä omia reaktioitaan. 

– Kenties tilanteen jälkeen voi myös 
jutella toisen osapuolen kanssa ja pyy-
tää anteeksi omaa käytöstään. 

Keskusteluun kuuluu olennaisesti 
kuuntelemisen taito. 

– Vuorovaikutus ei saa olla suori-
tus. Ole läsnä. Jos ei kuuntele toista, 

se saattaa johtaa siihen, että nykyhetki 
on suoritus, josta on päästävä nopeas-
ti eroon, jotta pääsee tekemään niin sa-
notusti oikeita töitä ja puhumaan itse.

Laurannon mielestä kielestä puhu-
taan aivan liian vähän. Monella työpai-
kalla olisi hyvä pysähtyä miettimään, 
millaista kieltä käytetään. Jokaisen kan-
nattaa tarkkailla omaa kielenkäyttöään. 

– Kaikki ymmärrysongelmat ei-
vät suinkaan johdu vain vastapuoles-
ta. Mieti itse, onko sinulla tapana hyp-
piä asiasta toiseen, puhutko nopeasti 
tai jätätkö asioita sanomatta? Oletat-
ko, että vastapuoli tietää, mistä olet pu-
humassa?

NAURAKAA YHDESSÄ
Evoluutiobiologia on perinteisesti ko-
rostanut kovaa kilpailua ja vahvojen 

voittokulkua. Viime vuosina on kui-
tenkin oivallettu, että ihmislajin kehi-
tyksessä empatialla on ollut suuri roo-
li. 

– Empatia liittyy hyvin vahvasti kie-
leen ja ihmisen kulttuuriin. Yhteistyö, 
avunanto, toisen huomioiminen ja toi-
sen asemaan asettumisen kyky ovat ih-
misen historiassa olleet merkittävässä 
asemassa. Ihmiset ja eläimet erottaa toi-
sistaan myös kyky asettaa yhteisiä ta-
voitteita, ja kieli on silloin merkittäväs-
sä osassa. 

Lauranto kannusti ihmisiä naura-
maan yhdessä niin töissä kuin vapaal-
lakin.

– Nauru on yhteistä toimintaa ja 
luonnollista vuorovaikutusta. Naurul-
la ja huumorilla osoitetaan yhteisym-
märrystä ja selvitetään vaikeitakin ti-
lanteita..

Yrjö Lauranto sanoi, että 
kielestä ja kielenkäytöstä 
pitäisi puhua työpaikoilla 
paljon nykyistä enemmän.
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Elämä opettaa!
Lähihoitaja Majeed Ibrahim Abbas 
haluaa olla rohkaiseva esimerkki 
pojille, jotka ovat tulleet yksin ja 
alaikäisinä Suomeen turvapaikkaa 
hakemaan. 

Opintopäivillä puhunut Majeed Ab-
bas tuli Suomeen Ghanasta kahdeksan 
vuotta sitten alaikäisenä ja ilman van-
hempia.

– Tiedän, minkälaista on tulla maa-
han, jossa kieli ja kulttuuri on vieras. 
Ymmärrän, millaisia vaaroja nuoret 
mahdollisesti ovat matkansa varrella 
kohdanneet. 

Majeed Abbas valmistui Lappeen-
rannassa lähihoitajaksi kolme vuotta 
sitten. Nykyään hän työskentelee oh-
jaajana Pelastakaa Lapset Ry:n Kauk-
lahden tukiasumisyksikössä, joka on 
40-paikkainen asuntola alaikäisille 
turvapaikanhakijoille. Asukkaat ovat 
16–17-vuotiaita poikia. Heistä suurin 
osa lähtöisin Afganistanista, Irakista ja 
Somaliasta.

– Meillä oli aluksi vaikeuksia kie-
len kanssa, kun pojat eivät puhuneet 
suomea tai englantia, emmekä me da-
ria. Elekielen ja kuvien avulla pääsim-
me kuitenkin alkuun, ja nyt suurin osa 
pojista puhuu suomea jo aika hyvin. 

– Kielitaito on kotoutumisen pe-
rusta. Minä menin aikoinani opiske-
lemaan Lappeenrantaan juuri sen ta-
kia, että oppisin suomen. Pääkaupun-
kiseudulla en olisi oppinut kieltä näin 
hyvin, sanoi englanniksi Ghanassa kou-
lunsa käynyt Abbas.

TYÖ ON TASAPAINOTTELUA
Asumisyksikössä asuminen on väliai-
kainen vaihe nuorille. 

– Kukaan ei tiedä, onko turvapaik-
kapäätös myönteinen vai kielteinen. 
Kotouttamisprosessi voidaan aloittaa 
vasta päätöksen jälkeen, mutta tarkoi-
tus on, että myös asumisyksikössä vie-
tetty aika käytetään hyödyksi.

Nuorille järjestetään Kauklahdes-

sa suomen kielen opetusta ja tarjotaan 
mahdollisuuksia erilaisiin harrastuk-
siin. Luennoilla käsitellään esimerkik-
si omasta terveydestä ja hyvinvoinnista 
huolehtimista, suomalaista yhteiskun-
taa, oikeuksia, velvollisuuksia ja rahan-
käyttöä.

– Nuoret tulevat vaikeista olosuh-
teista. Heillä on taustallaan monenlai-
sia kokemuksia, osin traumaattisiakin. 
Monet ovat tulleet Suomeen salakul-
jettajien kautta ja he ovat nähneet mat-
kalla vaikka mitä. Asuntola saattaa ol-
la ensimmäinen paikka, jossa pojilla on 
mahdollisuus saada luotettavaa tietoa 
esimerkiksi terveydestä ja oikeuksista, 
ja tavata luotettavia aikuisia. Kulttuu-
ritaustasta riippumatta nuoret ovat ai-

na nuoria.
– Pojat haluavat tehdä samanlai-

sia asioita kuin suomalaisetkin nuoret, 
hengailla kauppakeskuksissa ja pelail-
la jalkapalloa. On tärkeää, että he op-
pivat ottamaan vastuuta omasta itses-
tään. Siihen kuuluu esimerkiksi aamu-
herätykset, rahankäyttö, ruoanlaittami-
nen ja harrastuksiin sitoutuminen, sa-
noi Abbas.

Ohjaajan työ on usein tasapainotte-
lua hoivavietin ja auttamishalun ja toi-
saalta rajaamisen ja vastuuttamisen vä-
lillä.

– Toivon, että oma tarinani antaa 
pojille motivaatiota. Elämässä voi edis-
tyä, kunhan opettelee suomen kielen ja 
käy koulussa. Elämä opettaa!.

Majeed Abbas tuli kahdeksan vuotta sitten alaikäisenä turvapaikanhakijana Suo-
meen. Nyt hän auttaa muita samassa tilanteessa olevia.

tekstit elina kujala ja jukka järvelä kuvat jukka järvelä
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Jokainen saa päättää itse
Kun ihmisellä on mahdollisuus vai-
kuttaa omaan elämäänsä, hän voi 
hyvin.

Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä 
omaan elämäänsä liittyviä valintoja ja 
päätöksiä, ja toteuttaa niitä. Tätä oi-
keutta ei vie pois ikääntyminen, vam-
ma tai sairastuminen.

– Ihminen voi hyvin, kun hän us-
koo omiin vaikuttamismahdollisuuk-
siinsa, sanoi Kehitysvammaliiton kou-
luttaja Outi Raunetvuo opintopäivillä 
pitämässään luennossa. 

Itsemääräämisoikeudella on erilaisia 
ulottuvuuksia kuten päätöksenteko, ky-
vykkyyden tunne, oikeus saada tietoa ja 
yksityisyys. Kehitysvammaisten ja mui-
den tukea ja apua tarvitsevien ihmisten 
itsemääräämisoikeuden toteutuminen 
riippuu usein siitä, kuinka ohjaajat, hoi-
tajat ja palveluja tarjoavat organisaatiot 
toimivat. Itsemääräämisoikeus ei tarkoi-
ta sitä, että ihminen jätettäisiin päätök-
senteon kanssa yksin, vaan hänen kuu-
luu saada tukea asiassa, vaikka päätös sit-
ten olisikin hänen omansa.

KUKA TIETÄÄ  
TOISEN PARHAAN?
Itsemääräämisoikeuteen liittyy itsemää-
räämiskyky, jota etenkin kehitysvam-
maisten parissa työskentelevät joutuvat 
miettimään päivittäin. Ihminen ei vält-
tämättä ymmärrä päätösten tai teko-
jen seurauksia, eikä kykene harkintaan. 
Silloin itsemääräämisoikeutta on pakko 
rajoittaa ihmisen oman edun nimissä.

– Se, että ei jossakin tilanteessa pysty 
päättämään itse, ei tarkoita sitä, ettei-kö 
koskaan voisi päättää itse. Itsemäärää-
miskyvyn taso riippuu monesta asias- 
ta ja voi vaihdella saman päivän aikana 
tilanteesta riippuen.

Kun henkilökunta tai omaiset teke-
vät päätöksiä jonkun toisen puolesta, 
tulee helposti ongelmia.

– Kuka tietää, mikä on asiakkaan pa-
ras ja milloin tilanne muuttuu vallan-

käytöksi? Miten osoitetaan se, ettei ih-
minen pysty itse päättämään asioistaan? 
Asiasta täytyy keskustella ja sitä pitäisi 
pystyä jopa mittaamaan jollakin tavalla. 
On tärkeää tietää, kuinka pitkään kyke-
nemättömyys kestää ja mistä ihminen 
siitä huolimatta saa itse päättää.

Itsemääräämisoikeuden rajoitukset 
ovat aina yksilöllisiä, eivätkä ne saa laa-
jentua koskemaan muuta yhteisöä. 

– Jos ryhmäkodissa asuu joku, joka 
eksymisen takia ei voi lähteä yksin ulos, 
ja jonka vuoksi ovia on pidettävä lukit-
tuina, on varmistettava, että heille, jot-
ka voivat liikkua yksin, avataan ovet ai-

na tarvittaessa. 
Raunetvuo muistutti, että ihmisillä 

on oikeus tehdä myös vääriä valintoja.
– Kaikilla meillä on oikeus teh-

dä myös sellaisia päätöksiä, jotka voi-
vat muiden mielestä olla epäviisaita tai 
omalaatuisia. Jokaisella on oma arvo-
maailmansa ja omat mieltymyksensä, 
ja niissä voi olla suuriakin yksilöllisiä 
eroja. Se, että joku minun mielestäni 
tekee väärän päätöksen, ei ole peruste 
olettaa, että hän ei olisi kykenevä teke-
mään päätöstä. Aina saa tietenkin kes-
kustella ja esittää huolensa, mutta liikaa 
ei voi moralisoida..

Outi Raunetvuo korosti, 
että mahdollisuus vaikut-
taa omaan elämäänsä on 
osa ihmisen hyvinvointia.
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HYVÄ HOITAJA
Millainen hän on?

Ystävällisyys on tärkeää
Sirkka Saario, 86, on asunut noin puolitoista vuotta Kerttulin 
vanhainkodissa Turussa. Hän ei keksi mitään moitittavaa ny-
kyisestä kodistaan.

Millaista on asua vanhainkodissa?
– Minusta täällä on mukavaa. Olen mieluummin täällä kuin 

omassa kodissa, koska kotona olisin yksin. Täällä saan ruoan 
ja hoidot.

Stressasiko tänne muutto?
– Ei. Tiesin tämän paikan ja halusin tänne, sillä kotini on 

lähellä. Olen asunut samassa talossa koko elämäni. Sisare-
ni pojat järjestivät minulle paikan tänne, koska olen vanha ja 
näen huonosti. Olen käynyt pari kertaa kotona. Siellä on ku-
kat, joita kummipoikani käy hoitamassa. Hän huolehtii myös 
muista asioistani.

Millainen on hyvä hoitaja?
– Ystävällinen. Täällä kaikki hoitajat ovat ystävällisiä. He 

auttavat, kun tarvitsen jotain. Jotkut muut asukkaat ovat ker-
toneet, etteivät he ole aina saaneet, mitä ovat halunneet. En 
osallistu tällaisiin keskusteluihin, koska hoi-
tajat ovat olleet ystävällisiä minulle.

Ovatko hoitajat kiireisiä?
– Toiset ovat, toiset eivät. Mut-

ta tykkään kyllä kaikista. 
 

Millaisia hoitajat muuten 
ovat? 

– Jotkut ovat puheliaita, jot-
kut hiljaisempia. Ihan niin kuin 
kaikki ihmiset. Kaikki ovat erilai-
sia. Tykkään siitä, ettei olla aina to-
tisia. Joskus nauramme yhdessä hoi-
tajan kanssa.

Onko teillä kokemuksia hoitajista 
muualta?

– Ei. Olen ollut aika terve. En ole kos-
kaan joutunut sairaalaan potilaaksi.

Oletteko tutustunut muihin asukkaisiin?
– Olen aika hiljainen ihminen. Ruokasalissa meitä on muu-

taman hengen porukka. Koetamme aina päästä samaan pöy-
tään. 

Millaisia terveisiä haluatte lähettää kaikille hoitajille?
– Kiitoksen annan teille. Osaatte hyvin työnne..

kerttulin vanhainkoti tarjoaa kodin 144 asukkaalle. hoito-
työtä tehdään asukaslähtöisesti. hoitajat tukevat vanhusten 
omatoimisuutta ja kunnioittavat heidän oikeuksiaan. läheisyh-
teistyötä pidetään tärkeänä.

teksti ja kuva minna lyhty
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LUE MYÖS NÄMÄ
Palasia sieltä täältä

maaliskuu

Vertailu

Joulukuun lopussa  

115 823 potilasta 

odotti hoitoon  

pääsyä sairaanhoito- 

piirien sairaaloihin. 

Heistä 1 944 oli  

odottanut kiireettömään 

hoitoon pääsyä  

yli puoli vuotta.

 maaseudun tulevaisuus 25.1.2017

elinkeinoelämän keskus- 
liiton hallituksen puheen-
johtaja veli-matti mattila

Ihoa ei pidä ylihoitaa

thl

Terveen ihon hoitoon riittävät vesipesu, 
meikinpoisto ja itselle sopiva rasvainen 
kosteusvoide. Muista kaupallisten teho-

”Mitä nopeammin pää-
semme paikallisen sopi-
misen tielle, sitä parem-
min Suomella ja suoma-
laisilla menee. Jos työn-
antajan tekemät sopi- 
mustarjoukset eivät  
miellytä, työntekijä  
voi vaihtaa yritystä.”

aineiden hyötyvaikutuksista ei ole tut-
kittua näyttöä muttei välttämättä hait-
taakaan.

Jos iho on hyvin kuiva tai herkkä, 
se voi ärsyyntyä ylihoitamisesta eli mo-
nien tuotteiden samanaikaisesta käy-
töstä.

Kasvojen ihon kuorinta on yleensä 
turhaa. Ihon uloin pintakerros uusiu-
tuu luonnostaan joka päivä, ja uutta ty-
vikerrosta kasvaa koko ajan orvaskedes-
tä. Ihotautilääkärin tekemät voimak-
kaat kuorinnat aknearpien tai maksa-
läiskien poistamiseksi ovat toinen jut-
tu..IN

G
IM

A
G

E

Mieskaveritoimintaa jo 25 vuotta
Tänä vuonna juhlitaan Mieskaveri-
toiminnan 25-vuotista taivalta. Toi-
minta on vuosien varrella osoittautu-
nut hyväksi keinoksi erilaisten miesten 
ja lasten tutustumiseen toisiinsa ja yh-
teisten harrastusten löytämiseen. 

Mieskaverit ovat kavereina lap-
sille, joilla ei ole yhteyttä omaan isäänsä 
tai muihin aikuisiin miehiin. Toimin-
nan ydin on mieskaverin ja lapsen ka-
veruus – kaverukset tekevät asioita, jot-
ka kumpaakin kiinnostavat

Mieskaveritoiminta alkoi Pienper-

heyhdistyksen jäsenistön eli yksin las-
taan kasvattavien äitien aloitteesta 
vuonna 1992..

Piikkikammo ei ole vain lasten juttu
Joka kymmenes suomalainen kärsii 
piikkikammosta. Neulapelko ei ole vain 
lasten juttu, mutta useimmiten se on 

peräisin lapsuudesta. 
Suomesta löytyy satojatuhansia ai-

kuisia, jotka välttelevät pistämistä vii-
meiseen asti. Tämän takia lääkäris-
sä käyntejä, verenluovutusta tai roko-
tusten ottamista vältellään. Myös ham-
maslääkärikäynti voi tuntua ylivoimai-
selta.

Useimmat pelkäävät piikistä johtu-
vaa kipua, mutta toisia kuvottaa ajatus, 
että neulalla joko viedään jotain kehos-
ta pois tai kehoon laitetaan vierasta ai-
netta..

1 944

1 9 4 3
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Riitta Kainulainen ja Sarijaana 
Valkola kiittävät toisiaan aina 
työvuoron loputtua. Kiittämäl-
lä voi osoittaa, että arvostaa 
toisen tekemää työtä.
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un Iisalmen Vetreaan tu-
lee opiskelija työssäoppi-
misjaksolle, kaikki työnte-
kijät käyvät toivottamassa 
hänet kädestä pitäen ter-
vetulleeksi. Sama koskee 

myös sijaisia.
– Jotkut opiskelijat ovat arkoja ja 

tervehdittyään he jämähtävät helpos-
ti ovensuuhun. Kun huomioimme hei-
dät heti, he kokevat itsensä tervetulleik-
si. Olemme saaneet tavasta positiivista 
palautetta, perushoitaja Sarijaana Val-
kola kertoo.

Iisalmen Vetrea tarjoaa tehostettua 
palveluasumista tällä hetkellä 15 asuk-
kaalle. Lisäksi Vetreassa käy kuntoutus- 
ja intervallijaksoilla eri-ikäisiä ihmisiä. 
Yhteensä asiakaspaikkoja on 80. Iisal-
men Vetrea oli vuoteen 2005 asti vel-
jeskoti, jonne sotainvalidit tulivat kun-
toutusjaksoille. Asukkaina on edelleen 
kuusi sotaveteraania. 

Sarijaanan mukaan työpaikan hy-
vä henki on luotu jo veljeskodin aikoi-
na. Kaikki työntekijät ovat samanarvoi-
sia, eikä turhia hierarkioita ole. Myön-
teinen ilmapiiri on onnistuttu säilyttä-

Tervehtiminen
on perusjuttu
Iisalmessa

mään, vaikka työ on muuttunut paljon.
Sarijaana kertoo, että veljeskodissa 

oli aina riittävästi aikaa asiakkaille. Ny-
kyään ei ole samanlaisia resursseja.

– Hoitokulttuuri on muuttunut, 
mutta se on itsestä kiinni, miten sopeu-
tuu. Voi pullikoida muutoksia vastaan 
ja saada itselleen huonon olon, tai voi 
hyväksyä ne ja tehdä rakentavia ehdo-
tuksia. Oman työhyvinvoinnin vuoksi 
on parempi sopeutua kuin protestoida. 
Vastustaminen vie vain turhaan voimia.

Työyhteisössä uskotaan avoimuuteen 
ja vertaistukeen. Jos itsellä on huono päi-
vä tai elämässä on murheita, sen voi sa-
noa ääneen ennen töiden alkamista.

– Ei ole pakko kertoa mistä on ky-
se, mutta usein oloa keventää jo se, kun 
sanoo, ettei ole ihan parhaimmillaan. 
Kun saa työkavereilta ymmärrystä, pa-
hat asiat voivat jopa unohtua ja on hel-
pompi keskittyä työhön.

Vetreassa tehdään yleensä parityötä. 
Työkaverille muistetaan antaa palautet-
ta päivittäin.

– Kiitämme työkaveria vuoron päät-
tyessä. Kiitos tulee aina hymyn kera, 
vaikka olisi ollut stressaava päivä. Ko-

tiin voi lähteä tyytyväisellä mielellä.
Työntekijät haluavat, että myös 

asukkaat tuntevat olonsa kotoisaksi ja 
kuntoutuvat tietävät olevansa tervetul-
leita. Talossa ei ole tapana teititellä, kos-
ka sinuttelu tuntuu läheisemmältä.

– Teitittelen vain, jos huomaan, et-
tä joku on oman arvonsa tunteva ja te-
kee selväksi, ettei tarvitse sinutella. Si-
nuttelu on minulle luontevaa. En pi-
dä itsekään siitä, että minua teititellään 
asiakkaana. Se voi johtua siitä, että olen 
muuttanut Ruotsista Suomeen vasta ai-
kuisena. Siellä aina sinutellaan.

Iisalmen Vetrean hyvät tavat eivät 
ole syntyneet itsestään, vaan tervehti-
misestä ja kiittämisestä on tehty yhtei-
set päätökset. Sarijaana on huoman-
nut, että tavat tarttuvat opiskelijoihin 
ja uusiin työntekijöihin nopeasti. Hä-
nen mielestään jokaisessa työpaikas-
sa kannattaisi huomioida työkaverei-
ta päivittäin.

– Käytävällä vastaan tullessa on pa-
rempi katsoa silmiin, hymyillä ja nyö-
kätä kuin mennä eteenpäin suoraan tui-
jottaen. Kun huomioi toisen ihmisen ja 
tulee itse nähdyksi, se tuntuu hyvältä..

Kun työkaveri, asukas tai kuntoutuja tulee vastaan Iisalmen 
Vetreassa, häntä tervehditään aina. Ei ole väliä, vaikka 
nähtäisiin jo kymmenettä kertaa.

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

K

MEIDÄN JUTTU
Hyvät tavat luovat hyvän hengen

teksti minna lyhty kuva kai jäderholm
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Päättäjien pitää tutustua
hoitotyöhön työpaikalla
Superilaiset toivottavat päättäjät 
tervetulleeksi tutustumaan työ-
elämään eli tekemään hoitotyötä. 
Mikään päivän visiitti tosin ei kerro 
totuutta. Ylimpien johtajien työhön 
tutustumisesta käytiin vilkasta kes-
kustelua SuPerin Facebook-sivuilla.

Kokeilisivat vaikka viikon ja oikeasti, 
eikä mitään suunniteltua listaa juuri 
heille.

• • •

Hyvä on perehtyä todellisuuteen. Ken-
tälle kotihoidon työntekijöiden kanssa 
kiertämään tai nostelemaan liikuntaky-
vyttömiä ihmisiä. Useampi hoitopaikka 
ja -muoto tutuksi. Päättäjille varsinkin 
tarpeellista, että näkisivät käytännössä, 
millaista on olla hoidettavana tai tehdä 
työtä, jonka laadusta ja henkilömitoi-
tuksista päättävät.

• • •

Ei taida ihan yhdessä vuorossa avautua 
koko kirjo. Viikon kun vääntää ja mie-
luummin niin, että aamu–ilta–aamu ja 
muutama kiva vatsapäivä siihen, niin 
eiköhän rupea aukeamaan työn ras-
kaus.

• • •

Hyvä kun tulevat näkemään ja koke-
maan mitä se hoitotyön todellisuus on, 
mutta ei yksi vuoro riitä. Koko viikko 
vähintään. Mielellään kolmen viikon 
rupeama.

• • •

Suuri kysymysmerkki on, tekeekö vaki-
nainen henkilökunta vastuullisen työn 
ja vierailijat silittävät päätä.

• • •

Jep, hyvä juttu. Koko kuukausi lähihoi-
tajan palkalla!

• • •

Periaatteessa asia on hyvä, mutta: Yksi 
työvuoro ei missään näytä todellisuutta. 
Pitäisi vähintään olla viikko, jossa olisi 
niin aamu-, ilta- kuin yövuorokin. Ei ole 

samanlaista päivää, ei vuoroa. Valitet-
tavan usein nykyään esimiehet ovat 
vailla käytännön työkokemusta saatika 
sitten isot päättäjät. Tsemppiä kaikille.

• • •

Kyllä niitä nyt vaalien alla taas ravaa!

• • •

Kokeiluun vaan kaikki, joiden mielestä 
palkka on kohdallaan. Kokeilujakson 
pituus kuukausi.

• • •

Kyllä hyvän johtajan on oltava kiinnos-
tunut myös alaistensa työn sujuvuu-
desta sekä laadusta.

• • •

Jos joku sitoutuisi yhdeksi palkkakuu-
kaudeksi ja nimenomaan kyseisellä lik-
salla, arvostaisin suuresti. Piipahdukset 
näen lähinnä imagonnostatuskikkoina.

• • •

Eivät ne tule, vaikka kuinka kutsuu. Käy- 
vät sanomassa, että pitää säästää 
ja mitoitusta laskea. Jos sanot vas-
taan, muistutetaan sotesta ja kikystä. 
Ollaanpa kiltisti, ettei joudu työttömäksi.

• • •

Miten ois puoli vuotta aluksi?

• • •

Työhön tutustuminen on ihan jees, jos 
päättäjä kokee sen tarpeelliseksi. Läh-
tökohtaisesti ammattilaisten antamien 
lausuntojen tulisi kyllä riittää päättä-
jille. Ei kaikista voi koulia jokaisen alan 
asiantuntijaa, joten pidempiaikainen 
tutustuttaminen on ajan haaskausta.

• • •

Eiku vaan noro-kauden aikaan kentälle, 
ja sinne kaikista huonompikuntoisten 
luo. Siinä mieltä lämmittää kutsumus-
ammatti ja 2000 €/kk -palkka.

• • •

Meillä ei ole pomoja töissä näkynyt, 
edes lähiesimies ei tee hoitotyötä. Aja-

tus sinällään ihan hyvä, mutta esimer-
kiksi kolmen viikon työjakso, jossa seit-
semän päivän työputki yhdellä vapaalla 
olisi hyvä kokeilla. Hieno ajatus kui-
tenkin, ja kiitos heille jotka päivänkin 
kokeilleet.

• • •

Yhtenä päivänä ja käydään vähän kam-
paamassa helppohoitoisimman asiak-
kaan hiuksia. Tuskinpa viedään oikeasti 
pahimpaan mylläkkään.

• • •

Pelleilyä ja vakavalla asialla leikkimistä!

• • •

Työpaikkojen esimiehet myös hoitotyö-
hön kentälle. Kotihoitoon asiakaskier-
rolle vaan ja mieluiten iltavuoroon.

• • •

Positiivista ja kannatettavaa. Yksikin 
vuoro parempi kuin ei mitään. Virka-
miesten raportit ja selvitykset anta-
vat aina hiukka kotiinpäin-vaikutelman, 
joten tervetuloa todellisuuteen vaan.

• • •

Hyvä että käyvät katsomassa, miten 
kiireisiä kaikki työvuorot ovat. Tätä 
palkkaa ei saa tyhjästä. Kiitosta vain 
hyvin ja ystävällisesti tehdystä työstä.

• • •

Otetaan kuva, kun päättäjä tulee kam-
paamaan hiuksia. Mediatapahtuma?

• • •

Voihan siellä tumput suorana käydä 
seisomassa. Mutta kuuluapa vahvuu-
teen ja ollapa omat vastuualueet, niin 
ääni kellossa muuttuu.

• • •

Tumput suarana kattelevat. Mitä ne 
osaa oikeesti käytännön tyätä tehrä?

• • •

Vois mennä osallistumaan sellaiseen 
yksikköön, jossa keskellä päivää on 
paikalla vain yksi hoitaja..
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TALOUDELLISTA TUKEA 
AIKUISOPISKELUUN

lisätietoa saat täältä

teksti marjo sajantola

Koulutusrahaston myöntämää ai- 
kuiskoulutustukea käytetään ylei-
sesti ammatillisen osaamisen laa-
jentamiseen tai ammatinvaihtoon. 
Ammatillisen näyttötutkinnon suo-
rittanut voi hakea tietyin edellytyk-
sin myös ammattitutkintostipendiä.

Aikuiskoulutustuki on osoittautunut 
toimivaksi keinoksi vauhdittaa palkan-
saajien tai päätoimisena yrittäjänä toi-
mivien osaamisen uudistumista. Sil-
lä pyritään myös ennaltaehkäisemään 
työttömyyttä jatkuvasti muuttuvassa 
työelämässä. 

Tukea voi saada omaehtoiseen am-
matilliseen koulutukseen täysimääräi-
sesti tai soviteltuna, jos tuen sivutulo-
raja ylittyy. 

Opinnot on suoritettava julkisen vi-
ranomaisen valvonnan alaisessa, Suo-
messa toimivassa oppilaitoksessa. 

KUKA VOI HAKEA?
Voit saada aikuiskoulutustukea, jos olet 
Suomessa asuva palkansaaja tai yrittäjä 
ja kuulut Suomen sosiaaliturvan piiriin. 
Ahvenanmaalla henkikirjoitetut henki-
löt eivät kuulu aikuiskoulutustuen pii-
riin. Ahvenanmaalla asuviin sovelletaan 
maakunnan omia opintotukilakeja.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saa-
misehtojen tulee täyttyä, jotta Koulu-
tusrahasto voi maksaa aikuiskoulutus-
tukea. Yrittäjää koskevat pienin poik-
keuksin samat vaatimukset kuin pal-
kansaajia. Tukea hakiessasi vaatimuk-
sena on se, että olet ollut työelämässä 
yhteensä vähintään kahdeksan vuotta 
ja nykyisen työnantajasi palveluksessa 
vähintään vuoden ennen tuetun opis-
kelun alkua. Työsuhteen on myös jat-
kuttava, sillä tukea ei voi saada, jos työ 
päättyy ennen opintoja. 

Päätoiminen opiskelu edellyttää 
opintovapaata varsinaisesta työstä ja 
vapaan on kestettävä yhtäjaksoisesti vä-
hintään kaksi kuukautta. Vuodenvaih-

teen lakimuutosten jälkeen voit anoa 
aikuiskoulutustukea kaikkiaan 15 kuu-
kaudelle. Oikeus vanhan lain oikeutta-
maan 19 kuukauden enimmäiskestoon 
säilyy tietyin ehdoin. 

Aikuiskoulutustuen myöntäminen 
edellyttää, ettet saa opiskeluun muu-
ta tuloa. Sivutuloja voit kuitenkin an-
saita enintään 250 euroa kuukaudessa 
bruttona. Tuen kannalta ei ole merki-
tystä sillä, teetkö sivutyötä oman työn-
antajan vai jonkun muun työnantajan 
palveluksessa.

Jos tuloraja kuitenkin ylittyy tai 
opiskelusi on osa-aikaista tai jaksoittais-
ta, eli opintovapaajaksot kestävät alle 
kaksi kuukautta, hae tukea soviteltuna 
aikuiskoulutustukena kalenterikuukau-
sittain jälkikäteen. Soviteltuna makset-
tavan tuen määrään vaikuttavat opiske-
lukuukauden aikana ansaitsemasi tulot. 
Voit hakea tukea jälkikäteen myös pi-
demmältä ajalta, jolloin kultakin kalen-

terikuukaudelta ansaitsemasi tulot sel-
vitetään tukea hakiessasi erikseen.

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI 
Näyttötutkintoja ovat ammatilliset pe-
rustutkinnot, ammattitutkinnot tai eri-
koisammattitutkinnot. 

Näyttötutkinnon suorittamisen jäl-
keen voit hakea myös Koulutusrahas-
ton ammattitutkintostipendiä, joka 
on veroton kertakorvaus. Stipendiä ei 
myönnetä osatutkinnon suorittamisen 
perusteella eikä  aikaisemmin suorite-
tun tutkinnon päivittämisen tai laajen-
tamisen perusteella. Stipendiä on haet-
tava viimeistään vuoden kuluessa tut-
kinnon suorittamispäivästä. Saamiseh-
tona on myös, että olet tutkinnon suo-
rituspäivänä alle 64-vuotias..

Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia ja johtaa tutkintoon, tutkinnon osion 
suorittamiseen tai olla ammatillista lisä- tai täydennyskoulutusta. 

http://www.koulutusrahasto.fi
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Hyvä tietää sopimusedunvalvonnasta

Edunvalvonnan tarjoama 
oikeusapu viime vuonna
Vuoden 2016 aikana sopimusedunval-
vontaan tuli selvitettäväksi 661 uut-
ta oikeudellista toimeksiantoa. Uusien 
toimeksiantojen määrä kasvoi voimak-
kaasti, sillä edellisvuonna toimeksianto-
ja tuli 410 kappaletta. 

Edunvalvontayksikössä saatiin 
vuonna 2016 päätökseen 549 oikeu-
dellista toimeksiantoa, joka on lähes 
sata toimeksiantoa enemmän kuin 
vuonna 2015. Oikeudellisia asioita 
saatiin näin ollen päätökseen noin 29 
prosenttia enemmän edellisvuoteen 
verrattuna. Suurin osa viime vuonna 
päätökseen saaduista toimeksiannois-
ta oli tullut vireille kahden viime vuo-
den aikana. 

Vuonna 2016 jäsenille saatiin korvauk- 
sia yhteensä 790 422 euroa. Vuonna 
2015 vastaava summa oli 720 119 eu-
roa, joten kasvua edellisvuoteen näh-
den oli noin 10 prosenttia. Korvauk- 
set perustuvat edunvalvonnan lakimies-

ten, sopimusasiantuntijoiden ja asianaja-
jien tekemiin sovintoihin sekä tuomiois-
tuinten antamiin tuomioihin. 

Vuoden 2016 korvaussumma koos-
tui jäsenten saamatta jääneistä palk-
kasaatavista, odotusajan palkoista, ta-
sa-arvo- sekä yhdenvertaisuuslain mu-
kaisista hyvityksistä, työsopimuslain 
mukaisista korvauksista työsopimus-
ten perusteettomista päättämisistä sekä 
työsopimuslain mukaisista vahingon-
korvauksista.

Noin 41 prosenttia päättyneistä 
toimeksiannoista koski palkkaepäsel-
vyyksiä. Tämän lisäksi sopimusedun-
valvonta selvitti muun muassa lain-
vastaisia määräaikaisten työsopimus-
ten ketjutuksia, työsuhteen päättymi-
seen liittyneitä erimielisyyksiä – irti-
sanomisia, purkuja ja koeaikapurkuja 
– työtapaturma-asioita, työaika-asioi-
ta, lomautuksiin ja liikkeenluovutuk-
siin liittyviä ongelmia sekä syrjintäti-

lanteita.
Yli puolet viime vuonna päättyneis-

tä riita-asioista koski työpaikkoja, jois-
sa sovelletaan yksityisen sosiaalipalve-
lualan työehtosopimusta. Yhä useampi 
työntekijä työllistyy yksityisille työnan-
tajille julkisen sijasta, mikä näkyy suo-
raan edunvalvontaan tulevissa yhtey-
denotoissa. 

Palkkaepäselvyydet. Sopimusedun-
valvontaan tulee joka vuosi selvästi 
eniten selvityspyyntöjä koskien palkka- 
epäselvyyksiä. Ongelmia ilmenee 
yleensä muun muassa sairausajan pal-
kan ja lomarahan sekä loppupalkan 
maksussa. Lisäksi virheitä ilmenee 
muun muassa lisien ja ylityökorvaus-
ten maksamisessa. 

Palkkakuitit kannattaakin aina it-
se tarkistaa välittömästi palkkapäivä-
nä. Jos huomaat palkkakuitissa virheel-
lisyyksiä, ota asian selvittämiseksi mah-

ONGELMATILANTEIDEN KÄSITTELYKAAVIO

Jos asia ei selviä

Ota yhteyttä luottamusmieheen

Jos asia ei selviä

Luottamusmies soittaa EDUUN

Kysy ensin työnantajalta/palkanlaskijalta

Palkkaepäselvyydet Työaika, työvuorot, vapaat 
ja muut epäselvyydet

Työsuojeluongelmat

Jos asia ei selviä

Ota yhteyttä luottamusmieheen

Jos asia ei selviä

Luottamusmies soittaa EDUUN

Selvitä asiaa ensin lähiesimieheltä

Jos asia ei selviä

Ota yhteyttä työsuojeluvaltuutettuun

Jos asia ei selviä

Työsuojeluvaltuutettu soittaa EDUUN tai 
ottaa yhteyttä aluehallintoviranomaiseen 

Käänny ensin esimiehen puoleen

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä
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edunvalvontayksikön 
yhteystiedot

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

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

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

Edunvalvonnan tarjoama 
oikeusapu viime vuonna

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.

 ”Pilasitte puuronne, kun 
otitte yhteyttä 

ammattiyhdistykseen”

dollisimman pian yhteyttä työnanta-
jaasi ja luottamusmieheenne. Jos asiaa 
ei saada paikallisella tasolla oikaistua, 
niin tämän jälkeen voit lähettää asiassa 
selvityspyynnön edunvalvontaan, jol-
loin edunvalvonnasta ollaan yhteydessä 
työnantajaasi tilanteen korjaamiseksi. 
Jotta voimme selvittää asiaa työnanta-
jan kanssa, tarvitsemme aina yksilöidyn 
selvityksen siitä, mitä palkanosaa epäil-
ty virhe koskee ja mistä virheen epäil-
lään johtuvan. 

Palkkaepäselvyyksien osalta on hy-
vä aina muistaa, että työnantajalla on 
velvollisuus antaa työntekijälle jokai-
sen palkanmaksun yhteydessä laskelma, 
josta ilmenee palkan suuruus sekä sen 
määräytymisperusteet. Laskelmasta on 
käytävä ilmi muun muassa tehdyt työ-
tunnit, lisien suuruus ja lisiin oikeutta-
vien työtuntien määrä.

Esimerkkejä. Seuraavaksi muutamia 
esimerkkitapauksia tyypillisistä sopi-
musedunvalvonnan hoitamista riita-
asioista. 

Kannattaa aina pitää mielessä, että 
jokainen tapaus on omanlaisensa ja asi-
at vaativat aina tapauskohtaista selvittä-
mistä ennen kuin voidaan sanoa, onko 
asiassa riitautusperusteita. 

1) Jäsen oli työskennellyt määräai-
kaisissa työsuhteissa kunnan Z palve-
luksessa vuoden 2014 lopusta lukien. 
Viimeinen määräaikainen työsopimus 
päättyi heinäkuussa 2016. Jäsen jäi ke-
säkuussa 2016 sairauslomalle, ja hänen 
äitiysvapaansa alkoi elokuussa 2016. 
Työnantaja kieltäytyi jatkamasta jäse-
nen työsuhdetta heinäkuun jälkeen jä-
senen työkyvyttömyyteen vedoten ja 
palkkasi uuden työntekijän hoitamaan 
jäsenen aiemmin hoitamiaan tehtäviä.

Asiassa tehtiin sovintosopimus, jon-
ka mukaisesti jäsenen entinen työnanta-
ja maksoi jäsenelle tasa-arvolain 11. py-
kälän ja yhdenvertaisuuslain 23. pykälän 
mukaisena yhteenlaskettuna hyvitykse-
nä yhteensä 8000 euroa. Hyvitys ei ole 

veronalaista tuloa, joten jäsen sai koko 
8000 euron korvauksen itselleen.

2) Jäsen oli määräaikaisissa työsuh-
teissa kunnan X palveluksessa yhden-
jaksoisesti 16.5.2013–17.5.2015. Jäsen 
sai toistaiseksi voimassa olevan työsuh-
teen 18.5.2015 lukien. 

Toistaiseksi voimassa olevaan työso-
pimukseen kirjattiin koeaikaehto, vaik-
ka sitä ei olisi voinut enää siihen kir-
jata, koska työntekijä oli toiminut sa-
moissa lähihoitajan tehtävissä saman 
työnantajan palveluksessa jo noin kaksi 
vuotta. Työsopimuslain 1. luvun 4. py-
kälän mukaisesti työnantaja ja työnte-
kijä voivat sopia työnteon aloittamises-
ta alkavasta, enintään kuuden kuukau-
den mittaisesta koeajasta. Työnanta-
ja teki koeaikapurun toiseksi viimeise-
nä päivänä ennen koeajan päättymistä. 
Asia sovittiin niin, että työnantaja mak-
soi työsopimuslain 12. luvun 2. pykä-
län mukaista korvausta työsopimuksen 
perusteettomasta päättämisestä noin 21 
000 euroa. 

Jäsen oli ollut työsuhteen päätty-
misen jälkeen vähän aikaa työttömänä 
ja saanut työttömyysajalta ansiosidon-
naista päivärahaa. Saadut ansiopäivära-
hat huomioitiin korvaussumman mak-
samisessa niin, että työnantaja tilitti 
työttömyysvakuutusrahastolle 1050 eu-
roa ja jäsen sai muun osan korvaukses-
ta. Jäsenelle maksettavasta korvauksesta 
tehtiin lisäksi ennakonpidätys.

3) Kuntayhtymän Y palvelukses-
sa työskentelevä jäsen oli ollut maalis-
kuussa 2016 sairauslomalla. Työnantaja 
kieltäytyi maksamasta jäsenelle sairaus- 
ajalta palkkaa, vaikka työntekijä oli asian 
mukaisesti toimittanut sairausajalta 
lääkärintodistuksen työnantajalle. Työn- 
antaja vetosi asiassa lääkärintodistuk-
seen kirjoitettuun koodiin. 

Pääluottamusmies neuvotteli asiasta 
ensin paikallisesti, mutta koska neuvot-
telut päättyivät erimielisinä, asia siir-
rettiin liiton lakimiehen hoidettavak-
si. Lakimies lähetti asiassa työnantajal-

le vaatimuskirjelmän, jonka mukaisesti 
työnantaja maksoi jäsenelle sairausajan 
palkan viivästyskorkoineen. Summa oli 
yhteensä 1725 euroa.

Muista katsoa viereisen sivun on-
gelmatilanteiden käsittelykaaviota, jo-
ka kertoo, kuinka toimia ongelmatilan-
teessa..

anna-reetta friipyöli
lakimies



54  SUPER 3 /2017 

Voit osallistua ristikkokisaan 22. 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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Työpaikan käytöstavat kunniaan
Helmikuun parhaimmaksi jutuksi äänestettiin Elina Kujalan 20 asiaa, jotka fik-
sut ihmiset tekevät töissä. Se käsitteli ammatillisen käytöksen etikettiä työ-
paikalla. Kakkoseksi nousi Marjo Sajantolan Haavanhoitoa ja hyvää aseptiik-
kaa, jossa oltiin plastiikkakirurgian vuodeosastolla. Kolmas oli Sajantolan ar-
tikkeli Tavoitteena työrauha. Siinä superilaiset työyhteisösovittelijat avasivat 
umpisolmuja. SuPer-lehden termosmukin voitti Hilla Marttila-Tornio Jäälistä.

Paras juttu?
Kerro meille, mikä mielestäsi on paras juttu tässä SuPer-lehdessä. 
Lähetä vastauksesi 22. maaliskuuta mennessä. Kaikkien määräaikaan 
mennessä vastanneiden kesken arvotaan SuPer-lehden termosmuki.

miksi?

nimi

osoite

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

lehden 3/2017 paras juttu oli:

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

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

sivulla:

SUPER-LEHTI

Tunnus 5005172

00003 Vastauslähetys

PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA
Lehden paras juttu
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SIISTISTI SOMESSA
Puhelimen näpelöinti ei kuulu työ-aikaan, jos tehtävänäsi ei ole sosi-aalisen median päivittäminen. Tau-oilla voi hoitaa omia asioitasi. 

Työ määrittää työpäivän kulkua. Asiakas on silloin etusijalla. Hoitaja, joka työntää ulkona pyörätuolissa istuvaa vanhusta ja puhuu samalla omaa puheluaan kännykkään, ei tee työtään hyvin. Hoitajat tietävät, että läsnäolo on usein tärkein työväline.
Muista vaitiolovelvollisuus. Älä kir-joita tai valokuvaa sosiaaliseen mediaan mitään sellaista, mistä voisi päätellä asiakkaan henkilölli-syyden. Älä arvostele työnantajaa, esimiestä tai työkavereita. Huonon työpäivän paineet puretaan muualla kuin Facebookissa.

13
14
15

20 ASIAA, 
jotka fiksut ihmiset tekevät töissä

teksti elina kujala

Ammatillisen käytöksen etiketti koskee yhtä lailla juuri alalle  
tulleita nuoria kuin vuosikymmenet talossa olleita konkareita.  

Ihan tavallisilla käytöstavoilla pääsee jo pitkälle.  

juttua varten on haastateltu superin opiskelija-asiamies tico svartia, vuorensyrjän palvelutalon osastonhoitaja liisa kelaa ja 
sofiakylän toimitusjohtaja riitta renardia.

YSTÄVIÄ VAI KOLLEGOITA?

Työyhteisöstä löytyy aina joku, jonka 

kanssa synkkaa erityisen hyvin ja joku, 

jonka kanssa ei. Kaikkien kanssa ei tarvitse 

ystävystyä, mutta jokaisen kollegan kanssa 

on tultava toimeen ja pystyttävä tekemään 

töitä. Se on tiimipelaamisen perusta.

Töissä syntyy syviä ihmissuhteita ja joskus 

omasta tiimistä löytyy paras ystävä. Se on 

onni, mutta ei saa häiritä työn sujumista tai 

muun työyhteisön arkea. Parityöskentelyyn 

täytyy kyetä muidenkin kuin lempi-ihmi-

sensä kanssa, eikä työvuoroja voi autono-

misessa suunnittelussakaan tehdä niin, että 

ystävykset olisivat aina samassa vuorossa. 

Varo kuppikuntia. Ota kaikki mukaan, jut-

tele jokaiselle, pyydä tauolle mukaan mui-

takin kuin vanhoja tuttuja. Joskus tekee 

hyvää miettiä, miltä oma työyhteisö näyt-

täisi uuden työntekijän silmin. Vieläkö 

muistat, miltä tuntui itse olla ensimmäistä 

päivää töissä?

TUNNE OIKEUTESI!
Maksetaanko sinulle varmasti kaikki kuuluvat 
lisät, kertyykö loma kuten kuuluukin, ovatko 
työvälineet ajan tasalla? Ota selvää, kuka työ-
paikallasi on luottamusmies ja millaista toi-
mintaa ammattiosasto järjestää alueellasi. 
Luottamusmieheltä ja liitosta saat apua, kun 
jokin asia mietityttää. 

Sano oma mielipiteesi ääneen silloin, kun 
asiaa käsitellään esimerkiksi tiimipalaverissa. 
Esimiehen kanssa saa olla eri mieltä. Asiat rii-
televät, kukaan ei saa mennä henkilökohtai-
suuksiin.

Älä puhu takanapäin, älä mustamaalaa, 
äläkä panettele.

Kysy, jos et tiedä. Pyydä ja tarjoa apua 
muille. 

Uskalla innostua, heittäytyä ja nauttia
omasta työstäsi! 

10
11

12

16
17

18
19
20

SITOUDU SÄÄNTÖIHIN

Hymyillen vai kiroillen – Millä mielellä sinä 

tulit tänään töihin? Hyvä työilmapiiri ei 

synny tyhjästä. Jokainen rakentaa omalla 

käytöksellään työpaikan ilmapiiriä ja kult-

tuuria. 

Kaikilla on joskus huono päivä. On parempi 

sanoa se ääneen kuin tiuskia ja murjottaa 

epätietoisille työkavereille. 

Pidä kiinni yhteisistä säännöistä ja sitoudu 

niihin. Jos työvuoro alkaa seitsemältä, se 

tarkoittaa, että seitsemältä ollaan valmiina 

kuulemaan rapsa ja aloittamaan työt, ei 

vasta tuulikaapissa tulossa.

Hoitaja puhuu työpäivänsä aikana kollegoi-

den, asiakkaiden, asiakkaiden, läheisten, 

kunnan virkailijoiden ja monien muiden 

yhteistyötahojen kanssa. Opettele palave-

rikäytännöt. Kuuntele. Hoitajilla on yleensä 

hyvä pelisilmä ja hyvät sosiaaliset taidot. 

Ole niistä ylpeä. 

Huomenta! Kiitos! Anteeksi. Mitäs sulle 

tänään? Joskus pieni juttu, vaikka työkave-

rin iloinen tervehdys, saattaa olla se päi-

vän paras asia.  

1
2
3
4
5

TEHDÄÄN YHDESSÄ
Hyvä nuori, älä suhtaudu vanhempien kol-
legoiden neuvoihin ylimielisesti. Katso, 

kuuntele ja ota oppia. Ime itseesi hiljaista 

tietoa. Kaikki taito ei löydy koulunpen-
kiltä, osaaminen kasvaa työelämän tositi-
lanteissa.

Ja sinä kokenut konkari, älä latista nuorten 

hoitajien innostusta sanomalla, että sinua-
kin se arki vielä opettaa ja näin tehdään, 

koska on aina ennenkin tehty. Nuoret tuo-
vat työpaikalle mukanaan alan uusimman 

tiedon ja taidon. Hyödynnä ne.  Sukupuoli ei saa määrittää osaamista. 

Mieshoitajat saavat usein automaattisesti 

tehtäväkseen raskaat työt ja hoidettavak-
seen hankalat asiakkaat, vaikka mies voi 

olla hintelä tai hoitajana nuori ja epävarma, 

nainen taas fyysisesti voimakas ja amma-
tillisesti kokeneempi. Uskalla kyseenalaistaa 

työpaikan luutuneet sukupuoliroolit.Älä käytä ikääsi tai sukupuoltasi tekosyynä 

tehdä tai jättää tekemättä työtehtäviä.  

6
7

8

9
SUPER 2/2017  27 26  SUPER 2/2017 

Koulutukseen pitää lisätä 
haavanhoitokoulutusta.

haavanhoitoa ja hyvää aseptiikkaa s.16

Mukava kuulla 
asiakkaiden 
mielipiteitä!

ei saa olla ärrimurri s. 46

Tärkeä koe 
koko ammattia 
ajateltaessa.
ministerille esitys 

soveltuvuuskokeista s. 21

Siinä karsiutuu 
alalle sopimattomat!

ministerille esitys 
soveltuvuuskokeista s. 21

Olen 
kerännyt 

niitä 
itsekin.

voimaa villi-
vihanneksista 

s. 40

Hyvät tavat unohtuvat 
joskus itse kultakin.
20 asiaa, jotka fiksut ihmiset 

tekevät töissä s. 26

Sama muutos 
tulee meille päin.

kristiinankaupunki 
uudisti kotihoitonsa s. 6

Puheenjohtajan 
painavaa asiaa 

tulevaisuudesta.
meitä tarvitaan aina s. 5

Jokaisella 
on vastuu 
työpaikan 
viihtyvyy-

destä.
tavoitteena 

työrauha s. 32
Uudet tuulet 
puhaltavat.

intiimi, yksityinen 
ja haavoittuva s. 44

Voimaannuttava 
teksti. Opitaan 

hyviä työasenteita.
20 asiaa, jotka fiksut ihmiset 

tekevät töissä s. 26

Runsaasti 
ajateltavaa 

itselleni.
tavoitteena 

työrauha s. 32

Aivan mahtava työasenne 
tärkeään hoitotyöhön.

haavanhoitoa ja hyvää aseptiikkaa s.16

Erittäin ennakkoluulotonta, rohkeaa ja järkevää muutosta.
kristiinankaupunki uudisti kotihoitonsa s. 6

Nuorisotakuussa ei kaikki 
olekaan sitä mitä luulin.

koulutuspolitiikka vaarantaa 
kotirauhan s. 22

Puhutaan liian 
vähän ja tehdään 
vielä vähemmän.

intiimi, yksityinen 
ja haavoittuva s. 44

Tästä keskusteltiin 
töissä ja mielipiteet 
jakautuivat kahtia.

palkattu tappaja? s. 61
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hi vilistää peltoa, ojanpien-
narta ja pajukkoa. Kannus-
tajiakin on kerääntynyt koko 
joukko läheisen kallion pääl-
le. Ei sillä, että Suvi Lettonie-
mi ehtisi maisemia tai ihmi-

siä ihailla. Ford Fiesta kiitää mutkaista 
tietä jättäen peräänsä pölypilven ja Su-
vi keskittyy papereihinsa.

– Oikee ysikymppi 100, nyppy oi-
kee laita täys miinus 50, vasen eri plus 
lopussa kirraa!

Maallikolle rallislangi ei sano mi-
tään, mutta vieressä istuvalle kuljetta-
jalle nuoteiksi kutsutut ohjeet ovat tär-
keitä. Kuski näkee itsekin tien edes-
sään, mutta ajaminen on helpompaa 
kun joku kertoo, mitä mutkan takana 
on tulossa. Jos kartturi putoaa nuotilta, 
on kovassa vauhdissa yllättävän vaikea 
päästä takaisin oikealle riville.

– Kartturin täytyy olla koko ajan 
täysin keskittynyt ja selvillä siitä, mis-
sä mennään. Kisapäivän aikana ei ajatus 
harhaile, eivätkä työasiat tule mieleen.

 

O KAKSIKYMMENTÄ VUOTTA 
KARTTURINA

Suvi Lettoniemi on istunut ralliautossa 
kartturin paikalla parikymmentä vuotta.

– Miehestä kaikki tietysti alkoi, mis-
täs muualta, sanoo Suvi ja nauraa.

Kun jyväskyläläinen Suvi tapasi tam-
perelaisen Markon vuonna 1987, Marko 
ajoi jo rallia. Suvi ajautui mukaan harras-
tukseen, ensin huoltoporukoihin ja sit-
ten kartturiksi. Ihan umpipusikosta hän 
ei moottorien maailmaan tullut. Suvi sa-
noo oleensa aina autoista kiinnostunut.

– Se taitaa tulla verenperintönä isäl-
täni, joka hänkin oli automiehiä. Olin 
vähän sellainen poikatyttö. Vauhti kiin-
nosti jo pienenä.

Suvi innostuu nopeasti uusista asi-
oista.

– Opettelin aikuisena ajamaan moot- 
toripyörää, vaikka en ollut koskaan aja-
nut edes mopolla. Tällä hetkellä minul-
la ei ole omaa moottoripyörää, mutta 
ehkä joskus taas.

VAUHDIN 
HURMAA

 
teksti elina kujala

kuvat elina kujala ja suvi lettoniemen kotialbumi

 

Perushoitaja Suvi Lettoniemi rakastaa autoja.  
Kartturina hän lukee ajonuotteja ja huolehtii, että ralliauto on 

kilpailuissa oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
 

Suvi Lettoniemen täytyy kartturin 
roolissa olla jämpti, kestää paineita 
ja hallita kokonaisuus. Samoja taitoja 
palveluohjaaja tarvitsee hoitotyössä.
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Pariskunnan työnjako on muotou-
tunut vuosikymmenten varrella. Suvi 
on kartturi, Marko ajaa.

– En ole itse koskaan ajanut ralliau-
toa, mitä nyt joskus vähän kokeillut jol-
lakin suljetulla tiellä. Teknisesti ralliau-
to on kaukana tavallisesta autosta.

 

VAUHTI EI PELOTA
Lettoniemet osallistuvat joka vuosi kol-
meen, neljään kilpailuun. Seuraavan 
kerran he todennäköisesti kisaavat ensi 
kesänä. Kevättalven kisat jäävät välistä, 
sillä pariskunnalla on muuttokiireitä ja 
Lempäälässä hallissa oleva auto tarvit-
see vaihdelaatikkoremonttia.

Rallikilpailut ajetaan kesällä ja tal-
vella, asfaltilla, soralla, lumella ja jääl-
lä. Keväällä ja syksyllä rospuuttoaikaan 
ei kilpailla, sillä tiet eivät silloin kestä 
kilpa-ajoa. Kisapäivä koostuu yleisil-
lä teillä ajettavista siirtymätaipaleista, 
jotka järjestäjä on määritellyt reittikir-
jaan, ja suljetuilla teillä ajettavista eri-
koiskokeista.

Erikoiskokeella, EK:lla, kartanlukija 
lukee nuotteja kuskille. Hänen toinen 
tärkeä tehtävänsä on huolehtia kokonai-
suudesta, siitä, että auto miehistöineen 
on oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja 
että kaikki auton paperit ovat kunnossa 
katsastuksessa ja turvallisuustarkastuk-
sessa. Kello on kartturin kaveri.

– Erikoiskokeen aikatarkastusase-
malla on jokaisen auton oltava tismal-
leen oikeaan, ennalta määrättyyn ai-
kaan. Liian aikaisesta tai myöhäisestä 
saapumista lisätään kilpailuaikaan ai-
karangaistus. Ennen kisaa kartturin on 
laitettava oma kellonsa sekunnilleen sa-
maan aikaan kilpailujärjestäjän kellon 
kanssa, Suvi kertoo.

Erikoiskokeiden välissä auto huol-

letaan järjestäjän osoittamissa huolto-
paikoissa, ennakkoon määrätyssä ajassa. 
Autoa säädetään ja jos erikoiskokeiden 
aikana autoon on tullut vaurioita, niitä 
yritetään korjata. Kartturi pitää huolta, 
että seuraavaan aikatarkastuspisteeseen 
lähdetään ajoissa. Toisinaan on oltava 
tiukkana. Muu tiimi ei huomaa ajanku-
lumista yrittäessään ratkoa jotakin au-
ton teknistä ongelmaa.

Kartturin nuotit 
kertovat, kuinka 
kannattaa ajaa. 

Lettoniemet ajavat  
rallia Ford Fiesta ST:llä.  
Väliajat auto on hallissa  
Lempäälässä.
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– Meillä huollot ja korjaukset hoitaa huoltotiimi, eikä ral-
lin ajaminen onnistuisikaan ilman hyvää huoltoporukkaa, 
Suvi kiittelee.

Auton vauhti riippuu tietenkin siitä, kulkeeko reitti mut-
kaista kärrypolkua vai suoraa asfalttitietä. Kovimmillaan no-
peusmittari näyttää 160 kilometriä tunnissa soratiellä.

– Etukäteen mietin kisaa, mutta itse kilpailussa en pelkää. 
Autoissa on todella hyvät turvavarusteet. Siihen on panostet-
tu. Mitä vanhemmaksi tulee, sitä enemmän kiinnittää huo-
miota turvallisuuteen. Olen tosin saanut ralliautoiluun aika-
nani varsinaisen tulikasteen, sillä ihan ensimmäisessä kilpai-
lussani auto kaadettiin kolme kertaa ympäri. 

– Arkiseen liikennekäyttäytymiseen ralliharrastus on vai-
kuttanut niin, että oman auton turvallisuus tuntuu tavallisel-
la maantielläkin tärkeältä.

 

RALLI VAATII HYVÄÄ KUNTOA
Televisionkatsojat näkevät rallista yleensä vauhdikkaan otok-
sen muutaman kilometrin mittaisesta erikoiskokeesta. Yksi 
kisa on paljon muutakin. Tapahtuma kestää usein koko vii-
konlopun, ja erikoiskokeita ja siirymiä on monta.

– Autoa rassataan hallilla kuntoon jo viikkoja ennen kisaa. 
Edellisenä päivänä ennen varsinaista ajamista auto viedään 
katsastettavaksi. Kilpailupaperit tarkastetaan kisatoimistossa. 
Kisa saattaa alkaa aamukuudelta, kun ennakkotutustuminen 
erikoiskokeen taipaleeseen alkaa. Päivä päättyy iltamyöhällä. 
Siirtymien kanssa ajokilometrejä voi tulla yhden päivän aika-
na 700, kertoo Suvi.

– Ajaminen on fyysistä, vaikka istutaankin autossa. On ol-
tava hyvässä fyysisessä kunnossa, että jaksaa keskittyä.

Suvi huokaa, että ralliautoilu on kallis harrastus. Auto, 
sen rakentaminen, varusteet ja osat maksavat. Eri kelit vaati-
vat erilaiset renkaat ja joskus niitä vaihdetaan monta kertaa 
kisan aikana. Halpoja eivät ole myöskään kuskin ja kartturin 
pakolliset varusteet kuten palonkestävät alus- ja ajoasut, ajo-
kengät ja kypärä.

– Markolle tämä on intohimo ja hän olisi valmis laitta-
maan harrastukseen kaiken ylimääräisen. Minä vähän top-
puuttelen.

Aikaa ja rahaa kuluu, mutta mihinkään muuhun Suvi ei 
silti rallia vaihtaisi.

– Ralli on aivan oma maailmansa. Palkinnoille pääseminen 
ei ole pääasia. Onnistumisen tunne on hieno, jos auto on toi-
minut, itse olen suurin piirtein pysynyt hommassa kärryillä 
ja Marko on ymmärtänyt ajaa fiksusti. Hyvän kisan jälkeen 
on ihan hemmetin hyvä mieli!.

 
 

kuka: Suvi Lettoniemi, 49 vuotta.

asuu: Tampereella.

perhe: Puoliso Marko Lettoniemi, kaksi aikuista ty-
tärtä, lastenlapsi.

töissä: Palveluohjaajana ja muistihoitajana tampe-
relaisessa Pellavakodissa. Koulutukseltaan perushoi-
taja.

harrastus: Ajaa rallia yhdessä puolisonsa Marko 
Lettoniemen kanssa. Suvi on kartturi, Marko ajaa.

auto: Ford Fiesta ST, ryhmä FIN-R.

seura: Lempäälän Urheiluautoilijat.

mitä kartturilta vaaditaan: Hyvää fyysistä kun-
toa, taitoa keskittyä ja paineensietokykyä.

tulevaisuuden haave: Vuosia on puhuttu siitä, et-
tä olisi hienoa päästä ajamaan Jyväskylän Neste Ral-
lyyn. Aika näyttää, toteutuuko haave vielä joskus.

Juoksuharrastus 
tukee ralliautoilua, 
joka sekin vaatii 
hyvää kuntoa.

AJAMINEN ON FYYSISTÄ, VAIKKA 
ISTUTAANKIN AUTOSSA. ON OLTAVA 
HYVÄSSÄ FYYSISESSÄ KUNNOSSA, 

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

 Tilaan jäsenmaksun perintävaltakirjoja:  kpl

 Tilaan liittymislomakkeita:  kpl

 Tilaan uuden jäsenkortin

muutos:

Uusi sähköpostiosoitteeni / puhelinnumeroni: 

Uusi postitusosoitteeni: 

Uusi sukunimeni: 
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Työnantajani: 

Työpaikkani: 
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ilmoitus:

Olen ajalla  .  20  –  .  20

 jatko-opiskelija  työlomalla  ulkomailla  yrittäjänä  muu, mikä 
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    Eroamisen syy (ei pakollinen): 

jäsenmaksuvapautus:
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Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.  

 Sähköpostitse. Sähköpostiosoite: 

 Puhelimitse. Puhelinnumero: 

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

Allekirjoitus:  Päiväys:  .  20

maksuton palautusosoite:

SUPER RY / Jäsenyksikkö
Tunnus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

(Hintoihin lisä- 
tään postikulut.)

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

KUKA MEITÄ RAJOITTAA?

aljon puhutaan siitä, miten 
monessa työpaikassa ja toi-
menkuvassa lähi- ja perus-
hoitajat eivät saa käyttää ko-
ko osaamistaan monipuolises-
ti. Joissain paikoissa ei ole mi-

tään asiaa lääkekaapille. Toisaalla on tur-
ha uneksiakaan esimerkiksi kestokatet-
rin vaihtamisesta tai haavojen hoidosta. 
Surullista, äärettömän surullista. Ja aina-
kin allekirjoittaneen tämä saa toistuvas-
ti kiehumaan kiukusta. Monessa paikas-
sa olisi kova tarve jollekulle, joka ottaa 
asiakseen puolustaa omia ja kollegoiden 
oikeuksia siihen, että saamme näyttää 
kyntemme ihan joka asiassa, joka meille 
vain koulutuksemme puitteissa kuuluu.

Toisinaan törmään myös surulliseen 
ilmiöön, jonka syitä olen paljon miet-
tinyt. Koen sen olevan sidoksissa jo-
tenkin lähihoitajan ammatin julkiseen 
aliarvostukseen ja aliarvostuksen tuo-
maan ammatillisen itsetunnon puuttee-
seen. Valitettavan usein nimittäin kuu-
lee oman ammattikunnan edustajan sa-
novan, ettei haluaisi tehdä joitakin kou-
lutukseemme kuuluvia tehtäviä.

”Miksi näitä lääkkeitä pitää jakaa, on-
han meillä täällä sairaanhoitajat niin ja-
kakoon ne, kun saavat parempaa palk-
kaakin!”

”En varmana katetroi, mulla on muu-
tenkin tätä hommaa tässä!” 

Ja taas huudellaan sairaanhoitajaa 
paikalle, vaikka tehtävä olisi aivan täy-
sin lähihoitajan omaa osaamisalaa.

Ymmärrän hyvin, jos taidot ovat 
päässeet ruostumaan ja kaipaisi vaik-
kapa sitä kokeneempaa kollegaa tai sai-
raanhoitajaa rinnalle tarkastamaan ja 

lisää hannan ajatuksia löydät 
hänen blogistaan

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

ohjaamaan, että homma tulee hoidet-
tua oikein. Sekin pitäisi vain uskaltaa 
sanoa ääneen, että nyt en ole oikein var-
moilla vesillä. Tsekkaisitko kerran mi-
nun kanssani, että menee oikein!  

Missään nimessä ei kannata antaa lä-
hihoitajana tuuman puolikastakaan pe-
riksi niissä asioissa, joihin meillä am-
matillisesti on täysi oikeus, vaikka jo-
kin homma vieraammalta tuntuisikin. 
Kuitenkin valtaosa työtehtävistä on täy-
sin opeteltavissa tai kerrattavissa, eivät-
kä ne lopulta ole sitä vaipanvaihtoa tai 
suihkuttamista kummempia toimen-
piteitä. Täytyy vain aluksi kestää hie-
man epämukavuusalueelle menemistä 
ja myöntää rehellisesti kaipaavansa ker-
ran tai pari sparraajan rinnalleen, jotta 
homma taas luistaa. 

Meidän olisi kaikkien syytä jo päästä 
siitä ”vain lähihoitaja”-ajatuksesta. Jos-
tain kumman syystä aivan liian moni 
alan opiskelija ja jo valmistunut hoitaja 
jollakin lailla häpeillen kertoo ammatti-
nimikkeensä. Usein siihen liitetään myös 
vielä tuo kaiken vesittävä ”vain”-etuliite. 

Miksi? Olemme alamme ammatti-
laisia, joilla on laaja ja monipuolinen 
koulutus. Meillä on oikeus tehdä am-
mattitaitoomme kuuluvia tehtäviä ihan 
koko kirjossaan ja tulla siitä vielä jo-
pa kiitetyksi ja arvostetuksi. Se ei ole 
kuitenkaan pelkkä oikeus vaan sen voi 
nähdä myös suorastaan positiivisena 
velvollisuutena, jolla vaalimme omaa 
ammattiamme ja ammattikuntamme 
oikeuksia myös tulevaisuudessa. 

Nyt rakkaat kollegat, on aika röyhis-
tää rintaa ja löytää oma arvo. Se on hy-
vä perusta vaalia omaa osaamista ja oi-
keuksia. Kun arvonsa löytää, ei olekaan 
enää niin helposti ylikäveltävissä. Ar-
vostus lähtee meistä kaikista sisältä. Jos 
itse mollaamme ammattiamme emme-
kä puolusta sen oikeuksia, niin melkoi-
sen hankalaa on kenenkään muunkaan 
meitä puolustaa..
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hakemusten postitusosoite:

Super työttömyyskassa, PL 117, 00521 helsinki

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

Toimisto avoinna arkisin klo 8.30−16.00

Palvelunumero arkisin klo 9.00−13.00 
09 2727 9377

tkpalvelu@supertk.fi

super ty öttömyyskassa
Työttömyyskassalle kaavaillaan 
lisää tehtäviä
Työ- ja elinkeinoministeriö arvioi kevään aikana yhdessä so-
siaali- ja terveysministeriön sekä työelämän järjestöjen kans-
sa työttömyysturvaa ja vuorotteluvapaata koskevien tehtävien 
siirtämistä kassoille ja Kelaan. Nykyisellään tehtävistä vastaa 
työ- ja elinkeinotoimisto. Työttömyyskassat arvelevat muutok-
sen parantavan asiakaspalvelua, selkeyttävän järjestelmää ja 
vähentävän etuuksiin liittyvää byrokratiaa. 

Työnteon ja palkanmaksun
keskeyttäminen

teksti sirkka rytinki kuva janne harju

SUPERTK
Super työttömyyskassa

Myös päiväkoti- ja iltapäiväkehotoiminnassa tällainen ehto 
on voitu sisällyttää sopimukseen. Työttö-
myysturvalain mukaan kyse on tilantees-
ta, jossa työnteko ja palkanmaksu ovat kes-
keytyneenä lomautukseen rinnastettavasta 
syystä. Ehto voi koskea niin määräaikais-
ta kuin toistaiseksi voimassa olevaa työso-
pimusta.  

Päivärahaa saadakseen henkilön, jon-
ka työnteko ja palkanmaksu sopimuksen 
mukaisesti keskeytyy, on ilmoittaudutta-
va työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimis-
toon ja oltava valmis vastaanottamaan työ-
tä. Lomautukseen rinnastettavan syyn perusteella työnhakija-
na olevalla ei ole ammattitaitosuojaa, joka on hyvä huomioi-
da, jos työtä sattuu olemaan tarjolla. 

Työ- ja elinkeinotoimisto antaa tässä tilanteessa työttö-
myyskassalle sitovan lausunnon henkilön oikeudesta työttö-
myyspäivärahaan nimenomaan lomautukseen rinnastettavan 
syyn perusteella. Kyse ei siis ole lomautuksesta. Tämä kan-
nattaa huomioida jo työnhakijaksi ilmoittauduttaessa, jotta 
työ- ja elinkeinotoimisto osaa antaa tilanteeseen sopivan lau-
sunnon työttömyyskassalle. Edellytysten täyttyessä henkilöl-
le maksetaan yleensä kokonaan työttömän päivärahaa, joskin 
myös sovitellun päivärahan maksaminen on mahdollista, jos 

henkilö esimerkiksi ottaa vastaan satunnaista työtä keskey-
tyksen aikana. 

Lain soveltamisessa pidetään erityisen tärkeänä sitä, että 
kun kyse on lomautukseen rinnastettavasta syystä, työnteon 
ja palkanmaksun keskeyttämisestä sovitaan jo työsuhteen al-
kaessa ja että on ilmeistä, että keskeytys johtuu työnantajan 
vakiintuneista vuotuisista toiminta-ajoista. Päivärahaoikeu-

den voi menettää, jos ehto lisätään sopi-
mukseen vasta työsuhteen kuluessa. Tässä-
kin tilanteessa asian ratkaisee työ- ja elin-
keinotoimisto. 

KIKY JA PÄIVÄRAHAOIKEUS 
Kikyn mukainen työajan lisäys on huomioi- 
tu SuPerin työehtosopimuksissa siten, että 
viikoittaista työaikaa on lisätty 30 minuu-
tilla/viikko. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että ne, joilla on 80-prosenttinen työ-

sopimuksen mukainen työaika voivat hakea jatkossakin sovi-
teltua päivärahaa normaalisti. 

LAUSUNTO TALOUDELLISISTA OLOSUHTEISTA
Jos työttömyyskassa on maksanut päivärahaa liikaa tai virheel-
lisin perustein, liikaa maksettu päiväraha on perittävä takai-
sin. Perinnästä voidaan luopua osin tai kokonaan Kelan lau-
sunnolla henkilön taloudellisista olosuhteista. 

Vuodenvaihteeseen asti lausunnon antoi sosiaaliviran-
omainen. Perustoimeentulotuen maksaminen siirtyi Kelal-
le vuoden alussa..

Työsopimuksessa sovitaan toisinaan työnteon ja pal-
kanmaksun keskeytyksestä työsuhteen muutoin jat-
kuessa normaalisti. Tällaista ehtoa työsopimuksessa 
käytetään usein esimerkiksi koulunkäyntiavustajilla 
koulun ollessa suljettu loman vuoksi. 

Malli 20205
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

Malli 20213
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

...tekee päivästäsi mukavan

Tarjoukset ovat voimassa 03.04. asti. Tarjoushinnat koodilla TH2
Tilaa ilmainen esite ja tutustu koko mallistoon osoitteessamme  

www.praxiswear.fi

Praxis-työvaatteet
Emännänkatu 11, 21100 Naantali

puh 02-284 2886

Malli 96305
Naisten elastiset  
housut.  
Säädettävät  
kuminauhat  
vyötärössä ja  
lahkeissa.
Musta, Valkoinen
XXS/34 - 4XL/50

65,90 

sis. Alv 24%

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Käytännöllinen stretch
- 49% Puuvilla / 48% Polyesteri / 3% Stretch 
- Joustava, Rypistymätön, Hengittävä

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Malli 20301
Unisex-housut,  
kaksi sivutaskua  
ja takatasku.  
Joustava vyötärö  
nauhakujalla. 
Musta, Navy-sininen,  
Harmaa
XS - 4XL

57,90 

sis. Alv 24%

Valitse vapaasti 
koko sarjasta  

2 tuotetta hintaa  
g 89 Säästö  
jopa 32%

Malli 20205
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

Malli 20213
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

...tekee päivästäsi mukavan

Tarjoukset ovat voimassa 03.04. asti. Tarjoushinnat koodilla TH2
Tilaa ilmainen esite ja tutustu koko mallistoon osoitteessamme  

www.praxiswear.fi

Praxis-työvaatteet
Emännänkatu 11, 21100 Naantali

puh 02-284 2886

Malli 96305
Naisten elastiset  
housut.  
Säädettävät  
kuminauhat  
vyötärössä ja  
lahkeissa.
Musta, Valkoinen
XXS/34 - 4XL/50

65,90 

sis. Alv 24%

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Käytännöllinen stretch
- 49% Puuvilla / 48% Polyesteri / 3% Stretch 
- Joustava, Rypistymätön, Hengittävä

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Malli 20301
Unisex-housut,  
kaksi sivutaskua  
ja takatasku.  
Joustava vyötärö  
nauhakujalla. 
Musta, Navy-sininen,  
Harmaa
XS - 4XL

57,90 

sis. Alv 24%

Valitse vapaasti 
koko sarjasta  

2 tuotetta hintaa  
g 89 Säästö  
jopa 32%

http://www.supertk.fi/


Malli 20205
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

Malli 20213
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

...tekee päivästäsi mukavan

Tarjoukset ovat voimassa 03.04. asti. Tarjoushinnat koodilla TH2
Tilaa ilmainen esite ja tutustu koko mallistoon osoitteessamme  

www.praxiswear.fi

Praxis-työvaatteet
Emännänkatu 11, 21100 Naantali

puh 02-284 2886

Malli 96305
Naisten elastiset  
housut.  
Säädettävät  
kuminauhat  
vyötärössä ja  
lahkeissa.
Musta, Valkoinen
XXS/34 - 4XL/50

65,90 

sis. Alv 24%

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Käytännöllinen stretch
- 49% Puuvilla / 48% Polyesteri / 3% Stretch 
- Joustava, Rypistymätön, Hengittävä

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Malli 20301
Unisex-housut,  
kaksi sivutaskua  
ja takatasku.  
Joustava vyötärö  
nauhakujalla. 
Musta, Navy-sininen,  
Harmaa
XS - 4XL

57,90 

sis. Alv 24%

Valitse vapaasti 
koko sarjasta  

2 tuotetta hintaa  
g 89 Säästö  
jopa 32%

Malli 20205
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

Malli 20213
Naisten tunika. Vartalomyötäinen. XS - 4XL

57,90 sis. Alv 24%

...tekee päivästäsi mukavan

Tarjoukset ovat voimassa 03.04. asti. Tarjoushinnat koodilla TH2
Tilaa ilmainen esite ja tutustu koko mallistoon osoitteessamme  

www.praxiswear.fi

Praxis-työvaatteet
Emännänkatu 11, 21100 Naantali

puh 02-284 2886

Malli 96305
Naisten elastiset  
housut.  
Säädettävät  
kuminauhat  
vyötärössä ja  
lahkeissa.
Musta, Valkoinen
XXS/34 - 4XL/50

65,90 

sis. Alv 24%

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Käytännöllinen stretch
- 49% Puuvilla / 48% Polyesteri / 3% Stretch 
- Joustava, Rypistymätön, Hengittävä

Musta Turkoosi Liila Kirsikka Navy-
sininen

Vaalean
sininen

Marine Tumman
harmaa

Malli 20301
Unisex-housut,  
kaksi sivutaskua  
ja takatasku.  
Joustava vyötärö  
nauhakujalla. 
Musta, Navy-sininen,  
Harmaa
XS - 4XL

57,90 

sis. Alv 24%

Valitse vapaasti 
koko sarjasta  

2 tuotetta hintaa  
g 89 Säästö  
jopa 32%
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Superliitto tarjoaa yhteistyössä 
Kunnonpaikan kanssa jäsenilleen

KIILA-kuntoutusta

KIILA-kuntoutus on Kelan työikäisten 
kuntoutusmuoto, joka on tullut korvaa-
maan vuoden 2016 alusta lopetetun 
TYK- ja ASLAK-kuntoutuksen. Kun-
toutuksen tavoitteena on kuntoutujan 
työkyvyn parantaminen ja tukeminen 
sekä työelämässä pysyminen.

Aloitustapaaminen  8.5.2017
A-ryhmäjakso   12.-15.9.2017
B-ryhmäjakso   11.-15.12.2017
C-ryhmäjakso   15.-18.5.2018
Päätös   4.-5.6.2018

HAKEMINEN
Ota yhteyttä omaan työterveyshuoltoo-
si. Täytä Kelan kuntoutushakemus (KU 
101) ja esimiehesi kanssa selvityslo-
make (KU 200) sekä liitä niihin lääkärin 
B-lausunto. Ilmoita kurssille hakeutumi-
sestasi Kunnonpaikan edustajalle. Saat 
lisäohjeita ja tarvittaessa apua lomak-
keiden täyttämisessä. Kurssille hakemi-
seen tarvittavat paperit oltava valmiina 
maaliskuun 2017 loppuun mennessä.

Lisätietoja: Jani Heikkurinen
Kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden asiantuntija

p. 044 788 9493 
jani.heikkurinen@kunnonpaikka.com

Kylpylähotelli Kunnonpaikka
Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela

www.kunnonpaikka.com

Hyödynnä ajankohtaiset 
koulutukset ja ilmoittaudu mukaan. 

YKSITYISSEKTORI  
KOULUTTAA

Yksityissektorin  
työsuojelukoulutus 

4.5.2017 Helsingissä

Yksityissektorin 
ABC-kurssi 

16.5.2017 Helsingissä

Koulutus on tarkoitettu yksityissektorin 
jäsenille, jotka eivät ole käyneet  

yksityissektorin luottamusmieskurssia.

SuPer maksaa kurssimaksun, majoituksen 
ja matkakulut. 

Ilmoittautumiset 16.4. mennessä SuPerin 
jäsensivuilla, jonne pääset kirjautumaan  

osoitteessa www.superliitto.fi.

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveys- 
palvelualalla työskenteleville työsuojelu-

valtuutetuille (TP-tes, SOS-tes).

SuPer maksaa kurssimaksun, majoituksen 
ja matkakulut. 

Ilmoittautumiset 23.3. mennessä SuPerin 
jäsensivuilla, jonne pääset kirjautumaan  

osoitteessa www.superliitto.fi.

Lisätiedot: sihteeri Sirpa Lahtiluoma,  
sirpa.lahtiluoma@superliitto.fi, puh. 09 2727 9182
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Koulutuspäivän hinta on 60 euroa.

Ilmoittautumiset 15.4.2017 mennessä osoitteessa 
https://my.surveypal.com/DiabetesVantaa

Lisätietoja:
asiantuntija Elina Ottela, sihteeri Raili Nurmi,
elina.ottela@superliitto.fi raili.nurmi@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9154 Puh. 09 2727 9172

8.15–9.00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00–9.05 Päivän avaus
   Asiantuntija Elina Ottela
   SuPer
9.05–9.50 Diabetes sairautena
   Ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka
   Diabetesliitto 
9.50–10.35 Diabeteksen lääkehoito
   Ylilääkäri Pirjo Ilanne-Parikka
   Diabetesliitto
10.35–10.45 Tauko
10.45–12.00 Tunne pulssisi – ehkäise aivoinfarkti
   Yksi Elämä -hanke
12.00–12.45 Lounas
12.45–14.00 Diabeettinen jalkahaava
   Jalkojen hoitaja Jaana Huhtanen
   Diabetesliitto
14.00–14.30 Päiväkahvi
14.30–16.00 Ravitsemusneuvonta,  verensokerin   
   mittaaminen, insuliinin pistäminen, 
   insuliinipumput 
   Diabeteshoitaja  
   Diabetesliitto
16.00–16.15  Päivän päätös
   Asiantuntija Elina Ottela
   SuPer

Ajankohtaista tietoa  
diabeteksesta, 

diabeettisesta jalkahaavasta 
ja eteisvärinästä

15.5.2017
Vantaan ammattiopisto Varia

Sosiaali- ja terveysalan opetusala
Talvikkitie 119, 01360 VANTAA

9.00–9:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi 

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

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

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

12:15–13:15 Lounas

13:15–14:15 Mitä oirehoidosta on hyvä tietää:
   käsittelyssä muun muassa kipu ja   
   hengenahdistus 

14:15–15:00 Kuolevan ihmisen hoitamiseen  
   liittyviä hoitotyön erityispiirteitä

15:00–15.15 Iltapäiväkahvi

15.15–16.00 Harjoituksia ja keskustelua potilas-  
   tapausten valossa

16.00–16.15 Päivän päätös ja yhteenveto.

Saattohoito-
koulutus

11.5.2017
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, 

Santalahden kampus, 
Santalahdentie 10, 33230 Tampere

Ohjelma on alustava, ja SuPerilla on oikeus muutoksiin.

Koulutuspäivän hinta on 60 euroa. Sitovat ilmoittautumiset 
9.4.2017 mennessä osoitteessa: https://my.surveypal.com/
SaattoTampere 

Lisätietoja:
asiantuntija Soili Nevala, sihteeri Raili Nurmi, 
soili.nevala@superliitto.fi raili.nurmi@superliitto.fi
Puh. 09 2727 9157 Puh. 09 2727 9172



SUOMI 100 VUOTTA –

HELSINKI: keskiviikkona 15.3. klo 16–18, Original Sokos Hotel Presidentti  
(Eteläinen Rautatiekatu 4). Kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. Ilmoittaudu viimeistään  
maanantaina 6.3. osoitteessa: my.surveypal.com/kiertue0317

TURKU: maanantaina 24.4. klo 16–18, Hamburger Börs (Kauppiaskatu 6).  
Kahvitarjoilu alkaa klo 15.30. Ilmoittaudu viimeistään perjantaina 7.4. osoitteessa:  
my.surveypal.com/kiertue0417

Paneelikeskustelut ovat kaikille avoimia. 

OSALLISTU MYÖS JÄSENILTAAN
SuPerin jäsenet ovat tervetulleita jatkamaan keskustelua  
klo 18–20 järjestettäviin jäseniltoihin, jotka alkavat iltapala- 
tarjoilulla. Jäseniltaan ilmoittaudutaan samasta linkistä.

LISÄTIETOA: kera@superliitto.fi

Tule kuulemaan SuPerin puheenjohtajan 
Silja Paavolan, paikallisten päättäjien  
ja Hoivan arvoiset -kirjan kirjoittajien  
kuuma keskustelu aiheesta

www.superliitto.fi superliitto
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Kevätaurinko antaa puhtia. Kerro kollegallesi,  
miten myös superilaisuudesta saa voimaa 
ja ohjaa hänet mahtavaan SuPer-porukkaan.
Suosittelija saa 30 euron arvoisen lahjakortin,  
jolla voi vaikkapa piristää kevätilmettään.

www.superliitto.fi > Jäsenyys >
Suosittele SuPeria 2017
tai skannaa koodi.
Uusi varsinainen jäsen saa tervetuliaislahjaksi monitoimikaulanauhan sekä arvokkaan ammattimerkin. 

KATSO OHJEET SUOSITTELUUN:  

#supertekeehyvaa
#suosittelesuperia 

EHDOLLA KUNTAVAALEISSA?
KUNTAVAALIT 2017 -teemasivus-
to avautui tammikuussa. Sivustolta 
löydät muun muassa SuPer-vinkit hy-
viin palveluihin ja kestävään tulevai-
suuteen. Sisältöä lisätään kevään mit-
taan ja sivusto toimii myös vaalien 
jälkeen vinkkipankkina valituille val-
tuutetuille.

TEEMASIVUSTOLLA julkaistaan 
myöhemmin kaikista superilaisista, 
määräaikaan mennessä tietonsa toi-
mittaneista ehdokkaista perustiedot, 
kuva sekä linkit mahdollisille vaa-
lisivuille ja -blogeihin. Ehdokkaan 
on ilmoitettava tiedot itse maalis-
kuussa liiton verkkosivuilla avau-
tuvalla sähköisellä lomakkeella. 
Lomake aukeaa vasta ehdokasasette-
lun päätyttyä. Seuraa verkkosivuja.

SUPER TUOTTAA ehdokkaille jaet-
tavaksi vaaliflyerin sekä muuta jaetta-
vaa materiaalia. Lisätietoja järjestötii-
mistä: anne.kisonen@superliitto.fi

EHDOKKAITA ROHKAISTAAN 
käyttämään vaalityössään myös 
oman ammattiosaston verkkosivuja. 
Niistä saat lisätietoa ammattiosastos-
tasi. Ota yhteyttä!

vanhustenhoito
VARHAISKASVATUS

kotikunnan talous
 ja velkaantuminen

TERVEYSPALVELUT
SOTE

syrjäytymisen ehkäisy

TYÖLLISYYS

tekniset palvelut

TURVALLISUUS

https://www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/vastuuta-ei-voi-ulkoistaa-superin-kuntavaalit-2017-sivusto-aukaistu/
www.superliitto.fi/jasenyys/suosittele-SuPeria
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Sote-uudistus tulee  
– päivitä sähköpostiosoitteesi! 

maan salasanan.  Jos olet unohtanut salasanasi, klikkaa 
tästä -painikkeesta saat tarvittaessa uuden salasanan. 
Kun olet kirjautunut, klikkaa kohtaa Lisää/korjaa säh-
köpostiosoitteesi ja sen alta kohtaa Päivitä. 

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, joka löytyy esimer-
kiksi jäsenkortistasi.  Salasanasi on se, minkä olet itse 
valinnut palveluun ensimmäistä kertaa kirjautuessa-
si. Jos et ole koskaan kirjautunut, salasanasi on henki-
lötunnuksesi, jonka jälkeen järjestelmä pyytää vaihta-

Kirjaudu sivulla www.superliitto.fi omiin tietoihisi. 

Voit ilmoittaa sähköpostisi myös verkkolomakkeella, 
joka löytyy Jäsenyys –> Jäsentietojen päivitys tai 
sähköpostilla jasenrekisteri@superliitto.fi

Sote-uudistus muuttaa monta asiaa. Valvomme etujasi myllerryksen keskelläkin. Jotta saat kaiken 
tarvitsemasi avun, yhteystietojesi pitää olla ajan tasalla. Varmista nyt, että Sinulla on SuPerin jäsen- 
rekisteritiedoissa toimiva ja käytössä oleva henkilökohtainen sähköpostiosoite tai matkapuhelin- 
numero. Niillä kirjaudut myös uuteen, tänä vuonna julkaistavaan sähköiseen jäsenpalveluumme. 

Suomalaiset lääke- ja terveydenhuollon toimijat | Finländska aktörer inom läkemedelsförsörjningen och hälso- och sjukvården

www.laakehoidonpaiva.fi  #lääkehoidonpäivä www.facebook.com/tunnelaakkeesi

Vem vet din medicinering?
Kuka tietää lääkityksesi?

?

Lääkkeet Läkemedel

Tilaisuuden nimi / Evenemang
Päivä, kellonaika ja osoite / Datum, tidpunkt och adress

Järjestäjät / Arrangörer
Tervetuloa! / Välkommen! 

Suomalaiset lääke- ja terveydenhuollon toimijat | Finländska aktörer inom läkemedelsförsörjningen och hälso- och sjukvården

www.laakehoidonpaiva.fi  #lääkehoidonpäivä www.facebook.com/tunnelaakkeesi

Vem vet din medicinering?
Kuka tietää lääkityksesi?

?

Lääkkeet Läkemedel

Tilaisuuden nimi / Evenemang
Päivä, kellonaika ja osoite / Datum, tidpunkt och adress

Järjestäjät / Arrangörer
Tervetuloa! / Välkommen! 

Suomalaiset lääke- ja terveydenhuollon toimijat | Finländska aktörer inom läkemedelsförsörjningen och hälso- och sjukvården

www.laakehoidonpaiva.fi  #lääkehoidonpäivä www.facebook.com/tunnelaakkeesi

Vem vet din medicinering?
Kuka tietää lääkityksesi?

?

Lääkkeet Läkemedel

Tilaisuuden nimi / Evenemang
Päivä, kellonaika ja osoite / Datum, tidpunkt och adress

Järjestäjät / Arrangörer
Tervetuloa! / Välkommen! 

WWW.SUPERLI ITTO.FI

www.laakehoidonpaiva.fi

16.3. teemana 
Lääkehoidon 
päivä.

JOKO LUET SÄHKÖISTÄ
SUPER-LEHTEÄ?

avaa lehti osoitteessa  
www.superliitto.fi /super-lehti

https://www.superliitto.fi/viestinta/super-lehti/
www.laakehoidonpaiva.fi
https://www.superliitto.fi/jasenyys/jasentietojen-paivitys/
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SUPERKULTTUURIA
koonnut Elina Kujala

Hyvää naistenpäivää!
aaliskuun alussa voi ystäville ja työtovereil-
le toivottaa taas hyvää naistenpäivää! Suo-
messa päivää on juhlittu perinteisesti suk-
laalla, ruusuilla ja humoristisilla onnittelu-

viesteillä, mutta kansainvälisellä päivällä on pitkä ja va-
kava historia. Ensimmäisen naistenpäivän järjesti sosi-
alistipuolue vuonna 1909 Yhdysvalloissa. Silloin halut-
tiin tukea tekstiilityöläisiä, jotka protestoivat kuuluisalla, 
yli kolme kuukautta kestäneellä lakolla katastrofaali-
sen kurjia työolojaan vastaan. Myöhemmin naistenpäi-
vän mielenosoituksissa on marssittu muun muassa vi-
ranhoito-oikeuden, työssäkäyntioikeuden, ammatilli-
sen koulutuksen ja äänioikeuden puolesta. Tänä vuon-
na YK on nimennyt kansainvälisen naistenpäivän tee-
maksi #BeBoldForChange.

Kansainvälinen naistenpäivä on 8. maaliskuuta..

M

Ensin täytyy muistaa, 
että voi unohtaa

elena on saanut Alzheimerin taudin diagnoo-
sin. Hänen miehelleen Aarnelle tulee kiire, 
sillä ennen kuin kaikki unohtuu, täytyy puhua 
myös niistä asioita, joista tähän asti on oltu 

hiljaa. Yhdessä elettyyn elämään mahtuu monenlais-
ta: riemukasta ja raastavaa, ja ensin täytyy muistaa, 
jotta voi antaa anteeksi ja unohtaa. Anna-Elina Lyy-
tikäisen ohjaama teos on hellä, herkkä ja hyvin kos-
kettava kuvaus muistamisesta ja rakkaudesta. Helenaa 
ja Aarnea esittävät näyttelijät, jotka oikeassa elämäs-
säkin ovat pariskuntia. Konkarit Ritva Jalonen ja Esko 
Roine tekevät elämänsä roolityöt tämän päivän Hele-
nana ja Aarnena. Nuorta Helenaa ja Aarnea esittävät 
ensi kesänä avioituvat Ella Mettänen ja Antti Tiensuu. 

Katoava maa Tampereen teatterissa keväällä 2017..

H

Esko Roine ja Ritva Jalonen 
ovat Katoavan maan  
pääosassa.

Oletko koskaan tullut ajatelleek-
si, millaista arki olisi maassa, 
jossa lapsen päivähoitopaikka 
maksaisi keskivertokuukausipal- 
kan verran tai terveydenhuolto oli- 
si osa työpaikkaa niin, että lääkä-
rikin katoaisi, jos tulisi lopputili?

Suomalainen toimittaja Anu 
Partanen muutti kahdeksan 

Kirjauutuudet
anu partanen: 
pohjoinen teoria kaikesta – parempaa elämää etsimässä
tammi 2016

vuotta sitten Yhdysvaltoihin, ja joutui pohjoismaisen hyvin-
vointiyhteiskunnan kasvattina kasvotusten Amerikan mallin 
kanssa. Pohjoismaissa maksetaan paljon veroja, mutta saa-
daan myös paljon yhteiskunnan palveluja. Yhdysvalloissa jo-
kaisen ajatellaan olevan oman onnensa seppä. 

Partasen kirja on asiantunteva, omakohtainen ja kiinnos-
tava katsaus kahteen erilaiseen yhteiskuntajärjestelmään. Se 
on saanut ilmestyessään runsaasti huomiota sekä Suomessa 
että Yhdysvalloissa..
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Marjo Sajantola

Tällä iloisella joukolla juhlimme val-
mistumista apuhoitajiksi 35 vuotta 
sitten. Muistoissa kulkivat opettajat, 
kurssikaverit ja kaikki ne kivat ta-
pahtumat 1,5 vuoden ajalta, jonka 
koulutus tuolloin kesti. Hyvää ruokaa, 
karaokea ja tanssit päälle kivassa seu-
rassa! Voiko parempaa kokea? Kuvassa 
vasemmalta Tiina, Leea, Tarja, Taina, 
Marke, Pirkko, Päivi  ja Anne. 
Kaikkien puolesta kirjoitti
   pirkko

SuPer-sukkaa pukkaa

Terveiset Lahest!

Liperin ao 514 lahjoitti SuPer-sukkia 13 paria PKSSK:n solun-
salpaajahoitoyksikköön. Vastaanottajina olivat osastonhoitaja 
Raakel Ikonen ja Raija Virolainen. Sukat kävivät luovuttamassa 
Eeva Huikuri ja Katri Kurki. 

Korpilahden-Muuramen ao lahjoitti ammattiosaston jäsen-
ten kutomia säärystimiä, ranteenlämmittämiä ja hiplaus-
muffeja pitkäaikaishoidon ja palveluasumisen asukkaille 
Korpilahden Iltatähteen. Lahjoitusta vastaanottamassa 
lähihoitajat Päivi Veijanen ja Anu Nieminen. Oikealla 
puheenjohtaja Teija Hitonen.

Kouvolan ao 708:n käsityötaitajat kilisyttelivät puikkoja talvella 
ahkerasti ja tuotoksena oli yli 70 sukkaparia ja lisäksi ranteen-
lämmittimiä sekä huiveja. Kaikki käsityöt lahjoitettiin kaupungin 
asumispalveluiden ja kotihoidon yksiköihin lämmittämään niin 
jalkoja, ranteita ja hartioita. Iloista raitaa, väriä ja mieltä SuPer-
Sukkaa pukkaa -kampanjalla, niin tekijöille kuin saajille. 

                                                           hannele nupponen

Vehmaan tehos-
tetun palvelus-
asumisyksiköiden 
tytöt ovat reip-
paana kutoneet 
SuPer-sukat 
asukkaille. 
 

      uuden- 
kaupungin 

ao 608

Sukista tehtiin  ennen lahjoittamista kuvausta varten sukkaraput.
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Marjo Sajantola

ristikkoratkaisu 2/2017

Helmikuun ristikkokisan voitti 
Sonja Leskinen Lammilta.

Lämpimät onnittelut!

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

K E N I A A A M U K O T I
K A L O T I T I S K U R I T
I T L A S A V A T T A I
S U T A I A T A R S K A T
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Huittisten Super ao 618 tempaisi Kan-
sallisena lähihoitajapäivänä K-Super- 
market Lautturin pihalla, jonne pys-
tytimme ammattiosaston hallituksen 
jäsenten kanssa talkoilla teltan, jossa 
tarjosimme grillimakkaraa ja mehua 
sekä oheismateriaalia ohikulkeville. 
Ammattiosaston omaa talkooporukkaa 
oli riittävästi ja se oli hieno ja hymyilevä 
porukka.  Viimeiset tapahtumaan va-
ratut makkarat ojensimme illan jo pi-
mentyessä. Halusimme tulla näkyville ja 
keskustella ihmisten kanssa. Keskuste-
limme yleisön kanssa erilaisista asioista. 
Ihmiset kertoivat omista sairauksistaan 

ja elämäntilanteistaan. Tarve keskuste-
lulle ja kuuntelijalle tuntui olevan suuri. 
Aivan ilmeistä oli, että meidät hoitajat 
ja ohjaajat koettiin helpoiksi lähestyä 
ja meille on helppo avautua. Saimme 
kuulla päivän aikana hienoja tarinoita, 
kehuja sekä kiitosta siitä työstä mitä 
teemme. Päivä oli antoisa ja tapah-
tumamme tuntui onnistuvan hienosti. 
Haluamme ammattiosaston puolesta 
kiittää tapahtuman onnistumisesta ja 
sen toteutumisesta hallituksemme jä-
seniä sekä varajäseniä, talkoolaistamme 
Timoa sekä K-Supermarket Lautturin 
kauppiasta siitä, että saimme järjestää 

tapahtuman kaupan pihassa.  Iso kiitos 
myös paikalla käyneille. Nuo kuule-
mamme kehut ja kiitokset 
lämmittävät mieltä vielä pitkään! 
Hyvä me Superit!

puheenjohtaja taina haapala  
ja hallituksen jäsen  
marja-liisa juurikko 

Lähihoitajapäivän tempaus Huittisissa

SuPer Huittisten seudun ammatti-
osasto 618 onnittelee vielä kaikkia 
lähihoitajia sekä lähihoitajaopiskeli-
joita 27.1 vietetyn Kansallisen Lähi-
hoitajapäivän johdosta! Kansallisen 
Lähihoitajapäivän teema tänä vuon-
na oli ”SuPer ammattilainen tekee 
hyvää”. 

Lähetä huhtikuun kutsut ja kuulu-
miset osoitteeseen: super-lehti@
superliitto.fi 13.3. ja toukokuun leh-
teen 12.4. mennessä. 

Kuvan koko vähintään 300 kt. 

Toimituksella on oikeus muokata jul-
kaisua sekä valita julkaisuajankohta.

Kuulumiset
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Marjo Sajantola

   ammattiosastojen sääntö-
   määräisissä kevätkokouksissa:
- käsitellään ammattiosaston toiminta-
  kertomus edelliseltä toimintavuodelta, 
- esitetään tilintarkastajien lausunto, 

vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä, 

- päätetään SuPerille tehtävistä aloit-
teista,

- päätetään muista kokouskutsussa mai-
nituista asioista.

Kokouskutsut

• superin ammattiosastojen 
  410, 413, 414, 417 jäsenille järjeste-

tään ostosreissu lauantaina 1.4. Tam-
pereen Ikeaan ja Ideaparkkiin. Lähtö 
klo 8.00 Harjun tilausajolaiturista. Mat-
kaan pääsee myös matkan varrelta. 
Hinta on 10 euroa, jonka voit maksaa 
tilille FI13 5290 0220 2143 89, saa-
jana SuPer Jyväskylän ao ry nro 413. 
Ilmoittaudu mukaan 27.3 mennessä 
Pirjolle 050 528 2550. Mukaan mah-
tuu 50 jäsentä. Nopeus on siis walt-
tia! Hallitukset

• kirkkonummen-siuntion ao 824 
kevätmatka Tallinnaan 22.-23.4. Hotelli 
Tallink City Hotel kahden hengen huo-
neissa. Laivalla aamiainen ja buffet, 
linja-autokyyti satamaan ja pois. Oma-
vastuu 50 euroa, tilinumero ilmoite-
taan lähtijöille. Ilmoittaudu tiina.jaaske-
lainen@kirkkonummi.fi. Maksu oltava 
tilillä 15.3 mennessä. Katso tarkemmin 
ao:n sivuilta tai kysele Tiinalta.

• vaasan ao 312 kevätristeily Tallin-
naan Silja Euroopalla 27.4–28.4. Paik-
koja varattu 40 ja varaukset ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Lähdemme Vaa-
sasta torstaina 27.4 klo 10 kaupun-
gintalon edestä. Paluu Vaasaan per-
jantaina 28.4 ennen klo 24.00. Laiva 
lähtee klo 18.30 Helsingistä kohti Tal-
linnaa. Takaisin lähdetään perjantaina 
klo 12.30. Sama hytti käytössä matkan 
ajan (meno-paluu). Laivalla esiintyy 
mm. Emma-gaalasta tuttu Sanni. Bussi 
ja kuljettaja ovat mukana Tallinnassa, 
joten ostoksillekin pääsee. Jäsenille 
matkan hinta on 30 €. Meriaamiainen 
sisältyy hintaan. Varmistathan matkasi 
maksamalla sen 15.3. mennessä Vaasan 
SuPer ao ry 312 tilille: FI15 5670 0820 
2578 12. Sitovat ilmoittautumiset Ran-
jalle viimeistään 13.3. ranja.kiikka(at)
vaasa.fi tai tekstiviestillä 040 7388315. 
Ilmoita nimi, syntymäaika, mistä nouset 
bussiin ja hyttikaveritoive. Ilmoitus on 
sitova, perimme matkan hinnan 80 € 
15.3. jälkeen peruuttaneilta. Hinta 80 € 
on myös ei jäseniltä, jos paikkoja jää 
yli.

• super keski-suomen alueen am- 
mattiosastot järjestävät yhdessä 
varhaiskasvatuksen jäsenillan Jyväsky-
lässä varhaiskasvatuksessa työskente-
levillä jäsenilleen ja heidän työkave-
reilleen torstaina 6.4. alkaen klo 17.00. 
Alustava paikka: Järjestöjen talo, Kale-
vankatu 4, OAJ-tila, 4 krs. Jyväskylä.

 Sitovat ilmoittautumiset tarjoilun vuoksi 
viimeistään 30.3. sari.puikkonen@jkl.fi 
tai arkisin klo 8-16 puh. 014 266 3017 
tai 050 576 8966. Paikalla SuPer-lii-
tosta asiantuntija Johanna Perez, joka 
puhuu ajankohtaisista vaka-puolen 
asioista. Keskustellaan myös aiheesta: 
”Miltä uusi vasu näyttää lastenhoitajan 
silmin.”

• heinolan ao 408 kevätkokous 6.4. 
klo 18.00 Kalkkisissa Marttilan tilalla. 
Bussikuljetus. Lähtö Heinolan turisti-
pysäkiltä klo 17.00. Ruokailun vuoksi 
ilmoitathan tulostasi Merjalle 27.3. 
mennessä 040 357 5995. Kokouksen 
jälkeen mahdollisuus tutustua Martti-
lan sisustus- ja lahjatavaramyymälään. 
Tervetuloa!

• ikaalisten ao 626 kevätkokous ke 
12.4.klo 18.00 Toivolansaarikodilla. 
Vieraana järjestöpäällikkö Satu Taive-
aho. Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoittau-
tumiset Raijalle 5.4 mennessä 044 525 
7352. Tervetuloa! Hallitus.

• keski-karjalan ao 510 kevätkokous 
ke 29.3. Kahvila Wilhelmiina, Kitee klo 
17.00. Ennen kokousta ammattiosasto 
tarjoaa salaatteja ja pientä suolaista 
palaa ja ennen tätä voit pistäytyä 
kauppakeskuksessa, jossa mm. lahja-
puoti Wilhelmiina sekä kirppis ja huo-
nekaluliike. Sitovat ilmoittautumiset 
21.3. mennessä Paulalle txt 0400 771 
301.Tervetuloa!

in memoriam

Elina
NIEMINEN

s. 7.5.1962 
k. 17.8.2016

Vaikka puhdasta kultaa sydän ois,
se kuitenkin uupuu ja sammuu pois.

Vain muistot ja rakkaus
 jäljelle jää.

Elinan muistoa kunnioittaen,
Porin kaupunginsairaalan työtoverit 

ja ystävät.

Muut  
kutsut

• keski-suomen yksityissekto-
rin ao 426 kevätkokous Survo-Kor-
pelan Kartanossa, Siltakatu 25, Jyväs-
kylä, to 6.4 klo 17.30 alkaen ruokailulla. 
Illassa mukana SuPerin järjestöpäällikkö 
Satu Taiveaho, jonka johdolla keskus-
telua ajankohtaisasioista. Ilmoittau-
tumiset sekä ruoka-aineallergia 31.3. 
mennessä Super ao 426 sihteerille 045 
269 3004. Tervetuloa!

• kirkkonummen-siuntion ao 824 
 kevätkokous 22.3. klo 17.30 Majvi-

kissa. Ruokailun vuoksi ilmoittautu-
minen 17.3. mennessä tiina.jaaskelai-
nen@kirkkonummi.fi tai ao känny 040 
736 6841. Kokouksessa myydään UIT 
lippuja, näytös 23.5 klo 18, omavastuu 
15 euroa maksetaan paikan päällä.

• kouvolan ao 708 kevätkokous 
keskiviikkona 26.4 klo 17.30. Paik-
kana ravintola Kastanjapuisto, Oiko-
katu 4 Kouvola. Ruokailun vuoksi sito-
vat ilmoittautumiset ja erityisruokava-
liot 10.4 mennessä tekstiviestillä 040 
730 4917 tai ammattiosaston nettisi-
vujen lomakkeen http://ao708.super-
liitto.fi kautta. Lämpimästi tervetuloa! 

• lappeenrannan ao 714  kevätko-
kous ke 12.4. alkaen klo 18.00 Kehruu-
huoneella Lappeenrannan Linnoituk-
sessa, Kristiinankatu 20. Kokouksen jäl-
keen ruokailu. Ilmoittautumiset ja mah-
dolliset erityisruokavaliot 28.3. men-
nessä super714@superliitto.fi. Lämpi-
mästi tervetuloa! Ao 714 Hallitus

• liedon seudun ao 602  kevätko-
kous 5.4. klo 18 alkaen ravintola Kaari-
nan tähti, Aittakatu 1, Kaarina. Ilmoit-
tautumiset ruokailua varten 30.3. men-
nessä tekstiviestillä Leena Nurmi 040 
507 5128 tai super602@superliitto.fi. 
Tervetuloa!

• oulaisten seudun ao 207 
 kevätkokous pe 7.4. klo 18.00. Ruoka-

keidas, Asemakatu 1, Oulainen. Osal-
listujille tarjotaan yksi salaattiannos: 
1. Tonnikalasalaatti, 2. Aurajuustosa-
laatti, 3. Kinkkusalaatti, 4. Kastikkeel-
linen Kebabsalaatti tai 5. Kanasalaatti. 
Kerro annoksen numero ilmoittautues-
sasi 31.3.mennessä Sari Eroselle 044 
516 0799, sarie66@gmail.com. Terve-
tuloa! Hallitus

• pöytyän seudun ao 643  kevät-
kokous ma 27.3 klo 18:00, Hullu Poni 
eli entinen Haarikka, Turuntie 1, Aura. 
Tervetuloa joukolla mukaan. Sitovat 
ilmoittautumiset ja mahdolliset ruoka-
aineallergiat Kirsille 0500 741 356 (txt) 
tai super643@superliitto.fi 20.3. men-
nessä.

• saarijärvi-karstulan seudun 
ao 418 kevätkokous pe 31.3. klo 18.00 
Vanha Pappila, Saarijärvi. Kokouksessa 
luovutetaan ansiomerkit. Ilmoittautu-
miset ruoka-aineallergioineen 24.3. 
mennessä sanna.villman@superliitto.
fi Tervetuloa! 
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kan äitiysloman päätyt-
tyä. Toivon, että saamme 
työskennellä yhdessä vie-
lä kauan ja viettää yhtei-
set eläkejuhlatkin. Uskon 
vahvasti, että vaikka tiem-
me eroaisivatkin, niin taas 
ympäri mennään ja yh-
teen tullaan!

Elisa on ahkera työn-
tekijä ja osaava atk-jutuis-
sa. Vikkelä, mutta tark-
ka työmyyrä, josta asiak-
kaat ja työkaverit pitävät. 
Eräs mummo kutsuikin 
häntä Vilikunaksi nopsien 
liikkeiden vuoksi. Elisan 
kanssa voi purkaa asioi- 
ta mielestään puolin ja toi-
sin. Työssäjaksamisen kan-
nalta on todella tärkeää, 
että on olemassa tällainen 
työkaveri.

elisa piasta:
Ensimmäinen muistoni 
Piasta on kerhoajoilta. Kä-
vimme toistemme luona 
leikkimässä ja yökylässä. 
Oli outoa, kun hän muutti Joensuuhun ja minä Kuopioon. 
Sitten palasin Juukaan ja aloitin työt kotihoidossa. Piia haki 
sinne töihin kuukausi jälkeeni ja pääsimme samaan tiimiin. 
Mielestäni on tosi antoisaa, kun molemmat tiedämme tois-
temme työtavat ja autamme toisiamme. Se on semmoinen 
voimavara. Kun Piia oli pitkään poissa töistä, minulla oli vä-
lillä ihan ikävä häntä, vaikka kävin katsomassa lasta ja vies-
tittelimme. 

Piiasta sanon, että hän on tunnollinen ja ahkera työnteki-
jä. Hän on aina myös valmis auttamaan, olipa mistä tahansa 
kysymys ja nopea oppimaan uutta. Hän tulee ihan kaikkien 
kanssa toimeen..

piia elisasta:
Elisa Möttönen on paras työkamu ikinä! Ystävystyimme vii-
sivuotiaina kerhossa ja olimme koko peruskoulun ajan sa-
malla luokalla. Lähihoitajaksi opiskelimme eri kaupungeis-
sa, minä Joensuussa ja Elisa Kuopiossa. Kun taas tapasim-
me Juuassa, Elisa kertoi aloittaneensa työt kotihoidossa. Sitä 
minäkin halusin kokeilla, ja tykästyin työhön paljolti Elisan 
ansiosta, sillä hänen mukanaan kuljin alussa. Sittemmin jäin 

kasvattamaan vau-
vamasuani ja Elisa 
lähti töihin Joen-
suuhun. Vitsailin 
ennen läksiäisiä, 
että siellä se on ko-
tihoidossa minua 
kuitenkin odotta-
massa, ja näinhän 
tässä kävi. Elisa on 
palannut Juuan 
kotihoitoon, jos-
sa minäkin jat-

PARAS TYÖKAMU IKINÄ!

ANNA KIITOS KOLLEGALLE
Tällä sivulla välitämme kiitoksia ja kehuja työkaverille.

Kenestä sinä haluat kertoa?

Lähihoitajat Piia Kukkonen ja Elisa Möttönen 
ystävystyivät viisivuotiaina. Välillä elämä on 
erottanut, mutta ystävyys aina yhdistänyt.

 päivi pitkänen, nilsiä: Lä-
hihoitaja Sirpa Karppinen on hy-
vä tyyppi, kuuntelija, avunantaja, 
ymmärtäväinen ja tasapuolinen. 
Hoitaa miten hän haluaisi itse-
ään hoidettavan. Sanat eivät ker-
ro kaikkea, teot kertovat.

 outi salmi, vantaa: Johanna 
Väänänen on aina valmis autta-
maan töissä. Hänellä on hyvä kun-
touttava työote. Hän on iloinen ja 
tuo jokaiseen työpäivään iloa.

 karoliina saarikoski, röykkä: 
Lähihoitaja Heidi Ruupusen nauru 
on tarttuvaa. Hän on optimistinen ja 
uskoo kaikista ihmisistä hyvää. Hän 
on myös todella taitava haastavas-
sa työssä, joka vaatii hyvät hermot 
ja stressinsietokykyä sekä organi-
saatiotaitoja.

Tässä SuPer-lehden sarjassa kehutaan ja kiitetään hyvää 
työtoveria. Kehu vaikka toista hoitajaa tai jotain muuta 
työyhteisösi jäsentä. Yllätä työkaverisi iloisesti ja kerro 
meille, miksi juuri sinun kollegasi on kiitoksen arvoinen? 
Lähetä kehut sähköpostilla super-lehti@superliitto.fi.

 marika lindholm, vantaa: An-
ne Ben Salah on mukava työkaveri ja 
kannustava.

 helena kuitunen, joutsa: Työ-
kaverini Anu on empaattinen, symp-
pis ja huomaavainen. Hän on aina 
iloinen ja reipas sekä älykäs huumo-
riaan myöten hyvällä tavalla.
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LUONNOSSA
Markku Pirttimaan kuvia ja kertomuksia

HELLYTTÄVÄ PALLERO

T ienlaidan sänkipellolla näkyy jotain liikettä. Hetken 
tarkkailtuani tunnistan linnut peltopyiksi. Ajattelin 
näkeväni niitä kaksi, ehkä kolme lintua. Tiedän lin-
nun luottavan suojaväriinsä niin, että ne päästävät 
usein aivan viereen ennen lentoon pyrähtämistään. 
Lähestyn paikkaa varovasti kamera valmiina, mutta 

oletetulle paikalle tullessani totean, että siellä ei olekaan mi-
tään. Kuvittelen jo nähneeni harhoja. Käännyn takaisin – ja 
silloin pelto kirjaimellisesti nousee lentoon ympärilläni. Nii-
tä ei ollutkaan kaksi, vaan kaksikymmentä. En muista säikäh-
täneeni niin pahanpäiväisesti useinkaan!

Peltopyy on nimensä mukaisesti laajojen peltoaukeiden 
lintu. Heinikkoiset ojanvarret ja pensaikot sekä latomaisemat 
ovat niille mieleen. Kanta onkin pienentynyt huomattavasti 
tehomaanviljelyn myötä.

Hieman kyyhkystä pienempi, palleromainen, harmaanrus-
kea peltopyy on kaunis lintu. Vatsan tumma laikku ja orans-
sinruskea kaula ja naama ovat selvimmät tuntomerkit. Ään-
tely on metallista kirskahtelua.

Peltopyy on parvilintu, mutta keväällä pariskunnat hakeu-
tuvat omille reviireilleen. Pesän se rakentaa heinikkoon tai 
ojanpenkereeseen. Toukokuun lopulla naaras munii keskimää-
rin 16 vihertävän vaaleanruskeaa munaa. Enimmillään munia 
sanotaan olevan lähes kolmekymmentä. Naaras hautoo munia 

kolmisen viikkoa. Poikaset seuraavat emojaan heti ensimmäi-
sinä päivinä kuoriutumisesta ja lentävät jo kaksiviikkoisina.

Peltopyy käyttää ravinnokseen kasvinosia, orasta, viljaa 
sekä hyönteisiä, matoja ja nilviäisiä. Talvisin ruokapöytä on 
tietenkin vaatimattomampi ja ankarat talvet saattavatkin ol-
la niille kohtalokkaita. Vaikka lintu on taitava kaivautuja, 
jäätynyt hangen pinta on sillekin liikaa. Talviruokinta onkin 
monin paikoin peltopyyn elinehto. Aukeiden metsäsaarek-
keisiin tai latojen seinustoille perustetuilla ruokintapaikoil-
la lintuja onkin mukava seurata. Lähistöllä piileskelevä par-
vi tulee ruokinnalle usein peräkkäin kävellen kuin “köyhän 
talon porsaat!” 

Paitsi sulalla pellol-
la, niin myös pehmeäl- 
lä hangella peltopyy 
osaa kadota. Muutama 
rivakka potku ja parvi 
on kadonnut suojaisiin 
uuttuihinsa. Siellähän 
onkin mukava köllö-
tellä kupu täynnä tuis-
kuilta suojassa..

 www.pirttimaa.fi 
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superin ammattiosastojen puheenjohtajat eri puolilta maata kommentoivat lehden aiheita.

orimattilan
seudun

ammattiosasto

MUUTOSTEN KOURISSA
Organisaatiomuutokset ja säästöt huo-
lettavat Orimattilan seudun ammatti-
osaston puheenjohtajaa Ulla Kataja-
vuorta. Vuoden alussa Lahden seudul-
la aloitti toimintansa kymmenen kun-
nan sosiaali- ja terveyspalveluja hoitava 
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayh-
tymä, jolla haetaan säästöjä ja tehok-
kuutta.

– Tuntuu, että säästäminen johtaa sii-
hen, ettei aina pystytä antamaan asiak- 
kaille heidän tarvitsemaansa aikaa ja 
hoitoa. Työ ei tällöin tunnu mielek-
käältä. Pahimmillaan ihmiset jäävät 
sänkyyn. Terveydenhuolto on ihan vää-
rä säästökohde.

Katajavuoren mukaan jatkuva muu-
tos aiheuttaa hermostuneisuutta niin 
työnantaja- kuin työntekijäpuolellakin. 
Työhyvinvointi kärsii, ja lopulta tieten-
kin asiakkaat.

– Toki teemme säästöjen keskellä työtämme parhaimman mukaan ja tuemme 
toisiamme. Pitää muistaa, että me hoitajat olemme asiakkaita varten. 

– Toivoisin, että säästöjen sijaan empaattisuus nousisi kunniaan, sillä jokaisella 
on oikeus hyvään ja arvokkaaseen elämään. Me hoitajat tietenkään emme voi elää 
kenenkään elämää, mutta voimme tehdä asiakkaiden päivistä elämisen arvoisia.

Katajavuori aloitti lähihoitajana 2000-luvun alussa, mutta hän teki pitkän uran 
perhepäivähoitajana sitä ennen. Hän on ollut ay-henkinen jo 70-luvulta alkaen ja 
toiminut muun muassa eri yhdistysten vastuuhenkilönä. SuPerin ammattiosaston 
puheenjohtajana hänellä alkoi nyt viides vuosi. Myös luottamusmiestyö on tuttua.

Katajavuori tekee kolmivuorotyötä tehostettua palveluasumista tarjoavassa pal-
velutalo Erkkilässä, joka on 44 asukkaan yksikkö Orimattilassa.

Orimattilan seudun ammattiosastossa on yli 250 jäsentä. Jäseniä on Orimatti-
lan lisäksi Artjärveltä, Myrskylästä ja Pukkilasta. Osaston seuraava yhteistempaus 
on teatterimatka Lahteen 22. maaliskuuta..

jukka järvelä

Minkälaisia juttuja haluaisit lisää Su-
Per-lehteen?   s. 2
Muistisairaan kohtaaminen, väritera-
pia, nielemisvaikeudet. Jutut, joissa 
kerrotaan, mistä saa voimaa ja jaksa-
mista tehdä tätä työtä. 

Aiotko käydä maaliskuussa jossain ta-
pahtumassa?  s. 4

Ainakin jäsenillassa Lahdessa, am-
mattiosaston teatteritapahtumassa, Su-
Per-Opojen koulutuksessa ja muissakin 
koulutuksissa. Lisäksi aion käydä muu-
tamissa tansseissa.

Mitä terveisiä lähettäisit puheenjohta-
ja Silja Paavolalle?  s. 5

Silja tekee hienoa työtä lähihoitajien 
eteen, toimii ajan hermolla ja ottaa 
kantaa. Sanavalmis nainen paikallaan. 
Hyvä keulakuva liitolle.

Onko ehdokkaan valinta kuntavaa-
leissa nyt helppoa?   s. 9

Pitkän pohdinnan jälkeen olen itse 
ehdokkaana. Toisen kerran.

Miten mieshoitaja eroaa naishoitajas-
ta?   s. 16

Miehet tuovat jonkinlaista omaa jär-
jestystä työpaikalle. He eivät pehmoile, 
pohdiskele turhia tai juoruile. Rauhoit-
tava vaikutus.

Mikä oli suosikkileikkisi lapsena?
 s. 29

Nukke- ja Barbie-leikit olivat eh-
dottomia. Olin kova ompelemaan niil-
le vaatteita.

Kuinka usein kehut kollegaa?
 s. 46 ja 73

Yritän luoda iloa ja aurinkoa työyh-
teisöön, kun tilanne tulee eteen. Liian 
harvoin sitä tulee kehuttua kollegaa.

Oletko hyvä autokuski?  s. 56
Omasta mielestä kyllä. Tykkään au-

toilusta niin paljon, että auton merkil-
läkin on väliä. Yhden auton olen aja-
nut metsään, mutta etupäässä pysyn 
tiellä.

Onko teidän alueen ammattiosastoil-
la paljon yhteistyötä?  s. 75

Lahden alueella osastot tekevät yh-
teistyötä ja järjestävät yhteistapahtumia. 
Tämä koskee myös luottamusmies-, pu-
heenjohtaja- ja opo-toimintaa.

P.S.

Muistakaa hoitajat pitää huoli 
myös itsestänne, Ulla Kataja-
vuori kehottaa.
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Vem bestämmer 
vad du får göra?

n ung kvinna under trettio 
hade varit borta från arbets-
platsen i tre år på grund av 
barnledighet och återvände 
full av iver. Under föräldra-
ledigheten hade hon skaffat 

sig fortbildning i yrket. Hennes förvå-
ning var stor när hon upptäckte hur ar-
betsbeskrivningen hade inskränkts och 
antalet kollegor minskat. Organisatio-
nen hade beslutat att lägga ner många 
uppgifter som tidigare hade hört till 
jobbet. Hon fick inte längre delta i lä-
kemedelsbehandling, inte i sårbehand-
ling, inte i hemförlovning av patienter 
– känslan av att inte få använda sin yr-
keskunskap var tydlig.  Organisationen 
hade bara en dag förbjudit en yrkesper-
son att utföra de arbeten som personen 
kunde göra och alltid hade gjort.

Den här inskränkta arbetsbeskriv-
ningen ledde till att antalet kollegor 
minskade. Det galnaste var att patien-
ternas behov av vård också hade föränd-
rats ordentligt. Naturligtvis behövdes 
fortfarande all den tidigare medicinska 
och sjukvårdsmässiga kunskapen, men 
avdelningspatienterna behövde också 
mer hjälp i sina dagliga sysslor och re-
habilitering. Men nu när det fanns så få 
kollegor fanns det inte någon att arbeta 
i par med, utan man måste klara av al-
la arbeten ensam.

När jag läste texten av den här med-
lemmen funderade jag på hur länge en 
yrkeskår måste kämpa för att få utföra 
det arbete som motsvarar utbildning-
en. Och för att arbetsgivarna också ska 
känna till utbildningen. Det här var 
alltså bara en berättelse från en avdel-
ning, men tråkigt nog finns det myck-
et flera.

Jag har redan under några års tid 
följt personalplaner och i alla har man 
konstaterat att allas yrkeskompetens 

måste utnyttjas. Trots det finns det fort-
farande arbetsplatser där man begränsar 
superiternas kompetens. Den här saken 
måste nu redas ut i sin helhet. Den yr-
keskompetens som examen medför bör 
utnyttjas av alla arbetsgivare. Man kun-
de till och med tro att det är en själv-
klarhet för alla. Det sparmål på tre mil-
jarder som planeras inom social- och 
hälsovården är en så stor summa att alla 
metoder som hjälper till att uppnå det 
bör beaktas. Alla superiter har en yrkes-
examen i social- och hälsovård och fost-
ran på andra stadiet. Den har förnyats 
och utvecklats i samarbete mellan utbil-
dare och arbetsgivare. Examen motsva-
rar alltså de krav på yrkeskunskap som 
nu efterfrågas. 

Ingen är en färdigt utbildad yrkes-
person när den kommer ut från sko-
lan, men eftersom det på arbetsplatsen 
finns kolleger i olika åldrar stämmer ut-
trycket arbetet lär. Jag antar att den här 
saken kommer att finslipas, men också 
nu är det möjligt att ta upp den i högre 
grad på arbetsplatser och i arbetsgrup-
per. Låt oss vara yrkesstolta över vår yr-
keskompetens. Vi ska kräva att få ut-
föra de arbeten för vilka vi fått utbild-
ning! Vi skyr inga arbeten, men orga-
nisationens egna åtgärder i vilka super-
iternas kompetens underskattas, vilket 
leder till att uppgifterna ändras, god-
tar vi inte. 

Inom vårdreformen behandlas nu 
många frågor utöver förvaltningsmo-
dellerna. Just nu funderas det mycket 
inom projekt- och arbetsgrupper över 
hur servicen ska ordnas. Man för dis-
kussioner och förhandlingar om vil-
ka funktionerna är, hur de ska ledas, 
med hurdana ledare och vilka arbets-
beskrivningar de olika yrkena har. Må-
let är att det i slutet av 2018 ska va-
ra någorlunda klart hur allt ska skötas. 

I de här arbetsgrupperna finns det ock-
så superiter, vilkas arbete är verkligt 
viktigt. Vi måste poängtera superiter-
nas kompetens i högre grad. Förbun-
det gör mycket och bistår alltid vid be-
hov, men det räcker inte till. Vi behöver 
också lokal aktivitet och intressebevak-
ning. Tillsammans är vi mer!.

Hälsningar,

SUPERSVENSKA
Översättningar Eva Wahlström

ordförande silja paavola

E
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LEDARE

leena.lindroos@superliitto.fi

Ansvar och
utmaningar
år kolumnist Hanna Jokinen tar upp ett viktigt 
tema. När man talar om att superiterna inte får 
utföra arbetsuppgifter som de är utbildade för 
kommer man sällan att tänka på att det bland 
dem också finns sådana som inte vill ta ansvar för 
åtgärder som de upplever som krångliga. Hanna 

understryker att man inte ska ge efter en tum när det gäller att 
utföra uppgifter som närvårdar- och primärskötarutbildning-
en ger full beredskap för. Man kan visst lära sig och repetera 
uppgifter som känns svåra, eller be om sparring av en kollega 
om man känner sig osäker. Men man måste också tåla att tidvis 
vara tvungen att gå utanför sin egen bekvämlighetszon. Det är 
viktigt att man är stolt över sin egen kompetens och blir upp-
skattad via den: superiterna kan aldrig vara ”bara” närvårdare.

I vår omslagsartikel berättar närvårdaren Topias Lindholm 
om sitt eget ansvar. Han är vårdare för Viki Vehviläinen, som 
är andningsförlamningspatient, och arbetar hemma hos ho-
nom. Topias tror inte att det någonstans finns ett lika ansvars-
fullt arbete – just därför trivs han med det. Arbetet baserar sig 
i hög grad på datateknik och utvecklingen av den här tekni-
ken bjuder också på egna inspirerande utmaningar. Artikeln 
som berättar om en arbetsdag för Topias, som bokstavligen är 
Vikis livvakt, börjar på sidan 16.

Ytterligare ett par ord om månadens hobbyidkare. Primär-
skötaren Suvi Lettoniemi från Tammerfors är kartläsare för sin 
rallyförarman Marko. Hobbyn kom in i Suvis liv med man-
nen och under de senaste tjugo åren har det inte varit någon 
brist på fart och farliga situationer under fritiden. Paret Lehto-
niemi deltar i några tävlingar per år. Rally kör de sommar och 
vinter, under menförestider håller vägarna inte. Jag har faktiskt 
själv en liten svidande erfarenhet av ett vinterrally. Som ung 
redaktör för lokaltidningen fick jag ett uppdrag att fota den 
här sportgrenen. Dit for jag, pulsade i snön på vägrenarna och 
knäppte massor av bilder. Men i tidningen fanns ingen av bil-
derna, för på dem såg man bara imman av min andningsluft 
som kondenserat i kölden..

V
I kommunalvalet 
röstar vi också om 
vårdarnas arbetsplatser
text jukka järvelä

Vem vill du att ska fatta vårdbeslut? Du kan påverka 
saken genom att rösta i kommunalvalet.

SuPers ordförande Silja Paavola poängterar hur viktigt kom-
munalvalet är för superiterna. 

I kommunalvalet väljer vi personer som beslutar om supe-
riternas kommande arbetsförhållanden. Fullmäktigesamman-
sättningen inverkar på hur vårdreformen drivs vidare i kom-
munen 2018–2019. År 2019 börjar social- och hälsovården 
fungera på landskapsnivå och då är de kommunfullmäktiga 
som nu väljs beslutsfattare.

– De fullmäktiga som nu väljs 
funderar under två år på hur 
vårdreformen ska genomföras på 
lokalnivå. De utser platserna där 
sjuka, gamla, barn, mentalvårds-
patienter och andra ska vårdas. 
De beslutar också var vi superi-
ter ska arbeta.

Enligt Paavola lönar det sig för varje superit som fattar sitt 
röstningsbeslut att fundera över hur politikerna i det egna 
området driver de olika branschernas ärenden.

– Om du inte vet vad en viss kandidat har för ståndpunkt 
i frågorna ska du bara fråga direkt. Hur tänker kandidaten ta 
itu med frågorna? Hur får han eller hon fram sitt budskap i 
partiet? Det lönar sig att gå och propsa på svar på torg och 
marknader. 

FÖRBUNDET HÅLLER KONTAKT 
MED RIKSDAGSPARTIERNA
SuPer tar upp flera viktiga teman under valet. Du kan fördju-
pa dig i dem via länken nedan. Den leder till förbundets eg-
na kommunalvalssidor.

På valsidorna ger vi de kommande beslutsfattarna exem-
pel på verksamhetsmodeller som sparar pengar. SuPer vill ex-
empelvis att man i kommunerna på riktigt börjar fundera på 
varför en utbildad närvårdare är en förmånligare och bättre 
vårdare än en vårdarbetare utan utbildning.

Under valet träffar SuPer representanter för alla riksdags-
partier. Vi för med oss ett starkt budskap om att ett sparbe-
slut på fel plats till slut blir mångfalt dyrare.

SuPers påverkan stannar inte kvar i valruset. Förbundet ord-
nar under årets lopp diskussionskvällar i de stora städerna. Vi 
bjuder in personer med inflytande över social- och hälsovården, 
forskare och andra experter för att diskutera de problem vård-
reformen kan föra med sig..
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SUPERSVENSKA 

SuPers Jussi Salo: 

FÖRETAGEN TÖMMER VÅRDPAJAZZON
SuPer befarar att försöket att 
skumma grädden från mjölken 
glider oss ur händerna. Den obe-
fintliga kontrollen oroar också.

SuPer ser klara risker för ökade kost-
nader i vårdreformens valfrihetsmodell.

– Ett ökat serviceutbud ökar an-
vändningen, och utbudet växer när 
valfriheten utvidgas i början av 2019. 
Kostnaderna ökar också på grund av 
att de företag som erbjuder vårdtjänster 
behöver sin vinst och pengar för mark-
nadsföring. 

– Dessutom kan man befara att de 
privata aktörerna börjar skumma gräd-
den från mjölken och prioriterar friska 
kunder med goda inkomster, så att de-
ras vinst blir så stor som möjligt, säger 
SuPers utvecklingsdirektör Jussi Salo.

GAMLINGAR OCH LÅNGTIDSSJUKA 
RYMS INTE MED PÅ LISTAN
Gräddskummandet möjliggörs en-
ligt Salo av att finansieringen av pri-
mär service inom social- och hälsovård 
i huvudsak har planerats enligt kapi-
tation i valfrihetsmodellen. Det inne-
bär att landskapen ska betala ersättning 
till vårdcentralerna (sote-keskus) i sitt 
område beroende på hur stor mängd 
människor de sköter. 

Enligt lagförslaget, som är på remiss, 
ska 80 procent av den ersättning servi-
ceproducenterna, vårdcentralerna, får 
basera sig på den befolkningsmängd 
de sköter, och 20 procent på de åtgär-
der som görs. Medborgarna väljer den 
vårdcentral de önskar genom att sätta 
sig på deras lista som kunder.

Salo tror att serviceproducenten då 
i hög grad kommer att väljas på känsla.

– Det lönar sig för företagen att 
marknadsföra sina tjänster bland fris-
ka personer med goda inkomster. När 

text minna seppä illustration joonas väänänen

OSÄKERHET OCH UTMANINGAR

Utkastet till regeringens propo-
sition om lag om valfrihet inom 
social- och hälsovården är på 
remiss fram till den 28 mars. 
SuPer tar i sitt utlåtande upp 
exempelvis följande synpunkter:

• Besparingarna är osäkra. 

• Integrationen av tjänster är 
utmanande.

• Servicen på landsbygden utar-
mas. 

• Datasystemens förenhetligande 
tar tid, kostar pengar och riskerar 
dataskyddet. 

• Ojämlikheten bland medbor-
garna ökar. 

listorna är fulla kan man visa kalla han-
den åt äldre som använder mycket ser-
vice, till kroniskt sjuka och till utslagna.

– Efter det här väntar man bara på 
ersättningar av landskapet och lämnar 
de allvarligt sjuka patienterna att skö-

tas av företag som ägs av landskapet. En 
fullkomlig deal, en formlig guldgruva. 
Den kan också jämföras med jackpot, 
eller mer hemvant tömning av en pa-
jazzo: slantarna rasslar ner i potten ut-
an större arbete.

EGENKONTROLL RÄCKER INTE
Salo anser att det är ohållbart att man 
till och med kan lossa på kontrollen när 
antalet serviceproducenter växer. I den 
allmänna motiveringen till lagförslaget 
som blev klart den 31 januari och som 
gäller kundens valfrihet konstateras det 
(i fri översättning:) 

I stället för administrativ styrning 
och kontroll styrs servicen med avtal 
och finansiering och incentiv som even-
tuellt fogas till finansieringssystemet. 
Vid sidan av lagstiftningen om social- 
och hälsovård måste kraven i företags-
lagstiftningen beaktas. 

Man måste också beakta att en del 
av serviceproducenterna (producenter 
av betal- och kundsedeltjänster, servi-
ceproducenter med personlig budget) 
ställs helt utanför landskapets omedel-
bara styrning. Landskapet ingår inga 
avtal med dem, inte heller tillämpas 
förfarandet för godkännande på dem, 
med vilket landskapet hade kunnat stäl-
la villkor för deras verksamhet.

Antagandet a priori är att service-
producenterna handlar ’rätt’ även utan 
landskapets omedelbara styrning. Det-
ta leder till betydande krav på service-
användarnas ansvar, vaksamhet och för-
måga att reagera i rätt tid på problem i 
servicen.

– Serviceproducenterna antas alltså 
kontrollera sig själva. Om samma logik 
tillämpades på vägtrafiken betyder det 
att både konstaterandet av överhastig-
het och betalningen av böter skulle vila 
på den enskilda bilförarens samvete..
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Kom med på studiedagarna på Scandic City i Tammerfors. Där kan du bekanta  
dig med andra vårdare och skapa nätverk! På programmet står intressanta 
ämnen som berör oss alla idag och i framtiden.

PROGRAM

Tisdag 4.4.2017

• Anmälan och kaffe
• Öppningsord
• Stiftelsen La Carita belönar innovationer  

 inom äldreomsorgen
• Smärtans psykologi
• Lunch
• Arbetsglädje och stresshantering – verk- 

 tyg för att förbättra och upprätthålla den  
 egna arbetsförmogan
• Diabetes – nya behandlingsformer och rikt- 

 linjer för uppföljning
• Kaffe
• Befriande skratt i vårdande vardag.

Onsdag 5.4.2017

• Att leva livet med minnessjuka – minnen  
 från demensbyn i Holland.
• Med fingret på pulsen – förebygg hjärn- 

 infarkt.
• Paus
• Alla vinner då vårdaren får utveckla  

 vården. Vårdarens roll och möjligheter  
 i utvecklandet av det egna arbetet.
• Lunch 
• Att stödja familjens relationskompetens.
• Hjärningar – förebyggande arbete för- 

 bättrar livskvaliteten
• Kaffe 
• Vårdande sång. 

DELTAGARAVGIFTERNA
 Medlemmar Studerande/ Icke
  Pensionärer/ medlemmar
  Arbetslösa
2 dagar 220 € 140€ 270 €
1 dag 150 € 100€ 200 €

I deltagaravgiften ingår föreläsningarna, material samt 
lunch och kaffe (moms 0%). 

Meddela exakt faktureringsadress i samband med 
anmälan om arbetsgivaren betalar avgiften. Studerande 
och arbetslösa måste vara färdiga att visa ett intyg vid 
anmälan.
Logi ingår ej i deltagaravgiften. Vi har reserverat hotell-
rumskvoter på Scandic Tampere City (Tavastgatan 1, 
Tammerfors), tel. 03 2446 2101. Ange reservationskoden 
SUP040417 i samband med bokningen. Bokningen bör 
göras senast 5.3. Deltagarna bokar och betalar sina hotell-
rum själva. Bokning kan inte göras via hemsidan.

ANMÄLNING
Du kann fylla i och skicka blanketten via nätet https://
my.surveypal.com/svdagar17

Anmälningsblanketten finns på SuPers svenska hemsida 
www.superliitto.fi/pa-svenska 

Den sista anmälningsdagen är 5 mars 2017.

Anmälan är bindande. En skild bekräftelse på anmälan 
skickas ej. Fakturan skickas till den faktureringsadress som 
angetts. 

Tilläggsuppgifter: sara.simberg@superliitto.fi

Programändringar är möjliga

S U P E R S  S V E N S K S P R Å K I G A

4.–5.4.2017  

TAMMERFORS
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