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airaalapotilaan yksinäisyyden tunnetta on tutkittu. Se on nimel-
tään hoitoyksinäisyys ja sitä kokiessaan potilas tuntee jäävänsä 
ulkopuoliseksi omassa hoitosuhteessaan. Hän jää ilman huomio- 
ta, ymmärrystä ja apua eikä voi jakaa tunteita, kokemuksia tai 
tietoja hoitavan ihmisen kanssa. Vakavimmillaan potilas tun-
tee itsensä hylätyksi ja arvottomaksi. Sairauden aiheuttama haa-

voittuvuus altistaa näille kokemuksille, mutta hoitoyksinäisyyttä lisäävät 
myös hoitavan ihmisen asenne, haluttomuus kohtaamiseen, kiireinen il-
mapiiri ja käytössä olevien resurssien niukkuus.

Hoidettavat toivovat huomiota ja kohtaamista, mutta eivät näytä sitä. 
Jo hoitajan katsekontakti, hymy, kysyminen ja kuunteleminen kohenta-
vat potilaan oloa. Edelleen hoitoyksinäisyyttä lieventää tieto omasta ti-
lanteesta ja se, että apua on tarjolla ja hoitosuhteet ovat jatkuvia. Vertais-
tuki on tärkeää. Aina sitä ei ole saatavilla, mutta silloin kun on, sen jaka-
vat toivovat voivansa sijoittua samaan huoneeseen. Myös potilaan oma 
asenne, huumori ja sinnikkyys lievittävät hoitoyksinäisyyden tunnetta. 

Tutkija Liisa Karhe on tekemiään haastatteluja kuunnellessaan miet-
tinyt, miksi hoitaja jättää potilaan yksin. Hän arvelee, että hoitajat luot-
tavat liiaksi läheisten antamaan tukeen tai hoidettavan omaan pärjäämi-
seen. Tutkija kysyy myös, eikö ihmissuhdetta potilaan kanssa koeta hoita-
miseen kuuluvaksi. Se, että hoitojaksosta jää ahdistavia muistoja, ei kui-
tenkaan ole yhdenkään hoitajan tai hoito-organisaation tarkoitus. Näin 
ollen tieto hoitoyksinäisyydestä potilaalle kipeänä kokemuksena tulee 
Karhen mukaan sisällyttää hoitoalojen perusopintojen etiikan ja hoito-
filosofian opetukseen. 

Kohtaamisen tulisi olla jokaisen potilaan hoitoon sisällytet-
tävä, kuuluva ja kirjattava asia. Koulutuksen ensimmäinen 
haaste on hoitoyksinäisyys-käsitteen tunnetuksi tekemi-
nen. Artikkelimme aiheesta alkaa sivulta 22..
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  Valmistella ammattiosaston vuosikertomus ja tilinpäätös.

  Kutsua koolle kevätkokous ja lähettää kokouksen hyväksymät  
asiakirjat liittoon.

  Ottaa ilo irti kaikista SuPerin jäseneduista.

  Äänestää kunnallisvaaleissa.

  Tutustua kurssitarjontaan ja ilmoittautua kursseille, ilmoittautuminen 
syksyn kursseille on avattu.

  Lähihoitajien, kodinhoitajien ja kehitysvammaistenhoitajien rekiste-
röityä Suosikkiin.

  Nyt on aika tarkistaa jäsenmaksut omilta sivuilta.

  Ilmoittaa jäsenyksikköön jäsenmaksuvapautuksista, jatko-opiskelujen 
aloittamisesta ja eläkkeelle jäämisestä. 

  Istuttaa siemeniä ruukkuihin ja unelmoida sadosta.

AJANKOHTAISTA

nyt on aika

7.4. 

17.–23.4. 

21.–23.4. 

23.–30.4. 

27.4. 

28.4.

4.–5.5. 

6.5. 

14.5. 

15.5. 

19.5. 

31.5.  

Terve-Sos, Helsinki

Älä laihduta -päivä

Äitienpäivä

Kansainvälinen perheiden 
päivä

Pohjois-Suomen Varhais- 
kasvattaja, Oulu

Kansainvälinen tupakaton 
päivä (WHO)

Maailman terveyspäivä (WHO)

Allergiaviikko

Lapsimessut, Helsinki

Sydänviikko

Kehittyvä Vanhustyö, Tampere

Maailman työturvallisuus- ja 
työterveyspäivä (ILO)

toukokuu

Uusimmat kannanotot ja
muistamisen arvoiset tapahtumat

Kalenteri
Lähi- ja perushoitajien
työttömyys nousussa

Lähi- ja perushoita-
jien työttömyys on 
lisääntynyt. Työttö- 
myysaste oli viime 
vuonna 5,5 prosent-
tia. Toissa vuonna 

työttömien määrä oli 5,1 prosenttia.
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola 

on erittäin huolissaan tästä kehityksestä. 
Sote-uudistuksen myötä hoitoalan toi-
mintaa saatetaan tehostaa entisestään, 
jolloin työttömyys jatkaa kasvuaan.

Paavolan mukaan hoitoala ei enää 
ole ala, jolla on varma työpaikka. Sääs-
tötoimet ovat koetelleet viime vuosina 
hoitoalaa ja suuntaus jatkuu. Henkilös-
töresursseja on kiristetty, eläkkeelle jää-
vien tilalle ei palkata uusia työntekijöi-
tä, määräaikaisuuksia ei vakinaisteta ja 
sijaisten käyttökiellot ovat arkipäivää.

Myös kouluttamattoman työvoi-
man käyttö erityisesti vanhustenhoi-
dossa huolestuttaa SuPeria. Työvoima-
na käytetään paikoin alaikäisiäkin. Näi-
den säästötoimien lisäksi irtisanomisten 
määrä on kasvanut viime vuosina.

Työssä olevien työkuorma on kas-
vanut kohtuuttomaksi. Helmikuussa 
julkistetun Kunta10-tutkimuksen mu-
kaan puolella lähihoitajista tai hoitajis-
ta työmäärä on lisääntynyt yli sietoky-
vyn. Vain luokanopettajilla luku oli hie-
man korkeampi. 

Kodinhoitajista ja lähihoitajista 60 
prosenttia uskoi jatkavansa eläkeikään 
saakka. Vain palomiehillä ja keittiö-
apulaisilla luku oli pienempi. Yli kol-
me päivää kestäviä sairauslomia oli eni-
ten lähihoitajilla ja kodinhoitajilla.

KANSALAISET KÄRSIVÄT
Henkilöstön vähentämisestä kärsivät 
viime kädessä asiakkaat eli kuntalaiset. 
Heille luvatut palvelut jäävät saamatta 
ja turvallisuus kärsii. 

Varhaiskasvatuksen säästöt tulevat 
myöhemmin maksettaviksi syrjäytymi-
sen ja muiden ongelmien muodossa. 
Peruspalveluiden rapauttamisen lasku 
on paljon suurempi kuin säästö palk-
kakustannuksissa..

huhtikuu

koulutukset

4.–5.4. 

5.–6.4. 

21.–23.4. 

25.4. 

26.4. 

11.5. 

7.–12.5. 

15.5. 

16.–17.5. 

Svenska studiedagar,  
Tammerfors, SuPer

Aktiivinen ammattiosasto II, 
Helsinki, SuPer

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

Tehoa paikalliseen vaikuttami-
seen, Seinäjoki, SuPer

Saattohoitokoulutus, Oulu, 
SuPer

Saattohoitokoulutus,  
Tampere, SuPer

Opintomatka Cambridgeen, 
SuPer

Diabeteskoulutus, Vantaa, 
SuPer

Vaikuta viestinnällä, Helsinki, 
SuPer
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ielä kerran voimme ih-
metellä, sanoiko Elinkei-
noelämän keskusliiton 
EK:n uusi puheenjohtaja, 
mikä on EK:n oikea tah-
to. Vai eikö hän ajatellut 

mitä sanoi?
Moni varmasti hieraisi silmiään, kun 

luki EK:n uuden puheenjohtajan Veli-
Matti Mattilan haastattelua. Hän väit-
ti, että kikyjä pitää tulla vielä monta sen 
takia, että palkat ovat Suomessa 10–15 
prosenttia liian suuria. Tästä lähti mie-
lenkiintoinen some-keskustelu käyn-
tiin. Ei enää Elisaa -kommentteja ker-
tyi muutama tuhat, eli aimo kolauksen 
sai myös Mattilan johtama yritys. Tu-
li myös aikamoinen kommenttien vas-
taryöppy ammattiyhdistysliikkeen kes-
kusjärjestöiltä. Tähän vastaryöppyyn 
yhtyy myös SuPer. 

Vaikutusvaltaiset poliitikot huoma-
sivat möhläyksen ja totesivat, etteivät 
ymmärrä moista ajatusta. Sanoipa jo-
ku niinkin, että kyllä toisilla on liian 
suuret palkat, toisille taas voisi maksaa 
enemmän tuloksen perusteella ja muun 
muassa hoitohenkilöstön palkat ovat 
liian pienet. Keskustelusta huomaa, et-
tä on vaalivuosi.

Muutaman vuoden ajan olemme 
kuunnelleet kauniita puheita hoitoalan 
palkoista, mutta mikä on ollut oikea 
lopputulos: palkanalennus sopimalla 
tai suurempi palkanalennus pakotta-
malla. Mielestäni työntekijä on palk-
kansa ansainnut ja yhdellä palkalla pi-
tää tulla toimeen. Kuitenkin on keskus-
teltu myös siitä, pitääkö palkalla todella 
tulla toimeen vai hyväksytäänkö ajatus 
matalapalkka-aloista, joilla työskentele-
vien palkkaa täydennetään sosiaalituil-
la. Tämä ajatusmaailma on merkillinen 
ihan talouspoliittisesti ajateltuna. Mistä 
verorahoja niihin sosiaalitukiin? Millai-

V

 Työntekijä on
palkkansa ansainnut

PUHEENVUO RO

set vaikutukset tällaisella lausahduksel-
la olisi toteutuessaan?

Oletetaan, että palkat pienenevät, 
jolloin myös ostovoima vähenee. Koti-
maisen ostovoiman merkitystä kansan-
talouteen ei voida väheksyä, päinvas-
toin. Palkkojen pienentyessä myös ve-
rokertymä pienenee. Verojen nosto on 
monelle kunnalle vaikea asia. Järkevin-
tähän on saada verokertymää monilta 
eri tahoilta. Jos talouden pyörät eivät 
pyöri, se merkitsee myös lisää työttö-
myyttä, eikä sitä halua kukaan. 

Lähihoitajan tilastollinen keskipalk-
ka on noin 2400 euroa kuukaudessa. 
Siitä hän maksaa kunnallisveroa noin 
21 prosenttia, eli työnantajalle palau-
tuu rahaa saman tien takaisin. Kun tä-
hän vielä lisätään muut kuntaan tule-
vat ja kuntaa suoraan hyödyttävät ve-
roluonteiset maksut, kallista työ ei ole. 
Jos tätä palkkasummaa pienennetään, 
se vaikuttaa läheiseen kuntoklubiin, ur-
heiluseuraan, kyläkuppilaan, market-
tiin ynnä muihin oman kunnan palve-
luihin. Eli ostovoiman heikennyksellä 
sahataan monen yrittäjän toimeentu-
loa ja sitä kautta lisätään työttömyyttä.

Siksi täytyy yhä vakavammin ihme-
tellä ajatusta. Tämän hallituksen tavoi-
te on ollut työllisyyden nostaminen. 
Suomen Pankki ja Etla ovat nostaneet 
Suomen kasvuennustetta, mikä on hy-
vä asia. Edelleen kuitenkin on jauhet-
tu sitä samaa mantraa, jota olemme jo 
kauan kuulleet: julkisen talouden on-
gelmat jatkuvat. Täytyy kysyä, halu-
taanko kansalaisille syöttää jatkuvas-
ti ajatusta, että hyvinvointipalveluiden 
työntekijä on vain menoerä yhteiskun-
nassa, ja palkkoja pitää laskea. Ja tällä 
sitten julkinen talous pelastuu. 

Tilanne taitaa olla päinvastainen. 
Työn arvostuksen pitää näkyä vakitui-
sena työpaikkana, realistisena työmää-

Puheenjohtaja Silja Paavola

ränä ja palkkana, jolla tulee toimeen.  
Kohta alkavat neuvottelut, joissa asiois- 
ta on tarkoitus sopia. Täytyy toivoa, 
että se on oikeasti sopimista, eikä sitä, 
että joku ryhtyy sanelemaan. Meidän 
siis pitää muistaa, että yhdessä olemme 
enemmän ja voimakkaita!.

Terveisin,
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UUTISET
Esillä juuri nyt

PERUSTUSLAILLISET PULMAT RATKOMATTA?
Jussi Salon mukaan maakuntauudistukseen liittyy 
perustuslaillisia pulmia.

– Suomen perustuslaissa säädetään muun 
muassa kansalaisten yhdenvertaisuudesta ja julki-
sen vallan velvollisuudesta järjestää sote-palvelut.

– Vaikein ratkottava asia on kuitenkin perustus-
lain 124. pykälä, jossa todetaan, että käytettäessä 
merkittävää julkista valtaa tarvitaan viranomais-
päätös. Tämä tulee vaikeuttamaan valinnanvapau-
den laajentamista esimerkiksi muissa kuin aivan 
perustason sosiaalipalveluissa, Salo tiivistää.

lue liiton koko lausunto nettisivuilta

SuPer kritisoi sote-uudistuksen eriarvoistavuutta:

Rahalla saa
teksti minna seppä

Tulevaisuudessa yhteiskunta kustantaa peruspalvelun, 
näkkärin, ja päälle laitettava kustannetaan omasta 
pussista – jos rahaa on. SuPer kantaa huolta myös 
jäsenistönsä maksukyvystä.

SuPer näkee maaliskuussa valinnanvapauslainsäädännöstä jät-
tämässään lausunnossa sote-uudistuksen eriarvoistavan kan-
salaisia.

– Uudistuksen toteuduttua yhteiskunta maksaa monissa 
palveluissa asiakas- tai maksusetelillä peruspalvelun, eli näk-
kärin. Sen laatutasoa ei ole määritetty.

– Yksityinen sektori tarjoaa mieluusti ekstraa, eli 
voin leivän päälle. Lisäpalvelua voivat kuitenkin ostaa 
vain ne, joilla on rahaa. Muut jäävät sen kuivemman kän-
tyn pariin, SuPerin kehitysjohtaja Jussi Salo havainnollistaa.

Omalla rahalla saa palvelua nytkin. Salo näkee tulevaisuu-
den eriarvoisempana, sillä sote-uudistus lisää yksityisten toi-
mijoiden määrää.

OMALLA TYÖLLÄ TULTAVA TOIMEEN
SuPer pitää epätodennäköisenä myös sitä, että sote-uudistus 
säästäisi yhteiskunnan varoja. 

– Jos rahaa annetaan kolme miljardia vähemmän, on muu-
tos katettava jollakin. Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi asiakas-
maksujen korottaminen, yhteiskunnan kustantamien palve-
lujen karsinta, henkilöstön koulutuksesta tinkiminen ja sen 
työehtojen polkeminen. 

Salon mukaan vaihtoehdoilla on ikäviä seurauksia.
–  Jos säästöjä haetaan henkilöstön pätevyydestä, riskinä on 

potilasvahinkojen ja muiden vastaavien poikkeamien kasvu. 
Kulut lisääntyvät ja potilasturvallisuus vaarantuu.

– Jos taas poljetaan työehtoja, henkilöstön ostovoima las-
kee, ja riippuvuus sosiaalituista kasvaa. On törkeää sanoa, et-
tei työllä tarvitse tulla toimeen. Jos näin olisi, työn tuotta-
vuus heikkenisi ja osa työntekijöistä siirtyisi tukijärjestelmien 
piiriin. Jos tämä on päättäjien mielestä oikeaa kehitystä, pal-
kanalennuspuheet ymmärtää, mutta työntekijän näkökul-
masta niitä ei voi hyväksyä.

VALVONTAA EI SAA LAIMINLYÖDÄ
Lakiluonnoksen kolmantena puutteena SuPer pitää palvelun-
tuottajien riittämättömiä ohjaus- ja valvontamekanismeja.

– Hallitus toteaa lakiluonnoksen perusteluosassa, että osa 

palveluntuottajista jää maakunnan välittömän ohjauksen 
ulottumattomiin. Oletuksena on, että ne toimivat oikein täs-
tä huolimatta. Tämä ei riitä..

sot e

https://www.superliitto.fi/viestinta/tiedotteet-ja-kannanotot/superin-puheenjohtaja-paavola-valinnanvapaudesta-yritysten-kultakaivos/
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teksti minna seppä

Siun sote -kunta-
yhtymä kierrättää 
hyviä käytäntöjä

Säästöä saadaan toimintatapoja 
yhtenäistämällä.

Siun sote -kuntayhtymä on toiminut 
kolmisen kuukautta. Koordinoiva pää-
luottamusmies Tarja Orbinski kuvaa 
tunnelmia hämmentyneiksi, mutta toi-
veikkaiksi.

– Valmistelu aloitettiin jo vuonna 
2014, ja sekä työntekijät että asukkaat 
otettiin heti mukaan, Orbinski sanoo.

Henkilöstöllä on ollut Siun sotea 
suunniteltaessa edustus niin henkilös-
töryhmässä kuin suunnitteluryhmissä-
kin, ja pääluottamusmiehet kokousta-
vat johtoryhmän asioista etukäteen toi-
mitusjohtajan kanssa. Tiedonkulku toi-
mii muutoinkin esimerkiksi intran ja 
uutiskirjeen avulla. 

Rekrytoinnin, hammashoitoloiden 
ja vastaanottojen toimintaa on kehi-
tetty yhteistoimintamenettelyin. Täl-
lä hetkellä luottamusmiehiä työllistä-
vät eniten kuntakohtaisten ohjeiden 

ja sopimusten yhtenäistäminen. Myös 
kuntayhtymän TVA- ja palkkaharmo-
nisointi on aloitettu.

JOHTAMISRAKENTEESTA  
HÄVITETTY KUNTARAJAT
Siun sote on jaettu kolmeen toimialaan: 
perhe- ja sosiaalipalveluihin, terveys- ja 
sairaanhoitopalveluihin sekä ikäihmis-
ten palveluihin. Lisäksi yhteiset palve-
lut sisältävät muun muassa hallinnon ja 
erilaiset tukitoiminnot.

Johtamisrakenteesta on hävitetty 
kuntarajat. Kullakin toimialalla on joh-
tajansa, minkä lisäksi ne jakautuvat vii-
teen maantieteelliseen alueeseen.

– Yhdessä yksikössä voi nyt työs-
kennellä 3–4 esimiehen alaisia, mikä 
on vaatinut uuden opettelua.

TUKITOIMINTOJA NIPPUUN
Siun sote hakee säästöjä yhdistämällä 
kuntakohtaisia tukitoimintoja, kuten 
talous-, siivous- ja rekrytointitoiminto-
ja. Kuntayhtymän toimitusjohtaja Ilk-
ka Pirskanen pitää taloudellista lähtö-
kohtaa hyvänä.

– Meillä on mahdollisuus nollatu-
lokseen, Pirskanen sanoo.

– Resursseja säästyy, kun ne koh-
dennetaan asiakasta palvelevalla taval-
la.  Myös vajaakäytössä olevista toimiti-
loista luovutaan. Ostopalvelusopimuk-
sia tarkastellaan kriittisesti ja ostamis-
ta kehitetään. 

Siun sote tavoittelee vaikuttavuutta, 
asiakastyytyväisyyttä, osaamista ja tehok-
kaita prosesseja. Tämä tarkoittaa satsauk-
sia muun muassa sairauksien ennaltaeh-
käisyyn ja palveluiden tavoitettavuuteen.

– Pääsemme pitkälle, kun monis-
tamme kunnissa hyviksi todettuja käy-
täntöjä naapureihin..Tarja Orbinski

HYVINVOINTIASEMAT 
LÄHELLE KUNTALAISIA
Palveluja kehitetään Pohjois-
Karjalassa myös sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoa integroimalla. 
Esimerkistä käy Joensuun Ran-
takylän hyvinvointiasema, jol-
lainen viedään pienempiinkin 
kuntiin. Asema kokoaa muun 
muassa neuvola-, perhetyö-, 
hammashuolto- ja kuntoutus-
palvelut saman katon alle. 

– Usein käytettävien toimin-
tojen pitää olla lähellä kun-
talaista, kun taas harvemmin 
hyödynnettävät voivat olla rei-
lummankin automatkan päässä, 
toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen 
sanoo.

Hän mainitsee esimerkkinä 
kuntoutuksen, joka saa syksyllä 
uudet tilat Joensuun Siilaisen 
terveysaseman peruskorjauk-
sen ja laajennuksen valmistu-
essa. Tavoitteena on lyhen-
tää erikoissairaanhoidon hoi-
tojaksoja. Myös erikoislääkärei-
den työskentely terveysasemilla 
mahdollistetaan paikallisella vir-
kaehtosopimuksella.

SIUN SOTE
• 18 organisaatiota yhdistyi 
vuoden alussa Siun soteksi, 
jonne siirtyivät kaikkien Poh-
jois-Karjalan kuntien sosiaali- 
ja terveyspalvelut, Pohjois-Kar-
jalan keskussairaala sekä kehi-
tysvammaisten erityishuolto. 
Kokonaisuuteen kuuluvat myös 
pelastuslaitos, ympäristötervey-
denhuolto ja Joensuun työter-
veys.
• Työntekijöitä on 7 000, ja maa-
kunnassa asukkaita 170 000.
• Kuntayhtymäkonsernin toi-
mintakulut ovat vuoden 2017 
talousarviossa noin 700 miljoo-
naa euroa, 0,7 prosenttia vuo-
den 2016 ennakoituja pienem-
mät.T
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UUTISET
Esillä juuri nyt

SuPerin paneelissa keskusteltiin hyvästä vanhustyöstä

Ideaalivanhus 
kalastaa ja juoksee
teksti ja kuva sonja kähkönen

Tänä päivänä tehdään todellisuu-
desta irrallista hoivapolitiikkaa. 
Se ei hyväksy vaivaista ja hau-
rasta vanhusta. Yhteiskunta myy 
väärää mielikuvaa aktiivisesta 
ikääntyneestä, todettiin SuPerin 
järjestämässä paneelikeskustelussa 
Helsingissä.

– Millä arvoilla me tuotamme palve-
luita ja mittaamme sitä, että ihmisillä, 
myös ikääntyneillä, on oikeus arvok-
kaaseen elämään, kysyi Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveyslautakunnan 
puheenjohtaja Maija Anttila SuPerin 
järjestämässä paneelikeskustelussa Hel-
singissä 15. maaliskuuta. 

Hoito oli pitkälti makuuttavaa ja lei-
mallista ennen 80-lukua, jonka jälkeen 
kuntouttavassa hoidossa otettiin pitkiä 
edistysaskeleita. Maija Anttila piti suu-

rena huolenaiheena sitä, että kilpailut-
tamisen ja kansainvälisten yritysten jy-
räämisen myötä hoidossa palataan pian 
alkujuurille, josta arvokkuus on kau-
kana.

Tampereen yliopiston väitöskirja-
tutkija Tiina Vaittinen huomautti, et-
tä tänä päivänä tehdään todellisuu-
desta täysin irrallista hoivapolitiikkaa, 
jossa vaiva nähdään vain jonkinlaise-
na poikkeustilana. Hänen mukaansa 
yhteiskunnan ideaalivanhus kalastaa 
ja juoksee – on täydellinen poliitti-
nen subjekti. Sairastavuutta sekä van-
huuden heikkoutta peitellään. Vaitti-
nen on ollut mukana kirjoittamassa 
kirjaa Hoivan arvoiset, jossa pureudu-
taan ikääntyneiden hoivan laatuun ja 
eettisyyteen. 

SuPerin puheenjohtaja Silja Paavo-
la oli samoilla linjoilla Vaittisen kans-
sa ja huomautti, että yhteiskunnassa 

myydään mielikuvaa aktiivisesta van-
huksesta. 

– Kuvitellaan, että vanhuksia voi 
hoitaa kuka vaan, vaikka oikeasti hoi-
dettavat ovat hyvin sairaita. Siksi heitä 
hoitamaan tarvitaan koulutettua hen-
kilökuntaa.

VOIKO OMAISTEN VASTUUTA LISÄTÄ?
Helsingin kaupungin sairaala-, kuntou-
tus- ja hoivapalveluiden osastopäällikkö 
Arja Peiponen nosti esiin kysymyksen 
siitä, kenen tehtävä on huolehtia van-
huksista.

– Onko se yhteiskunnan, omaisten 
ja läheisten, ympäröivän yhteisön vai 
kaikkien yhdessä? Minun mielestäni 
kaikkien yhdessä, hän totesi.

Myös professori, kaupunginvaltuu-
tettu ja vanhusneuvoston puheenjoh-
taja Sirpa Asko-Seljavaara ehdotti, että 

Arja Peiponen, Sirpa Asko-Seljavaara, Maija Anttila, Tiina Vaittinen ja Silja Paavola pohtivat SuPerin paneelitilaisuudessa Hel-
singissä, kuka on hoivan arvoinen.
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Narkolepsiaan 
sairastuneita 
tuetaan vielä pitkään
Pandemrix-rokotteen johdosta narko-
lepsiaan sairastuneiden lapsia, nuoria 
ja heidän perheitään tuetaan eri tavoin. 
Korvauksia on maksettu ja maksetaan 
jatkossakin lääkevahinkovakuutuksen 
ehtojen sekä vahingonkorvauslain ja 
suomalaisen oikeuskäytännön mukai-
sesti. Useat sairastuneet olivat lapsia 
ja nuoria, joillee isommat korvaukset 
maksetaan pysyvästäkin haitasta vasta 
aikuisiässä. Korvaukset mahdollisesta 
työ- ja ansiokyvyn menettämisestä mak-
setaan kuukausikorvauksina, kun sairas-
tuneet tulevat työikään. 

Kunnat ovat kehittäneet 
vanhusten vaativaa 
kotihoitoa 
Kotihoidon palveluja on kehitetty sitä 
mukaa, kun ikääntyneiden laitoshoitoa 
on vähennetty. THL:n tuoreen tutki-
muksen mukaan kotihoitoa saa esimer-
kiksi neljästi päivässä jo 63 prosentissa 
kunnista verrattuna kahden vuoden ta-
kaiseen 47 prosenttiin. Myös yöaikaan 
ja viikonloppuisin kotihoitoa on tarjol-
la aiempaa useammassa kunnassa. Kui-
tenkaan kunnat eivät ole ottaneet kaik-
kia kotona asumista helpottavia keinoja 
käyttöön. Esimerkiksi liikkuvia neuvon-
tapalveluja käytetään vasta vähän.
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katso rovaniemen paneeli- 
keskustelu super-ruudusta

katso helsingin paneeli- 
keskustelu super-ruudusta

Sote-uudistus ja laatu?

panostaisimme yhteisöllisyyteen. Hä-
nen mielestään tulevaisuudessa on ra-
kennettava yhteisöjä, joissa nuoret ja 
vanhat elävät lähekkäin pitäen huolta 
toisistaan. Näin voitaisiin hiukan höl-
lätä vanhushoidon kustannuspainetta.

Silja Paavola huomautti, että työs-
säkäyvän väestön kaikki kapasiteetti on 
jo käytössä. He eivät kykene hoitamaan 
omaisiaan nykyistä enempää. 

Myös Tiina Vaittinen muistutti, et-
tä tälläkin hetkellä suuri määrä omai-
sia auttaa vanhempiaan. Kaikilla ei kui-
tenkaan ole lähiomaisia huolehtimassa.

– Meillä täytyy olla turvaverkosto, 
joka huolehtii myös siitä kaikkein hei-
koimmasta. Hoivapalvelut ovat olemas-
sa sitä varten, että niitä oikeasti tarvi-
taan.

AMMATTITAIDOSTA EI PIDÄ TINKIÄ
Arja Peiponen totesi, että henkilökun-
nan täytyy olla osaavaa, mutta tulevai-
suudessa koulutetusta henkilökunnasta 
on pulaa. Tasaisin väliajoin yhteiskun-
nassa nousee keskusteluun se, voisivat-
ko esimerkiksi työttömät hoitaa van-
huksia.

– Ilman koulutusta ei pysty hoita-
maan niin huonokuntoisia vanhuksia 
kuin meillä on ympärivuorokautisen 
hoidon ja kotihoidon piirissä.

Silja Paavola totesi, että säästöjen 
myötä hoitotyöstä on karsittu jo kaik-
ki tukityö pois. Nyt hoitohenkilökun-
ta pesee myös pyykit ja tekee ruokaa, ja 
siinä välissä hoitaa potilaan. Hän muis-
tutti, että Suomen vanhustenhoito on 
eurooppalaisittain halpaa, ja se perus-
tuu ammatilliseen osaamiseen. Kun 
työtä tekee osaava ammattilainen, ei 
työtä tarvitse korjailla jälkikäteen. 

Myös Sirpa Asko-Seljavaara totesi, 
että huipputulokset hoitotyössä saa-
vutetaan osaavan tiimin yhteistyöllä. 
Maija Anttila huomautti, että ammat-
titaidolla on suuri merkitys niin kus-
tannuksissa kuin laadussa, mikä jää va-
litettavan usein liian vähäiselle huo-
miolle. 

– Suomen sekä sosiaali- että tervey-
denhuollon voimavara on ollut se, et-
tä meillä on ollut koulutettua henkilö-
kuntaa, ja siitä on pidettävä kiinni..

superin huutolaisuudesta hoiva- 
bisnekseen -paneelikiertue järjestettiin 

helmikuussa rovaniemellä ja  
maaliskuussa helsingissä. turussa  

järjestetään keskustelutilaisuus 24.4. 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus näyttäytyy ikäihmisten näkökul-
masta turvattomalta. 

– Emme tiedä kuinka eriarvoiseen asemaan ihmiset joutuvat uuden 
soten myötä. Onko tulevaisuudessa niin, että rahalla saa ja hevosella pää-
see, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola kysyy.

Uhkana vanhusten hyvälle hoidolle on myös se, että hoidon hyvää ta-
soa ja laatua ei ole määritelty laissa.

– Jokaisella sote-alueella voi olla oma laatusuosituksensa, mutta sillä ei 
ole lain voimaa. Käytännössä siis ei ole mitään konkreettista, mihin asiakas, 
potilas tai omainen voi turvautua. 

Sote-uudistuksessa on monta kysymysmerkkiä. Keskeisimpiä haasteita 
SuPerin näkökulmasta ovat jäsenten tulevat työolosuhteet, työssäkäynti-
alueet, palkkaus ja millainen tulee olemaan koko järjestötoiminta eli luot-
tamusmiesorganisaatio. 

– Työntekijöiden kannalta on tärkeää, että vakituiset työsuhteet säilyvät 
ja että hoitohenkilökunta on koulutettua. Tiedämme, että osaavan hen-
kilökunnan käyttäminen tulee kaikista edullisimmaksi ja tuo sillä tavalla 
säästöjä yhteiskunnalle..

https://www.youtube.com/watch?v=-_5of-Ylo_w
https://www.youtube.com/watch?v=Dp0kk0OPWuI
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UUTISET
Esillä juuri nyt

katso pässinperän kunnan 
vaalipaneeli

lue yleisradion toimittajan tiina 
merikannon analyysi vanhusten-
hoidosta ja kuntavaaleista

Kuntavaaleissa on kyse  
myös hoitajien työpaikoista
teksti jukka järvelä

Haluatko, että sosiaali- ja terveys-
palvelut toimivat kunnassa kaiken 
sote-myllerryksen jälkeenkin hyvin? 
Haluatko säilyttää nykyisen työ-
paikkasi? Jos haluat, äänestä kun-
tavaaleissa oikein.

Superilainen äänestäjä on vaalien alla 
kinkkisessä tilanteessa. Sote tulee, mut-
ta millainen, sitä ei tiedä vielä kukaan. 

Ehdokkailla kuitenkin on kantoja 
sote-asioihin. Niitä kannattaa tutkailla 
etukäteen: onko ehdokas nykyisen nä-
köisen terveydenhoitojärjestelmän vai 
mittavan ulkoistamisten ja yksityistä-
misen kannalla.

ÄLÄ NUKU VAALIEN OHI!
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola ja 
kehittämisjohtaja Jussi Salo muistutta-
vat, että nyt jos koskaan kannattaa käy-
dä vaaliuurnilla.

– Kuntavaaleissa pärjäävät puolueet 
ja henkilöt ovat niitä, jotka aika pitkäl-
le määrittävät kunnan tulevan soten. 
Siksi kannattaa ehdottomasti käyttää 
äänivaltaa ja varmistaa, että työpaikka 
tulevaisuudessakin on omassa kunnas-
sa, entisessä paikassa, Paavola korostaa.

Kunnat päättävät ainakin vuoteen 
2019 asti siitä, mitä kunnan sote-maail- 
massa tapahtuu. Tämän jälkeen valitut 
maakuntapäättäjät ovat käytännössä sa-
moja henkilöitä, jotka nyt ovat ehdolla 
kunnanvaltuustoihin.

SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Sa-
lo pelkää nukkuvien puolueen kasvua.

– Äänestämättä jättäminen on kan-
nanotto heikompien työehtojen ja hei-
kompien tulevaisuuden näkymien puo-
lesta ainakin työtekijän näkökulmasta. 
Nukkuvien puolueeseen kuuluminen 
tarkoittaa, että valtakunnallisesti ajet-
tava soten pääideologia yksityistämisi-
neen ynnä muine yksityiskohtineen on 
sellaisenaan hyväksytty. 

– Kuntavaaleissa on todellakin ky-
se sotesta, vaikka moni asian kieltääkin.

JULKISTA VAI YKSITYISTÄ?
On mahdollista, että vaalien jälkeen teh- 
tävien ratkaisujen jälkeen kunnan pal-
velut yksityistetään, ei kerralla vaan as-
teittain. Tällöin julkiselle puolelle jää 
vain maksajan rooli.

SuPerin kokemukset yksityistämises-
tä ovat enimmäkseen olleet työntekijän 
kannalta huonoja.

– Yksityispuolen hoitajilla on julkista 
puolta pienemmät palkat ja heikommat 
työsuhde-ehdot. Vaarana siis on, että tilan- 
ne vaalien ja huonojen sote-ratkaisujen 
jälkeen muodostuu työntekijän kannal-
ta vielä heikommaksi, Jussi Salo varoittaa.

Silja Paavola muistuttaa, että koko-
naisulkoistuksissa on usein tehty yt-me-
nettelyn mukaisia neuvotteluja, jolloin 
työntekijämäärää on vähennetty.

– On kunnallispoliittinen päätös 
millaisella henkilöstömäärällä ja missä 
palveluita tuotetaan ja kuka niitä tuot-
taa. Kunnat päättävät, millaista työeh-
tosopimusta käytetään ja millainen on 
lähihoitajan palkka.

MISTÄ TIETOA?
Äänestäjien kannattaa tutustua puoluei- 

den ja ehdokkaiden vaalimateriaaliin. 
Se kertoo, mitä mieltä puolue tai ehdo-
kas on sotesta, yksityistämisestä ja hoi-
totyöntekijän asemasta.

Silja Paavola patistaa äänestäjää tar-
vittaessa kysymään ehdokkaan kantoja 
suoraan vaalikojulla tai sähköpostitse.

– Kannattaa ottaa selvää, kuinka pal-
jon ehdokas on valmis ulkoistamaan. 
Haluaako hän pitää juuri siinä kylässä 
tai kunnassa nyt voimassa olevat palve-
lut ennallaan? Kuinka paljon ehdokas 
on ylipäätään valmis pitämään päätös-
valtaa kunnilla? Vai onko ehdokas val-
mis ulkoistamaan sote-sektoria mah-
dollisimman paljon, jolloin omille val-
tuutetun hartioille ei jää niin paljon 
taakkaa.

Jussi Salo kehottaa tutkailemaan, mi-
ten ehdokas on aiemmin käyttäytynyt 
eli miten hän esimerkiksi on suhtautu-
nut palvelujen ulkoistamiseen ja työnte-
kijöiden työehtojen polkemiseen. 

– Tarkista, onko ehdokkaan tai puo-
lueen mielestä oikein, että yksityistämi-
sen myötä tulee nollasopimuksia ja osa-
aikatyötä..
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/www.youtube.com/watch?v=vwMkUndc3iM&app=desktop
http://yle.fi/uutiset/3-9510372
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Sisäilmaongelmat 
eivät selviä  
yhdellä testillä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL, 
ja Työterveyslaitoksen asiantuntijat suh-
tautuvat kriittisesti yksinkertaisiin, esi-
merkiksi pölyn toksisuuteen perustuviin 
sisäilmaselvityksiin. Uusien menetelmien 
käyttöönotto edellyttää laajaa ja kriittis-
tä testaamista erilaisissa toimintaympä-
ristöissä. Rakennuksiin liittyvien oirei-
den syntyyn vaikuttavat epäpuhtauksien 
lisäksi ilmanvaihto ja lämpöolosuhteet 
sekä yksilölliset tekijät. Sisäilman tai pö-
lyn toksisuuteen vaikuttavat monet teki-
jät, kuten ulkoilman saasteet, polttoperäi-
set hiukkaset, kemikaalit ja rakennuksen 
mikrobikasvusta peräisin olevat mikrobi-
toksiinit. Mikrobikasvun ja terveysvaiku-
tusten syy-yhteys on edelleen epävarma.

Kansallisella toiminta- 
suunnitelmalla ehkäistään 
kivun kroonistumista
Joka viides työikäinen suomalainen kärsii 
kroonisesta kivusta, joka johtaa pahim-
millaan työkyvyn menetykseen. Selvitys-
ten mukaan kroonisen kivun ja syöpäki-
vun hoitoon käytettävissä olevat voima-
varat ovat hoidon tarpeeseen nähden riit-
tämättömät, ja hoidon saatavuudessa on 
suuria alueellisia eroja. Tilanteen paran-
tamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön 
asettama asiantuntijaryhmä on laatinut 
ehdotuksen kroonisen kivun ja syöpäki-
vun hoidon kansalliseksi toimintasuun-
nitelmaksi vuosille 2017–2020.

lisää tietoa jalkojenhoito- 
palvelujen verotuksesta

SuPerin sinnikäs työ tuotti tulosta:

Loppu jalkojenhoitajien
eriarvoiselle verokohtelulle
teksti sonja kähkönen

Jalkojenhoidon ammattitutkinnon 
suorittaneen tarjoama jalkojenhoito 
on jatkossa arvonlisäverovapaata 
myös silloin, kun se ei perustu lää-
kärin lähetteeseen.

Korkein hallinto-oikeus antoi helmi-
kuussa ratkaisun jalkojenhoidon arvon-
lisäverosta Suomen lähi- ja perushoita-
jaliiton laatiman valituksen johdosta. 
Uuden linjauksen mukaan jalkojenhoi-
don ammattitutkinnon suorittaneiden 
apu- ja perushoitajien tarjoama jalko-
jenhoitopalvelu on arvonlisäverosta va-
paata myös silloin, kun se ei perustu 
asiakkaan saamaan lääkärin määräyk- 
seen tai lähetteeseen. Aiemmin verova-
paus on koskettanut ainoastaan lähi-
hoitajia, jotka ovat suorittaneet jalko-
jenhoidon osaamisalan.

Ratkaisussa kyse oli apuhoitajasta, 
joka oli suorittanut lisäkoulutuksena 
jalkojenhoidon ammattitutkinnon so-
siaali- ja terveydenhuollon oppilaitok-
sessa. Perusteluna päätöksessä pidettiin 
sitä, että jalkojenhoidon ammattitut-

kinnon suorittaneen henkilön osaami-
nen voidaan rinnastaa jalkojenhoidon 
osaamisalan suorittaneen lähihoitajan 
osaamiseen. Näin erityisesti silloin, kun 
jalkojenhoidon ammattitutkinnon suo-
rittaneella henkilöllä on taustalla jo jo-
kin terveydenhuollon ammatillinen 
tutkinto, kuten apuhoitajan tai perus-
hoitajan tutkinto. SuPerin jäsenelle ase-
tettua vaatimusta siitä, että hoidon tu-
lee perustua lääkärin lähetteeseen, voi-
tiin pitää Euroopan unionin oikeuden 
vastaisena. 

Jatkossa arvonlisäverotonta jalkojen-
hoitoa voivat antaa jalkaterapeutit, jal-
kojenhoitajat, jalkojenhoidon koulu-
tusohjelman tai osaamisalan suoritta-
nut lähihoitaja sekä sosiaali- ja tervey- 
denhuollon oppilaitoksessa jalkojen-
hoidon ammattitutkinnon suoritta-
nut terveydenhuollon ammattihenkilö. 
Muuttunutta verotuskäytäntöä voidaan 
soveltaa myös takautuvasti..

I N G I M A G E

lue koko suunnitelma

ohje työpaikkojen sisäilma-
ongelmien selvittämiseen

http://www.vero.fi/fi-FI/Tietoa_Verohallinnosta/Uutiset/Korkeimman_hallintooikeuden_paatos_jalko(42512)
https://www.julkari.fi/handle/10024/129932
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79292/Rap_2017_4.pdf?sequence=1
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HUHTIKUUN LYHYET
Koonnut Jukka Järvelä

300 000–350 000 
suomalaista 
sairastaa uniapneaa.

800 grammaa kasviksia!
Kasviksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio eh-
käisee sydän- ja verisuonitauteja, pienentää 
syöpäriskiä ja pidentää elinikää, lähes sadan 
tutkimuksen meta-analyysi vahvistaa. Suu-
rimmat hyödyt saa syömällä niitä noin 500–
800 grammaa päivittäin. Verrattuna tuskin 
lainkaan hedelmiä ja kasviksia käyttäviin 
800 grammaa päivittäin nauttivien riski sai-
rastua sepelvaltimotautiin oli 24 prosenttia 
pienempi, aivoverenkiertohäiriöön 33 pro-
senttia pienempi, sydän- ja verisuonitautioi-
reisiin 28 prosenttia pienempi ja syöpään 14 
prosenttia pienempi. Riski menehtyä seuran-
nan aikana oli sekin 31 prosenttia pienempi. 

                                                                       duodecim

Sukupuoli vaikuttaa
hikoiluun vain vähän
Miesten voisi kuvitella hikoilevan naisia 
enemmän, mutta tuoreen tutkimuksen 
perusteella sukupuoli vaikuttaa hikoi-
luun vain vähän. Sukupuolta olennai-
sempaa onkin, miten iso mies tai nai-
nen on. Kokeessa koehenkilöiden ke-
hojen lämpötiloissa havaittiin saman-
laisia muutoksia sukupuolesta riippu-
matta. Sukupuoli ei myöskään sanellut 
sitä, kuinka paljon koehenkilö hikoili ja 
kuinka paljon liikalämmöstä poistui ve-
renkierron kiihtymisen avulla. Erot se-
littyivät kehon koolla sekä miehillä et-
tä naisilla.
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Lemmikki pitää vanhukset elossa
Lemmikkejä pitävät ikäihmiset saattavat australialaistutkimuksen mu-
kaan elää hieman muita pitempään. Yhteys havaittiin verenpainetau-
tia potevilla seitsemänkymppisillä. Lemmikin omistajien riski menehtyä 
sydän- ja verisuonitaudin oireisiin seurannan aikana oli 26 prosenttia 
pienempi kuin niillä ikätovereilla, joilla ei ollut lemmikkejä missään vai-
heessa elämää. Myös aiempi lemmikin omistajuus liittyi vähäisempään 
kuolleisuuteen, mutta yhteys oli hieman heikompi. 

duodecim

 Jonkinasteista  
nivelrikkoa esiintyy 
noin miljoonalla  
 suomalaisella.

duodecim
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MITÄ MIELTÄ
Vastaus kuukauden kysymykseen.

Huonosti nukkuminen, kehnosti syö- 
minen ja jatkuva stressi voivat aiheut- 
taa unohtelua, joka tekee arjesta tar- 
peettoman vaikeaa.”

muistiliiton viestintäkoordinaattori 
heidi härmä

uniikki 1/2017

Ne, joiden eutanasia ei ole toteutu-
nut ihanteellisella tavalla, ovat olleet 
liian heikkoja ja sairaita osallistuak-
seen keskusteluun tai kuolleet.”

helsingin yliopiston teologisen  
tiedekunnan sosiaalietiikan 
professori jaana hallamaa

kanava 2/2017

Keväinen lehti 
oli tuhti asiapa-
ketti. Artikkelit 
kertoivat hoi-
tajien mielen-
terveyshäiri-
öistä, varhais-
kuntoutukses-
ta, työnilosta, 
vanhusten lo-

makodista, aidsista, liittokulttuuris-
ta, uusista sairaanhoitopiireistä, kes-
kiasteen koulunuudistuksesta, kehi-
tysavusta, palovammojen hoidosta, 
ALS-potilaista ja sanattomasta vies-
tinnästä. Puheenjohtaja Salme Pihl 
oli huolissaan eduskuntavaalien al-
haisesta äänestysprosentista.

”25 % ei löytänyt mieleistään ehdokasta. 
Heidän on oltava hiljaa seuraavat neljä 
vuotta.”

perushoitaja 4/1987

muut lehdet

30 vuotta sitten

Tuntuuko työajan pidennys?
maaliskuun kysymys oli:

• Varsinainen työaika on 
normaalin pituinen ja pidennys 
käytetään illalla pidettäviin 
palavereihin.

• Teen yötyötä ja pitää tulla 
aikaisemmin työmaalle, vaikkei 
täällä ole siihen aikaan vielä 
mitään tekemistä.

• Nyt ehdin useimmin työajan 
puitteissa tekemään työni, 
kertyy vähemmän ylitöitä.

• Tunnit vaikeampi sovittaa, kun 
teen yötyötä, muuten ei tunnu.

• Kestän tämän, koska saan nauttia 
vastapainoksi pitkästä lomastani.

• Koska 30 minuutia on lisätty 
kerralla yhteen työpäivään. Eli se 
tuntuu työssäni huomattavasti.

• Muutoinkin raskas työ... kaikki 
irti vaan työntekijöistä.

• Kolmivuorotyössä riittää 
hommaa muutenkin.

64%

36%
EI

• Koska viihdyn työssäni ja 
työnpidennys antaa enemmän 
aikaa tehdä päivän työt loppuun.

• Ylitöitä tulee muutenkin koko 
ajan.

• Koska sitä ei laiteta kerralla 
yhteen työvuoroon.

• Usein menee helposti tuo aika 
muutenkin ylitöiksi päivässä.

• Se on jaoteltu monelle päivälle 
ja teen 75-prosenttista työtä.

huhtikuun kysymys löytyy superin nettisivuilta kohdasta su-
per-lehti. kaikkien huhtikuun 20. päivään mennessä vastanneiden 
kesken arvotaan super-lehden kätevä aamiaistarjotin. maalis-
kuussa sen voitti riikka heino lappeenrannasta. onnittelut!
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Rössypottu 
on veripalttukeittoa

teksti marjo sajantola kuvat markku ruottinen 

LÄHI- JA PERUSRUOKAA
superilaiseen makuun

– Veripaltusta ja perunasta syntyy soppa, jota tullaan syömään kauempaakin,
kertoo oululainen Toini Koistinen.

sastonsihteeri Toini Koistinen valmistaa mie-
lellään kaikenlaisia keittoruokia niiden riittoi-
suuden ja monipuolisuuden vuoksi. Hänen 
mielestään on kuitenkin kaksi keittoa ylitse 
muiden: lohikeitto ja rössypottu.

– Sen lisäksi, että rössypottu on lähi- ja pe-
rusruokaa, se on myös Oulun seudun perinneruoka. Sen ul-
konäkö ei herätä ruokahaluja, mutta monet tutkivat lounas-
listoja ja valitsevat ruokapaikan, missä sitä on tarjolla. Ou-
lusta etelään lähteneet ovat perustaneet jopa Rössypottuseu-
ran, Toini sanoo.

Perinteinen rössypottu ei varsinaisesti kuulu hänen herk-
kuruokiinsa, sillä sitä syötiin usein hänen lapsuudenkodis-
saan. Toini kuitenkin kokkailee myös rössy-
pottua joskus, mutta hän on muokannut re-
septiä nykyaikaisemmaksi.

– Perinteinen resepti on hyvin simppeli:
perunaa, sipulia, palvikylkeä ja veripalttua. 
Makua saadaan, kun pistetään reilusti voita 
ja suolaa. Minä lisään kasviksia ja mausteita 
ja käytän vähemmän rasvoja. 

Veripalttukaan ei kaikille ole enää kovin 
tuttu juttu. Toinin kotona sekin tehtiin itse verestä, ruisjau-
hoista ja vedestä sekä maustettiin suolalla ja pippurilla. Palt-
tu paistettiin uunivuoassa paksua pannukakkua paksummak-
si. Sen ainekset ovat lähes samat kuin veriletuissa.

Toini kertoo, että hänen lapsuudessaan syötiin periaattees-
sa aina lähi- ja perusruokaa. Oli possuja, lehmiä ja viljelykset. 
Hänen lapsuudenkotinsa on Ylikiimingin Arkalan kylässä.

– Arvaa vain, montako kertaa olen saanut kuulla olevani
Arkalasta kotoisin, hän nauraa.

Eipä tuota voisi muuten Toinista sanoakaan. Osastonsih-
teerin työ Oulun seudun yhteispäivystyksessä ja luottamus-
tehtävät antavat hänelle haastetta arkeen.

– Valmistuin 1980 vastaanottoavustajakoulutuksesta.
Oulun yliopistollisen sairaalan päivystyksessä aloitin vuonna 
1986 ja olen viihtynyt työssäni. Siihen kuuluu muun muas-

O
sa puhelinpalvelu, kuntalaskutus ja sähköisten potilaspalaut-
teiden lähettäminen. Lisäksi otan vastaan lähetteellä saapuvia 
potilaita, ohjaan ja opastan. Työ on kolmivuorotyötä.

Toini Koistinen on Suomen vastaanottohoitajat ja osaston-
sihteerit -yhdistyksen hallituksen jäsen ja vuosina 2007–2015 
hän oli myös puheenjohtaja. Vaikka yhdistyksen edunvalvon-
tatyön tekee SuPer, ammatillisessa edunvalvonnassa on ollut 
Toinillakin tehtävänsä. Hän on erittäin huolissaan vastaanot-
totyön tulevaisuudesta.

– Vastaanottotyö on ollut jo vuosia suuressa myllerrykses-
sä. Kun tuli hoitotakuu ja kansanterveyslaki, putosimme am-
mattiryhmänä nimikesuojan piiristä. Tästä seurasi, että vuo-
siakin terveyskeskuksen vastaanotossa työskennelleiden pi-

ti täydennyskouluttautua saadakseen pitää 
työnsä. Sairaaloissa osastonsihteerit jatkavat 
tehtävissään, mutta sote-uudistuksen vaiku-
tusta ei pystytä vielä ennustamaan.

Hän jatkaa, että on huolestuttavaa, kun 
vedotaan päivystysasetukseen tehtävien ra-
joittamiseksi. 

– Tosin tämä on paikkakuntakohtaista.
Esimerkiksi Tampereella osastonsihteerit ja 

sairaanhoitajat työskentelevät päivystyksessä työparina. Us-
kon, että tämä on toimiva malli kaikissa päivystysyksiköissä.

Toini Koistisen mielestä vastaanottohoitajia ja osaston-
sihteereitä tullaan tarvitsemaan tulevaisuudessakin teknii-
kan kehittymisestä huolimatta. Vaikka vastaanotolle saapu-
va varaa ajan netissä ja ilmoittautuu automaatilla, asiakaspal-
velua tarvitaan.

– Potilailla on paljon kysymyksiä, jotka koskevat hoitoa,
jatkohoitoa tai vaikkapa vakuutuksia. Mikään automaatti ei 
pysty korvaamaan asiakaspalvelua. Ihminen tarvitsee siihen 
ihmisen..

MIKÄÄN AUTOMAATTI 
EI PYSTY 

KORVAAMAAN 
ASIAKASPALVELUA.



 

Rössypottu
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4 hengelle

• 3–4  keskikokoista perunaa

• 1 sipuli

• 1–2 porkkanaa

• 1  lihaliemikuutio

• 1 rl keittomausteita (kuivattua),
  muutama maustepippuri

• 150 g pekonia tai savustettua sian kylkeä  
   kuutioituna

• 200 g  veripalttua kuutioituna 

Kuutioi perunat ja porkkanat sekä pilko sipuli. Lisää 
kattilaan tilkka öljyä ja kuullota kasvikset öljyssä. Lisää 
vettä niin että kasvikset peittyvät, lisää lihaliemikuutio 
ja halutessasi keittomausteita. Ruskista kuutioitu pe-

koni paistinpannulla. Kun kasvikset ovat puolikypsiä, 
lisää pekoni, mutta ei sulanutta rasvaa, ja veripalt-
tukuutiot. Tarvittaessa lisää vettä siten, että ainekset 
peittyvät. Keitä vielä noin kymmenen minuuttia. Lo-
puksi tarkista maku, ja sitten nauttimaan keitosta. Jos 
keittoa jää, se paranee lämmitettäessä.
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T

teksti ja kuvat marjo sajantola

ERILAISIA 
JA SAMANLAISIA

Hippoksen päiväkodissa ei ole erityislapsia. 
On vain varhaiskuntoutuksen lapsia ja ver-
taistukena olevia ikäkavereita. Lapset oppivat 
toisiltaan puolin ja toisin. 

ampereella tulee taivaan täydeltä vettä, kun lasten-
hoitaja Riikka Jaakkola saapuu puoli kymmeneksi 
työpaikalleen Hippoksen päiväkotiin. Sateesta huo-
limatta pihalla on lapsia leikkimässä, sillä päiväko-
dissa pyritään ulkoilemaan mahdollisimman paljon.

– Vain pahimmilla pakkasilla pysytään sisällä, 

Hippoksen päiväkodin lapset ovat 

Riikka kertoo vaatteet vaihdettuaan ja kirjattuaan itsensä mo-
biililla työvuoroseurantaan. 

Sen jälkeen hän tarkistaa, onko hänen ryhmänsä Liinukoi-
den päiväohjelmaan tullut muutoksia. Kaksi lasta on jäänyt 
tulematta hoitoon, mutta 3–5-vuotiaiden lasten kanssa päi-
vä on aina vilkas. Liinukoiden omissa tiloissa lähihoitajaopis-
kelija Johanna Koponen leipoo keksejä Leon ja Urhon kans-
sa. Pojat ovat maistelleet taikinaa ja lupaavat, että kekseis-
tä tulee hyviä.

– Hippos on haluttu työssäoppimispaikka, koska työ on 
erittäin monipuolista. Varhaiskasvatustyön lisäksi lastenhoi-
tajilla on paljon kuntouttavia ja hoidollisia työtehtäviä. Myös 

Lastenhoitaja Riikka Jaakkolalla 
on paljon myös kuntouttavia ja 
hoidollisia työtehtäviä.

SUPER 4 /2017  17 
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perushoidon merkitys korostuu liikun-
tavammaisten lasten hoidossa. Ohjaan 
mielelläni opiskelijoita, jotka ovat kun-
toutumisen tuen jaksolla, sillä he hyö-
tyvät tästä paljon, Riikka kertoo.

VIITTOMIA JA APUVÄLINEITÄ
Hippos tarjoaa integroitua varhaiskas-
vatusta lapsille, joilla on neurologisen 
kehityksen erityisvaikeutta, kommuni-
koinnin, vuorovaikutuksen ja oppimi-
sen vaikeutta, kuulovamma tai liikun-
tavamma. Lapset ovat integroituna ver-
taisikäkavereiden joukkoon. 

Riikka kertoo, ettei pienillä hippos-
laisilla ole välttämättä selkeää diagnoo-
sia, mutta ajan myötä se selkenee. Lii-
nukoissa on kuusi kuntoutuslasta ja 
vertaistukilapsia seitsemän. Avustamal-
la ja oikeilla apuvälineillä kuntoutuvat 
lapset voivat osallistua yhteisiin toimin-
tatuokioihin. Kun lapsi saa uuden apu-
välineen, fysioterapeutti opastaa henki-
lökuntaa sen käytössä. 

Riikka käyttää tarvittaessa kommuni-
kointiin selkokieltä, tukiviittomia ja ku-
via. Jokaiselle lapselle etsitään tarvittaes-
sa puhetta tukevia tai korvaavia kommu-
nikaatiomenetelmiä tai lapsen ihan oma 
tapa olla vuorovaikutuksessa. Vertaiska-
veritkin oppivat helposti tukiviittomia.

Riikka näkee, että kuntoutus- ja ver-
taistukilapset suhtautuvat hyvin luon-
tevasti toisiinsa. Lasten kanssa on myös 
puhuttu esimerkiksi siitä, miksi jotkut 
tarvitsevat apuvälineitä.

– Kuntoutuvien lasten vuoksi meil-
lä on ryhmässä oma varhaiskasvatuk-
sen erityisopettaja ja tavallista päiväko-
tiryhmää suuremmat resurssit. Talossa 
on oma fysioterapeutti, ja lasten omat 
terapeutit käyvät päiväkodin tiloissa ta-
paamassa ja kuntouttamassa heitä. Vii-
kossa liinukkalaisilla voi olla yhteen-
sä 15 terapiatapaamista, joten nämä on 
huomioitava toimintaa suunniteltaessa.

NYT JUHLITAAN SYNTTÄREITÄ!
Riikka lähtee ottamaan vastaan Annin, 
jonka avustaja tuo ulkoilemasta. Tytön 
sadeviitta on aivan märkä, mutta hän 
vain hymyilee iloisesti.

– Anni on meidän päivänsäteemme. 
Hän puhuu vain muutamia sanoja, jo-
ten hän esittää toiveensa suuntaamalla 
katseen haluamaansa asiaan. Ja tietenkin 
hymyilemällä, kun tulee ymmärretyksi.

Anni seisoo ja pitää lujasti kiinni tu-

Riikka ja Mabil poh-
tivat yhdessä picto-
kuvan sanomaa.

Luminen satu saa 
lapset muistelemaan 
mennyttä talvea. 

Anni on ollut sateesta huoli-
matta puolisen tuntia ulkona.
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kitelineestä, kun Riikka riisuu häneltä päällysvaatteet. 
– Meidän työmme on paljon ihan tätä arjen kuntoutusta. 

Se on koko päivän toimintaa, eikä vain tiettyjä toimintahet-
kiä. Jokaisella kuntoutujalla on omat kehitystavoitteensa ai-
van kuten vertaistukilapsillakin.

Riikka vie Annin odottamaan muita ryhmän lapsia ja aut-
taa hänet istumaan lattialle tukevaan puiseen istuimeen, jo-
hon saa kiinni pöytälevyn. Anni haluaa leikkiä nukkekodilla 
ja saa Dinosta seuraa. Kohta myös leipuripojat ovat paikalla 
ja heidän perässään pikkuhiljaa koko ryhmä. On aika aloit-
taa synttärijuhlat.

Onnittelulaulun jälkeen synttärisankari puhaltaa sammuk-
siin leikkikakussa leikisti palavat kynttilät ja saa Mabil-pos-

teljoonilta onnittelukortin. Riikka lukee lorun lahjalaatikon 
päältä, ja sankari saa valita sieltä pienen lahjan. Ryhmäläiset 
antavat vuoron perään vielä onnitteluhalaukset ja sitten tans-
sitaan huugipuugia ja kaikkia naurattaa.

 Kohta on ruoka-aika, ja ryhmän pitäisi hieman rauhoittua 
ruokailuun. Puolet lapsista lähtee toiseen huoneeseen lorutte-
lemaan ja puolet jää kuuntelemaan satukasettia. Sadun ede-
tessä Riikka näyttää kirjan kuvia vuorotellen jokaiselle lapsel-
le. Miinan ja Manun Talvirieha kiinnostaa jokaista.

– Ryhmä jaetaan pienryhmiin aina sen mukaan, mitä on 
päiväohjelmassa. Näin jokaisen tarpeet on helpompi ottaa 
huomioon.

ESIMERKKIRUOKAILUA JA KOKOUSTAMISTA
Koska Riikka tuli tänään myöhäisempään vuoroon, hän osal-
listuu lasten ruokailuun. Pöytäseurana hänellä on Mabil ja 
Urho. He ovat isoja poikia, jotka eivät tarvitse ruokailuapua. 
Ruokailun jälkeen lapset pyyhkivät suunsa ja kiittävät ruuasta. 

– Tänään ruokailu sujui tosi joutuisasti. Toki kahden lap-
sen puuttuminen vaikuttaa. Nyt kaikki voivat touhuta het-
ken omiaan, sitten he käyvät vessassa ja kohta onkin päiväle-
von aika, Riikka luettelee.

Hän saattaa kolme pienintä liinukkalaista talon toiseen 
päätyyn, jossa on päiväunille rauhoitettu huone. Vähän 

KUNTOUTUVIEN LASTEN VUOKSI 
RYHMÄSSÄ ON OMA VARHAIS

KASVATUKSEN ERITYISOPETTAJA 
JA TAVALLISTA PÄIVÄKOTIRYHMÄÄ 

SUUREMMAT RESURSSIT.

Riikka, Benjamin, Urho ja  
Johanna ovat pelin  
pyörteessä.
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tuksiini kuuluu myös ay-toiminta: 
olen luottamusmies.

Joka päivä tulen töihin mielelläni, sil-
lä tykkään työstäni tosi paljon. Lapset 
ovat niin ihanan vilpittömiä ja saan 
nähdä heidän kehityksensä. Jokai-
nen päivä on erilainen päivä. 

Ergonomia. Nostot ja 
ergonominen työtapa. 
Huomaa, jos sitä ei 
noudata. 

Valmistuin lähihoitajaksi vammais-
työn koulutusohjelmasta vuonna 
1996 Tampereen sosiaalialan oppi-
laitoksesta. Sain heti töitä Hippok-
sen päiväkodissa, mutta kokeilin 
vielä muutamaa muutakin erityis-
ryhmää. Palasin kuitenkin takaisin 
Hippokseen. Olen tehnyt tätä työ-
tä jo 20 vuotta. 

Puoliso ja 9-vuotias tytär ja 12-vuo-
tias poika.

Perheen kanssa on paljon yhteisiä 
harrastuksia, laskettelua, metsäretkiä 
ja kotoilua. Sauvakävelen ja jump-
paan, että jaksan työssäni. Harras-

Tänään töissä: Riikka Jaakkola
kuka

parasta työssä

haastavinta töissä

harrastukset

perhe

isommat lapset jäävät omaan lepotilaan kuuntelemaan sa-
tukasettia ja sen jälkeen saa nousta halutessaan ylös leik-
kimään hiljaisia leikkejä. Viisivuotiaille on järjestetty ihan 
omaa ohjelmaa.

Henkilökunnan tiloissa syödään eväitä ja keitetään kahvia. 
Puoli yhdeksi paikalle saapuvat kaikki, joita ei lasten luona 
tarvita. On alkamassa henkilökunnan tiedotustilaisuus Kun-
takympin tuloksista. Riikka on työhyvinvointityöryhmässä 
henkilöstöedustajana, joten hän osallistuu kokoukseen. Asiat 
käsitellään puolessatoista tunnissa. 

Liinukoissa Mabil pelaa muistipeliä varhaiskasvatuksen 
erityisopettaja Mira Levosen kanssa. Urho rakentaa palape-
liä, hän on siinä ihan mestari. Kahdelta viimeisetkin nukku-
jat on herätelty ja porukka on taas kasassa. Tänään välipalak-
si on mustikkapuuroa. 

– Nyt lapset voivat jatkaa vapaata leikkiä. Jos vettä ei tu-
lisi ihan noin paljon, menisimme kolmen maissa ulos. Lap-
set tullaan hakemaan kolmen ja viiden välillä, Riikka kertoo.

Koska Hippos ei ole kuntoutuslasten lähipäiväkoti, kau-
punki maksaa taksipalvelun. Jokaisella lapsella on oma ha-
kuaikansa ja heidät on saatava ajoissa valmiiksi kyytiä varten. 
Kolmelta tulee parkkipaikalle jo ensimmäinen taksi.

– Kirjoittelemme lasten reissuvihkoihin päivän kuulumiset 
ja uutena viestikeinona meillä on digitaalinen kasvun kansio 
sekä video- ja valokuvaaminen. Vanhemmat saavat tietoa päi-
vän kulumisesta yhteiseltä ja lapsen omalta sivulta. Joskus vi-
deoimme esimerkiksi lapsen ruokailutilanteen, jolloin hänen 
terapeuttinsa näkee, millaista tukea lapsi tarvitsisi.

Tarvittaessa ja etukäteen sovittaessa päiväkoti on auki kuu-
teen. Silloin tullaan ulkoilusta vielä sisälle ja pienelle välipa-
lallekin. Tänään kaikki lapset on haettu viiteen mennessä, 
mutta Riikalla on sulkuvuoro eli paikkojen tarkastus, valo-
jen sammuttaminen ja ovien lukitseminen ennen kotiinläh-
töä. Kotona hän aikoo nauttia ihan vain kotona olosta omien 
lasten kanssa..

Leo ja Urho tekevät toi-
silleen nättiä naamaa.
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lue tarkat torjuntaohjeet

MONIRESISTENTIT 
BAKTEERIT YLEISTYVÄT

teksti minna seppä

MRSA-tartuntojen määrä nousi viime vuonna ensimmäistä kertaa moneen vuoteen. 

T
H

L

ESBL-ominaisuuden hankkinut  
Klebsiella-bakteeri.

KÄSIHYGIENIAN ABC
Desinfioi oikein: Ota vähintään 70 paino-
prosentin alkoholikäsihuuhdetta 2 painal-
lusta, yhteensä 3 ml, ja kasta sormenpäät 
käsihuuhteeseen. Hiero huuhde sormenpäi-
hin ja kynsinauhoihin, muista käsitellä peu-
kalot, pikkusormet ja sormien välit. Jatka 
20–30 sekuntia, kunnes käsihuuhde haih-
tuu.

Suosi lyhythihaista työasua. Älä käytä ra-
kennekynsiä tai koruja.

OIREIDEN KIRJO LAAJA
MRSA: Antibiooteille vastustuskykyiset 
Staphylococcus aureus -bakteerit, märkä-
näppylöitä ja paiseita. Myös esimerkiksi leik-
kaushaavainfektioita tai keuhkokuumeita.
ESBL: Ominaisuus voi olla esimerkiksi 
Escherischia coli- ja Klebsiella pneumoniae 
-bakteereilla, jotka aiheuttavat virtsatiein-
fektioita, vatsanalueen infektioita, kuten 
sappirakon ja umpilisäkkeen tulehduksia, 
sekä keuhkoinfektioita.
CPE: Ominaisuus voi olla esimerkiksi Kleb-
siella pneumoniae ja Enterobacter sp -bak-
teereilla. Infektiot kuten ESBL.

tutustu moniresis-
tentteihin bakteereihin

Antibioottiresistentit bakteerit yleisty-
vät. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
THL, seuraa niiden esiintyvyyttä Suo-
messa kolmella järjestelmällä. Kehitys 
näkyy vuoden 2016 tilastoissa.

– Tärkeimpiä seurattavia ovat mo-
niresistentit, MRSA-, ESBL-, CPE- tai 
VRE-ominaisuuden hankkineet bak-
teerit, jotka ovat vastustuskykyisiä usei-
ta antibiootteja vastaan. Viime vuon-
na näiden moniresistenttien bakteerien 
esiintyvyys kasvoi, johtava asiantuntija 
Jari Jalava THL:lta sanoo.

CPE JA ESBL KASVUSSA
MRSA todetaan Suomessa vuosittain 
1400–1800 potilaalta. Vuonna 2016 tar- 
tuntojen määrä nousi 1700:aan. Myös 
VRE-löydökset lisääntyivät. 

Jalavan mukaan tilanne on näiden 
hoitolaitoksille tyypillisten mikrobien 
osalta Euroopassa kuitenkin hyvä. Sen 
sijaan ESBL- ja CPE-tartuntojen mää-
rä on kasvanut koko 2000-luvun niin 
Suomessa kuin kansainvälisestikin. 

– ESBL-tartuntoja tavataan Suo-
messa vuosittain 5000, CPE taas to-
dettiin viime vuonna jo 36 potilaalla.

– CPE:n esiintyvyys on vähäistä, 

mutta ongelmallista, koska bakteeriin 
tehoavia antibiootteja on vain vähän.

IKÄVIÄ TULIAISIA INTIASTA 
Riskiä moniresistentin bakteerin saami-
sesta lisää eniten sairaalaan joutuminen.

– Riski on koholla muualla kuin Suo-
messa tai Ruotsissa, joissa mikrobien to-
teaminen ja torjuntakin ovat huipputa-
soa. Myös antibioottien käytössä on tiuk-
ka linja.

ESBL- ja CPE-bakteereja kulkeutuu 
myös matkailijoiden mukana Aasias-
ta, erityisesti Intian niemimaalta, jos-
sa suuri osa väestöstä kantaa bakteereja.  

VAIPAT KAAPPIIN
Mikrobitartuntojen torjunnan perusta 
on hyvä käsihygienia.

– Suurin osa bakteereista tarttuu ih-
misestä toiseen kosketuksen kautta, osas-
tonylilääkäri Mari Kanerva HYKSin in-
fektiosairauksien klinikalta muistuttaa.

Kädet desinfioidaan ennen ja jälkeen 
potilaan hoitamisen. Myös ympäristön 
tulee olla siisti. Esimerkiksi hoitotarvik-
keet säilytetään kaapeissa.

– Päivittäinen siivous tehdään po-

tilaspaikkakohtaisilla välineillä, koske-
tuspinnat pyyhkien. Jos on isompia, 
esimerkiksi haavoista johtuvia eritteitä, 
suoritetaan eritetahradesinfektio.

KANSALLISET OHJEET
THL julkaisi vuonna 2014 kansalliset 
ohjeet, joissa määritellään esimerkiksi 
MRSA-, EBSL- tai CPE -bakteeripo-
tilaan hoidossa tarvittavat varotoimet.

– Käytetään yhden hengen huonei-
ta, poikkeuksena päivystys, jossa poti-
lasta voidaan hoitaa sermein eristettynä. 

– Lisäksi noudatetaan kosketusvaro-
toimia: Pukeudutaan lähihoitotilantees-
sa pitkähihaiseen suojatakkiin ja käyte-
tään käsineitä. Kun hoidetaan esimer-
kiksi haavaa, käytetään kirurgista suu-
nenäsuojaa.

Jos MRSA-potilas asuu vanhusten 
palvelutalossa, hänen on voitava virkis-
täytyä yleisissä tiloissa. Niissä henkilö-
kunnalle riittää käsihuuhteen käyttö.

– MRSA elää ihossa, kun taas ESBL 
ja CPE ovat ulostebakteereja. Niiden 
torjunnassa korostuu wc-tilojen ja suih-
kulaverien puhtaus..

http://www.hus.fi/ammattilaiselle/hoito-ohjeet/mobiiliyksikon_ohjeet/Sivut/default.aspx
https://www.thl.fi/fi/web/infektiotaudit/taudit-ja-mikrobit/bakteeritaudit
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Yksinäisyys on kolkko kaveri, etenkin kun se tulee kylään 
sairaalaosastolle aamuyöllä muutamaa tuntia ennen ison 

leikkauksen alkua. Hoitajan katseella, hymyllä ja parilla ystävällisellä 
sanalla voi olla potilaalle uskomattoman suuri merkitys, 

sanoo hoitoyksinäisyyttä tutkinut Liisa Karhe.

POTILAS JÄÄ 
SAIRAALASSA YKSIN

Hoitajan hymy ja pari sanaa 
valaisevat suden hetken 

teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä

– Potilaan käytöksestä ei voi aina päätellä, mitä hän tarvit-
see. Jokaiselta potilaalta pitäisi käydä silloin tällöin kysymäs-
sä, mitä hänelle kuuluu ja miltä hänestä tuntuu. Jo pelkkä 
kysyminen kertoo potilaalle, että hänestä välitetään, tuumii 
Liisa Karhe.

Hoitoyksinäisyys, Karhen tuoreen väitöksen aihe, tarkoit-
taa tiivistäen sitä, että potilas kokee jääneensä vaille yksilöl-
listä ymmärrystä ja apua. Potilaasta tuntuu, että häntä ei ar-
vosteta, kuulla eikä oteta todesta, eikä hän saa riittävästi tie-
toa sairaudestaan tai hoitotilanteestaan.

– Potilaiden haastatteluja tehdessä mieleen tuli moneen 
kertaan kysymys, miksi hoitava ihminen jättää potilaan yk-
sin. Eikö ihmissuhdetta pidetä enää hoitamiseen kuuluvana, 
Karhe ihmettelee.

Miksi hoidon inhimillisyyteen ja tiedonsaantiin liittyvät 
ongelmat pitäisi niputtaa nimenomaan hoitoyksinäisyyden 
käsitteen alle? Siksi, että yksinäisyys koskettaa kaikkia ja ku-
vaa hyvin potilaan kokemusta, tutkija vastaa. 

– Jollei eettisistä periaatteista puhuminen kolahda, niin eh-
kä yksinäisyydestä puhuminen kolahtaa.

Hoitoyksinäisyys on siinä määrin rankka ja järkyttävä ko-
kemus, ettei sen läpikäynyt palaa samaan hoitopaikkaan, jos 
vain suinkin voi sen välttää. Tekeillä olevaan sote-uudistuk-
seen sisältyvää vapautta valita hoitopaikka on arvosteltu an-
karasti. Hoitoyksinäisyyden torjunnalle valinnanvapaus voi 
kuitenkin tehdä hyvää.

– Valinnanvapauden myötä palvelukokemus korostuu. 
Inhimillinen hoito ja hoitoyksinäisyyden puuttuminen ovat 
vahvoja kilpailutekijöitä, Karhe huomauttaa. 

Hoitoyksinäisyydestä kärsivät eivät välttämättä kerro hoi-
tajalle tunteistaan oma-aloitteisesti. Tarve jakaa murheita hoi-
tajan kanssa salataan, mutta samalla toivotaan, että joku huo-
maisi tilanteen ja tulisi juttelemaan.

Hoitoyksinäisyys lievenee, kun hoitaja jakaa läsnäolonsa 
ja välittämisensä potilaan kanssa. Nämä hetket kantavat po-
tilasta pitkälle. 

– Pienikin kohtaamishetki voi rauhoittaa potilaan mie-
len. Nopea katsekontakti ja voinnin kysyminen ja kuulemi-
nen riittävät. Hoitavasta hetkestä toivoa ja voimaa saanut po-
tilas jaksaa taas yksinkin.
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tua, kun sairaaloissa keskitytään lisää-
mään tehokkuutta. Strategioissa puhu-
taan potilaslähtöisyydestä, mutta oh-
jaakohan se todella toimintaa ja poti-
laan kokonaishoidon suunnittelua osas-
tojen arjessa.

Potilaan kohtaamattomuus on on-
gelma kaikkialla länsimaissa. Karhen 
hoitoyksinäisyyttä käsitteleviä artikke-
leita on julkaistu amerikkalaisissa leh-
dissä, ja ne ovat herättäneet siellä vah-
vaa vastakaikua.

Karhe on työskennellyt viimeiset 
10 vuotta teho-osaston osastonhoita-
jana. Hän sanoo selvittävänsä työnteki-
jöitä rekrytoidessaan teknisen pätevyy-
den ohella aina myös sen, millaisia ar-
voja ja asenteita työpaikan hakija hoi-
totyöhön liittää.

– Hoitamisen arvoja pitäisi korostaa 
myös alan koulutuksessa lääkäreistä lä-
hihoitajiin. Jokainen hoitava ihminen 
voi vaikuttaa omalla asenteellaan hoi-
toyksinäisyyden ehkäisyyn. Esimiehen 
tapa kohdella alaisiaan merkitsee pal-
jon. Jollei työntekijää kunnioiteta, ti-
lanne kertautuu potilaiden kohtelussa.

Lähihoitajan työnkuva antaa Karhen 
mukaan poikkeuksellisen hyvät mah-
dollisuudet hoitoyksinäisyyden torjun-
taan, viettäväthän lähihoitajat paljon 
aikaa puhe- ja katse-etäisyyden pääs-
sä potilaista.

Karhen haastatteluaineistosta löytyy 
muun muassa potilas, jonka yksinäisyy-
den hoitamiseen lähihoitaja löysi täs-
mälleen oikeat sanat suihkutustilantees-
sa. Potilas kertoi muistavansa tapauk- 
sen loppuikänsä.

– Jokainen hoitava ihminen voi ol-
la potilaalle se ihana ihminen, joka aut-
toi selviytymään siihenastisen elämän 
kenties vaikeimmasta tilanteesta, Kar-
he tuumii.

HENKILÖKUNNAN ARMOILLA
Karhe haastatteli väitöstään varten 13 
rintasyöpä- ja sydänleikkauspotilasta. 
Postitse toteutettuun kyselyyn vastasi 
406 potilasta kuusi kuukautta leikkauk- 
sen jälkeen.

Lähes joka viides potilas vastasi jää-
vänsä ”joskus tai useammin” yksin suh-
teissaan hoitaviin ihmisiin. Vain 11 
prosenttia kyselyyn vastanneista ei ollut 
kokenut lainkaan hoitoyksinäisyyttä. 

Väitöskirjassa kuvatut ankeat tilan-
teet lienevät tuttuja jokaiselle potilaan 
tai potilaan lähiomaisen rooliin joskus 

TARVE JAKAA MURHEITA HOITAJAN 
KANSSA SALATAAN, MUTTA SAMALLA 

TOIVOTAAN, ETTÄ JOKU HUOMAISI 
TILANTEEN JA TULISI JUTTELEMAAN.

KIIRE SYNTIPUKKINA 

Kohtaamattomuus ei johdu läheskään 
aina henkilökunnan kiireestä. Karhen 
mukaan kiireen taakse paetaan sitä, et-
tei haluta laittaa omaa persoonaa likoon 
menemällä potilaan lähelle. 

– Näistä itsensä likoon laittamisis-
ta kuitenkin syntyy hoitotyön rikkaus. 

Sellainen hoitotyö antaa hoitajalle itsel-
leenkin työniloa ja onnistumisen koke-
muksia, väittää Karhe 17 vuoden hoi-
totyökokemuksella.

Hän uskoo kohtaamattomuuden 
liittyvän vahvistuvaan minäkeskeisyy-
teen ja yhteiskunnan kiihtyvään ora-
vanpyörään. 

– Eettiset periaatteet saattavat unoh-
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iisa Karhen väitöksen pu-
nainen lanka on hoitoyksi-
näisyydeksi nimetyn ongel-
man vakavuus ja yleisyys – 
ja toisaalta se, miten pienis-
tä ja arkisista asioista on-

gelman ratkaisu loppujen lopuksi on 
kiinni. Kas näin:

”Hän (hoitaja) tuli ihan vaan siihen 
ja näki, että mä oon siinä, niin arvas 
varmaan asian ja sitten hän tuli niinku 
ottaan kädestä ja sano, et kyllä sä oot 
kestänyt kyllä sä kestät tämänkin, hän 
oli ainut, joka antoi semmosta empaat-
tista tukee.”

Potilaiden kertoman mukaan yksi-
näisyyttä lievensivät ennen kaikkea ys-
tävälliset ja auttamishaluiset hoitavat 
ihmiset: ”Ei tarvi kun hymy olla, niin 
se jo vahvistaa paljon sitä oloa. Se on iso 
asia jo, ettei kävele vaan ohi vaan hy-
myilee ja tervehtii tai jotain.”

”Arvas varmaan asian 
ja tuli ottamaan kädestä”

L
Erityisen hyvillä mielin potilaat 

muistelivat hetkiä, jolloin henkilö-
kuntaan kuuluvat jakoivat omia ko-
kemuksiaan heidän kanssaan. Hoi-
tavan ihmisen läsnäolo koettiin voi-
maannuttavaksi, ja se kantoi koko sai-
rastamisen ajan.

Potilaat pitivät hoitoyksinäisyyden 
syynä puutteita hoitavien ihmisten am-
matillisuudessa, kohtaamisen taidossa, 
kokemuksessa ja koulutuksessa. Myös 
asenteissa nähtiin korjaamisen varaa. 

Henkilökunnan ajateltiin muodos-
tavan potilaista vääriä olettamuksia sik-
si, etteivät he tunteneet potilaita kun-
nolla. Jotkut syyttivät tilanteesta silk-
kaa huonoa tuuria: heidän kohdalleen 
vain sattui osumaan negatiivinen hoi-
tava ihminen.

Myös osaston ilmapiiri, hoitokult-
tuuri ja sairaalaympäristö yleensäkin 
vaikuttivat hoitoyksinäisyyden tunteen 

joutuneelle. Potilaista tuntui, etteivät 
hoitajat ja lääkärit käyneet heidän luo-
naan tarpeeksi usein. Lääkärin tapaa-
minen olisi ollut tarpeen ainakin en-
nen leikkausta. 

Yksinäisyys ja ahdistus iskivät eri-
tyisesti öisin. Siinä tilanteessa pienikin 
juttutuokio hoitajan kanssa olisi hel-
pottanut oloa paljon.

Yksinäiset potilaat kokivat olevan-
sa hoitaville ihmisille taakka, eikä heitä 
haluttu vaivata. Toisaalta potilaat tun-
sivat olevansa henkilökunnan armoil-
la ja joutuvansa puolustautumaan hei-
tä vastaan. ”Lääkärin kanssa keskuste-
lu oli tuskaista, tuntui, että armopaloja 
anelin”, kuvailee eräs Karhen haastatte-
lema potilas tuntemuksiaan.

Potilas saatettiin ohittaa katsomatta, 
tai katsekontaktia väistettiin. Potilaista 
tuntui kuin heitä olisi juostu karkuun; 
kukaan ei tullut kysymään, miten he oi-
keasti voivat. 

”Kaikki tämmönen operatiivinen hoi-
detaan, mutta ei siis sanallakaan, ei mis-
sään vaiheessa kysytty, että miten sä oot 
ottanut tän ja miltä susta nyt tuntuu.”

Tietoa sairaudesta ja hoidoista saat-
toi tulla potilaalle väärässä muodossa ja 

väärään aikaan. Heti leikkauksen jäl-
keen tarjoiltu tieto meni hukkaan, sil-
lä se ei tarttunut operaation jäljiltä vie-
lä sekavaan mieleen. Omaksumiskyky 
ylittyi myös silloin, kun kaikki mahdol-
liset asiantuntijat rynnistivät potilaan 
luo saman iltapäivän aikana. 

Jotkut kokivat joutuneensa otta-
maan itse liikaa vastuuta hoitopäätök-
sistä. Eräs potilas uskoi saaneensa te-
hokasta hoitoa ainoastaan oman sin-

nikkyytensä ansiosta: ”Jos olisin vaan 
silloin tyytynyt siihen, niin mikähän 
mahtais tällä hetkellä olla tilanne.”.
liisa karhe: potilaan hoitoyksinäisyys: 
käsitteellinen malli potilaan yksinäisyy-
destä hoitosuhteessa ja hoitoyksinäi-
syyteen yhteydessä olevista tekijöistä. 
tampereen yliopisto 2017.

syntymiseen: ”Tää ympäristön ilmapiiri 
on jo semmonen, että mä en varmaan-
kaan selviä tästä.”

Hoidon tekniseen puoleen oltiin 
yleensä tyytyväisiä. Ympäristö oli kui-
tenkin rauhaton ja kotiin jouduttiin 
lähtemään liian aikaisin. Oltiin myös 
pettyneitä siihen, ettei samassa huo-
neessa ollut muita saman kokeneita, 
joiden kanssa omat kokemukset olisi 
voinut jakaa.

Moni potilas uskoi ikävien sairaala-
kokemusten viivästyttäneen toipumis-
ta. Hoitoyksinäisyyden kokemus uppo-
si syvälle mieleen ja tuntui jopa uhkaa-
van mielenterveyttä.

”Varmaan siitä johtuvaa se, että mä 
en meinannut toipua, mä en todella-
kaan meinannut toipua…mää ajattelin, 
että mä olisin kotiutumisen jälkeenkin 
varmaan vielä tarvinnut ihan psykiat-
rin hoitoa.”.

väitös löytyy täältä

http://tampub.uta.fi/handle/10024/100487
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– Kyse on siitä, kuunnellaanko ihmisiä vai pidetäänkö kiinni asiantuntijavallasta, 
Kati Palsanen sanoo.

KORJAAMISESTA 
INVESTOINTIIN

teksti minna seppä 

SOS-Lapsikylä auttaa kuntia kehittämään palveluitaan.

V oiko perhe olla omien pal-
veluidensa paras asiantun-
tija? Voi. Tätä mieltä ol-
laan SOS-Lapsikylässä. Yli 
50 vuotta lastensuojelu-
työtä tehnyt säätiö mark-

kinoi kunnille konsultointia, jonka 
avulla ne kehittävät palveluitaan. Ta-
voitteena on lisätä perheiden hyvin-
vointia, vähentää huostaanottoja ja 
säästää kunnan rahaa. 

– Lapsiperhepalvelut ovat organi-
saatiossa usein hajallaan, ja avunsaan-
ti kestää. Lisäksi palveluja ei yleensä 
räätälöidä juuri tietylle asiakkaalle so-
pivaksi, vaan tarjotaan sitä, mikä on 
tapana.

– Kun toimintoja järjestellään, voi-
daan perheille järjestää heidän tapauk-
sessaan vaikuttavinta apua pikaisesti-
kin, kehitysjohtaja Kati Palsanen SOS-
Lapsikylästä tiivistää.

PERHEET TYYTYVÄISIÄ 
SOS-Lapsikylä on kehittänyt toiminta-
malliaan Varkauden kaupungin kanssa. 

– Olemme tehneet lastensuojelun 
avotyötä ja perhetyötä liki 10 vuotta, ja 
tämä kolmisen vuotta sitten käyttöön 
otettu lähestymistapa on sille luonte-
va jatkumo.

Varkaudessa käytännön työ on mo-
nilta osin vasta aluillaan, mutta tulok-
set lupaavia.

– Koskettavinta on tavata perhei-
tä, jotka ovat olleet pitkäänkin palvelu-
järjestelmän asiakkaina, mutta kokevat 
vasta nyt saavansa täysin oikeaa apua.

Kyse on Palsasen mukaan usein pie-

nistä asioista.
– Esimerkiksi kehitysvammaisen 

lapsen vanhemmat voivat hyötyä pal-
jon enemmän yhdestä pitkästä lomas-
ta vuodessa kuin yksittäisistä lomapäi-
vistä silloin tällöin. Kyse on siitä, kuun-
nellaanko ihmisiä vai pidetäänkö kiinni 
asiantuntijavallasta.

Kun uskalletaan uudistaa, myös ra-

haa säästyy.
– Kunnat voivat päästä 5–10 vuo-

dessa lastensuojelukuluissaan 15–20 
prosentin säästöihin.

TERVEYDENHOITAJAT 
SISÄÄNHEITTÄJINÄ
Varkaudessa on madallettu palveluiden 
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Silja Paavola:

Syrjäytyminen 
otettava 
todesta
SuPer lahjoitti SOS-Lapsikylälle tammikuussa 2000 
euroa jäsenhankintakampanjansa keräysvaroja. 

– Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö on tärkeää, 
SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.

– Olisi hyvä, jos tämä tunnustettaisiin voimak-
kaammin myös lainsäädännössä, ja esimerkiksi 
ilmoitusvelvollisuutta lasten hyvinvoinnissa havai-
tuista epäkohdista laajennettaisiin. Nykyisin velvol-
lisuus on muun muassa sosiaali- ja terveydenhuol-
lon, varhaiskasvatuksen sekä opetus- ja nuorisotoi-
men työntekijöillä. Miksei vaikkapa taksinkuljettajilla?

SYRJÄYTYMINEN MAKSAA
Ennaltaehkäisevä lastensuojelutyö vähentää syrjäy-
tymistä, joka otetaan todesta vasta, kun se saa hin-
talapun: yksi kelkasta pudonnut lapsi maksaa yhteis-
kunnalle vähintään miljoona euroa. 

Syrjäytymistä todetaan usein ehkäistävän parhai-
ten kansalaisten keskinäisellä auttamisella. Paavola 
korostaa, että välittämisen kulttuuri on Suomessa jo 
vahva.

– Lisäksi vapaaehtoistyöllä ei voida korvata am-
mattimaista hoivaa. Asiakkaillakin on esimerkiksi 
mielenterveysongelmia ja päihderiippuvuutta, joi-
den kanssa ei pelkällä hyvällä tahdolla pärjää.

KAOOTTISUUS STRESSAA 
Asiantuntija Johanna Pérez SuPerin kehittämisyksi-
köstä kertoo perhetyötä tekeviltä superilaisilta tule-
van yhteydenottoja vain vähän.

– Ennaltaehkäisevissä palveluissa lähihoitajat 
saavat käyttää ammattitaitoaan monipuolisesti, mikä 
tekee työstä mielekästä.

Stressiä aiheuttaa päivien ennakoimattomuus.
– Mennään usein yksin, ilman riittävää perehdy-

tystä, kaoottisiin tilanteisiin. Parityöskentely vähen-
täisi kuormitusta.

Vuonna 2015 uudistunut sosiaalihuoltolaki vel-
voittaa kunnat tarjoamaan perhetyön palveluja ilman 
lastensuojeluasiakkuutta. 

– Yhteiskunnan kannattaisi panostaa tähän 
matalan kynnyksen väliintuloon: moni perhe hyötyisi 
enemmän perhetyön käytännön avusta kuin pelkästä 
keskustelemisesta..

piiriin hakeutumisen kynnystä.
– Jokaisella lapsiperheellä esimerkiksi on nimetty oma-

työntekijä, joko neuvolan tai koulun terveydenhoitaja.  Jos 
tulee vastoinkäymisiä, kuten avioero tai työttömyyttä, van-
hemmat kääntyvät omatyöntekijän puoleen. 

Mikäli tilanne on vakavasti kriisiytynyt, perhe saa oman 
perhekumppanin, eli työntekijän, joka auttaa selvittämään 
ajatuksia tarvittavan avun laadusta ja laajuudesta.

– Perhepalvelujen antama tuki on liian usein oireisiin rea-
goimista. Jos esimerkiksi uupumisen taustalla on äidin tai 
isän traumaattinen lapsuus, ei pysyvää muutosta synny, en-
nen kuin vanhempi terapiassa pääsee tukevalle maaperälle.

– Perhekumppani hoitaa tarvittaessa keskustelua myös esi-
merkiksi koulun suuntaan. Tilanteita ei korjailla, vaan inves-
toidaan perheisiin.

Perheen palvelujen tarvetta pohtii tämän jälkeen tiimi, jo-
hon kuuluvat muun muassa lääkäri, psykiatri, psykologi, so-
siaalityöntekijä ja sairaanhoitaja. Koordinointi kannattaa, sil-
lä Palsasen mukaan avun piirissä olevissa lapsiperheissä hyö-
dynnetään keskimäärin kuutta palvelua.

ERIKOISTUNUT OSAAMINEN ETURINTAMAAN
Myös palveluja annettaessa korostetaan moniammatillisuutta 
ja koulutuksellista jakamista.

– Kyse on vaikkapa siitä, että kotipalveluissa työskentele-
viä lähihoitajia kannustetaan antamaan muille ammattilai-
sille vinkkiä perheissä havaitsemastaan suuremmasta avun-
tarpeesta. 

– Varkaudessa pyrimme madaltamaan myös konsultoinnin 
kynnystä. Lähihoitaja tai sosiaalityöntekijä hyötyy siitä, että 
saa työlleen esimerkiksi lasten ja nuorten psykiatrian osaajan 
tuen. Sosiaalipalveluissa erikoistuneempi osaaminen on viety 
turhan kauas eturintamasta, ja välimatka on kurottava kiinni.

HUOSTAANOTTOJA VOIDAAN EHKÄISTÄ
Yhteistyö Varkauden kanssa on laajenemassa muihinkin Poh-
jois-Savon kuntiin. Palsasen mukaan kehitettävää riittää: Suo-
messa tehdään esimerkiksi liian vähän työtä huostaanottojen 
keston lyhentämiseksi.

– Euron voisi ottaa konsultiksi tässäkin: Yksi huostaanot-
to maksaa 100 000–130 000 euroa vuodessa. Jos sijoitettai-
siin esimerkiksi tuo 100 000 euroa intensiiviseen perhetyö-
hön ja terapiaan, voitaisiin huostaanotto joko välttää tai sen 
kestoa lyhentää. Tämä matematiikka on vain päättäjille jos-
takin syystä tavattoman vaikeaa..

JOS UUPUMISEN TAUSTALLA ON 
ÄIDIN TAI ISÄN TRAUMAATTINEN 
LAPSUUS, EI MUUTOSTA SYNNY, 

ENNEN KUIN VANHEMPI TERAPIASSA 
PÄÄSEE TUKEVALLE MAAPERÄLLE.



www.superliitto.fi superliitto

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

Katso video Suosikki-rekisteri  
– kysymykset ja vastaukset  
SuPer-Ruudusta:  
youtube.com/superliitto  
tai skannaa QR-koodi ⊲

http://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-ammattioikeudet
https://www.youtube.com/watch?v=Sr5f1hBvHLc
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PAINAVAA ASIAA VARHAISKASVATUKSESTA 4 /12

Digitaalisuuden avulla 

Lasten ajatukset  
näkyviksi
teksti minna lyhty

Päiväkotien kasvattajien työhön kuuluu mediakasvatus. Jotta tehtävästä  
selviytyisi, ei tarvitse olla mediaguru. Rohkeus kokeilla uutta riittää. 

Pienet päiväkotilapset istuvat rivis-
sä tabletit sylissään ja tuijottavat ruu-
tua lumoutuneina. Onko tämä totta jo 
ensi syksynä, kun uudet paikalliset var-
haiskasvatussuunnitelmat astuvat voi-
maan? Valtakunnalliseen varhaiskas-
vatussuunnitelmaan on kirjattu muun 
muassa, että lasten kanssa tutustutaan 
erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin 
välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. 

Mediakasvatuksen asiantuntija Jo-
hanna Sommers-Piiroisen mukaan var-
haiskasvatussuunnitelman ohjeistus ei 
tarkoita sitä, että lapsille annettaisiin 
käteen tabletit ja ryhdyttäisiin pelaa-
maan pelejä.

– Digitaalisuus pitää ottaa osaksi 
tavallista toimintaa. Se voi olla muka-
na perustekemisessä, kuten leikkimi-
sessä, tutkimisessa ja taiteellisessa il-
maisussa.

Tärkeää on, että lapset pääsevät 
tuottamaan sisältöjä itse. 

– Esimerkiksi pedagogista doku-
mentointia voi tehdä yhdessä lasten 
kanssa. Päivän toimintaa voidaan ku-
vata ja laittaa kuvia seinälle tai kasvun 
kansioihin. Kuvista voi tehdä myös ani-
maatio-ohjelmalla esityksen. 

Sommers-Piiroisen mukaan monet 
ajattelevat mediakasvatuksen olevan jo-
takin uutta ja vaikeaa. 

– Mediakasvatusta on annettu päi-
väkodeissa iät ja ajat, mutta siitä ei ole 
käytetty tätä käsitettä. Mediakasvatus 
on tavallista, tietoista kasvatusta tässä 
ajassa. Kasvattajien pitää huomioida 
medioitunut toimintaympäristö, jossa 
lapset elävät. Samalla tavalla kuin huo-

mioidaan luonto, rakennettu ympäris-
tö ja kulttuuri.

Sommers-Piiroisen mielestä par-
haimmillaan digilaitteet rikastuttavat 
päiväkodin arkea. 

– Digivälineet ja mediailmaisun 
muodot antavat mahdollisuuksia lasten 
ajatusten, ideoiden ja kokemusten näky-
väksi tekemiseen. Ne helpottavat myös 
vuorovaikutusta perheiden kanssa. 

UUSINTA TEKNOLOGIAA EI TARVITA
Johanna Sommers-Piiroinen korostaa, 
ettei mediakasvatukseen tarvita tietyn 
merkkisiä laitteita. 

– Usean päiväkodin komerosta löy-
tyy kamera, videokamera ja äänen tal-
lennin. Niillä pääsee jo pitkälle. Lisäk-
si on hyvä olla tietokone tai tabletti, jol-
la kuvia tai ääntä voi työstää. Laitteita 
voidaan hankkia myös päiväkotien yh-
teiskäyttöön. 

Jos rahaa hankintoihin ei ole, voi 
miettiä yhteistyökumppaneita. Esimer-
kiksi kirjastot ja mediakeskukset voivat 
tarjota välineitään myös päiväkoti-
ryhmien käyt-
töön. 

I N G I M A G E

lisää vinkkejä 
mediakasvatukseen

Laitteita ei kannata hankkia ilman 
perusteellista harkintaa. Muuten saat-
taa käydä niin, että kallis laite pölyyn-
tyy kaapin perällä.

– Ensiksi täytyy miettiä, mitä ha-
lutaan tehdä lasten kanssa. Vasta sit-
ten valitaan laitteet ja sovellukset, jotka 
parhaiten vastaavat tarpeisiin.

Mediakasvatukseen saa oppia kou-
lutuksista. Myös netissä on lukuisia si-
vustoja, joista saa käytännön vinkke-
jä. Sommers-Piirainen suosittelee myös 
vertaisoppimista.  

– Työyhteisössä aina jollakin on 
enemmän osaamista. Vertaistukea ja 
vinkkejä saa myös sosiaalisesta medias-
ta, esimerkiksi Facebook-ryhmistä, jois-
sa kasvattajat jakavat kokemuksiaan ja 
hyviä käytäntöjään..

http://www.mediakasvatus.fi/materiaali/tukea-mediakasvatukseen-varhaiskasvatuksessa/
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Kuopion kaupungin pääluot-
tamusmies Merja Ohvo on 
tyytyväinen, kun kotihoitoon 
saadaan lisää henkilökuntaa. 
Hän uskoo, että kun resurssit 
saadaan kuntoon, kotihoi-
dosta tulee vetovoimainen 
työpaikka. 
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ummo istuu keinutuolissa sukkaa kuto-
massa. Hoitaja tulee käymään. Hän kyselee 
voinnin, antaa lääkkeet ja tarkistaa, onko 
vanhus syönyt ateriapalvelun tuoman ruo-
an. Tällainen mielikuva saattaa jollakin olla 
kotihoidosta. Kuopion kaupungin pääluot-

tamusmies Merja Ohvon mukaan tällaista kotihoito saattoi 
joskus menneinä vuosina ollakin, mutta ei enää.

– Kotihoidon työ on laitoshoitoa, jota tehdään kotona. 
Hyväkuntoisten vanhusten luona ei enää käydä, he pärjää-
vät muutenkin. 

Ohvon mukaan yksityiset kotihoitoyritykset voivat valita 
asiakkaansa, mutta julkisella puolella ei ole valinnanmahdol-
lisuutta. Kaikki hoidetaan, jotka apua tarvitsevat.

– Kuopiossa on paikkoja, jonne hoitaja menee vartijan 
kanssa. Hoidettavana voi olla väkivaltainen alkoholisti, jolla 
on toisinaan kavereita seuranaan. On myös asiakkaita, joiden 
omaiset käyttäytyvät uhkaavasti.

Kuopiossa on harkittu yöpartiolle hälytysrannekkeen käyt-
töön ottamista. Ohvon mukaan toimivaa teknologiaa ei ole 
tarjolla. Hälytin näyttäisi, missä talossa hoitaja on käymässä, 
mutta ei tarkkaa huoneistoa. Auttajat eivät siis osaisi perille. 

EI NÄYTÄ EDES PAPERILLA HYVÄLTÄ
Laitoshoitoa on purettu jo vuosia, ja asiakkaat ovat siirtyneet 
kotihoitoon. Henkilökuntaa ei ole palkattu samassa suhteessa 
kuin asiakasmäärät ovat kasvaneet. Uudet asiakkaat ovat usein 
jo hoitosuhteen alussa huonokuntoisia.

Merja Ohvon mukaan Kuopion kotihoidon kriisi räjähti 
käsiin viime syksynä. 

– Sain valtavasti yhteydenottoja kotihoidon työntekijöil-
tä. He tekivät ylitöitä ja tuplavuoroja jatkuvasti, jotta selviy-

tyisivät työtaakastaan. Osittain syynä oli se, ettei sijaisia saa-
tu. Heitä ei joko ollut tai he eivät halunneet tulla kotihoitoon 
keikalle, koska tiesivät työtahdin kovaksi.

Kukaan ei sopeudu kiireeseen loputtomasti. Uupuminen 
näkyi sairauspoissaoloina.

– Esimerkiksi eteläisessä kotihoidossa sairauspoissaolot 
kasvoivat 80 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

Ohvon mukaan kaupungin säästöt veivät kotihoidon ah-
dinkoon. 

– Kuopiossa säästetään aina. Budjetissa ei oteta huomioon 
kotihoidon asiakasmäärän ja hoitoisuuden kasvua. Esimer-
kiksi viime vuonna yli 75-vuotiaiden asiakasaika kasvoi kah-
deksan prosenttia. Jos henkilökuntaa ei palkata lisää, kah-
deksan prosentin nousu tarkoittaa laskennallisesti 30 hen-
kilötyövuoden vajetta. Budjettia ei saa edes paperilla näyttä-
mään hyvältä.

KUOPIO VAKINAISTAA USEITA KYMMENIÄ
Pääluottamusmies Ohvo ei voinut seurata kotihoidon ahdin-
koa puuttumatta siihen. 

– Asiakkailta varastettiin aikaa. Hoito- ja palvelusuunnitel-
maan saattoi olla kirjattuna 15 minuutin käynti, mutta hoita-
ja pystyi olemaan paikalla vain viisi minuuttia. 

– Suivaannuin ja kirjoitin marraskuussa kirjeen johtopor-
taalle. Sillä ei ollut vaikutusta ja laitoin myllykirjeen kaikille 
mahdollisille tahoille. Sanoin lähettäväni paperit seuraavaksi 
aluehallintovirastoon, jos tilanne ei parane. 

Ohvo ajoi asiaa yhdessä SuPerin ja muiden liittojen kanssa. 
Lopulta tuli voitto.

– Kaupunginvaltuusto päätti vakinaistaa 60 hoitajaa. Jo ai-
emmin oli myönnetty täyttölupia, mutta niitä ei ollut laitettu 
hakuun. En hyväksynyt, että aiemmin luvatut vakanssit las-
kettaisiin valtuuston lupaamaan 60 vakanssiin. 

Ohvo kertoo, että 21 lähihoitajaa sai heti vakituisen työ-
suhteen. 66 lähihoitajan ja 16 sairaanhoitajan paikkaa laitet-
tiin sisäiseen hakuun.

Ohvo uskoo, että Kuopion kotihoidossa ollaan menossa 
kohti valoisampia aikoja. 

– Kun saadaan resurssit ja tekniikka kuntoon, hoitajat voi-
vat tehdä työnsä hyvin. Kotihoidon työntekijät pitävät työs-
tään, kun he vain saavat tehdä sitä koko sydämellään. 

Vanhusten hoito muuttui extreme-työksi

M

Kuopion kaupungin kotihoito ajautui ahdin-
koon viime syksynä. Hoitajat uupuivat val-
tavan työtaakkansa alle. Pääluottamusmies 
Merja Ohvo vaati yhdessä SuPerin ja muiden 
liittojen kanssa tilanteeseen parannusta.  
Lopulta 60 hoitajaa päätettiin vakinaistaa. 

teksti ja kuvat minna lyhty

Kuopio vakinaistaa 
60 hoitajaa
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– Eräs asiakkaistamme oli jo niin huonokuntoinen, että tar-
vitsi pyörätuolin. Aloimme kävelyttää häntä säännöllises-
ti. Huolehdimme myös, että hän söi monipuolisesti. Hänen 
vointinsa ja virkeytensä paranivat huomattavasti. Nykyään 
hän pärjää ilman pyörätuolia ja rollaattoria.

Kuntoutukseen erikoistunut Koivisto on työskennellyt ko-
tihoidossa valmistumisestaan, vuodesta 2003 lähtien. Hän pi-
tää työn itsenäisyydestä. 

– Tykkään, kun saan mennä yksin ja tehdä ratkaisuja. 
Kaikki ei ole valmiiksi saneltua. Kun tarvitsen, saan tukea tii-
min jäseniltä. He ovat aina puhelinsoiton päässä.

Koivisto mainitsee työn parhaiksi puoliksi myös mielen-
kiintoisten ihmisten tapaamisen ja heidän tarinoidensa kuu-
lemisen. Työ on vaihtelevaa, joten kyllästyä ei ehdi. 

– Kotona voi tulla vastaan mitä tahansa, vain taivas on ra-

Kuopion kotihoidossa työ on vaativaa ja tark-
kaan aikataulutettua, mutta lähihoitaja Jyrki 
Koiviston mielestä se on mielekästä. Parasta 
on, kun asiakkaan vointi kohenee.

Asiakkaat ovat parasta kotihoidossa
Lähihoitaja Jyrki Koivisto:

jana. Eilen virittelin jakoavaimen astianpesukoneen hanaan 
kiinni, jotta asiakas saisi käytettyä konetta yksin ollessaan. Kä-
sivoimat eivät riittäneet hanan kääntämiseen. Yhtenä päivänä 
pohdin, miksi sulakkeet palavat jatkuvasti. Selvisi, että pesu-
konetta ja mikroaaltouunia ei voi käyttää yhtä aikaa. 

Vaikka kotihoidon kriisi on esillä valtakunnan medioissa, 
Koivisto uskaltaa suositella työtä muille. 

– Minusta tämä on mukavaa hommaa, ei yleensä liian 
raskasta. 

Koivisto kertoo pitävänsä aina tauot, mutta tietää, ettei-
vät kaikki tee niin.

– Jaksamista parantaa se, että juo ja syö välillä. Jos ei pi-
dä taukoja, työt alkavat sujua hitaammin ja virhearviointien 
riski lisääntyy.

VAATIVIA TYÖTEHTÄVIÄ
Jyrki Koiviston mukaan hänen uransa aikana suurin muutos 
työssä on ollut kotihoidon digitalisointi.

– Puhelimen Hilkka-toiminnanohjausjärjestelmästä  
näen, millainen asiakkaan vointi on ollut viime käynneil-

Kuopion kotihoidossa pääsee  
käyttämään ammattitaitoaan  
laajasti. Lähihoitaja Jyrki Koiviston 
mukaan se on työn hyvä puoli.



SUPER 4 /2017  33 

Lähihoitaja Jyrki Koiviston mielestä haastavinta kotihoi-
don työssä on arvioida, milloin asiakas pitää lähettää jat-
kohoitoon. Aikaisemmin epäselvissä tilanteissa soitettiin 
ambulanssi ja huonokuntoiset asiakkaat otettiin sairaa-
laan pariksi päiväksi. Nykyään kaikki hoidetaan kotona 
niin pitkään kuin mahdollista. 

Koiviston mukaan päätöksen tekemistä helpottaa se, 
että lääkärille voi soittaa epäselvissä tilanteissa, nykyään 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. 

Koivisto on ollut mukana kotihoidon henkilökunnal-
le tarkoitetussa Ahaa-koulutuksen pilottiryhmässä. Kou-
lutuksessa tavoitteena on vahvistaa hoitajan osaamista 
asiakkaan voinnin arvioinnissa. 

Hoitajat saavat käyttää neljä tuntia työaikaa verkko-
aineiston opiskeluun. Materiaalia on muun muassa pe-
ruselintoimintojen arvioinnista, diabeteksesta ja aivove-
renkierron häiriöistä. Verkkojakson jälkeen hoitajat osal-
listuvat Kuopion kaupungin ja Savonia-ammattikorkea-
koulun järjestämään simulaatioharjoitteluun.

Simulaatiokoulutuksesta oivalluksia
– Hoitajat tulevat pareittain huoneeseen, jossa odottaa 

asiakas. Hänellä saattaa olla esimerkiksi hengenahdistus-
ta, ja hoitajien pitää päättää, miten tilanteessa toimitaan. 
Muut koulutukseen osallistujat seuraavat videon välityk-
sellä, mitä huoneessa tapahtuu. Simultaation jälkeen on 
purkutilanne, jossa kerrataan simultaatiocase ja oppimis-
kokemukset, Ahaa-koulutuksen projektipäällikkö Paulii-
na Kämäräinen kertoo. 

Koiviston mielestä koulutus täydensi omaa osaamista. 
– Tällainen simulaatioharjoittelu on paras tapa oppia. 

Kun tekee itse tai seuraa muiden työskentelyä, asiat jäävät 
mieleen paremmin kuin luennolla. Tilanteet olisivat voi-
neet olla vaikeampiakin. Minua ei olisi haitannut, vaik-
ka jotakin olisi mennyt pieleen. Silloin en varmasti tois-
taisi samaa virhettä myöhemmin.

Pilottikoulutuksen käyneet ovat olleet pääosin tyyty-
väisiä koulutukseen. Koulutuksen käyvät kaikki Kuopion 
kotihoidossa työskentelevät hoitajat vuosien 2016–2018 
aikana..

lä. Voin katsoa myös hänen lääkelistan-
sa. Jos on jotain kerrottavaa omaisil-
le, heidän puhelinnumeronsa on aina 
saatavilla. 

– Toisaalta Hilkka-järjestelmä tuo 
tietyn paineen. Näen koko ajan, miten 
paljon töitä on jäljellä. Ne täytyy rutis-
taa ja tauotkin pitää ehtiä viettää. Hil-
kan kautta voi tulla myös lisätöitä päi-
vän aikana. 

Teknologian käyttöön ottaminen 
ei ole sujunut mutkitta. Toiminnan-
ohjausjärjestelmä, optimointiohjelma 
ja sähköinen ovenavausjärjestelmä ei-
vät aina toimi moitteetta. Koivisto ker-
too, että ensimmäisillä älypuhelimilla 
pystyi tekemään peruskirjaukset, mut-
ta sen ominaisuudet eivät riittäneet vaa-
tivampaan käyttöön.

– Nykyistä puhelinta pystyy käyttä-
mään tehokkaammin. Suurin osa mit-
taustuloksista kirjautuu suoraan Pega-
sos-ohjelmaan. 

Koiviston mielestä työ on muuttu-
nut vaativammaksi vuosi vuodelta.

– Kun aloitin työn kotihoidossa, 
suurin osa käynneistä oli sitä, että an-
noin lääkkeet ja autoin pesuissa. Silloin 
ei ollut yhtään vuodepotilasta. Nyky-
ään heitä on useita. 

Erilaisia hoitotoimenpiteitä pitää 
hallita laajasti. Kotihoidossa tehdään 

muun muassa kotidialyyseja, näytteen-
ottoja ja vaativia haavanhoitoja. 

– Kun työtehtäväkseni tuli ensim-
mäistä kertaa vaihtaa avannepussi, mi-
nulla ei ollut käsitystä, miten se teh-
dään. Ehkä olimme käyneet sen koulus-
sa nopeasti läpi. Soitin työkavereilleni 
kysyäkseni neuvoa, mutta vuorossa ei 
ollut ketään, joka olisi osannut auttaa.

Koivisto ei jäänyt neuvottomaksi, 
vaan hän etsi tietoa netistä ja katsoi You-
tube-videon avannepussin vaihtamisesta.

– Homma onnistui niiden avulla, ja 
asiakas oli tyytyväinen. 

OMA TUPA, OMA LUPA
Jyrki Koivisto korostaa sitä, että koto-
na pitää huomioida asiakkaan tavat pa-
remmin kuin sairaalassa. 

– Oma tupa, oma lupa. Sairaalassa on 
helpompi sanella, mitä tehdään seuraa-
vaksi. Kotona joutuu enemmän mietti-

mään, miten saa hommat onnistumaan. 
Haasteita työhön tuovat myös ko-

din tilat. 
– Kun vie kahden autettavan asiak-

kaan kuuden neliön vessaan, ergonomi-
nen työskentely on vaikeaa, vaikka sii-
hen aina pyritään. 

Koiviston mukaan hänen alueensa 
asiakkaat ovat pääosin leppoisia van-
huksia, mutta myöntää, että muistisai-
raiden kanssa tulee myös vaikeita tilan-
teita. Asiakas saattaa olla aggressiivinen, 
kun hän ei ymmärrä, mitä tapahtuu.

Koivisto tietää, että muilla alueilla 
Kuopiossa on paikkoja, jonne mennään 
vartijan kanssa. Hänen mielestään var-
tija on tarpeen, jos asiakkaan tiedetään 
olevan väkivaltainen.

– Meillä ei ole oikeuksia voiman-
käyttöön. Se ei kuulu työnkuvaamme. 
Voimankäyttö on vartijoiden, järjestyk-
senvalvojien ja poliisien hommaa. Suu-
tari pysyköön lestissään..

JYRKI KOIVISTO KOROSTAA SITÄ, ETTÄ 
KOTONA PITÄÄ HUOMIOIDA ASIAKKAAN 
TAVAT PAREMMIN KUIN SAIRAALASSA. 
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VANHUUDEN ARVOSTUKSESTA
Sirkka-Liisa Kivelä
yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

uulun eläkkeelle siirtyneiden viiden naisen keskus-
teluryhmään. Nuorin meistä on 68-vuotias, ja van-
hin täytti äskettäin 73 vuotta. Kokoonnumme kol-
me kertaa vuodessa toistemme kodeissa ja keskus-
telemme ajankohtaisista asioista. Helmikuussa pu-
huimme vanhenemisesta.

Olemme melko terveitä, toimintakykyisiä ja aktiivisia. 
Elämme vanhuuden nuoruutta. Yksi toimii vapaaehtoistyös-
sä auttaen yksinasuvia vanhuksia, toinen opiskelee espanjaa, 

kolmas ompelee pukua kurssilla, neljäs kuljettaa lap-
senlapsiaan harrastuksiin ja viides kirjoittaa 

elämänkertaansa. Toimintamme perus-
teella näyttää, että vanhenemme tyylik-

käästi ja ilman murheita. Näin ei kui-
tenkaan ole. Olemme huolissamme 
tulevista vuosistamme. 

Haluamme elää toimintakykyisi-
nä mahdollisimman kauan. Luemme 

ikääntyvien ja iäkkäiden terveyden ja 
toimintakyvyn edistämistä käsitteleviä 

artikkeleita ja käymme kuuntelemassa 
asiantuntijoiden luentoja. Yritämme 

elää ohjeiden mukaan.  Yksi meis-
tä huokaisi päivittäistä elämää 
koskevan keskustelumme yhtey- 
dessä: ”Aikani riittää huonosti 
kaiken sen toteuttamiseen, mitä 
tarvitaan toimintakykyni ylläpi-
tämiseksi. Aamulla terveellinen 
aamupala, sitten kävelylenkil-
le, uimaan tai kuntosalille, kii-
reellä espanjan tunnille, takai-

sin kotiin lounaalle, kuun-

telemaan musiikkia, seurustelemaan ystävien kanssa päiväkah-
villa, kohta laittamaan hyvää iltaruokaa, lukemaan päivän leh-
teä ja romaania, rauhoittumaan ennen nukkumista ja nukku-
maan.” Yhdessä nauroimme hänen kuvaukselleen. Olemmeko 
siirtäneet työelämän kiireen eläkeiän vuosiimme? Kolmannen 
iänhän pitäisi olla vapauden aika. Totesimme kiireen ja stressin 
nakertavan toimintakykyämme enemmän kuin nauttien toteu-
tettu terveyttä edistävä elämä. Eläkeikäinen saa olla rauhallinen 
ja pitää vapaapäiviä!

On meillä todellisempiakin huolen aiheita. Olemme van-
hempiemme ja sukulaistemme kautta nähneet vanhusten elä-
mää. Tiedämme sairauksien, toimintakyvyn heikkenemisen 
ja toisten avun tarpeen olevan todellisuutta vanhana. Suoma-
laiset eivät kuole sydäninfarkteihin seisovilta jaloiltaan, kuten 
neljä- tai viisikymmentä vuotta sitten. Muistin ja fyysisten ky-
kyjen heikkenemisestä johtuva avun tarpeen aika kestää useita 
vuosia, jopa vuosikymmenen tai pari. Toki osa elää hämmäs-
tyttävän toimintakykyisinä 90 vuoden ikään ja pitempään. 
Harva heistäkään kuolee ”saappaat jaloissa”. Hekin tarvitse-
vat toisten apua viimeisinä elinvuosinaan.

Ketkä hoitavat meitä muistimme ja toimintakykymme ra-
pistuessa? Emme usko, että saamme kattavan hoivan kaupun-
gin palveluina. Puoliso omaishoitajana olisi hyvä ratkaisu. 
Hänen toimintakykynsä heikkeneminen saattaa tulla esteek-
si. Lapsemme eivät liene kiinnostuneita omaishoitajuudesta.  
On varauduttava ostamaan yksityistä lisätukea. Kenelläkään 
meistä ei ole varaa vuosia kestäviin yksityisten palvelutalojen 
palveluihin. Joku suunnitteli myyvänsä asuntonsa, siirtyvän-
sä pieneen vuokra-asuntoon ja näin rahoittavansa avustajan 
kotiin kaupungin palveluiden lisäksi. Sitten totesimme, että 
eläke ja säästämämme varat ovat elämistämme varten. Me-
hän voimme yhdessä palkata yhden tai useamman lähihoita-
jan avuksemme!.

K
KOLMANNEN 
IÄN HUOLET

joonas väänänen



1  SUPER 1/2013 

JOKO LUET SÄHKÖISTÄ
SUPER-LEHTEÄ?

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

Ajankohtaisia kuvia lataamme 
Instagramiin osoitteeseen 

@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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IKÄIHMISTEN LÄÄKEHOITO 
ON LAITETTAVA KUNTOON

teksti ja henkilökuvat minna lyhty

Ikäihmisten monilääkityksessä on riskejä. Haittoja voi aiheuttaa 
myös alilääkitys. Jos kotihoidon asiakkaalle on määrätty vain  

kaksi lääkettä päivässä, se ei tarkoita, että lääkitys on kunnossa. 
Näin todettiin Lääkehoidon seminaarissa maaliskuussa.

eriatri Paula Viikarin mu-
kaan kotihoidon asiakkaan 
lääkelista ja dosetti eivät vält-
tämättä kerro totuutta, mi-
tä lääkkeitä asiakas oikeasti 
käyttää. 

– Ei riitä, että kysyy poti-
laalta, käytätkö tulehduskipulääkkeitä. 

On kysyttävä tarkemmin, esimerkiksi 
käytätkö Buranaa, Ibuxinia tai Prona-
xenia. Myös luontaistuotteiden käytös-
tä täytyy kysyä, sillä niillä voi olla yh-
teisvaikutuksia lääkkeiden kanssa. 

– Lisäksi pitää kysyä, käyttääkö po-
tilas vielä jotain muuta vaikkapa puoli-
son tai naapurin rouvan lääkkeitä. Poti-

lailla on taipumusta lainailla esimerkik-
si unilääkkeitä ja nitroja. 

Viikari muistuttaa myös, etteivät 
asiakkaat välttämättä käytä lääkkeitä 
ohjeiden mukaan. Kun huomataan, et-
tei lääkehoito tehoa, täytyy ensimmäi-
seksi varmistaa, onko asiakas edes käyt-
tänyt valmistetta.

– Potilaat lopettavat lääkityksen 
helposti. Tästä on myös medialla vas-
tuu. Esimerkiksi statiineista kerrotaan 
usein negatiivisesti. Jotkut lopettavat 
ne, vaikka niille olisi tarvetta. 

YLI VAI ALILÄÄKITYSTÄ
Paula Viikarin mukaan ennen uuden 
lääkkeen aloitusta täytyy punnita tark-
kaan hyödyt ja haitat.

– Aloitetun lääkkeen lopettaminen 
on vaikeaa, ainakin lääkärille. 

– Vanhuksen lääkitys aloitetaan 
usein neljäsosalla työikäisen annokses-
ta. Myöhemmin annostusta voidaan 
nostaa. Usein hoitoannos on puolet 

normaaliannoksesta. 
Mitä enemmän lääk-
keitä on käytössä, si-

tä suurempi riski on 
haitoille.

– Iäkkäät tun-
nistavat huonosti 

haittavaikutuksia. 
He ajattelevat epämääräisten oireiden 
kuuluvan ikääntymiseen.

Viikarin mukaan lääkityksen vä-
hentäminen ei ole kuitenkaan itseisar-
vo. Korkea ikä ei ole este lääkehoidolle. 
Esimerkiksi sepelvaltimotaudin, diabe-
teksen, osteoporoosin, depression ja ki-

G
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SADAT SUPERILAISET SEURASIVAT
LÄÄKEHOIDON SEMINAARIA

Lääkehoidon seminaari järjestettiin 15. maaliskuuta. 
Teemana oli Lääkitys vanhusten kotihoidossa - tur-
vaa vai tokkuraa? 

Kaikki superilaiset, jotka ovat ilmoittaneet työpai-
kakseen kotihoidon, kutsuttiin osallistumaan semi-
naariin verkon kautta. Osallistujia oli yhteensä yli 
700. 

Seminaarin järjesti SuPerin kanssa yhteistyössä 
DRA Consulting ja RAIsoft. Seminaari oli Lääkehoi-
don päivän tapahtuma.

katso, mitä muuta  
seminaarissa puhuttiin

tutustu lääkehoidon päivään

Lääkehoidon  
seminaarista  
poimittua

SuPerin puheenjohtaja Silja Paa-
vola korosti koulutettujen hoita-
jien merkitystä kotihoidossa. 

– Kotihoidossa hoitaja työs-
kentelee yksin. Siksi hänen pitää 
olla koulutettu. Hoitajalla pitää olla 
osaamista sairauksista, lääkehoi-
dosta, fysiologiasta ja anatomiasta. 

Paavola painotti myös henkilö-
kunnan pysyvyyttä.

– Kotihoidossa hoitajat eivät voi pyöriä kuin Stockmannin 
pyöröovissa. Jos hoitajat vaihtuvat jatkuvasti, asiakkaan voin-
nin muutokset jäävät huomaamatta. 

Sisäministeri Paula Risikko pai-
notti puheessaan lääkehoidon tur-
vallisuutta. 

– Lääkkeiden epätarkoituksen-
mukainen käyttö on ongelma. Alle 
puolet on sitoutunut lääkehoi-
toonsa ja käyttää lääkkeitä ohjei-
den mukaan. Neljäsosalla ikäihmi-
sistä on merkittävä lääkehaitta. 

Risikko uskoo, että ikäihmisten 
lääkehoidon ongelmat ovat ratkaistavissa. Hänen mukaansa 
järkevään lääkkeiden käyttöön päästään toimintatapoja muut-
tamalla ja yhteistyötä tekemällä.

– Päämääränä on, että potilas saa oikeat lääkkeet oikea-
aikaisesti, käyttää niitä tarkoituksenmukaisesti ja hyötyy 
niistä. Hyvin toteutetulla lääkehoidolla voidaan parantaa 
ikäihmisen toimintakykyä ja elämänlaatua. 

Helsingin kaupungin kotihoidon 
pääluottamusmies Annika Asla 
korosti lähihoitajan roolia lääke-
hoidon toteuttamisessa.

– Usein lähihoitaja on ainoa, 
joka käy asiakkaan luona. Lähihoi-
tajalla on oltava vankka tietämys 
eri sairauksista, jotta hän osaa 
seurata lääkehoidon toteutumista.

Farmaseutti Juha Airue kertoi 
RAIsoft Feenix Lääkeseulasta. Se 
on ohjelmisto, jonka avulla voi-
daan tunnistaa vanhusten lääke-
hoidon ongelmakohdat ja puut-
tua niihin.

– Lääkeseulan avulla nähdään, 
tarvitseeko asiakas kokonaisvaltai-
sen lääkityksen arvioinnin. Ohjel-
misto antaa tietoa munuaisten toimintakyvystä, päällekkäisestä 
lääkityksestä ja iäkkäille soveltumattomista lääkkeistä. 

vun hoidossa lääkityksestä 
on hyötyä.

Amerikkalaisessa tutki-
muksessa on todettu, että 
jos iäkkäällä on alle kah-
deksan lääkettä, häneltä 
todennäköisemmin puut-
tuu jokin lääke kuin että 
hänellä olisi käytössä sopi-
maton valmiste. 

KARIKKOJA 
LÄÄKEHOIDOSSA
Paula Viikari luettelee lää-
kehoidon karikoiksi vaih-
tuvat hoitajat ja lääkärit, 
ajanpuutteen ja reseptien 
uusimisen käytännöt. Ko-

tihoidon henkilökunnan pitää tuottaa tietoa ja lääkärin vaatia 
sitä, jotta lääkäri voi tehdä oikeat päätökset reseptejä uusies-
saan. Tärkeitä tietoja ovat muun muassa verenpaine, veren-
sokeri, paino, turvotukset, ihon kunto, vatsan toiminta, suun 
terveys, kipu, nukkuminen ja mielialan muutokset. 

Viikari suosittelee, että kotihoidon asiakkaan lääkitys arvioi- 
daan vähintään kerran vuodessa. Jos päävastuu hoidosta on 
omaisella, täytyy selvittää, onko hän kykenevä edelleen huo-
lehtimaan lääkityksestä. 

Viikarin mukaan iäkkään oireet ovat usein laimeita, mikä 
voi johtaa alireagointiin. Hänen mukaansa yleistilan laskua 
pidetään liian usein virtsatieinfektion aiheuttamana. 

– Vanhuksella virtsanäytteen leukosyytit ovat helposti yh-
dellä plussalla. Se ei kuitenkaan välttämättä ole oikea selitys 
oireille. Turhia antibioottikuureja täytyy välttää.

Lääkehoitoa vaikeuttaa myös asiakkaan hoitopaikan muut-
tuminen. Tieto lääkityksestä ei välttämättä mene uuteen hoi-
topaikkaan. 

– Siksi tiedonkulku on aina varmistettava. .

Paula Viikari
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teksti ja kuva minna seppä

Puhumaan rohkaiseminen on 
saattohoitajan tärkein tehtävä

Henkilökunta voi auttaa kuolevaa ja omaisia käsittelemään 
kipeitäkin asioita. Oppia siihen saa Terhokodin ja SuPerin 

saattohoito koulutuksesta.

aattohoito on hoitoa, jo-
ta annetaan kuoleman lä-
hestyessä: potilailla on en-
nustettavissa olevaa elin-
aikaa enintään muutamia 
kuukausia. Suomessa noin 

15 000 henkilöä tarvitsee vuosittain elä-
mänsä loppuvaiheeseen ajoittuvaa oi-

reenmukaista hoitoa. Taustalla on pa-
hanlaatuinen ja etenevä sairaus, kuten 
syöpä, ALS, sydämen, maksan tai mu-
nuaisten vajaatoiminta, dementia tai 
keuhkoahtaumatauti.

– Saattohoidon määritelmää on vii-
me vuosina laajennettu koskemaan 
myös vanhan ihmisen elämän päätty-

– Potilas pitää hoitaa niin hyvin, 
että hän kokee olevansa turvassa, 
Mirjasisko Anttonen ja Juha Hän-
ninen sanovat.

minen, ylihoitaja Mirjasisko Anttonen 
Terhokodista sanoo.

Saattohoidossa kuolema nähdään 
normaalina tapahtumana, joten tavoit-
teena ei ole pidentää eikä lyhentää poti-
laan elämää, vaan auttaa häntä elämään 
niin täyttä elämää kuin mahdollista. Li-
säksi tuetaan läheisiä.
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PERUSTANA KUMPPANUUS

Suomessa tarjotaan A- eli perustason saattohoitoa vanhainko-
deissa, palvelutaloissa ja terveyskeskusten vuodeosastoilla vä-
häoireisille, hitaasti eteneviä sairauksia sairastaville potilaille. 
B-tason saattohoitoa saavat nopeasti etenevää tai monioireis-
ta sairautta sairastavat keskussairaaloiden saattohoito-osastoil-
la tai kotisairaaloissa. C- eli vaativan erikoistason saattohoitoa 
saa yliopistosairaaloiden palliatiivisissa yksiköissä ja saattohoi-
tokodeissa, muun muassa Terhokodissa Helsingissä. 

Hyvälle saattohoidolle ominaisia ovat Hännisen mukaan 
suunnitelmallisuus ja terapeuttinen ote.

– Potilaskohtainen suunnitelma sisältää toisaalta lupauk-
set esimerkiksi käytettävästä lääkityksestä, toisaalta taas hoi-
don rajaukset, kuten pidättäytyminen potilaan elvyttämisestä.

– Saattohoidossa on lääkärin näkökulmasta myös paljon 
hoivatyön piirteitä. Oireisiin keskittymisen sijaan tarvitaan 
monialaista näkemystä.

Palliatiivinen hoito kuuluu lääkärikoulutuksen opetusohjel-
maan Tampereella ja Helsingissä, ja kuolevia osataankin Hän-
nisen mukaan hoitaa nykyisin paremmin kuin ennen. 

– Kehitettävää on usein esimerkiksi potilaan sosiaalisten ja 
psyykkisten ongelmien hoidossa.

MONIAMMATILLINEN OTE TÄRKEÄ
Saattohoito on moniammatillista tiimityötä, jossa tarvitaan 
niin lääkäreitä kuin hoitajiakin. Hoitotyössä tärkeintä on ih-
misen psyykkinen auttaminen.

– Potilas pitää hoitaa niin hyvin, että hän kokee olevansa 
turvassa. Lisäksi tuetaan mahdollisuuksien mukaan hoidetta-
van omatoimisuutta, liikkumista ja omista asioista päättämistä.

– Hoitajan tärkein tehtävä on kohdata kuoleva ja tukea per-
heen keskeistä avointa puhetta, Mirjasisko Anttonen sanoo. 

Kuolevan ja hänen lähipiirinsä tunnemaailmaa sävyttävät 
luopuminen ja suru. Kuolemaan liittyy monenlaisia tuntei-
ta, myös vihaa, katkeruutta, pettymystä, epätoivoa ja syylli-
syyttä. Potilas on kuitenkin ainut, joka joutuu kohtaamaan 
oman kuolemansa. 

– Vaikeistakin tunteista olisi hyvä pystyä puhumaan, sillä 
niiden panttaaminen vie voimavaroja. Perheen sisäisestä dy-
namiikasta riippuu, miten asioita kyetään jakamaan.

– Parhaimmillaan saattohoito on iloa siitä, että on saatu 
elää yhdessä. Se on myös tavallista elämää ja arkisten asioi-
den hoitamista. 

HOIDON LAATU JA SAATAVUUS VAIHTELEVAT
Juha Hännisen mukaan Suomessa on erittäin hyvää saattohoi-
toa tarjoavia yksiköitä, mutta ongelmana on hoidon tarjon-
nan epätasa-arvo: annettavan saattohoidon laatu ja saatavuus 
vaihtelevat niin alueellisesti kuin diagnoosiryhmittäinkin.

– Lääkäriliiton vuoden 2017 alussa tekemän kyselyn mu-
kaan saattohoidossa koetaan olevan puutteita hieman enem-
män Itä- ja Pohjois-Suomessa. Diagnoosiryhmittäin tarkas-
teltuna taas parannettavaa löytyy erityisesti muistisairaiden ja 
sydän- sekä keuhkopotilaiden hoidossa.

Hänninen pitää hyvänä kehityksenä 2010-luvulla pe-
rustettuja yliopistosairaaloiden palliatiivisia poliklinikoita. 
Esimerkiksi HUS on rakentanut alueelleen viime vuosina 

saatto hoito-organisaation.
– Saattohoidon puutteiden taustalla on usein moniamma-

tillisuuden väärin ymmärtäminen: aikaisemmin osa lääkäreis-
tä mielsi moniammatillisuuden lähinnä erikoislääkäreiden 
yhteistyöksi. Saattohoitoa on kuitenkin kehitettävä eri am-
mattiryhmien yhteisenä tiiminä.

Anttosen mukaan saattohoidon puutteita selittää osaltaan 
myös henkilökunnan haluttomuus kohdata kuolema.

– Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että hoitajat voivat kartel-
la kuolevan luo menemistä.

TERVETULOA KUOLEMAAN MEILLE 
Terhokoti on osallistunut saattohoidon kehittämiseen erilai-
sissa terveydenhuollon yksiköissä.

– Jos halutaan muutosta, on käytävä läpi ajatuskulku: 
Meille on uskottu hoitoon kuolevia ihmisiä. Mitä se vaatii?  
Lähtökohtana tulee olla, että potilaat ovat tervetulleita ja saa-
vat kuolla arvokkaasti, Mirjasisko Anttonen sanoo.

Sekä Anttonen että Hänninen korostavat koulutuksen tär-
keyttä. Lisäksi tarvitaan resursseja.

– Jos hoitaja työskentelee yksin yövuorossa 30 ihmisen 
osastolla, ei hän samaan aikaan voi toimia saattohoitopotilaan 
kanssakulkijana. Resursseja tarvitaan perustyön lisäksi työn-
ohjaukseen, Anttonen sanoo.

TERHOKOTI JA SUPER JAKAVAT TIETOA
Terhokoti ja SuPer toteuttavat lähihoitajille suunnatun saat-
tohoitokoulutuksen. Keväällä käynnistyneissä, päivän mittai-
sissa tietoiskuissa käydään läpi lähihoitajan roolia saattohoi-
dossa ja muun muassa kuolevan kohtaamista sekä oirehoi-
toa. Lisäksi SuPer-lehdessä julkaistaan koulutuksen teemo-
ja tukeva juttusarja.

– Näemme, että saattohoitoa tulee vahvistaa myös niissä 
yksiköissä, joissa lähihoitajat paljolti yksin vastaavat saatto-
hoidosta, Juha Hänninen toteaa.

Hyvä saattohoito edellyttää lääketieteellisen konsultaation 
ympärivuorokautista saatavuutta. 

– Erityisesti hoivakodeissa lääkäriä tai sairaanhoitajaa ei 
useinkaan ole yöaikaan tavoitettavissa. Tällöin ei ole tehtävissä 
muuta kuin lähettää oireileva ikääntynyt ihminen ambulanssil-
la päivystykseen, josta hän joko päätyy entistä väsyneempänä ta-
kaisin tai otetaan sisään akuuttisairaalaan. 

Eutanasiaa Hänninen pitää perusteltuna silloin, kun mi-
kään ei auta kuolevaa potilasta hänen kärsimyksissään, ja po-
tilas toistuvasti itse pyytää eutanasiaa.

– Pitäisi saada laki, joka takaa sekä erityistason saattohoi-
don tilanteissa, joissa ihminen pyytää eutanasiaa, että mah-
dollisuuden eutanasiaan silloin, kun muu ei riitä.

SAATTOHOITO ON MONI
AMMATILLISTA TIIMITYÖTÄ, JOSSA 

TARVITAAN NIIN LÄÄKÄREITÄ 
KUIN HOITAJIAKIN.
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aattohoidon toteuttaminen sairaalassa voi olla on-
gelmallista siksi, että sairaalalaitos on suuntautu-
nut aktiiviseen, elämään pidentävään ja paranta-
vaan hoitoon. Joskus katsotaan, että saattohoi-
toa ei tarvitse sellainen potilas, jolla ei ole kipu-
ja, vaikkakin hänellä olisi masennusta, sosiaalisia 

ongelmia ja eksistentiaalista hätää. Tässäkin kuoleman hoito 
nähdään rationaalisen lääketieteen näkökulmasta. Inhimil-
linen kärsimys harvoin noudattaa tieteen logiikkaa ja jää si-
ten huomaamatta, jos tarkastelukulma on väärä. Tutkimukset 
osoittavat toistuvasti, että suurinta kärsimystä aiheuttavat ek-
sistenssiin ja sosiaalisiin suhteisiin, hylätyksi tulemiseen ja ar-
vottomuuteen liittyvät seikat.

Kärsimyksen lievitys edellyttää sekä osaamista että resurs-
seja toteuttaa osaamista. Jos hoitoyksikkö osaa hoitaa, mut-
ta sillä ei ole aikaa tehdä sitä, ei lievitystä synny. Turvallisuus 
syntyy luottamuksesta ja hoitosuhteesta. Osaavakaan ihmi-
nen ei synnytä turvallisuutta, jos häntä ei tavoita. Eikä hoi-
tosuhdetta muodostu, ellei ole kontaktia. Arvostava käyttäy-
tyminen ja potilaan kuuleminen vaativat hoitavalta ihmiseltä 

SAATTOHOITO 1/3
Terhokodin artikkelisarja

Saattohoitoa – 
milloin, kenelle ja miksi

asennoitumista ja sitoutumista hoitosuhteeseen.
Mitä minä haluaisin omalta hoidoltani? Olisi mukava, jos 

voisin tavata ystävällisen ja turvallisen ammattihenkilön, jolle 
voisin kertoa huolistani ja ongelmistani. Minulla olisi sellai-
nen tunne, että vaikka hän onkin terveydenhuollon ammat-
tilainen, minun hyvinvointini kiinnostaa häntä. Toivoisin hä-
nen myös asennoituvan niin, että hän olisi valmis näkemään 
hieman vaivaa, jos sillä olisi merkitystä minun hyvinvoinnille-
ni. En kuitenkaan haluaisi olla riesa. Toivoisin voivani luottaa 
hänen ammattitaitoonsa ja arviointikykyynsä. Toivomassani 
hoidossa henkilö kuuntelisi mitä haluan ja olisi valmis jous-
tamaan pikemmin omista periaatteistaan kuin vaatisi minua 
luopumaan omistani.

Ymmärrykseni mukaan potilaan hoitopolku muodostuu 
siten, että arvioidaan mikä minua vaivaa. Sitten pohditaan, 
kuinka siihen voidaan vaikuttaa. Koko ajan pidetään silmät 
avoimina ja kuulostellaan, mikä minun oma tuntemukseni 
on. Kun arviot on tehty, minulle tarjotaan parasta mahdol-
lista hoitoa. Koko ajan joku henkilö tai taho on selkeästi il-
maisten vastuussa koko minun hoidostani ja hyvinvoinnis-
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tani. Kun hoitolinja tai paikka muut-
tuu, edeltävä yksikkö vastaa hoidostani, 
kunnes minut on saatettu hyvin infor-
moidun toisen hoitoyksikön huomaan 
–  joka taas kuuntelee minua ja suun-
nittelee parhaan mahdollisen hoidon ja 
pitää minuun hyvän kontaktin.

Kun kaikki hoito on annettu ja to-
detaan, että nyt kohta kuolet, hoitopol-
ku jatkuu sikäli samanlaisena, että jo-
ku kysyy, kertoo ja pitää kontaktin. En 
halua etenkään tässä vaiheessa joutua 
jäämään oman arviointini varaan vaan 
juuri nyt kaipaisin turvaa ja ylläpitoa.

Kun apua tarjotaan potilaan näkö-
kulmasta, häneltä kysytään, millaista 
apua tai tukea tarvitset. Samalla enna-
koidaan se, että tilanne etenee ja uusia 
ongelmia tulee esiin. Mahdollisen krii-
sin syntyä ennen on pyrittävä estämään 
se, tai vähintäänkin lieventämään sitä. 
Esimerkki huonosta saattohoidosta on 
keskittyminen jo syntyneisiin kriisi- tai 
ongelmatilanteisiin. Työterveyshuollos-
sa puhutaan varhaisesta puuttumisesta 
työkykyä uhkaaviin tilanteisiin. Saatto-
hoidossa se tarkoittaa sitä, ettei ole ole-
massa helppoja kuolemia, joissa ei tar-
vita apua ja vaikeita kuolemia joissa apu 
on paikallaan. Tällainen näkemys saat-
taa olla osa saattohoidon medikalisoin-
tia. Toisinaan törmää sellaiseen ajatte-
luun, että potilaalle ei tarvitse tarjota 
apua, jollei hänellä ole kipuja tai muita 
vaikeita oireita. 

Kuolema on tapahtuma, jota ei voi 
paeta. Se ei ole mielekäs elämän osa, 
vaan kuoleva kokee olevansa uhri, jo-
ka ei tule selviämään tulevasta koette-
lemuksesta eli kuolemasta. Kuolemalla 
ei ole myöskään kuolevalle ymmärret-
tävää tarkoitusta. Tämän ymmärtämi-
nen on saattohoidon perusta.

VANHUUS JA SAATTOHOITO
Usein ajatellaan, ettei vanha ihminen 
enää tarvitse saattohoitoa, koska elä-
mä on jo eletty. Vanhuksen kuuluukin 
kuolla. Kun itsekin vanhenee ja huo-

maa, että terveydenhuollossa painote-
taan nuoruutta ja työelämässä mukana 
oloa, vanheneminen alkaa tuntua entis-
tä ikävämmältä.

Vanhuustutkijat ovat viime aikoi-
na kiinnittäneet huomiota vanhuudes-
sa koettuihin merkityksiin elämässä ja 
siihen, miksi vanha ihminen haluaa 
kuolla. Kun saattohoidossa aletaan aset-
taa yläikärajoja, on hyvä muistaa, et-
tei kaikki vanhuudessa ja siihen liitty-
vässä kuolemassa ole ongelmatonta. Ei 
25-vuotiaan kuolema itsestään selvästi 
ole vaikeampi kuin 85-vuotiaan.

Olen tavannut iäkkäämpiä ihmisiä – 
jollainen alan olla itsekin – joille puo-
lison menetys voi olla sydäntä särke-
vä menetys 60 yhdessä eletyn vuoden 
jälkeen. Silti voidaan sanoa, ettei tilan-
teessa tarvita tukea, koska ”kuolema on 
normaali”. Siis iän perusteella?

Norjalaisessa vanhusten itsemurhan 
syitä selvittelevässä artikkelissa nähtiin 
merkittäviksi seikoiksi kokemus siitä, 
mitä elämä on, ihmisten käsitys itses-
tä ja käsitys kuolemasta. Kokemus elä-
mästä tarkoitti sitä, että elämä on elet-
ty ja loppu on taakkaa. Kaikki, millä oli 
merkitystä, oli hävinnyt. Vanhat ihmi-
set kokivat, ettei heillä enää ollut itse-
määräämisoikeutta ja he kokivat kuole-
man elämää paremmaksi vaihtoehdoksi.

Voitaneen sanoa, että ajatus psyko-
sosiaalisten ongelmien rajautumises-
ta nuorempiin ikäluokkiin on jossain 
määrin harhainen. Hyvän vanhojen ih-
misten saattohoidon järjestämien vaa-
tii yhtä lailla riittävää tukea menetys-
ten, kuoleman ja yksinäisyyden käsitte-
lyyn. Yhä useampi elää yli 85-vuotiaak-
si koko lailla pärjäävänä ja älyllisesti ja 
emotionaalisesti kompetenttina. Kun-
nes omalle kohdalle tai perheeseen tu-
lee uhka, joka järkyttää tasapainoa. Sel-
lainen voi olla oma, puolison tai aikui-
sen lapsen kuolemaan johtava sairaus.

SAATTOHOITOA LIIAN MYÖHÄÄN
Jos potilas kuolee samana tai seuraava-

na päivänä saattohoitoon tulon jälkeen, 
lähete on myöhässä. Kun kuolema on 
lisäksi vaikea, aikaa omaisten valmiste-
luun ja hankalan kuolemisen tavan lie-
vitykseen on liian vähän. 

Kuinka saattohoidon tulisi sitten al-
kaa? Kun on tiedossa, että kuolevalla 
ihmisellä on sairaus, joka useimmiten 
tulee aiheuttamaan viimeisten kuukau-
sien aikana suuria ongelmia, tulisi sii-
hen olla valmistautunut. Saattohoidon 
aloittaminen ei välttämättä tarkoita si-
tä, että potilas kuolee muutamassa vii-
kossa. Saattohoidossa ei ole ongelma, 
jos potilas saakin voimia ja toiminta-
kykyä lisää. Niin kuin usein käy, kun 
riittävä oirehoito ja koko perheen tuki 
aloitetaan varhain.

Osalla vaikeita sairauksia sairastavis-
ta ihmisistä on pelottavia ja merkittä-
västi elämistä heikentäviä oireita ja vai-
voja. Tällaisia ovat esimerkiksi hengi-
tysvaikeudet kuten ALS ja hengitystie-
syöpäpotilaat, kaikki kivut, psykososi-
aaliset ongelmat kuten pelot, ahdistus, 
paniikki, toimintakyvyn ja hahmotta-
misen vaikeudet kuten aivokasvaimet 
ja monet muut syöpiin tai muihin vai-
keisiin sairauksiin liittyvät oireet tai 
turvattomuus.

Kun tuen tarve havaitaan siinä vai-
heessa, missä ihmisen elinaikaa on al-
le viikko jäljellä, ollaan auttamatta liian 
myöhässä. Jokaisen kuolevan ihmisen ja 
hänen perheensä tulisi saada tarpeidensa 
mukaista apua. Kun puhutaan syöpähoi-
tojen aloittamisesta, kahden viikon koe-
palavastauksen odottaminen on potilaal-
le ja perheelle pelottavaa ja ahdistavaa ai-
kaa. Entä kun puhutaan omasta tai puo-
lison tai lapsen lähestyvästä kuolemas-
ta ja sen odottamisesta? Kuinka moni 
meistä ajattelee voivansa rauhassa odo-
tella omaa kuolemaansa. Kuinka vaikeaa 
onkaan vuosikymmeniä yhdessä eletyn 
elämän jälkeen odotella läheisensä kuo-
lemaa. Voisiko ajatella rauhassa katsele-
vansa oman lapsensa kuolemaa.

Hyvän ja tehokkaan sairauksiin suun-
tautuvan hoidon ei tulisi hidastaa tarvit-
tavan tuen ja oirelievityksen aloittamista. 
Joskus lääkäreiden, potilaiden tai läheis-
ten on vaikea luopua sairaalan tarjoa- 
masta tautikohtaisesta hoidosta. Toisi-
naan se tarkoittaa raskaiden ja teholtaan 
vähäisten hoitojen jatkamista potilaan 
elämänlaadun kustannuksella..

juha hänninen
ylilääkäri terhokoti

TURVALLISUUS SYNTYY LUOTTAMUKSESTA 
JA HOITOSUHTEESTA. OSAAVAKAAN 

IHMINEN EI SYNNYTÄ TURVALLISUUTTA, 
JOS HÄNTÄ EI TAVOITA.
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SUPERLEHTI KIINNOSTAA
teksti leena lindroos

Superilaiset ovat tyytyväisiä liiton 
jäsenlehteen. Sekä SuPer-lehden 
ulkoasu että sisältö ovat kehit-
tyneet yhä parempaan suuntaan 
ja lehti pitää lukijansa hyvin ajan 
tasalla hoitoalan muutoksissa. 
Tammikuun numerosta tehdyssä 
lukijatutkimuksessa selviää myös, 
että 95 prosenttia vastanneista 
lukee lehtensä mieluiten printtinä.

SuPer-lehti koetaan tärkeänä jäsenyy-
teen kuuluvana etuna. 84 prosenttia 
Taloustutkimuksen numerosta 1/2017 
tekemään tutkimukseen vastanneista 
pitää SuPer-lehteä hyödyllisenä. Tyy-
tyväisyys niin lehden ulkoasuun, sisäl-
töön kuin kuvitukseenkin on kasvanut 
edelliseen, vuonna 2014 tehtyyn tutki-
mukseen verrattuna. Myös kansi ja leh-

den aihevalinnat saavat kiitosta. Valta-
osa vastaajista toteaa lähes kaikkia ai-
healueita käsitellyn lehdessä sopivasti. 
Etenkin lehden kyky pitää lukijat ajan 
tasalla hoitoalan muutoksissa on lisään-
tynyt. Kun kysyttiin, mistä aihepiireistä 
halutaan nykyistä enemmän tietoa, kär-
keen nousevat sairaudet ja niiden hoito, 
työhyvinvointi, hoitotiede ja asiantun-
tijahaastattelut. 

Vastanneista jäsenistä 78 prosenttia 
lukee lehteä ja lähes kaikki ainakin selaa-
vat sitä. Lukuaika on korkea, keskimää-
rin 47 minuuttia. SuPerin viestintäkana-
vista painettu lehti nousee listan kärkeen 
91 prosentin kannatuksella. Liiton verk-
kosivusto saa 71 prosentin kannatuksen 
ja kolmanneksi tärkein kanava on jäsen-
kalenteri 70 prosentin osuudella. Print-
tilehteä arvostetaan. Sen sijaan videoin, 
kuvin ja linkein rikastettu näköisversio 

verkossa ei ole tavoittanut jäseniä: peräti  
77 prosenttia vastanneista ei ole tutustu-
nut lehteen verkossa lainkaan.

Mielikuva SuPer-lehdestä on erit-
täin myönteinen ja tutkimuksen mu-
kaan myös liiton julkisuuskuva väes-
tön keskuudessa on aiempaa parempi. 
Tätä mieltä ovat etenkin alle 25-vuo-
tiaat ja aktiivijäsenet. Sosiaalisen me-
dian yhteisöistä suosituin lukijatutki-
mukseen vastanneiden keskuudessa on 
WhatsApp, jota käyttää 76 prosenttia. 
Facebookia seuraa 71 prosenttia ja You-
Tubea 68 prosenttia..

super-lehden lukijatutkimus 
toteutettiin sähköpostikyselynä. 

vastaajista 95 prosenttia oli naisia 
ja 92 prosenttia työelämässä. 

yleisin ammattinimike vastaajien 
keskuudessa oli lähihoitaja. ammatti-

osastossa aktiivijäsenenä toimivia 
vastaajista oli 28 prosenttia.

TYYTYVÄISYYS SUPERLEHDEN SISÄLTÖÖN, ULKOASUUN, KUVITUKSEEN JA KANTEEN 2014 JA 2017

Erittäin  
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Melko 
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Melko
tyytymätön
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VILLIVIHANNEKSET 3/5
teksti Maarit Mäkinen

Poimulehteä, englanniksi lady’s mantle, 
kutsu taan nuoruudenyrtiksi ja naisen par-
haaksi ystäväksi. Eikä syyttä.

P

Poimulehti 

vinkki: Suloisen teesekoituksen saat kuivatuista 
maitohorsman kukista, puna-apilan kukista sekä 
poimulehden kukista ja lehdistä.

tiesitkö? Poimulehdet erittävät lehtiensä pinnal-
le juuripaineen avulla vesipisaroita, joilla ajateltiin 
olevan olevan myyttisiä voimia. Nimi Alchemilla 
Vulgaris viittaakin alkemiaan. Keskiajalla alkemistit 
arvelivat, että neste saattaisi olla kaivattu quinta 
essentia, viides elementti, itse elämänvoima, joka 
nuorruttaa ja parantaa sairauksia.

oimulehti on helppo tunnistaa poimuisista, pi-
parkakkumaisista lehdistään, joiden sylissä ki-
maltaa usein pisaroita. Kukat ovat pikkuruiset ja 
kellanvihertävät.

Poimulehdet lisääntyvät apomiktisesti eli siitos-
katoisesti, minkä takia niistä on kehittynyt useita 

hiukan toisistaan eroavia lajeja. Suomessa kasvaakin noin 25–
30 poimulehtilajia. Lajikirjon vuoksi lehtiä kannattaa maistel-
la jo niitä kerätessä, sillä eri lajien maut vaihtelevat.

Poimulehti sisältää ainesosia, joilla on sekä supistava että 
kiinteyttävä vaikutus. Sitä voidaan käyttää sekä sisäisesti että 
ulkoisesti. Poimulehtiteen on sanottu rauhoittavan mahavai-
voja, naistenvaivojen kouristeluja, vuotoja sekä pms-oireita.

ravintoarvo. Monikaan ei tiedä, että poimulehdessä on neljä 
kertaa enemmän c-vitamiinia kuin appelsiinissa. Lisäksi se si-
sältää eteerisiä öljyjä, parkkiaineita, flavonoideja, tanniineja, fe-
noleita, saponiineja sekä salisyylihappoa, minkä vuoksi sen sa-
notaan olevan haavoja parantava ja tulehduksia hillitsevä kasvi.  

käyttö. Lehtiä voi kuivata ja nopeasti kiehautettuja lehtiä pa-
kastaa. Koko kasvista voi tehdä teetä. Nuoria lehtiä voi käyt-
tää silputtuna salaattiin. Vanhempia lehtiä voi käyttää lähes 
kaikkeen ruuanlaittoon, leivontaan, smoothieen sekä maus-
teena. Lehdistä voi tehdä viherjauhetta ja kasvisliemen poh-
jan. Lehtiä voi laittaa myös oliiviöljyyn, etikkaan, mehuihin ja 
viiniin. Kasvin kauniit kukat käyvät koristeiksi salaatteihin ja 
leivonnaisiin. Kasvista voi valmistaa öljyä ja tinktuuraa iholle 
ja limakalvoille. Kasvilla voi myös värjätä lankoja.

hiostaminen teeksi. Kokeile hiostaa poimulehteä teeksi. Hi-
ostettaessa syntyy uusia maku- ja väriaineita. Menetelmä sopii 

hyvin monille kasveille, kuten vadelman ja ahomansikan leh-
dille. Hiostamisessa puhtaiden, kuivien lehtien annetaan na-
histua muutama tunti huoneenlämmössä. Lehdet murskataan 
puristamalla niitä kaulimella tai kämmenten välissä voimak-
kaasti pyöritellen niin kauan, että soluneste kostuttaa lehdet 
tasaisesti. Sitten lehdet pannaan palleroina lasipurkkiin väljäs-
ti. Purkki suljetaan löysästi niin, ettei happi lopu. 

Purkki pannaan lämpimään paikkaan kuten aurinkoiselle 
ikkunalaudalle, lämpöpatterin päälle tai saunaan 40–50 as-
teeseen – tai hyötykasvikuivuriin 35 asteeseen. Se suojataan 
mustalla muovilla tai paperilla. Hiostusta jatketaan, kunnes 
lehdet ovat muuttuneet ruskehtaviksi. Aikaa menee tunnista 
vuorokauteen. Kun lehdet ovat riittävästi hiostuneet eli rus-
keita, lehtipalloset avataan ja levitetään ilmavasti kuivumaan. 
Kuivat ainekset pakataan lasi- tai peltipurkkeihin. Tee valmis-
tetaan hauduttamalla teelusikallinen lehtiä per kuppi 95-as-
teisessa vedessä 5–10 minuutin ajan.

varo. Liiallinen määrä lehtiä ravinnossa voi aiheuttaa um-
metusta..
lisätietoa:

sinikka piippo. kasvien salaiset voimat. helmi kustannus 2008

sinikka piippo: villivihannekset. minerva kustannus oy 2016

www.luontoportti.com
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Koulutuspäivien yhteydessä järjestetyssä 
vuosikokouksessa valittiin yhdistyksen hal-
litus. Takana vasemmalta Jarna Haverinen, 
Toini Koistinen ja Pirkko Salminen. Edessä 
Teija Vänni, puheenjohtaja Johanna Niemi-
Raittinen, Jaana Halsas ja Maili Hernetkos-
ki. Kuvasta puuttuu varajäseneksi valittu 
kunniajäsen Anja Törmä.

Koulutuspäiviltä vastauksia
vastaanottotyön haasteisiin
teksti ja kuvat marjo sajantola

Muutoksen tuulissa on jatkuvasti päivitettä-
vä osaamista ja huolehdittava myös omasta 
työhyvinvoinnista. Koulutuspäiviltä saa tähän 
tietoa ja kollegiaalista tukea. Taas jaksaa. 

Vastaanottohoitajat ja osastonsihteerit -yhdistyksen koulutus-
päivät järjestettiin tänä vuonna Hotelli Rosendahlissa Tam-
pereella. Liki sata vastaanottotyön ammattilaista kokoontui 
kuulemaan monipuolista luentotarjontaa, tutustumaan kol-
legoihin ja nauttimaan mukavasta yhdessäolosta. 

Yhdistyksen puheenjohtaja Johanna Niemi-Raittinen ker-
too, että tilaisuus oli suunniteltu entiseen tapaan aikaisem-
milta koulutuspäiviltä saatujen palautteiden ja toivomusten 

pohjalta. Ohjelmassa oli suoraan vastaanottotyöhön liittyvän 
koulutuksen lisäksi myös luentoja, jotka koskivat omaa ja työ-
yhteisön hyvinvointia.

– Työhömme liittyviä ajankohtaisia asioita käsitellään joka 
vuosi. Tänä vuonna digitalisaatio jäi pois, koska viime vuon-
na sitä käsiteltiin perin pohjin. Yhdistyksen hallitus suunnit-
telee päivien ohjelman, etsii luennoitsijat ja hoitaa käytän-
nön järjestelyt. 

RAJAT YLITTÄVÄ TERVEYDENHUOLTO
Kelan suunnittelija Reetta Kyyrö selvitti rajat ylittävästä ter-
veydenhuollosta vastaanottotyössä huomioitavia asioita. Ra-
jat ylittävästä terveydenhuollosta on kyse, kun henkilö tar-
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täältä vastaanottohoitajat ja 
osastonsihteerit ry:n sivuille

Tampereen YTHS:n työntekijät Merita Toivonen ja Eeva Hie-
tala ottivat eturivin paikan.

Jyväskylän Mehiläisen palveluksessa olevat työkaverit, Tai-
ju Lahtinen ja Ulla Pekkala, tutustuivat koulutuspäivillä niin 
ikään jyväskyläläiseen, mutta Työterveys ry:ssä työskentele-
vään, Leila Luhankoon, joka on kuvassa keskellä.

Riikka Hurnanen ja Jenni Määttänen ovat työkavereita Acu-
tassa ja ystäviä muutenkin. Nyt oli jo kolmas kerta, kun 
kaverukset pääsivät yhdessä tähän täydennyskoulutukseen. 
– Jotenkin nämä asiat tietää, mutta vasta, kun joku sanoo
ääneen, saa oivalluksia. Erittäin luonnikkaita puhujia on ollut.

vitsee terveydenhuoltopalveluita muualta kuin asuinmaastaan 
tai asuinmaa ei ole vastuussa täällä annetun terveydenhuolto-
palvelun kustannuksista. 

Vastaanottotyöhön kuuluu muun muassa tietää, millai-
siin palveluihin asiakas on oikeutettu ja miten hoidosta las-
kutetaan. Tähän vaikuttavat lukuisat asiat kuten asiakkaan 
kotikunta, myös kotikunnattomuus, kansalaisuus, työsuhde, 
mahdollinen omatoiminen hoitoon hakeutuminen sekä mat-
ka- ja sairausvakuutukset.

Esimerkiksi EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä vakuutetulla 
on oikeus saada lääketieteellisesti välttämätöntä sairaanhoitoa 
tilapäisen Suomessa oleskelun aikana. Asiakas osoittaa oikeu-
den tähän eurooppalaisella sairaanhoitokortilla, EHIC-kor-
tilla. Sen puuttuessa asiakas tai Kela pyytää lähtömaasta kor-
tin korvaavan todistuksen.

Kyyrö muistutti, että EHIC-kortti voi olla painettu myös 
kansallisen sairaanhoitokortin kääntöpuolelle, joten se on 
syytä aina tarkistaa.

KOHTAAMISEN MONTA PUOLTA
Yhteiskunnan nopeassa muutoksessa tarvitaan monenlaisia 
voimavaroja etenkin asiakaspalvelutyössä. Turvallisuuskoor-
dinaattori Riku Onttonen luennoi aggressiivisen asiakkaan 
kohtaamisesta. Hän painotti ennakoivan ajattelun tärkeyttä 
työturvallisuuskulttuurin parantamisessa. Mahdollisiin vaa-
ratilanteisiin työympäristö-, työyhteisö- ja yksilötasolla pitää 
olla varautunut ja tietää, miten niissä toimitaan.

Vuorovaikutustaitojen merkitystä käsittelivät myös kou-
luttaja Markku Silvennoinen ja työyhteisövalmentaja Hel-
ka Pirinen. Silvennoinen toi esiin esimiehen ja alaisen onnis-
tuneen yhteistyön merkityksen. Pirinen pureutui työn drai-
viin ja sen saavuttamiseen kollegiaalisen vuorovaikutuksen 
voimin.

Erittäin koskettavan puheenvuoron mielenterveysasiak-
kaan kohtaamisesta piti tunnettu radiotoimittaja ja kansan-
edustajanakin toiminut Pertti Salovaara. Mielenterveydenkes-
kusliitto valitsi hänet vuonna 2015 Hyvän mielen lähettilääk-
si. Tunnustus annetaan kiitoksena hyvän mielen levittämi-
sestä ja aktiivisuudesta ottaa esille mielenterveyskysymyksiä. 

Salovaara kertoi yleisölle avoimesti sairautensa puhkeami-
sesta, oikean lääkityksen löytämisen vaikeuksista ja sairaalahoi-
toa vaativista jaksoista. Kaksisuuntaiseen mielialahäiriöön sai-
rastutaan useimmiten jo nuorena, mutta Salovaaralla se puhkesi 
stressaavassa elämänvaiheessa kansanedustajakautena. 

Masennuksen ja hyperaktiivisuuden kanssa kamppaillut 
mies joutui kärsimään kohtaamiensa ihmisten ymmärtämät-
tömyydestä. Hän sai kuulla olotilansa ja tuntemustensa vä-
hättelyä lääkäriltä ja monenlaisia hyvää tarkoittavia ehdotuk-
sia ystäviltä. Vinkki viiden kilometrin lenkistä ei oikein toi-
mi silloin, kun ihminen ei jaksa edes sitoa tossunnauhojaan.

Hän on hyväksynyt täysin sen, että joutuu syömään lopun 
ikäänsä lääkkeitä.

– Lääkkeet ennallistavat minut sellaiseksi, joka olin ennen
sairastumista. Eivät täysin, mutta 95-prosenttisesti. Elämä on 
mahtavaa. Täällä on hieno olla!.

https://www.superliitto.fi/ammattiosastot/svo/
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VAMMAISTYÖHÖN HALUTAAN 
ENEMMÄN MIEHIÄ

Viime vuoden aktori Olli Numminen ja tämän vuoden mentori Paula Raikas näkevät, että Rimentori on toimiva projekti. 

teksti ja kuvat marjo sajantola

Rinnekoti-Säätiön Rimentori-projekti antaa työttömille mahdollisuu-
den osallistua mentorin ohjauksessa vammaistyöhön. Etenkin mies-
ten toivotaan kiinnostuvan alasta. Menetelmä on tuottanut tulosta,  

ja tämän vuoden alussa aloitti jo kolmas aktori-mentori-ryhmä.

lli Nummisella on takanaan 
niin opintoja kuin pitkä ura-
kin kaupan ja logistiikan sek-
toreilla. Sitten työttömyys 
osui omalle kohdalle. Vaikka 
hänellä oli hyvin vähän tietoa 

kehitysvammaisista, hän ei epäröinyt 
viime vuonna hakea mukaan Rimen-
tori-ohjelmaan.

– Minulla ei ollut mielikuvaa siitä, 

mitä työ olisi. Kuitenkin minulla oli jo-
tain tiedostamattomia tavoitteita, sil-
lä halusin todella päästä koulutukseen, 
mutta tiesin, että niin halusivat monet 
muutkin.

Koulutus alkoi kolmen viikon luen- 
tojaksolla, jossa käsiteltiin sosiaali- ja 
terveysalan lainsäädäntöä, kehitysvam-
maisuutta, arjen kuntoutuksen perus-
teita, työhyvinvointia ja hoiva-alan 

avustamista. Tämän jälkeen aktorit ta-
pasivat mentorinsa ja viiden viikon käy-
tännön työskentelyjakso alkoi.

Haastattelussa oli jo selvitetty ha-
kijan taitoja ja vahvuuksia sekä mah-
dollisia toiveita harjoittelun sisällöstä. 
Olli aloitti harjoittelujakson Lakistos-
sa, jossa hän osallistui vapaa-ajan toi-
mintaan.

– Järjestimme erilaisille ryhmil-

O
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hankkeesta lisää täällä

Projektivastaava Henna-Marita Kallio painottaa aktoriksi 
hakijoille alan vaativuutta ja sitä, että projektiin halutaan 
aidosti työstä kiinnostuneita.

le monenlaisia tapahtumia, disko-
ja ja muita mukavia juttuja. Pääsin 
käymään myös Alakumpu-nimises-
sä asumisyksikössä, jossa musiikkite-
rapeutin johdolla järjestimme laulu-
tuokioita vaikeasti kehitysvammaisil-
le asukkaille.

Ollin mukaan alakumpulalaisten 
kohtaaminen oli tietyllä tavalla haasta-
vaa, mutta hän tunsi saaneensa kontak-
tin ainakin joihinkin asukkaisiin. 

Vammaisten parissa työskennelles-
sään hän kokee kehittyneensä, sillä työ 
on nostanut monenlaisia tunteita ja 
muistoja esiin. 

– Hoputtaminen ja kiirehtiminen 
on minulta jäänyt pois. Se on minusta 
hieno asia, että olen saanut malttia, en-
kä hermostu vähästä.

Olli toivoi jo projektin aikana työl-
listyvänsä alalle. Hän kävi projektin jäl-
keen työhaastattelussa, ja vaikka hän ei 
sitä paikkaa saanutkaan, häntä pyydet-
tiin viime vuoden elokuussa määräai-
kaiseksi tuntityöläiseksi avustaviin teh-
täviin päivätoimintayksikköön.

– Kerran töitä tehdessäni puhuin ää-
neen, että pitäisiköhän alkaa opiskella, 
ja esimieheni kuuli sen. Hän kehotti 
minua miettimään ihan oikeasti. Aloi-
tin lähihoitajaopinnot oppisopimuksel-
la vuoden vaihteessa. Kaikki eteni to-
si nopsaan, mutta olen jo viisikymppi-
nen, joten kiiruhtaminen on hyvä asia, 
hän vitsailee.

PAULA RYHTYI 
MENTORIKSI MIELELLÄÄN
Ohjaaja Paula Raikas ryhtyi mielellään 
tämän vuoden tammikuussa aloitta-
neen ryhmän mentoriksi. Lisätyöstä ei 
makseta korvauksia, mutta ohjaajan on 
oltava aidosti kiinnostunut tehtävästä. 
Mentorit perehdytetään tehtävään. 

Paula työskentelee miesten yksikös-
sä, jonka asukkailla on monenlaista ke-
hitysvammaisuutta, autismia ja mo-
nivammaisuutta ja jotkut heistä ovat 
myös haastavasti käyttäytyviä. Toiset 
asukkaat puhuvat tai kommunikoivat 
muuten, toiset eivät lainkaan. 

Paula sai ohjattavakseen ulkomaa-
laistaustaisen aktorin, jolla oli jonkin 
verran kotimaassa hankittua kokemus-
ta vanhustyöstä ja kotihoidosta. 

– Nyt aktorimme on jo ehtinyt näh-
dä kaiken mahdollisen. Hänellä ei ol-
lut kokemusta kehitysvammaisista ei-
kä haastavista asiakkaista, joten al-
kuun hän taisi vähän säikähtää. Kui-
tenkin hän otti nopeasti itsekin kon-
taktia asukkaisiin.

Paula pitää tärkeänä sitä, että hän 
kertoo koko ajan aktorille, mitä hän te-
kee ja miksi, kuten ohjaisi lähihoita-
jaopiskelijaakin. Vastaavasti kaikki vä-
hänkin poikkeavat tilanteet käsitellään 
saman tien. Aktori voi kysyä kaikesta, 
mikä häntä hämmentää.

– Tykkään työstäni ja pidän myös 
ohjaamisesta. Vaikka aktorilta ei voi 
vaatia niin paljon kuin tietotaustaa 
omaavalta opiskelijalta, hän on koko 
ajan mukana apukätenä. Aktorit ovat 
kiinnostuneita kaikesta muustakin kuin 
juuri käsillä olevista töistä. Tässä on it-
sekin oltava tiedoissa tarkkana..

Motivaatio on tärkein vaatimus
Rinnekodin Rimentori mentorointiohjelman projektivastaa- 
va Henna-Marita Kallio kertoo, että projektin tavoitteena on 
tarjota sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneille työttömänä 
oleville miehille mahdollisuutta tutustua erityisesti kehitys-
vammatyöhön. Vaikka pääkohderyhmänä ovat miehet, myös 
naiset voivat hakea ohjelmaan. Projektia rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto.

– Tämä on lähtenyt säätiön tarpeista, mutta on myös mies-
ten tasa-arvoa edistävä projekti. Sukupuolten välisen tasa-ar-
von vuoksi aktoreiksi valituista 70 prosenttia on miehiä.

Projektivastaava painottaa sitä, että mukaan haluavan on 
oltava erittäin motivoitunut. Valinnat tehdään haastattelui-
den kautta, ja hakijoita on ollut enemmän kuin voidaan ot-
taa. Kolmanteen ryhmään haastateltiin 28 ehdokasta, joista 
valittiin ohjelmaan 12. 

– Aktoreiden ikäjakauma on 23:sta 53 vuoteen. Tämän 
ohjelman suorittaneita on palkattu määräaikaisiksi ja tunti-
työntekijöiksi avustaviin tehtäviin. 

– 10 ja ehkä useampikin on hakeutunut tai hakeutumassa 
lähihoitajaopintoihin tai muihin sosiaali- ja terveysalan opin-
toihin. Yksi heistä on aloittanut sairaanhoitajaopinnot. Oh-
jelma voi toimia parhaimmillaan niinkin, että elämälle löy-
tyy suunta ja tavoite.

Henna-Marita Kallion mukaan projektin tavoitteena on 
myös mentorointimallin kehittäminen ja laajempi hyödyn-
täminen työllistämiskeinona. Mentorikoulutuksessa ohjaajat 
oppivat muun muassa työttömyyden vaikutuksesta ihmismie-
leen ja pohtivat myös sitä, miten ihmisten piilevät voimava-

rat saataisiin käyttöön. 
– Rinnekodin asukkaat ovat hyvin erilaisia, joten he tarvit-

sevat myös monenlaisia ihmisiä avukseen..

https://www.rinnekoti.fi/ajankohtaista/artikkeli/mies-hae-mukaan-kehitysvammatyohon-valmentavaan-rimentori-ryhmaan.html
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HYVÄ HOITAJA
Millainen hän on?

Hoitajan on oltava  
oma-aloitteinen
Helmikuussa pyöreät 80 vuotta täyttänyt Marjatta Ylinen on 
kohdannut elämänsä aikana lukuisia hoitajia. Hänellä on mo-
nesta hyvää sanottavaa, joistakin vähemmän hyvää. Haastat-
teluhetkellä hän oli potilaana Hyvinkään sairaalan plastiikka-
kirurgian vuodeosastolla.

– Minulle tehdään ihonsiirto ja lääkärin mukaan noin kol-
men viikon päästä olisin kotikuntoinen. Minulla on paljon ko-
kemusta hoitajista, mutta en oikein osaa määritellä, millai-
nen on hyvä hoitaja.

Mistä kokemus on karttunut?
Minulla on MS-tauti. Henkilökohtaisen avustajan lisäksi 

saan apua arjessa selviytymiseen kotihoidosta. Hoitajat käy-
vät luonani neljä kertaa vuorokaudessa.

Millainen toivoisitte hoitajan olevan?
Henkilö, joka ottaa huomioon kaikki asiat, eikä potilaan 

tarvitse hänelle rautalangasta vääntää ihan kaikkea sitä, mitä 
pitäisi tehdä. Kotihoidossa olen joskus joutunut vääntämään.

Suositteletteko nuorille ammattia hoito-
alalta?

Kyllä. Sellaiselle, joka on oma-aloittei-
nen.

Miksi hoitoala olisi hyvä ala?
Koska hoitoalalla on työtä sekä miehille 

että naisille. Kotihoidossakin on neljä mies-
tä. Se on todella tarpeen. On myös mies-
hoitajia, jotka ovat vasta aikuisena opiskel-
leet alalle.

Vierastatteko mieshoitajia?
En enää. Alkuun minusta tuntui vä-

hän oudolta olla miehen hoidettava-
na.

Ovatko nämä miehet olleet päte-
viä hoitajia?

Kyllä. Kotihoidon mukana oli sel-
lainen opiskelijakin, enkä tiennyt, 
että hän oli opiskelija. Kysyin seu-

raavana päivänä, että kuka se 
kolmas hoitaja oli ja kehuin, et-
tä olipa ripeä työssään..
hyvinkään sairaalan kirurgian 
vuodeosastolla on 65 potilas-
paikkaa. osastolla hoidetaan 
gastroenterologian, urologian, 
korva- nenä- ja kurkkutautien, 
ortopedian ja plastiikkakirurgian 
erikoisalojen potilaita.

teksti ja kuva  
marjo sajantola
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LUE MYÖS NÄMÄ
Palasia sieltä täältä

huhtikuu

Vertailu

58 prosenttia 

65–70-vuotiaista

käy hammaslääkärillä 

vähintään kerran 

vuodessa. 

25–34-vuotiailla 

luku on 

29 prosenttia.

 yle.fi 3.3. 2017

puolalainen europarlamen-
taarikko janusz korwin-mikke

Pelaaminen on hyväksi aivoille

terveystalo

Tietokonepelaamisella on hyviä vaiku-
tuksia muistin toimintaan ja reaktiono-
peuteen, kertoo tuore suomalainen väi-

”Totta kai naisten on  
ansaittava vähemmän 
kuin miesten. He ovat 
heikompia, pienempiä ja 
vähemmän älykkäitä.”

töstutkimus.
Pelaaminen saattaa olla joidenkin ai-

vojen tietojenkäsittelykykyjen kannal-
ta jopa hyödyllistä. Se on vaativaa aivo- 
treeniä. Mitä enemmän nuoret pelasi-
vat, sitä paremmin he suoriutuivat työ-
muistitehtävistä, reaktioajat olivat no-
peammat ja he pystyivät helpommin 
vaihtamaan tarkkaavaisuutta näöstä 
kuuloon ja toisinpäin.

Jos pelaaminen menee ongelmape-
laamisen puolelle, sillä ei ole enää suo-
tuisia vaikutuksia.

Mona Moisala väitteli aiheesta maa-
liskuussa..

Unipussi / yöpuku - Äitiyspakkaus 2017 - kela.fi

http://www.kela.fi/aitiyspakkaus-2017/-/blogs/unipussi-yopuku[21.3.2017 9:22:32]
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 Edellinen Seuraava 

Unipussi / yöpuku
Valkoisella pohjalla sinisiä pilviä. Unipussin
alalaidassa on nepparilista, jonka avulla vaipan
vaihto sujuu helpommin, sillä vaatetta ei
tarvitse riisua kokonaan.

   

Koko: 62–68 cm.
Materiaali: 95 % puuvilla, 5 % elastaani.

Kaikki tuotteet

Vuodelaatikko Ulkohaalari /
makuupussi

Lämpötöppöset
ja rukkaset
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Unipussi tuli äitiyspakkaukseen
80 vuotta täyttävän äitiyspakkauksen 
tämän vuoden uutuustuotteet ovat uni-
pussi ja collegehaalari.

Kuvassa olevan unipussi-yöpuvun 
alalaidassa on nepparilista, jonka avul-
la vaipan vaihto sujuu helpommin, sil-
lä vaatetta ei tarvitse riisua kokonaan.

Toinen uutuustuote on kevyt, ve-
toketjullinen collegehaalari, jossa on 
hauska eläinkuosi.

Asiakkaiden toiveiden perusteel-
la pakkaukseen on lisäksi otettu entis-
tä enemmän käytännöllisiä puolipot-
kuhousuja potkupukujen sijaan. Vaat-
teissa on paljon pirteitä kuoseja, mut-
ta myös neutraaleja ja helposti yhdis-
teltäviä värejä. 

Vuoden 2017 äitiyspakkauksessa on 
yhteensä 53 tuotetta..

Oulu antaa ilmaiset liukuesteet
75 vuotta täyttäneiden oululaisten pi-
täisi pysyä pystyssä ensi syksyn liukkail-
la keleillä, sillä Oulun kaupunki tarjoaa 

75 vuotta täyttäneille kuntalaisilleen 
maksuttomat liukuesteet Suomi 100 
-tekona. 

Liukuesteet jaetaan syksyllä 2017 
vanhustenviikon yhteydessä. Kohde-
ryhmään kuuluvia henkilöitä on Ou-
lussa noin 12 300.

Hankinta maksaa arviolta 133 000– 
290 000 euroa, mikäli kaikki yli 75- 
vuotiaat oululaiset ottavat liukuesteet 
käyttöön..J U
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Tulevat lähihoitajat Teppo 
Koponen ja Maarit Saari  
istuvat mielellään luokassa 
jumppapallon päällä. Annukka 
Nousiainen valitsi tällä kertaa 
tavallisen tuolin.
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uokallinen lähihoitajaopis-
kelijoita keskittyy opetus-
videon seuraamiseen Tam-
pereen seudun ammatti-
opistossa Tredussa. Hiljat-
tain saneerattu tila on avara 

ja valoisa, kalusteet moderneja ja raik-
kaan värisiä. Teppo Koponen ja Maarit 
Saari tekevät muistiinpanoja ja istuvat 
isojen, sinisten jumppapallojen pääl-
lä. Alaa vaihtavat aikuisopiskelijat ovat 
aloittaneet opintonsa vuoden alussa. 
Kun koulu on käyty, heistä valmistuu 
vanhusten hoitoon erikoistuneita lähi-
hoitajia. Ensi viikolla he ovat lähdössä 
ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle.

– Koulussa istutaan paljon, välillä 
jopa kahdeksan tuntia päivässä. Jump-
papallon päällä istuminen tuo vaihte-
lua. Lihaksia tulee käytettyä aktiivisesti 
ihan huomaamatta. Ihan jokaisessa luo-
kassa palloja ei ole tarjolla, mutta istun 
usein sellaisen päällä, kun se on mah-
dollista, kertoo Teppo Koponen. 

Toimistotyöstä hoitoalalle vaihta-
nut Maarit Saari on viime aikoina tus-
kaillut selkäsärkyjen kanssa. Entisellä 
alalla työpöytä oli säädetty ergonomi-
seksi henkilökohtaisten mittojen mu-
kaan. Vaihtuvissa luokissa ja pulpeteis-

Jumppapallo 
patistaa istujien
lihakset liikkeelle  

sa sellainen hienosäätö ei ole mahdol-
lista. Kovista tuoleista huomautteleval-
le selälle pehmeä jumppapallo on ol-
lut pelastus. 

– Istun jumppapallon päällä nyky-
ään lähes koko päivän. Pallon päällä 
löytää nopeasti hyvän asennon. Siinä 
pystyy myös vähän pyörimään, liikku-
maan ja venyttelemään jalkoja ja kyl-
kiä. Selälle se tekee hyvää, sanoo Saari.

Jumppapallolla istuminen suoris-
taa ryhtiä ja aktivoi esimerkiksi vatsa- 
ja jalkalihaksia. Maarit Saaren mie-
lestä jumppapallo ja pienen liikkeen 
mahdollisuus parantaa keskittymisky-
kyä. Takana tavallisella tuolilla istuva 
Annukka Nousiainen vahvistaa, ettei 
muiden opiskelurauha häiriinny, vaik-
ka yksi tasapainoilisikin pallon päällä 
ja olisi vähän liikkeessä. Usein palloilla 
istuvat vuorottelevat ja pallo pyöräyte-
tään kätevästi luokassa seuraavalle ha-
lukkaalle.

Jumppapallot olivat Koposelle ja 
Saarelle aiemmin tuttuja lähinnä lii-
kuntasaleilta. Työtuolina heistä ei kum-
pikaan ole aiemmin palloa käyttänyt, 
mutta kevättalven kokemukset ovat 
pelkästään myönteisiä. 

Opinto-ohjaaja Minna Arvonen 

kuuntelee Teppo Koposen ja Maarit 
Saaren kokemuksia tyytyväisenä. Opis-
kelijat eivät ole ainoita jumppapalloili-
joita Tredussa, vaan niitä käyttää työ-
tuoleina myös henkilökunta toimistois-
saan ja neuvotteluhuoneissaan.

– Viihtyisässä ja toimivassa opiske-
luympäristössä tarvitaan erilaisia luok-
ka- ja työtiloja ja monenlaisia istuimia 
ja pöytiä, Arvonen sanoo. 

Minna Arvonen näki kaupungin vi-
rastotalon toimistotyöntekijöillä jump-
papallot ja päätti lainata hyvän ide-
an Treduun. Nyt palloja on ammatti-
opistossa siellä täällä. Melkein jokaises-
ta huoneesta tai ainakin lähistöltä löy-
tyy yksi.

–  Jumppapallo on edullinen ja yk-
sinkertainen ratkaisu. Se ei vaadi oike-
astaan muuta kuin jonkin verran tilaa, 
sanoo Arvonen. 

Minna Arvonen itse istui ensin 
jumppapallon päällä, mutta säädettä-
vän pöydän ansiosta hän on siirtynyt 
nykyään yhä enemmän seisovaan asen-
toon. Istuminen työpäivän aikana on 
vähentynyt paljon. 

– Uskon, että palloja hankitaan lisää, 
kun ne nähdään käytössä ja opiskelijat 
antavat niistä positiivista palautetta..

Tampereen Tredussa lähihoitajaopiskelijat ja heidän 
opettajansa istuvat jumppapallojen päällä. Selkä  
kiittää ja keskittymiskyky paranee!

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”.

L

MEIDÄN JUTTU
Vaihtelua istumiseen Tampereen tredussa

teksti ja kuva elina kujala
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JUONTAJANA

JANNE  
KATAJA

LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN OMA TAPAHTUMA!

PERJANTAINA 8.9.
KLO 10–15.30

VAPAA PÄÄSY! 

HELSINGIN MESSUKESKUS
KOKOUSTAMO

LISÄTIETOJA: OPISKELIJAT@SUPERLIITTO.FI

www.superliitto.fi superliitto  #lähihoitaja2017

Ota minua kädestä ja kerro, 
että kaikki menee hyvin
LÄHIHOITAJA LÄHIMPÄNÄ KUOLEVAA

AIHEINA MM.:

Kyllä toi menee vielä ohi!
TRANSNUORI PERHEINEEN 
TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAANA

Motivaatio, tavoitteet, onnistuminen 
VERTTI HARJUNIEMI

Lähihoitaja lääkehoidon osaajana

NÄYTTEILLEASETTAJIA ■ KILPAILUJA ■ SUPERIN ASIANTUNTIJAT
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SUPER YKSITYINEN
Ajankohtaista yksityissektorilta

Mieltä askarruttavia
asioita vuosilomasta

HUOMIO!
Jos sairastut ennen vuosiloman 
alkua tai vuosiloman aikana, 
toimita viivytyksettä lääkärin-
lausunto työnantajalle ja muista 
anoa kirjallisesti vuosiloman 
siirtoa, ettei vuosiloma jää sai-
rausloman alle.

Vuosiloman pituus. Vuosilomaa kertyy 
lain mukaan lomanmääräytymisvuonna 
kaksi päivää täydeltä lomanmääräytymis-
kuukaudelta, jos palvelussuhde on kes-
tänyt alle vuoden maaliskuun loppuun 
mennessä. Yli vuoden kestäneissä palve-
lussuhteissa lomaoikeus on 2,5 päivää 
kuukaudessa. Jos työntekijä on saavutta-
nut 15 vuoden palveluslisäoikeuden maa-
liskuun loppuun mennessä, lomaoikeus 
on kolme päivää kuukaudessa.

Lisälomapäiväoikeus. Yksityisen so-
siaalipalvelualan työehtosopimuksen 
mukaan työntekijä on oikeutettu kol-
meen lisälomapäivään, jos hän on ol-
lut 31. maaliskuuta mennessä kolme 
vuotta työssä kyseisellä työnantajalla. 
Terveyspalvelualan työehtosopimuk-
sen mukaan kuuteen lisälomapäivään 
on oikeutettu työntekijä, jolla lomaoi-
keus on 30 päivää tai enemmän ja kol-
meen lisäpäivään on oikeutettu 25–29 
päivän lomaoikeudella.

Loman antaminen. Työnantaja päät-
tää loman ajankohdasta vuosilomalain 
ja työehtosopimusten määräyksiä nou-
dattaen. Työnantajalla on myös velvoi-
te kohdella työntekijöitä tasavertaises-
ti loman sijoittamisessa. Loman ajan-
kohdasta on ilmoitettava pääsääntöi-
sesti kuukautta ennen loman alkamis-
ta. Alle kahden viikon ilmoitusaikaa ei 
tarvitse hyväksyä.

Lauantai lasketaan vuosilomapäi-
väksi kuten muutkin arkipäivät, mut-
ta sellaista sääntöä ei ole vuosilomalais-
sa, että jokaista viittä lomapäivää koh-
den pitää sisältyä yksi lauantai.

Vuosilomapalkka. Kuukausipalkkai-

sen työntekijän lomapalkka lasketaan 
jakamalla kuukausipalkka luvulla 25, 
jonka jälkeen saatu luku kerrotaan lo-
mapäivien määrällä. Vuosilomapalkkaa 
korotetaan sillä prosenttiluvulla, jo-
ka on maksettujen työaikakorvausten 
osuus kokonaispalkasta lomanmääräy-
tymisvuoden osalta. 

Esimerkki, SOSTES: Kuukausipalk-
ka on 2000 euroa, työaikakorvausten 
osuus on 15 prosenttia ja vuosilomaoi-
keus 2,5 arkipäivää lomanmääräytymis-
kuukaudelta, yhteensä 30 päivää. Työn-
tekijä on ollut samalla työnantajalla vii-
si vuotta, joten hänellä on oikeus kol-
meen lisälomapäivään.

Lomapalkka lasketaan näin: 2000: 
25 = 80x33 = 2640 euroa, jota summaa 
korotetaan 15 prosenttia.  Lomapalkak-
si saadaan 3036 euroa ja yhden loma-
päivän arvo on 3036:33 = 92 euroa.

Lomaraha lasketaan ilman lisäloma-
päiviä: 92x30 = 2760 euroa, josta 50 
prosenttia on 1380 euroa. Lomapalkka 
ja lomaraha ovat yhteensä 4416 euroa. 

Jos kuukausipalkkaisen työntekijän 
työaika on vaihtunut lomanmääräyty-
misvuoden aikana, vuosilomapalkka 
tai lomakorvaus määräytyy prosentti-
perusteisena ja hän ansaitsee lomaa Yk-

sityisen sosiaalipalvelualan työehtoso-
pimuksen mukaan työntekijän lomaoi-
keuden ollessa yli lakimääräisen tason, 
korotetaan lain mukaista 9 prosentin – 
alle vuoden työsuhde – tai 11,5 prosen-
tin lomapalkkaa tai lomakorvausta 0,38 
prosenttia kutakin lain tason ylittävää 
lomapäivää kohden. 

Terveyspalvelualan työehtosopi-
muksen mukaan työntekijän lomaoi-
keuden ollessa yli 24 päivää, korotetaan 
maksettavaa lomapalkkaa tai lomakor-
vausta 9 prosentin lisäksi kutakin loma-
päivää kohden 0,44 prosenttia.

Esimerkki SOSTES: Prosenttiperus-
teisen lomapalkan laskenta tehdään 
koko lomanmääräytymisvuoden an-
sioista, joista on vähennetty loman-
määräytymisvuoden aikana maksetut 
lomapalkat, koska vuosilomalain mu-
kaan uuteen lomapalkkapohjaan ei las-
keta vanhaa lomapalkkaa. Työntekijän 
tulot ovat 25 000 euroa. Työntekijäl-
lä on työsuhteen perusteella 36 päivän 
lomaoikeus ja oikeus työsuhteen pe-
rusteella kolmeen lisälomapäivään eli 
työntekijällä on 6+3 lain tason ylittä-
vää lomapäivää, joten 11,5 prosenttiin 
lisätään 9x0,38 = 3,42 eli lomapalkan 
kerroin on 14,92 prosenttia.

Lomapalkka lasketaan näin: 25 000 
x14,92 prosenttia = 3730 euroa, yhden 
lomapäivän arvo on 3730:39 = 95,64 
euroa.

Lomaraha lasketaan näin: 36x95,64 
= 3443,04, josta 50 prosenttia on 
1721,52 euroa.

Lomapalkka ja lomaraha ovat yh-
teensä 5451,52 euroa.

marketta vuorinen
sopimusasiantuntija
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Hyvä tietää sopimusedunvalvonnasta

Kesäksi töihin
Kesätöiden hakeminen on kuumim-
millaan juuri nyt lähihoitajaopiskeli-
joiden keskuudessa. Ennen kuin alle-
kirjoitat työsopimuksen sinun on hyvä 
tietää muutamista perusasioista.

Minkä ikäinen pääsee kesätöihin? 
Alle 18-vuotias työntekijä on niin sa-
nottu nuori työntekijä, jota koskevat 
tietyt aikuisia työntekijöitä tiukemmat 
normit. Työhön voidaan ottaa 15 vuot-
ta täyttänyt, oppivelvollisuutensa suo-
rittanut henkilö. 

Mitä töitä nuori työntekijä saa tehdä? 
Nuoria työntekijöitä koskevissa sään-
nöksissä määritellään niin sanotut vaa-
ralliset työt ja erityisen haitalliset työt. 
Työtehtävät on suhteutettava nuoren 
fyysiseen ja henkiseen suorituskykyyn. 
Nuorten työn opastuksesta ja työn val-
vonnasta tulee huolehtia erityisen hy-
vin.  

16 vuotta täyttänyt nuori voi tehdä 
vaarallisia töitä, jos työpaikalla on huo-
lehdittu tarpeellisin työsuojelutoimenpi-
tein siitä, ettei työstä aiheudu terveyden 
vaaraa. Lisäksi asiasta tulee ennen työn 
aloittamista tehdä ilmoitus työpaikkaa 
valvovalle työsuojeluviranomaiselle.

Alle 18-vuotias saa tehdä erityi-
sen haitallisia töitä vain niin sanotuil-
la työssäoppimisjaksoilla tai ollessaan 
oppisopimuskoulutuksessa. Hoitoalalla 
tällaisia töitä ovat muun muassa:

• työt, joissa esiintyy nuoren työn-
tekijän ikään ja kokemukseen nähden 
liiallista rasitusta, huomattavaa vastuu-
ta omasta tai toisten turvallisuudesta, 
huomattavaa taloudellista vastuuta tai 
erityisiä vaaroja, joita nuoret eivät kyke-
ne tunnistamaan tai välttämään; 

• yksintyöskentely silloin, kun sii-
hen liittyy ilmeinen tapaturman tai vä-
kivallan vaara;

• psykiatristen potilaiden hoito se-
kä psyykkisesti tai sosiaalisesti häiriin-
tyneiden hoito ja huolto;

• kuolleiden käsittely ja kuljetus.

Tee kirjallinen työsopimus. Työsopi-
mus on työntekijän ja työnantajan väli-
nen sopimus, joka kannattaa aina tehdä 
kirjallisesti, jotta erimielisyystilanteissa 
on helpompi osoittaa, mistä sopimusta 
tehtäessä on sovittu.

Jos työsopimusta ei ole tehty kirjalli-
sesti, on työnantajan annettava työnte-
kijälle kirjallinen selvitys työsopimuk-
sen keskeisistä ehdoista, mikäli työsuh-
de kestää yli kuukauden.

Lue työsopimus aina huolella läpi 
ennen sen allekirjoittamista, sillä jälki-
käteen ei ole juurikaan mahdollista vaa-
tia siitä muutettavaksi asioita, joista ette 

ole mielestäsi alun perin sopineet. Voit 
pyytää työsopimuspohjan luettavaksi 
etukäteen ennen kuin menet sitä alle-
kirjoittamaan.

Työajat. Nuoret työntekijät eivät saa 
tehdä yötyötä ja töiden tekemistä iltai-
sin on rajoitettu. 

Toteutuneet työtunnit kannattaa ai-
na kirjata itselleen muistiin esimerkiksi 
kalenteriin siltä varalta, että niistä tulee 
myöhemmin kiistaa. 

Pyydä toteutuneista työtunneista 
työvuorolista, jos niitä ei automaatti-
sesti jaeta työntekijöille.

TYÖSOPIMUKSEEN ON SYYTÄ KIRJATA AINAKIN SEURAAVAT ASIAT

• Työnantajan nimi ja liikepaikka sekä työntekijän nimi ja osoite

• Koeaika ja sen pituus, jos siitä on nimenomaisesti sovittu

• Työsuhteen laatu – toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen 

   työsopimus

• Määräaikaisuuden peruste, jos kyseessä on määräaikainen työsopimus

• Työn aloittamisajankohta ja määräaikaisessa sopimuksessa työn kesto

• Työntekopaikka

• Työtehtävät

• Palkka ja luontoisedut sekä palkanmaksukausi

• Työaika 

HUOM! Kannattaa tarkkaan pohtia sellaista työsopimusta, jonka 
mukaan viikoittaiset työtuntisi vaihtelevat nollasta johonkin mää-
rättyyn tuntimäärään tai jossa on kirjaus ”enintään” jokin määrätty 
tuntimäärä. Kyse on tällöin niin sanotusta nollasopimuksesta ja voi 
olla, ettet joinakin viikkoina saa lainkaan töitä

• Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus

• Irtisanomisaika, voidaan sopia myös määräaikaisissa työsuhteissa

Työsopimuksella ei saa heikentää kyseisen alan työehtosopimuksessa 
sovittuja palvelussuhteen vähimmäisehtoja. Kunta-alalla työskenteleviin 
lähihoitajiin noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta 
(KVTES), yksityisellä sosiaalipalvelualalla Yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimusta (SOSTES), yksityisellä terveyspalvelualalla Terveyspal-
velualan työehtosopimusta (TP-TES).
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edunvalvontayksikön 
yhteystiedot

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

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

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

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

 ”Ei voi ymmärtää,
että sijaisellekin
kertyy lomaa.”

Kysy neuvoa! Jokaisella työntekijäl-
lä on oikeus saada perehdytystä työ-
hönsä. 

Huolehdi siitä, että saat opastusta 
työhön, äläkä epäröi kysyä.

Suojele itseäsi. Jos työn tekeminen 
edellyttää suojavarustuksia – esimer-
kiksi hengityssuojaimia, hansikkaita tai 
suojavaatteita – tulee työnantajan va-
rata ne käyttöösi. Sinun tehtäväsi on 
käyttää niitä! 

Tarkista palkkasi! Palkanmaksun yh-
teydessä työntekijälle on annettava 
palkkakuitti, josta tulee käydä selkeäs-
ti ilmi peruspalkka, maksetut korvauk-
set sekä palkasta perityt verot ja työn-
antajamaksut. Tarkista aina palkka-
kuitti sen varmistamiseksi, että sinul-
le on maksettu oikein niin peruspalk-
ka kuin kaikki ilta-, viikonloppu-, yli-
työ- ja muut korvaukset. Muistathan, 
että niin sanotun epämukavan työajan 
lisiä ei saa sisällyttää peruspalkkaan, 
vaan ne on aina maksettava sen päälle.

Muista, että kaikesta työstä, niin 
lyhyistä kuin pitkistäkin työsuhteista, 
kertyy eläkettä. Työeläke alkaa karttua 
18 vuotta täyttäneille. Tarkista palk-
kakuitista, että työnantajasi on pidät-
tänyt palkastasi eläkevakuutusmaksut.

Lopputili on maksettava viimeisenä 
työpäivänä, ellei muuta ole sovittu. Jos 
lopputili viivästyy sovitusta, on työnan-
taja velvollinen maksamaan täyden pal-
kan odotusajalta, kuitenkin enintään 
kuudelta päivältä. Loppupalkassa tu-
lee maksaa myös pitämättä jääneistä lo-
mapäivistä lomakorvaus sekä lomaraha.

Tarkista lomaoikeutesi! Kaikki työn-
tekijät ansaitsevat palkallista lomaa te-
kemällä työtä. Pääsääntö on, että vuo-
silomaa kertyy 31.3. mennessä alle vuo-
den kestäneissä työsuhteissa 2 arkipäi-
vää kuukaudessa ja sen jälkeen 2,5 ar-
kipäivää kuukaudessa, mikäli työpäiviä 
on kalenterikuukaudessa vähintään 14 
tai keikkaluontoisessa työssä työtunteja 

kuukaudessa vähintään 35.
Jos työsuhteesi on niin lyhyt, ettet 

ennätä pitää vuosilomaa, on sinulle ker-
tynyt loma maksettava lomakorvauk-
sena työsuhteen päättyessä. Lomakor-
vausta on maksettava kaikista työsuh-
teista, jopa muutaman tunnin pituisis-
ta työsuhteista.

Lomakorvauksen tai pidetyn loman 
ajalta maksettavan vuosilomapalkan li-
säksi sinulla on oikeus lomarahaan, jo-
ka on yleensä 50 prosenttia palkasta. 
Lomakorvauksesta on sovittu hieman 
toisistaan poikkeavalla tavalla kaikissa 
sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaeh-
tosopimuksissa.

Pyydä työtodistus. Sinulla on oikeus 
saada pyynnöstä työtodistus työsuh-
teesi päätyttyä.  Työtodistus on tärkeä 
asiakirja hakiessasi myöhemmin työ- 
ja koulutuspaikkoja, koska sillä pystyt 
osoittamaan työkokemustasi. 

Lähihoitajien palkat kunta-alalla. 
Kuntasektorilla palkka koostuu tehtä-
väkohtaisesta palkasta, mahdollisesti 
maksettavasta henkilökohtaisesta lisäs-
tä ja työkokemuslisästä. Jos kesätöihin 
tuleva ei ole vielä valmistunut lähihoi-
tajaksi, on hän niin sanotusti ”epäpä-
tevä”, jolloin peruspalkasta saadaan vä-
hentää enintään 10 prosenttia eli tehdä 
niin sanottu epäpätevyysvähennys. Jos 
lähihoitajaopiskelija on otettu oman 
ammattialansa työntekijän sijaiseksi 
kesätöihin, hänen palkkansa määräytyy 
tehtävän vaativuuden mukaan. Muun 
kesätyöläisen palkka – koululainen tai 
opiskelija, jolta puuttuu alan ammatti-
tutkinto – on 50 prosenttia KVTES:n 
mukaan asianomaisesta työstä makset-
tavasta peruspalkasta.

Lähihoitajien palkat yksityisellä so-
siaalipalvelualalla. Yksityisellä sosi-
aalipalvelualalla noudatetaan G-palk-
kaluokkia. Lähihoitajan palkat ovat 
G17–G20. Jos kesätyöläisen työt ovat 
poikkeuksellisesti näitä perustöitä olen-

naisesti yksinkertaisemmat tai epäitse-
näisemmät tai häneltä puuttuu työn 
edellyttämä kelpoisuus ja hän ei sen ta-
kia voi tehdä kaikkea työhön liittyviä 
töitä, voi vähimmäispalkka olla G16. 
Perusteet pitää kertoa työntekijälle, jos 
tätä noudatetaan..

merja hyvärinen lakimies
riitta saarikoski lakimies

katso kunkin alan työehto- 
sopimukset ja palkat 

www.superliitto.fi/tyoelamassa/tyo-ja-virkaehtosopimukset/
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Riku Rantalan lähisukulainen 
on lähihoitaja ja  
anoppi opettaa hoitajia.
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edian monitoimimies Riku 
Rantala on käynyt Madven-
tures-ohjelman myötä lu-
kuisissa sellaisissa paikoissa, 
joissa vain harva valkoihoi-
nen piipahtaa. Meille oudot 

kulttuurit antavat pohjaa punnita myös 
suomalaista yhteiskuntaa ja hoitoalaa.

– Toisin maailmalta suomalaiseen hoi-
totyöhön aikaa ihmisen kohtaamiseen.

Rantalan mukaan hoitajalle pitäisi 
suoda hetki miettiä sitä ihmistä, jon-
ka hän kohtaa.

– Mitkä ovat hoidettavan lähtökoh-
dat? Millainen hän on ihmisenä? Edel-
lytyksiä tällaiseen kohtaamiseen toki 
on, mutta se aika, se on vähissä.

Rantala on huomannut, että hoita-
ja on roolissaan kyvykkäämpi kohtaa-
maan ihmisen kuin esimerkiksi kiirees-
sä potilaalta toiselle kiertävä lääkäri.

MYÖNTEISIÄ KOKEMUKSIA
Rantalalla ei ole huonoja kokemuksia 
suomalaisesta hoitokulttuurista.

– Ei oikeastaan mitään negatiivista 
tule mieleen.

Maailmanmatkaaja Riku Rantalan terveiset alalle

Maailmalta saatu pöpö piti monitoi-
mimiehen pitkään vuodelevossa vuosi-
kymmenen alussa.

– Minulla oli pitkä leikkauskierre, 
syynä jopa koominen vaiva. Sain paiseen 
hiertymästä, joka tuli Papua-Uuden-
Guinean viidakossa. Paise kehittyi fiste-
liksi eli suoleen syntyi käytävä. Haava ei 
parantunut, ja se leikattiin 13 kertaa.

– Aika monet hoitajat tulivat tutuksi 
kirurgisessa sairaalassa. Siinä tilantees-
sa näki, kenen kanssa potilas on eniten 
tekemisissä, eli hoitajan. Hoitaja on se, 
joka auttaa esimerkiksi pelkojen kanssa. 
Samoin hoitaja neuvoo jälkihoitojen ja 
kotiinlähtöjen kanssa. Aika harvoin lää-
käri on niissä mukana.

VASTUUTA ON, PALKKAA EI
Rantala tietää, että hoitajan asema ei 
nykymenolla kohene yhtään.

– Sellainen kehitys huolettaa, että 
työtaakkaa lisätään, vastuun määrää li-
sätään, hoidettavien määrää lisätään, 
mutta samalla napataan toimeentulos-
ta osa pois. Tuo toimeentulo ei ole kor-
kealla muutenkaan.

– En hyväksy hoitoalalta leikkaamis-
ta. Pidän sitä aivan järjettömänä. On 
pakko löytää säästöjä muualta.

Rantala on itse toiminut ahtaajana, 
joten häneltä voi kysyä, miksi ahtaajan 
kuukausipalkka on jopa kaksinkertai-
nen lähihoitajaan verrattuna.

– Tämä on tietenkin väärin. Asia on 
mahdollista kahdesta syystä. Ahtaajilla 
joukkovoima on toiminut hyvin. Pel-
kästään se ei riitä, sillä he pystyvät tar-
vittaessa aiheuttamaan yhteiskunnalle 
taloudellista tappiota. Hoitajat pystyi-
sivät aiheuttamaan vain inhimillistä hä-
tää ja kärsimystä ja vain vähän taloudel-
lista menetystä. Nähtävästi tämä ei rii-
tä. Tosin aika harva ihminen haluaa ai-
heuttaa inhimillistä kärsimystä, varsin-
kaan hoitoalan ihminen.

Kyse on asenteista.
– Se millä tavalla kohtelemme yh-

teiskunnassa esimerkiksi hoitoalan ih-
misiä ja opettajia – jotka kummatkin 
sattuvat olemaan naisvaltaisia aloja – on 
asia, joka pitäisi saada kuntoon. Mutta 
millä ihmeellä muutos saadaan aikaan? 
Ei siihen voi auttaa mikään muu kuin 
asenteiden muutos..

Maailmanmatkaaja ja toimittaja Riku Rantala ei ole hoitoalan ammattilainen, mutta  
hän on vakuuttunut, että suomalainen hoitokulttuuri tarvitsee yhtä asiaa. Aikaa.

teksti ja kuva jukka järvelä

HOITOTYÖ KAIPAA
LISÄÄ AIKAA

• Epämukavuusalueelle meneminen palkitsee aina.

• Vain omana itsenään pärjää.

• Älä yleistä, älä luule – kysy ja puhu.

• 99 prosenttia ihmisistä on mukavia toisilleen.

• Parasta jälkeä syntyy, kun tekijät ovat erilaisia.

• Tunnusta tosiasiat ja katso tulevaisuuteen.

• Suomi on maailman vähiten epäonnistunut valtio.

• Kaikki muuttuu, vain sopeutujat selviytyvät.

• Yksin emme ole mitään, onni on toiset ihmiset.

• Onnellisuus syntyy epäitsekkyydestä.

• Ihminen ei ole ahne vaan toinen toistaan auttava.

M

MITÄ MAAILMA ON OPETTANUT ELÄMÄSTÄ JA IHMISESTÄ RIKU RANTALALLE?

riku rantala puhui superin opintopäivillä helmikuussa.
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Voit osallistua ristikkokisaan 19. huhtikuuta 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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Kaikenlaisia ärveltäjiä on 
harjoitteluissa ollutkin!

soveltuvuuskokeista 
päätös syksyllä s. 10

Kansanedustajat 
näkivät työn 
rankkuuden.

vanhustyössä 
ei voi tinkiä s. 36

Tartutaan rohkeasti 
asioihin yhdessä.

kuka meitä rajoittaa?  
s. 61

Asia on tärkeä!
kotihoidossa tulee 

huomioida matka-ajat s. 23

Sykähdyttäviä sankareita, 
niin hoidettava 
kuin hoitajatkin.

henkivartija s. 16

Minulle ajankohtai-
nen ja tärkeä asia.

taloudellista tukea 
aikuisopiskeluun s. 51

Satsaus 
tulevaisuu-

teen.
tukea vaativa 

lapsi on 
huomioitava 

heti s. 28

Päivä 
vanhus-
työssä 
puhutti 

päättäjiä.
vanhustyössä 

ei voi tinkiä s. 36

Ajankohtaista juuri 
nyt Forssan seudulla.

yritykset tyhjentävät 
sote-pajatson s. 6

Painavaa asiaa 
ja ajankohtaista.

mikä on kasvattajan 
rooli leikissä? s. 29

Erikoista naisten 
maailmassa.

vauhdin hurmaa s. 57

Tuli jotenkin 
hyvälle mielelle, 

kun sen luki.
henkivartija s. 16

Hienoa, kun hoitajilla on erikoisia, vauhdikkaita harrastuksia!
vauhdin hurmaa s. 57

Muutin maalle ja 
kiinnostaa kaikki, mitä 

pihapiirissä kasvaa!
vuohenputki s. 37

Liian vähän 
esillä tämä 

asia.
surukin kuuluu 
elämään s. 34

Liian yleistä tuo 
oman ammatin 

väheksyntä. 
kuka meitä rajoittaa?  

s. 61

Liiaksi vaiettu 
asia hoitotyössä.

päihteet puheeksi jokaisessa 
hoitosuhteessa s. 30

Vastuullista työtä
Maaliskuun lehden parhaimmaksi jutuksi valittiin ääntenvyöryllä Jukka Järvelän 
työpaikkareppari Henkivartija, joka kertoi lähihoitaja Topias Lindholmin työpäi-
västä hengityshalvauspotilaan hoitajana. Toiseksi äänestettiin Minna Lyhdyn 
juttu Iisalmen Vetrean työyhteisön tervehtimiskulttuurista. Loput äänet jakau-
tuivat tasaisesti muiden artikkelien kesken. SuPer-lehden termosmukin voitti 
Linda Åkerman Korsholmasta. Onnittelut!

Paras juttu?
Kerro meille, mikä mielestäsi on paras juttu tässä SuPer-lehdessä. 
Lähetä vastauksesi 19. huhtikuuta 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 4/2017 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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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.

Topias Lindholm aloittaa aamu-
toimia Viki Vehviläisen vuoteen 
äärellä. Oikealla häärii ohjattavana 
oleva opiskelija Deeqo Boor.

16  SUPER 3 /2017 
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Satu Naskali ei koskaan 
ostaisi ensimmäisiä työ-
kenkiä verkkokaupasta, 
sillä sopivien jalkineiden 
löytäminen edellyttää 
tarkkaa sovittelua, käve-
lyä ja tunnustelua. 
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opa 80 prosenttia hoitotyön-
tekijöistä raportoi kärsivän-
sä kuivasta ja hilseilevästä jal-
kojen ihosta. Känsiä, kovet-
tumia ja jalkakramppeja eli 
suonenvetoa on noin puolel-

la. Paksuuntuneita varpaiden kynsiä 
on noin 30 prosentilla ja jalan mata-
laa kaarta joka neljännellä hoitajalla. 
Paljon on myös kipua polven ja nil-
kan alueella, paljastaa valtakunnalli-
nen tutkimus, johon kerättiin aineis-
toa myös SuPerin jäsenistöltä. Näis-
tä ongelmista valtaosa olisi ennalta-
ehkäistävissä oikeilla kenkävalinnoil-
la, aktiivisella jalkojen omahoidolla ja 
elämäntapavalinnoilla, kertoo Turun 
yliopiston hoitotieteen laitoksella tut-
kimushanketta vetävä yliopisto-opet-
taja ja jalkaterapeutti Minna Stolt. 

MUISTA AINAKIN PITUUS, 
POHJA JA KIINNITYS
Hyvät työkengät tukevat jalkaterveyt-
tä, mutta miten löytää omalle jalalle so-
pivat kengät? Sopivien jalkineiden kri-
teereitä on paljon ja yksi tärkeimmistä 
on Minna Stoltin mukaan pituus.

Hoitajat kärsivät monista jalkavaivoista, jotka olisivat 
ehkäistävissä oikeilla kenkävalinnoilla, aktiivisella jalkojen 

omahoidolla ja elämäntapavalinnoilla.

– Hyvässä kengässä varpailla on tilaa 
liikkua. Puhutaan käyntivarasta eli pi-
simmän varpaan ja kengän kärjen välil-
lä pitäisi olla sentin verran tyhjää tilaa.

Toinen tärkeä kriteeri on liukuma-
ton ja riittävän ohut pohja. Tänä päi-
vänä ei suositella enää paksupohjaisia 
ja jäykkiä kenkiä, sillä ne passivoivat 
jalkalihaksia. Tutkimus on osoittanut, 
että mitä enemmän jalkaterän alueella 
on liikettä, sitä virkeämmät jalat ovat. 
Esimerkiksi anatomisesti muotoilluissa 
kengissä jalka jää lepäämään muotoilu-
jen päälle, mikä ei edistä jalkaterveyttä.

– Jalkapohjan pienet lihakset, joi-
ta on kolmessa tai neljässä kerrokses-
sa, kaipaavat kävelyn aikana aktivoin-
tia. Ohut ja joustava pohja tukee näi-
den lihasten toimintaa. 

Kolmas tärkeä ominaisuus on Stol-
tin mukaan kengän kiinnitys, joka pi-
tää jalkineen tukevasti jalassa.

– Se voi olla yhtä hyvin nauha-, tar-
ra- tai solkikiinnitys, kunhan se olisi jol-
lain tavalla säädettävissä. Kengän tulee 
olla jalkaterän ympärillä tukevasti, ettei 
jalka pääse liikkumaan sisällä, eikä han-
kaa ihoa tai varpaita tai aiheuta pahim-
massa tapauksessa kaatumistapaturmia. 

teksti ja kuvat sonja kähkönen

JALAT PITÄVÄT   
 RASITUKSESTA, 

MUTTA KAIPAAVAT 
MYÖS HUOLTOA

J
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TENNARIT TAI LENKKARIT OVAT 
VARTEENOTETTAVA VAIHTOEHTO TYÖKENGIKSI, 

KUNHAN MATERIAALI HENGITTÄÄ. 

LENKKARIT, VILLASUKAT TAI EHKÄ 
PALJASJALKAKENGÄT?

Hoitotyötä tekevillä näkee paljon crocs-
tyyppisiä kenkiä. Nämä alun perin ve-
neilyyn kehitetyt kengät ovat erittäin 
leveälestiset, minkä seurauksena jalka-
terä liikkuu kengässä sekä pituus- että 
leveyssuunnassa. 

– Jalkaterä on epävakaa, minkä seu-
rauksena nilkat voivat nyrjähtää tai 

kengät tippua jalasta. Kengät myös ai-
heuttavat virheasentoja varpaissa sekä 
lihasjännitystä. Lisäksi hartsille herkät 
henkilöt ovat joskus saaneet allergisia 
reaktioita kenkien materiaalista, Min-
na Stolt kertoo.

Jalkaterveyden asiantuntijan mu-
kaan tennarit tai lenkkarit ovat varteen-
otettava vaihtoehto työkengiksi, kun-
han materiaali hengittää. 

– Niidenkin kohdalla on vain muis-

tettava huolehtia riittävästä pituudes-
ta, pohjan taipuisuudesta ja toimivasta 
kiinnityksestä. Koron tulisi olla mah-
dollisimman matala, nykysuosituksen 
mukaan alle kaksi senttimetriä.

Stoltin mukaan villasukkiakin voi 
käyttää jalkineiden sijasta, jos työteh-
tävä on sellainen, ettei vaarana ei ole 
liukastuminen.

– Jos työssä on paljon näyttöpääte-
työskentelyä, villasukat ovat oikein hy-
vät. Osasto-olosuhteisiin suosittelisin 
kuitenkin kunnon työkenkiä.

Henkilölle, jolla on terveet jalat ja 
normaali painoindeksi, voivat sopia 
työkengiksi jopa niin sanotut paljasjal-
kakengät, joissa on ohut, vain muuta-
man millimetrin paksuinen pohja. Stol-
tin mukaan tällaiset kengät muuttavat 
askellusta aivan huomaamatta ja niin 
saakin käydä. 

– Askelen pituus lyhenee ja kävely 
muuttuu pehmeämmäksi, kun maahan 
ei enää astuta kantapää edellä. Jos ke-
hon painoa on enemmän ja työ on pit-
kälti paikoillaan seisomista, suosittelen 
hieman paksumpaa pohjaa, joka tarjoaa 
lisäiskunvaimennusta oman kehon is-
kunvaimennusjärjestelmän lisäksi. 

JALAT PITÄVÄT RASITUKSESTA
Jalkoja pidetään Minna Stoltin mukaan 
liian usein itsestäänselvyytenä, ja niiden 
hoito unohtuu. Työvuorojen välillä teh-
tävä omahoito olisi tärkeää. Esimerkiksi 
jalkojen paksua ihoa tulisi rasvata päi-
vittäin perusvoiteella, jonka rasvapro-
sentti on vähintään 60.

Vaikka hoitotyössä liikutaan paljon 
jo työvuoron aikana, kannustaa Stolt 
kuormittamaan jalkoja monipuolises-
ti myös vapaa-ajalla. Hyviä lajeja ovat 
kävely, lenkkeily, pyöräily tai mikä vain 
jalkoja aktivoiva liikunta.

– On myös muistettava, että työ-
vuoron aikana kuormitus on yksipuo-
lista. Siksi omalla ajalla kannattaakin 
suunnata asfalttipäällysteisen tien sijaan 
metsään, jossa alusta on vaihtelevaa. 

Jalkoja voi venytellä sekä lepuuttaa 
nostamalla ne työvuoron jälkeen het-
keksi sydämen tason yläpuolelle. Jalan 
sisäkaaren alue vetreytyy, kun sen alla 
pyörittelee tennispalloa. 

– Yksi hyvä palautuskeino on kävel-
lä kotona paljain jaloin, mikäli ei kär-
si diabeteksesta. Nilkkojen ojennus ja 
koukistus puolestaan elvyttää jalkaterän 
pieniä sekä pohkeen alueen lihaksia..

hyvän työsandaalin ominaisuudet

1 Pituus Kantapään ja varpaiden pitää olla pohjan päällä

2 Pohja Joustava, päkiästä taipuva, ohut, liukumaton

3 Kantaremmi Oikeaan kohtaan sijoittuva, jalkaterää tukeva

4 Materiaali Nahkaa, ei liian pehmeää

5 Pestävyys Varmistettava työtehtävien mukaan

6 Sisäpohja Suora, ilman erilaisia muotoiluja

7 Korko Alle 2 cm: kannattaa välillä kokeilla korottomia vaihto-
ehtoja

8 Umpinaisuus Umpikärki suojaa varpaita

Umpikanta tukee pystyasennon hallintaa nostettaessa 
taakkoja

9 Kiinnitys Leveät, riittävän pitkät säädettävät remmit tai tarrat

Kiinnitys ylös nilkan eteen

lähde: duodecim



eljätoista vuotta lähihoita-
jana työskennelleellä Satu 
Naskalilla on työkäytössä 
kuudet kenkäparit. Van-
hustyötä tehdessään Nas-
kali pärjäsi kolmella ken-

käparilla, mutta aloitettuaan päiväkoti-
työt vuonna 2011 tuli tarve myös ulko-
käyttöön sopiville kengille. 

– Sisäkenkiä minulla on edelleen kol-
met, minkä lisäksi varastosta löytyvät 
kumisaappaat, talvikengät ja lenkkarit.

Lähihoitaja on uransa aikana huo-
mannut, että jokainen työympäris-
tö sekä eri työvuorot asettavat kengille 
omat vaatimuksensa. Esimerkiksi van-
hustyössä korostui ergonomian merki-
tys. Jalka väsyi nopeasti, sillä etenkin 
iltavuorossa kenkien päällä vietettiin 

Työkengillä voi viestiä 
omaa persoonaa
Kun työvaatteet ovat tylsät 
ja värittömät, voi työkenkien 
ulkonäöllä räväyttää. 
Kengistä syntyy keskusteluja 
niin lasten kuin vanhustenkin 
kanssa, kertoo Vantaalla 
Kimokujan päiväkodissa 
työskentelevä Satu Naskali.

paljon aikaa. Myös takaremmi oli tär-
keä kiiretilanteissa, jotta kengät pysyi-
vät vauhdissa mukana. 

Satu kertoo, että vanhustyössä ol-
tiin paljon liikkeellä, mutta niin ollaan 
myös päivähoidossa. 

– Olemme joskus käyttäneet päivä-
kodissa askelmittaria ja työvuorojen ai-
kana on saattanut kertyä yli 7000 askel-
ta. Liikumme paljon kahden kerroksen 

N
välillä, minkä lisäksi esimerkiksi retki-
päivinä tulee käveltyä paljon.

Hoitajilla näkee monenlaisia työ-
kenkiä. Kenkävalinnoissa mennään 
työpaikoilla sekä ulkonäkö että toimin-
nollisuus edellä. Satu liputtaa etenkin 
jälkimmäisen puolesta. 

– Jaksamisen kannalta on tärkeää, 
että kenkä tukee jalkaa. Hikoilun eh-
käisemiseksi kengän on oltava myös 
hengittävää materiaalia, mielellään 
nahkaa. Myös pohjan hyvä pito on tär-
keä, ettei työtiloissa liukastele.

Toki myös ulkonäöllä on merkitystä. 
Hoitotyössä etenkin sairaaloissa ja van-
huspuolella työvaatteet ovat melko mi-
täänsanomattomat, joten kenkien avulla 
voi tuoda esiin omaa persoonaa. Asiak- 
kaat ja potilaat kiinnittävät kenkiin pal-
jonkin huomiota. Värit tuovat mieleen 
muistoja – voi olla, että jokin tietty vä-
ri on ollut asukkaalle tai potilaalle jos-
kus hyvinkin tärkeä.

– Myös päiväkodissa lapset tutkivat 
kenkiä tarkkaan. Esimerkiksi minun 
Disney-hahmoiset työkenkäni ovat ol-
leet suositut..
juttua varten haastateltiin myös superin 
järjestöasiantuntijaa anne kisosta.

Aito nahka on 
kengässä hyvä 
materiaali, sillä se 
mukautuu jalan 
muotoihin, on 
kestävää ja peh-
meää.

Hyvien kenkien hin-
tahaarukka on Sadun 
kokemuksen mukaan 
50–100 euroa. Hän on 
maksanut kengistään 
yleensä noin 100  
euroa.
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Nimi: 

Jäsennumero: 

Henkilötunnus: 

tilaus:

 Tilaan jäsenmaksuviitteet alkaen (pvm)  .  . 

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

 Tilaan jäsenmaksun perintävaltakirjoja:  kpl

 Tilaan liittymislomakkeita:  kpl

 Tilaan uuden jäsenkortin

muutos:       toimiva, henkilökohtainen sähköpostiosoite on erittäin tärkeä!

Sähköpostiosoitteeni: 

Postitusosoitteeni: 

Sukunimeni: 

työsuhdetietoni:        voimassa olevat työsuhdetiedot erittäin tärkeitä edunvalvonnallisista syistä!

Työnantajani (virallinen nimi): 

Työpaikkani: 

Työsuhteeni on voimassa: 

 Toistaiseksi alkaen  .  20   Määräaikaisesti ajalla  .  20  –  .  20  

ilmoitus:

Olen ajalla  .  20  –  .  20

 jatko-opiskelija  työlomalla  ulkomailla  yrittäjänä  muu, mikä 

 vanhuuseläkkeellä alk.  .  20 .  (jään liiton eläkeläisjäseneksi, 10 €/vuosi, mutta työttömyyskassan jäsenyyteni päättyy) 

     haluan säilyttää eläkeläisjäsenenä työttömyyskassan jäsenyyden (90 €/vuosi) 

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

    Eroamisen syy (ei pakollinen): 

jäsenmaksuvapautus:

Haen jäsenmaksuvapautusta ajalle  .  20  –  .  20   koska olen

 palkattomalla sairausvapaalla    kuntoutustuella             kokoaikainen työkyvyttömyyseläke

 palkattomalla äitiys- tai isyysvapaalla   hoitovapaalla/kotihoidontuella

 ollut työttömänä (Kelan työttömyyskorvaus). Ilmoita työttömyysjakso takautuvasti.

terveiset superille:

yhteydenottopyyntö:

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.  

 Sähköpostitse. Sähköpostiosoite: 

 Puhelimitse. Puhelinnumero: 

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

Allekirjoitus:  Päiväys:  .  20

maksuton palautusosoite:

SUPER RY / Jäsenyksikkö
Tunnus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

(Hintoihin lisä- 
tään postikulut.)

Obs! Du kan göra anmälan på svenska på 
www.superliitto.fi > medlemskap > uppdatering av medlemsuppgifter
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Poikkea toimistollamme, soita tai tutustu  
reiluihin vakuutuksiimme osoitteessa turva.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva • www.turva.fi • puh. 01019 5110

Uuden 
liikennevakuutuksen 
maksimibonus on nyt

80 %

Sinä ja 
autosi olette 
arvokkaita

Turvasta saat  
suorastaan ylellisen  

kattavan Liittokaskon ja 
 uuden liikennevakuutuksen, 
sillä jokainen kuski ansaitsee 

reilua turvaa.
takaa käyttöösi vara-auton 

jopa tunnissa, kun oma 
ajopelisi saa kohtalokkaan 
kolhun kesken matkan tai 

simahtaa teknisen vian takia.

Liittokaskon laaja 
sijaisautoetu
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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 öttömyyskassaMistä haen päivärahaa?
Hae päivärahaa kassasta, jos täytät ansiosidonnaisen päivä-
rahan työssäoloehdon. Ehto täyttyy, kun olet jäsenyysaikana 
ollut vähintään puoli vuotta, 26 viikkoa, työssä ja palkkaa on 
maksettu vähintään 18 tunnilta kalenteriviikossa. Hae päivä-
rahaa Kelasta vain, jos olet varma siitä, etteivät ansiosidon-
naisen ehdot täyty. Merkitse työvuorot kalenteriin ja seuraa 
itse työviikkojen määrää. Pyydä tarvittaessa apua kassalta. 

Kassan sähköiset  
palvelut uudistuvat

teksti sirkka rytinki kuva janne harju

SUPERTK
Super työttömyyskassa

Nettikassa on käytössäsi kellonajasta riip-
pumatta. Uudistunut Nettikassa palvelee 
jouhevasti myös mobiililaitteissa. Palvelus-
sa voit hakemusten ja liitteiden lähettämi-
sen lisäksi myös päivittää omia tietojasi, se-
kä lähettää kassalle viestejä ja kysymyksiä 
tietoturvallisesti, samoin vastaanottaa vies-
tejä työttömyyskassasta.   

Uudistunut palvelu tulee jatkossa vä-
hentämään työttömyyskassan sähköposti-
palvelussa tkpalvelu@supertk.fi tapahtuvaa viestiliikennettä 
ja lopulta luultavammin poistamaan sen käytön kokonaan. 
Tälläkin hetkellä työttömyyskassa suosittelee, että tietosuo-
jan piiriin kuuluvia tietoja, kuten henkilötunnus, ei käyte-
tä suojaamattomassa sähköpostiyhteydessä, etteivät ne jou-
tuisi ulkopuolisten tietoon. Lisätietoa uudesta Nettikassasta 
saat toukokuun SuPer-lehdessä ja osoitteessa www.supertk.fi.

SUOJAOSA LISÄÄ TOIMEENTULOA
Vuoden 2014 alusta työttömyysturvaan lisätty suojaosa on sel-
keästi kannustanut työhön. Jo ennen suojaosaa 24 prosenttia 
päivärahaa saaneista sai soviteltua päivärahaa. Muutoksen jäl-
keen luku on kasvanut 29 prosenttiin. Suojaosalla saattaa kui-
tenkin olla myös työn vastaanottamista rajoittavia vaikutuk-
sia, jos sitä pidetään enimmäistulona, jonka työtön saa ansaita.  

Suojaosan tarkoituksena ei ole estää työn vastaanottamista 

eikä työstä kannatakaan kieltäytyä senkään vuoksi, että kieltäy-
tymisestä seuraa useimmiten työ- ja elinkeinotoimiston mää-
räämä karenssi. Suojaosan turvin päivärahan saaja voi lisätä an-

sioitaan merkittävästi, koska se palkan osa, 
joka vaikuttaa työttömyyspäivärahaan vä-
hentävästi, on puolet suojaosan ylittävästä 
tulosta. Esimerkiksi 1000 euron kuukausi-
tulosta pääsääntöisesti vain 350 euroa pie-
nentää maksettavaa päivärahaa. Soviteltua 
päivärahaa maksetaan viideltä päivältä vii-
kossa, eli sekä työ- että työttömyyspäiviltä. 
Voit arvioida sovitellun päivärahasi määrän 
osoitteessa www.supertk.fi.

PÄIVÄRAHAHAKEMUKSEN LÄHETTÄMINEN
Voit työttömäksi jäätyäsi lähettää ensimmäisen hakemuksen 
kahden kolmen viikon ajalta vain, jos olet ollut kokonaan 
työtön. Muussa tapauksessa myös ensimmäinen hakemus lä-
hetetään jatkohakemusten tavoin vähintään neljän täyden ka-
lenteriviikon ajalta tai kuukauden ajalta.

 Jos teet osa-aikaista työtä ja palkka maksetaan säännölli-
sesti esimerkiksi kuukauden puolivälissä tai kuukauden lopus-
sa, lähetä hakemus kalenterikuukauden ajalta niin, että se vas-
taa palkanmaksujaksoa. Käsittelyn nopeuttamiseksi voit lähet-
tää hakemuksen heti kun haettava aika on kulunut ja täyden-
tää sitä myöhemmin lähetettävillä palkka- ja muilla tiedoilla. 

Tarkista tietojen oikeellisuus aina ennen lähettämistä. Jos 
havaitset virheen esimerkiksi palkkatodistuksessa, pyydä pal-
kanlaskijaa korjaamaan tieto ennen tietojen lähettämistä kas-
salle. Muista, että päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syy-
tä makseta kolmea kuukautta pidemmältä ajalta..

Kassan sähköinen palvelu Nettikassa uudistuu touko-
kuun puolivälin tienoilla. Nettikassa on tietosuojattu 
yhteys, jonka kautta voit lähettää hakemuksia ja liitteitä 
turvallisesti työttömyyskassalle.

www.supertk.fi


SUOMI 100 VUOTTA –

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

Tilaisuus on kaikille avoin. Tuo työkaverisikin!

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

Paneelikeskustelut jatkuvat syksyllä. Lisätietoa päivämääristä  
ja paikkakunnista SuPer-lehdessä ja liiton verkkosivuilla.

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

www.superliitto.fi superliitto
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ARVONTOJEN 
VOITTAJAT

SUPER-LEHDEN LUKIJATUTKIMUS. SuPer-lehdes-
tä 1/2017 tehtyyn lukijatutkimukseen vastanneiden 
kesken arvottiin tablettitietokone, kolme älykelloa ja 
kymmenen SuPer-tuotekassia. Palkinnot on arvottu  
ja lähetetty seuraaville paikkakunnille:
Tabletti iPad Mini: Helsinki.
Älykello Huawei Band Zero, 3 kappaletta: Lahti,  
Riihimäki ja Vantaa.
SuPerin tuotekassi, 10 kappaletta: Haapavesi,  
Hankasalmi, Kuukanniemi, Loimaa, Nilsiä, Nurmo, Van-
halinna, Vantaa, Vantaa ja Vilppula.

ONNEA!

SUPER-LEHTI OPINTOPÄIVILLÄ. SuPer-lehden 
Kerro teidän juttu -kyselyyn vastanneiden kesken 
arvottiin lehden termosmuki. Se matkasi Petäjäve-
delle. 

OPINTOPÄIVILLÄ PALAUTETTA ANTANEET. SuPer 
on arponut 6 arvoltaan 50 euron S-ryhmän lahjakort-
tia palautelomakkeen opintopäivillä jättäneiden kes-
ken. Lahjakortit lähtivät seuraaville paikkakunnille:  
Julkujärvi, Espoo, Mäntsälä, Turku, Virrat ja Kalaniemi. 

JOKO LUET SÄHKÖISTÄ
SUPER-LEHTEÄ?

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

SuPeria on helppo suositella, kuten Opintopäivien 
yleisökilpailun vastauksista näkee. Hanki sinäkin  
SuPerin porukkaan uusi jäsen ja lunasta kevät- 
mieltä tuova 30 euron arvoinen lahjakortti.

KATSO OHJEET SUOSITTELUUN:

monitoimikaulanauhan sekä arvokkaan ammattimerkin. 

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

#supertekeehyvaa
#suosittelesuperia 

Et tule ilman 
toimeen

Sinä hoidat toisia,  

SuPer hoitaa Sinua

Järjestäydy hyvä ihminen

Suomen paras ammattiliitto Tietoa vailla – SuPer hoitaa ainan

https://www.superliitto.fi/viestinta/super-lehti/
www.superliitto.fi/jasenyys/suosittele-superia
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Kainuun yksityisen  

sektorin ao 200 osallistui  

SuPer-sukkaa pukkaa -kampan-

jaan. Ammattiosaston hallitus neu-

loi 16 sukkaparia, jotka lahjoitettiin 

Hoivakoti Menninkäiseen  

Kajaanin Lohtajalla.

riitta toivanen

Riihimäen ao 615 kutoi ja luovutti villasukkia 250 paria kera 
suklaapussien Lopen, Hausjärven ja Riihimäen lastensuoje-
luun jaettavaksi.           

Heinäveden kunta muisti kultaisella ansiomerkillä 30-40 
vuotta kunnallisessa palvelussa olleita hoitajia. Kaikki eivät 
tähän Heinäveden lehden ottamaan kuvaan mahtuneet, 
mutta tässä kuvassa olevat ovat kaikki superilaisia. Ylärivissä 
vasemmalta  Merja Haapala, Sirpa Venäläinen, Päivi Kaup-
pinen. Alarivi vasemmalta Sirpa Pöllänen, Seija Tuovinen, 
Merja Markkanen ja Maarit Taskinen. 

Kainuun SuPerin yksityissektorin ao 200 osallistui Lähihoi-
tajapäivään 27. tammikuuta Kajaanin Citymarketissa. Tapah-
tumassa jaettiin SuPer-materiaalia ja hyvää mieltä. Kuvassa 
vasemmalta Eila Pääkkönen, Tuula Korvuo ja Liisa Ala- 
Kalhunmaa-Oikarinen ja kameran takana Eeva Tiikkaja.

Aktiivi-instituutin Tammikuun tapaamisessa juhlittiin Anne 
Kniivilän, Minna Kummunmäen ja Anu Valkaman työmarkki-
nakonsultin tutkintoja sekä Riitta-Liisa Luostarisen työsuoje-
lukonsultin tutkintoa.

SuPer-sukkaa pukkaa

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Marjo Sajantola

Vierailulla 
Oulun Kon-
tinkankaan 
hyvinvoin-
tikeskuk-
sessa 13. 
maaliskuuta. 
Palvelupääl-
likkö Pirjo 
Koistinen 
esitteli tilat 
ja toimin-
nat.  

paula  
halonen
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Marjo Sajantola

Kokouskutsut
• espoo-kauniaisen ao 801 kevätkokous 

ke 19.4. Entressen kirjaston Sinisessä 
huoneessa, Espoon keskus klo 18.00. 
Myös luottamusmiesten täydennysvaa-
lit. Ehdolle voi asettua kokouksessa tai 
ennakkoon puheenjohtajalle. Kokouksen 
jälkeen ruokailu noutopöydästä kiinalai-
sessa ravintolassa JuFussa, Siltakatu 11, 
Espoon Keskus. Ilmoittaudu ruokailuun 
viimeistään 11.4. arja.ilomaki@espoo.fi. 

• hyvinkään sairaanhoitoalueen ao 
817 kevätkokous ke 26.4. klo 17.00 alkaen 
Ravintola Mestassa, Veikkarinkatu 9, 
Hyvinkää. Ilmoittautumiset ruokailun 
vuoksi 19.4. klo 12.00 mennessä: anne.
riihimaki@hus.fi. Tervetuloa! Hallitus.

• härmänmaan ao 302 kevätkokous 4.5. 
klo 18.00 Kauhavan Työväentalolla. Esillä 
sääntömääräiset asiat.

• joensuun ao 508 kevätkokous 26.4. klo 
18.00 opetusravintola Kiesassa, Niskakatu 
17, 2. kerros, Joensuu. Ilmoittautumiset 
ja ruokarajoitteet 18.4. mennessä saara.
sorsa@siunsote.fi. Tervetuloa!

• kainuun yksityissektorin ao 200 
kevätkokous 26.4 klo 18.00 Hotelli Val-
juksella. Tarjolla kahvi ja suolainen kah-
vileipä, sekä elokuvalippu. Sitovat ilmoit-
tautumiset 18.4. mennessä Eilalle 044 
2174 870.

• kanta-hämeen yksityissektorin ao 
651 kevätkokous ke 3.5. klo 18.00 Wisa-
hovi, Kanakouluntie 5, Hämeenlinna. Buf-
fet ja sauna. Ilmoittautumiset ja erityis-
ruokavaliotoiveet super651@superliitto.fi 
25.4. mennessä. Tervetuloa!

• keminmaan ao 101 kevätkokous Puu-
kerho Vallitunsaari pe 21.4. klo 18.00. Va- 
rattuna myös rantasauna kokouksen jäl-
kilöylyille. Arvomme kokouksessa perin-
teisen palkinnon. Ilmoittaudu 19.4. men-
nessä Mallulle, txt, 040 573 2654. 

• kiuruveden ao 530 kevätkokous 19.4. 
klo 18.00. Ylä-Savon Osuuspankki, koko-
ustila, Niemistenkatu 4, Kiuruvesi. Käynti 
Torikadulta. Ilmoittaudu 12.4. mennessä, 
txt, 040 4632 859.

• koillis-savon ao 520 kevätkokous 
21.4. klo 18.00 Juankoskella virastotalon 
kahviossa. Tarjolla pientä iltapalaa, joten 
ilmoita tulostasi tekstiviestillä 040 576 
9141 Annelle 13.4 mennessä.

• kuhmon ao 222 kevätkokous Kale-
vala-hotellissa pe 7.4. klo 17.00 alkaen. 
Mukana työsuojeluvaltuutettu Terttu 
Saastamoinen. Ilmoita tulostasi viikkoa 
aiemmin ja kerro mahdollinen erityisruo-
kavaliosi jaana.koi@gmail.com tai teksti-
viestillä 044 3072 995. 

• kuusamon 204 ao kevätkokous to 
27.4. klo 17.30, Lounas ja pitopalvelu 
Martai, Airotie 4 C, Kuusamo. Ammatti-

osasto tarjoaa kahvin ja suolapalan. Ilmoit-
tautumiset viimeistään 20.4. super204@
superliitto.fi tai vain txt 040 5896 155. Ter-
vetuloa! Hallitus.

• lahden ao 403 kevätkokous 24.4. Ravin-
tola Casseli, Borupinraitti 4, Lahti alkaen klo 
17.00 salaattibuffetilla. Sääntömääräisten 
asioiden lisäksi mm. Päijät-Hämeen hyvin-
vointikuntayhtymän ajankohtaisasiat. Ei 
henkilövalintoja. Sitovat ilmoittautumiset ja 
mahdolliset ruoka-allergiat 17.4. mennessä: 
marjut.hakala@superliitto.fi. 

• laukaa-hankasalmi ao 416 kevätkokous 
ma 24.4. klo 18.00 Kylpylähotelli Peurunka,  
Peurungantie 85,  Laukaa. Hallitus kokoon-
tuu klo 17.30. Tarjoilun vuoksi sitovat ilmoit-
tautumiset 12.4 mennessä kirsi.laitinen@
hankasalmi.fi. Tervetuloa!

• liperin ao 514 kevätkokous to 20.4. klo 
18.00, Kahvila Mocca, Keskustie 6, Liperi.  
Sitovat ilmoittautumiset  ja erityisruokavaliot 
13.4. mennessä pj. Leena Koposelle 040 216 
3163 tekstiviestillä. Ao. tarjoaa pientä suo-
laista purtavaa ja kakkukahvit. Tervetuloa!

• lohjan ao 806 kevätkokous maanan-
taina 24.4. klo 18.00  nepalilaisessa ravin-
tola Sugamissa. Ilmoittautumiset 14.4. men-
nessä superlohja806@gmail.com, mainitse 
myös ruokarajoitteesi. 

• loimaan seudun ao 603 kevätkokous 
28.4. klo 18.00 Kauppalan Kyökissä, Kauppa-
lankatu 13, Loimaa. Ruokailun vuoksi ilmoit-
tautumiset 23.4. mennessä super603@
superliitto.fi. Tervetuloa!

• nokian ao 629 kevätkokous 24.4. klo 
18.00 ravintola Bella Roma, Siperian liike-
keskus, Tampere. Ammattiosasto tarjoaa 
pizzat. Ilmoittautumiset super629@super-
liitto.fi, nettisivujen tai WhatsAppin kautta. 

• orimattilan seudun ao 404 kevätkokous 
12.4. klo 18.00 Ravintola Arvid , Erkontie 3, 
Orimattila. Saunaosasto myös varattu. Ruo-
kailua varten ilmoittautuminen 10.4. men-
nessä puheenjohtajalle ulla.katajavuori@
gmail.com tai tekstiviestillä 040 7569408. 

• peijaksen ao 823 kevätkokous 9.5. klo 
17.30 ravintola Tapas BarCelona viihdekes-
kus Flamingo, Tasetie 8, Vantaa. Kokouk-
sen ja ruokailun jälkeen mahdollisuus jäädä 
keilaamaan BowlCircus Flamingoon. Sito-
vat ilmoittautumiset ja samalla mahdolli-
set ruoka-aineallergiat 4.5. mennessä anne-
maarit.ahlroth@hus.fi tai txt 050 5751 944. 

• pirkanmaan yksityisalojen ao 649 
kevätkokous  20.4. kello 16.00 koulutuskes- 
kus Lumova, Hämeenkatu 24, Tampere.

 Kokouksen jälkeen 10 euron jäsenhintaan 
joku seuraavista hoidoista: jalkahoito, kas-
vohoito, 30 min kuumakivi- tai bambukep-
pihieronta. Sitovat ilmoittautumiset ao649@
luukku.com 10.4. mennessä. Iltapalatarjoilu, 
ilmoita erityisruokavaliosta. 

• raision seudun ao 604 kevätkokous 25.4. 
kello 18.00 Louhisaaren kartanon kahvilassa, 
Askaisissa, Louhisaarentie 244. Ruokailun 

vuoksi ilmoittautumiset 16.4 mennessä 
ammattiosaston s-postiin super604@
superliitto.fi tai 040 0803 176. Mainitset-
han erityisruokavaliostasi. 

• riihimäen ao ry 615, kevätkokous to 
27.4. klo 18.00, Hoivakoti Eedilä, Opintie 
3, Loppi. Esityslistan mahdollisista muista 
asioista saa tietoa hallituksen jäseniltä tai 
työpaikan yhdysjäseneltä. Kokoustarjoi-
lusta vastaa ammattiosasto. Tervetuloa. 

• sotkamon ao 225 kevätkokous pe 
27.4. klo 17.30 ravintola Messi, Kainuun-
tie 14 Sotkamo. Iltapalatarjoilun vuoksi 
sitovat ilmoittautumiset 20.4. mennessä 
044 543 0050. Tervetuloa!

• suupohjan ao 311 kevätkokous ti 11.4 
klo 18.00 Prosintalo, Karijoki. Ilmoittautu-
miset 4.4 mennessä sihteerille 050 3586 
333. Tervetuloa!

• tampereen ao 631 kevätkokous 24.4. klo 
17.30. Myös kotihoidon ja varhaiskasva-
tuksen varaluottamusmiesten sekä vara-
pääluottamusmiehen valinnat. Ravintola 
Eetvartti, Sumeliuksenkatu 16, Tampere. 
Tarjolla salaattiateria. Ilmoittautumiset 
ruokailuun 17.4 mennessä hanna-leena.
jalonen@tampere.fi. Tervetuloa! 

• tays:n ao 632 kevätkokous 26.4. klo 
17.00 Finlaysonin palatsilla, Kuninkaan-
katu 1. Aloitamme kokouksen ruokai-
lulla, joten sitovat ilmoittautumiset vii-
meistään 10.4. super632@superliitto.fi, 
Valitse vaihtoehdoista kana, kala, kasvis 
ja kerro mahdolliset ruoka-aineallergiat.

• tohmajärven ao 518 kevätkokous 
26.4. klo 18.00 Kotipirtissä. Ammatti-
osasto tarjoaa ruokailun kokouksen jäl-
keen. Sitovat ilmoittautumiset 21.4. men-
nessä 050 5141 858/Seija.

• uudenkaupungin seudun ao 608 
kevätkokous 27.4. klo 17.30 Torpparin 
Tupa, Vinkkiläntie 20, Vinkkilä. Ennen 
kokousta klo 17.00 tutustutaan sisustus-
liike Merililianiin ja vaateliike Seepraan. 
Ammattiosasto tarjoaa iltapalan. Sitovat 
ilmoittautumiset 19.4 mennessä tarja.
vuorinen@uusikaupunki.fi tai tekstivies-
tinä 050 570 0827.

• vaasan ao 312 kevätkokous 19.4. klo 
18.00 Mama´s Kitchen, Rauhankatu 17. 
Kokouksen jälkeen ammattiosasto tar-
joaa buffet-ruuan. Sitovat ilmoittautumi-
set ruokarajoituksineen Marjalle, txt, 050 
4053 658 tai marja.isomottonen@sau-
nalahti.fi viimeistään 12.4. 

• vasanejdens fa 316 möte 26.4. kl 19.00 
på rest. Fyrklövern (campus Kungsgår-
den). Stadgeenliga ärenden. Fa bjuder 
på mat. Bindande anmälan senast (sms) 
16.4. till Susanne 050 3708 968 eller Lilli-
May  050 542 6723. Välkommna.

• vihdin ao 825 kevätkokous 18.4. klo 
18.00 Cantina Antonio, Pisteenkaari 4, 
Nummela. Ruokailun vuoksi ilmoittautu-
miset 12.4. mennessä super825@super-
liitto.fi. Ilmoita myös ruoka-aine allergiat.
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Marjo Sajantola

ristikkoratkaisu 3/2017

Maaliskuun ristikkokisan voitti 
Kyllikki Suominen Paimiosta.

Lämpimät onnittelut!

Lähetä toukokuun kutsut ja kuulumiset 
osoitteeseen: super-lehti@super-
liitto.fi 12.4. mennessä. Jutut kesä-
heinäkuun  kuulumisiin 15.5. ja elokuun 
lehteen  17.7. mennessä. Kuvan koko 
vähintään 300 kt. Toimituksella on 
oikeus muokata julkaisua sekä valita 
julkaisuajankohta. 

Kuulumiset

 ammattiosastojen sääntö-
 määräisissä kevätkokouksissa:

- käsitellään ammattiosaston toiminta-
  kertomus edelliseltä toimintavuodelta, 
-  esitetään tilintarkastajien lausunto, vah- 

vistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuu-
vapauden myöntämisestä, 

-  päätetään SuPerille tehtävistä aloitteista,
- päätetään muista kokouskutsussa maini-

tuista asioista.

hei, lähihoitajaopiskelija!

Jos olet ollut joko kasvun tukeminen ja 
ohjaus, hoito- ja huolenpito tai kun-
toutumisen tukeminen -osaamisalojen 
työssäoppimisjaksolla viime vuonna tai 
tämän vuoden alussa, haluaisin kuulla 
kokemuksistasi graduani varten. Koitko, 
että sinulla oli riittävät valmiudet aloit-
taa työharjoittelu? Millaiset kokemuk-
set mielestäsi vahvistivat ammatillista 
kasvua ja millainen kuva lähihoitajan 
ammatillisesta osaamisesta sinulle jäi 
harjoittelun jälkeen? Vastaathan kerto-
muksen muodossa ja mielellään huhti-
kuun aikana, anitamarttila@gmail.com. 
Vastaukset käsitellään luottamukselli-
sesti. Kiittäen, Anita Marttila. 

in memoriam

Kati Johanna
VÄISÄNEN

s.11.5.1975
k 6.1.2017

Lähdit niin hiljaa, 
että aamu vain kuuli.

Sylissään matkalle sinut kantoi tuuli.
Mutt sydämiimme läpi elämän

jätit muistosi lämpimän.
A.Sirkesalo

Katia kaivaten
 Leivontien Palvelukodin henkilökunta

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

U T T I A
U S E A A N A I S
K L M I A U A V A I M E T
K U U S E T R A H A S U M E
I T A A L I I V A R K U I N

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

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

M A K E N I O T U J

Henna Sten-
fors jäi 44 
vuoden työ 
rupeaman jäl- 
keen eläkkeel-
le 1. maalis- 
kuuta. Aurin- 
koisia eläke-
päiviä toivot-
taa Huittisten 
ao 618.

Eläkkeelle

Liperin ao 
514 kiittää 
rahastohoi-
taja Leena 
Laasosta 
pitkästä ak-
tiivijäsenen 
urasta.

•   hämeenlinnan sairaanhoito- 
opisto ryhmä 53!

  Valmistuimme 27.5.1977 eli 40 vuot- 
ta sitten. Tapaammehan 27.5. klo 
17.00 alkaen Hämeenlinnassa, 
Hotelli Vaakunassa. Ilmoittaudu 15.5. 
mennessä Sailalle os. Lindström 
saila.hakamo@gmail.fi tai puh. 050 
546 8708. Tervetuloa!

• lohjan ao 806
  järjestää jäsenilleen saunaillan nyt 

Purjehtijoiden rannassa Nuotta-
tiellä, Lohjan purjehtijoiden tiloissa 
ti 6.6. klo 16.00-22.00. Salaattiruo-
asta vastaa Chef’s service, myös 
grillattavaa, alkoholitonta juomaa 
ja kahvia tarjolla. Voit uida, kalas-
taa, saunoa, syödä hyvin ja naut-
tia mitä parhaimmasta SuPer-seu-
rasta! Ilmoittautuminen viimeistään 
28.5. ao:n omilla sivuilla tai super-
lohja806@gmail.com. Tapahtuma 
on maksuton. Tervetuloa! 

Muut
kutsut
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SUPERKULTTUURIA
koonnut Elina Kujala

Komedia selviytyjistäPääsiäisenä vihertää
itä on onnellisuus silloin, kun kaikki on oi-
keastaan mahdollista ja luvallista, mutta 
silti mahdotonta? Konsultti Dora on hou-
kutellut kaksi nelikymppistä naista, Kikan 

ja Niinan, esimerkkitapauksiksi ikäseminaariin. Toi-
nen kuvitteli tulevansa kuntoutukseen ja toinen työ-
haastatteluun. Tilanne on absurdi, mutta naiset teke-
vät kaikkensa selviytyäkseen tilanteesta.

Komedian rooleissa nähdään Nora Raikamo, Hanna 
Seppä ja Kate Viljamaa. Näytelmän on ohjannut Heini 
Tola ja kirjoittanut Marjo Niemi. 

Keskellä ruuhkaa juoksee nainen helsinkiläisessä 
teatteri Avoimissa Ovissa huhtikuussa 2017..

airuoho on varma pääsiäisen merkki, mutta 
perinteenä vielä nuori. Nopeasti itävää, iloi-
sen vihreää ruohoa ryhdyttiin kylvämään ko-
reihin ja tarjottimille vasta sotien jälkeen. Sitä 

ennen tupa koristeltiin juhlaan koivun- ja pajunoksil-
la. Rairuoho, munat, tiput ja narissit kertovat kevääs-
tä ja uuden elämän alkamisesta..

MR

Draamakomediassa pohditaan 
onnellisuuden olemusta.

Kirjauutuudet
ilana aalto: 
paikka kaikelle – mistä tavaratulva syntyy 
ja kuinka se padotaan?
atena 2017

ta, joista luopuminen tuntuu vaikealta. Lapsiperhe taas elää 
ruuhkavuosia, jolloin tavaraa tulee koko ajan lasten kasva-
misen myötä lisää, mutta sitä pitäisi toisesta päästä saa-
da myös ulos. 

Yhdellä on autotalli kattoon asti täynnä suksia, mailoja ja 
kodinkoneita, toisella keittiönkaapit pursuavat muovikippoja ja 
kahvikuppeja. Vaatteita, papereita sekä sekalaista tilpehööriä, 
koditonta pikkukamaa, on melkein jokaisen raivaajan kaapeis-
sa ja komeroissa.

Aalto ei usko tiukkoihin sääntöihin tavaranraivaamisessa.
– Aloittamisessa tärkeintä on aloittaminen. Ei kannata odot-

taa kesälomaa tai viikonloppua. Jos on aikaa vartti, niin tekee 
vartin. En kannata vieraita varten siivoamista, mutta se jos 
se yhtään auttaa, niin anna mennä. Kaikki impulssit kannat-
taa käyttää hyödyksi!  

Siisteydessä ei ole kyse kilpailemisesta tai kunnollisuudes-
ta, ja jokainen löytää oman tapansa raivata ja hallita tavara-
kaaosta..

Suomalaiset tuskailevat tava-
rapaljouden äärellä ja siivous-
into syttyy usein kevään kor-
valla. Kulttuurihistorioitsija ja 
ammattijärjestäjä Ilana Aal-
to kertoo, että hänen kak-
si suurinta asiakasryhmäänsä 
ovat lapsiperheet ja eläköity-
vät naiset.

– Vanhempi väki elää usein 
kolmen huushollin loukussa, 
kun kotona on omien tavaroi-

den lisäksi perityt vanhempien tavarat sekä aikuisten las-
ten varastoon tuomat tavarat. Heillä on paljon tunnetavaroi-
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perheet. Päivistä on tullut 
minulle läheinen. Hän on 
kuin sisko minulle. 

päivi anne-majsta:
Anne-Majn sanat tuntu-
vat ihanilta. Rakastan työ-
täni, enkä siksi voi tehdä 
sitä muuta kuin suurella 
sydämellä ja kaikkeni an-
taen. Mietin aina, miten 
toivoisin itseäni hoidet-
tavan, jos olisin vanha ja 
avun tarpeessa.

Ajattelin vain kokeilla 
yötyötä, mutta aloin teh-
dä sitä vakituisesti. Suuri 
syy siihen on se, että sain 
työparikseni Anne-Majn. 
Toivoisin, että alalle ha-
keutuisi enemmän hänen 
kaltaisiaan ihmisiä. 

Anne-Maj on ihminen 
isolla i:llä. Hän on em-
paattinen ja lämminsydä-
minen. Muistutan häntä 
joskus itsestään huolehti-
misesta, jotta hän jaksaa 
huolehtia muista. 

Yöt vaihtelevat hurjasti. Joskus on rauhallista, joskus menem-
me tuulispäänä. Selviämme mistä tahansa toinen toistamme tu-
kien. Huumori on paras lääke jaksamiseen. Emme kuitenkaan 
koskaan vitsaile asukkaan kuullen tai hänen kustannuksellaan. 

Tärkeintä meille on, että asukkaat voivat hyvin. Olemme 
kasvaneet yhteen työvuosinamme. Tiedämme toistemme aja-
tukset usein jo pelkästä katseesta. Olemme samansieluisia ih-
misiä. Anne-Maj on minulle enemmän kuin työkaveri. Hä-
nestä on tullut hyvä ystävä..

anne-maj päivistä:
Päivi on huipputyökaveri, en voisi parempaa saada. Työsken-
telemme Tampereen kaupunkilähetyksen Petäjäkotikeskukses-
sa, jossa asuu muistisairaita sekä mielenterveys- ja päihdekun-
toutujia. Yöllä vastaamme kahdestaan kaikista 58 asukkaasta. 

Päivi työskentelee asukkaita kunnioittavasti kohdellen. 
Hän kuuntelee ja huomioi heidät. Hän jaksaa olla kärsivälli-
nen, eikä hermostu, vaikka asukas sanoisi mitä tahansa. Tar-
vittaessa hän on napakka, ei kuitenkaan ilkeällä tavalla. Hän 
tekee työtä lempeällä kädellä ja suurella sydämellä. 

Päivi osaa kohdata omaisetkin empaattisesti. Saattohoi-
dossa olevan asukkaan omainen saattaa tarvita enemmän tu-
kea kuin asukas itse. Päivi löytää aina oikeat sanat, joilla loh-
duttaa omaisia. 

Yhteistyömme sujuu saumattomasti. Asetamme asukkaan 
aina etusijalle. Olemme luonteeltamme tarkkoja ja teemme 
työtä huolellisesti. Esimerkiksi kun peittelemme asukkaan, 
emme vain heitä peittoa päälle, vaan asettelemme sen suoraan. 

Meistä on tullut ystäviä myös työn ulkopuolella. Jaam-
me ilot ja surut keskenämme. Tunnemme myös toistemme 

TYÖTÄ SUURELLA 
SYDÄMELLÄ

ANNA KIITOS KOLLEGALLE
Tällä sivulla välitämme kiitoksia ja kehuja työkaverille.

Kenestä sinä haluat kertoa?

Lähihoitajat Anne-Maj Harjanne ja Päivi Pietilä 
ovat tehneet yötyötä yhdessä jo kaksitoista 
vuotta. Yhteistyö on helppoa, kun tavoite on 
sama. Molemmat haluavat tarjota asukkaille 
parasta mahdollista hoivaa. 

  tuula mäntylä, pirkkala: Ani-
ta Siermala on huolellinen ja huu-
morintajuinen työkaveri, hyvä te-
kemään töitä kanssani. Haasta-
vinakin päivinä Kaihiklinikassa, 
suoriudumme hoitotyöstä yhdes-
sä, hymy huulilla.

  isabella kivelä, raasepori: Ha-
luan kehua kaikki työkaverit Kar-
jaan kotihoidossa! Meillä on hyvä 
henki ja kaikki ansaitsevat kehu-
ja silloin tällöin. Huumori ja nau-
ru kuuluvat meidän päiväämme. 
Niillä jaksetaan tehdä hyvää työtä. 
Jatketaan samaan malliin!

  jenni törmä, hattula: Minul-
la on maailman paras työkaveri, jo-
ka on aina positiivinen ja hyväntuu-
linen töissä ja vapaa-ajalla. Kiitos, 
kun saan jakaa raskasta arkea kans-
sasi Jenni Rinta-Jaskari.

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.
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LUONNOSSA
Markku Pirttimaan kuvia ja kertomuksia

TELKKÄ

P ienen järven ranta on vapautunut talven puristavista 
jäistä. Sulassa telkät soidintavat keväisiä menojaan. 
Koiraat nakkelevat niskojaan ja potkivat vettä. Vä-
lillä noustaan lentoon ja viuhdotaan viheltävin sii-
vin järven ympäri. Yksi telkistä luulee kuvauskojusta 
pilkistävää objektiiviä pesäkoloksi. Kuvaan lähesty-

vää lintua, kunnes tajuan sen sukeltaneen sisälle vastavalosuo-
jan mustaan aukkoon. Ravistelen linnun hienovaraisesti mat-
koihinsa, mutta telkkä ei luovutakaan helposti. Vasta neljän-
nen yrityksen jälkeen se huomaa pesäkolon liian epävakaaksi.

Telkkä on euroopan suomalaisin lintu. Noin puolet euroo-
pan telkkäkannasta pesii Suomessa. Se on levinnyt lähes koko 
maahan. Linnut puuttuvat vain puuttomilta alueilta ulkosaa-
ristosta ja Tunturi-Lapista. 

Sorsalinnut ovat monesti hankalasti tunnistettavia, mut-
ta kevätpukuisen telkän kohdalla ei voi erehtyä. Lyhyt paksu 
nokka, valkea poskilaikku ja keltaiset silmät erottaa jo kaukaa. 
Lennossa valkeat siipilaikut vilkkuvat näkyvästi. Tuhkanhar-
maa naaras on vaatimattomamman näköinen.

Pesänsä telkkä tekee tilavaan puunkoloon tai rannalle ase-
tettuun isoreikäiseen pönttöön, johon se munii 6 –12 sini-
vihreää munaa. Myös sotkaksi kutsuttu telkkä onkin kiitol-
linen sille asetetuista pöntöistä. Paikan hyväksi havaittuaan 
se saattaa pesiä siinä useana vuotena peräkkäin.

Emo hautoo noin kuukauden. Vain vuorokausi kuoriutumi-

sesta emo kutsuu poikasiaan pesän alla. Hämmästyttävää onkin 
tuo voima ja rohkeus, jolla pienet untuvapallot pesästä tulevat. 
Kuin ritsalla ammuttuina ne hyppäävät tuntemattomaan. Emo 
ei ruoki poikasiaan, vaan ne löytävät ravintonsa itse. Niille kel-
paavat hyönteiset, nilviäiset ja kaikenlaiset pikkueliöt. 

Luonnossa näkee usein onnettomiakin kohtaloita. Telk-
käemo ruokaili kahdeksan mustavalkoisen untuvikon kans-
sa kaislikon reunassa. Yhtäkkiä vesi kuohahti ja hauki hyppä-
si korkealle ilmaan poikasten vieressä. Ensimmäisellä iskul-
laan se ei onnistunut, mutta hieman erilleen muista joutunut 
poikanen ei selviytynyt toisesta erästä. Pakoon räpiköivä un-
tuvikko joutui hauen hampaisiin ja katosi pinnan alle. Läm-
min kesäilta tyyntyi ja pian jäljelle jääneet poikaset hyörivät 
jälleen hyönteisten kimpussa..

 www.pirttimaa.fi 
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superin ammattiosastojen puheenjohtajat eri puolilta maata kommentoivat lehden aiheita.

hämeenlinnan 
seudun

ammattiosasto

TULOSTA YHTEISTYÖN VOIMALLA
Hämeenlinnan seudun ammattiosas-
to on yksi viidestä ammattiosastos-
ta, jotka saivat äskettäin Vuoden Välk-
ky -palkinnon hyvästä paikallisesta yh-
teistyöstä. Yhteen hiileen puhaltami-
nen on tuonut lisää virtaa kaikkien vii-
den ammattiosaston jäsentapahtumiin 
ja edunvalvontaan.

– Yhteistyön ansiosta meidänkin 
osaston toiminta on kohtuullisen vil-
kasta. On luentoja, tapahtumia nuo-
rille ja valmistuneille, risteilyjä, teatte-
ria ja muuta ohjelmaa, osaston puheen-
johtaja Jari Ahonen kertoo.

Hämeenlinnassa toimii kaksi kun-
tapuolen ammattiosastoa. Toinen on 
noin tuhannen jäsenen osasto. Ahosen 
johtamassa osastossa on noin 250 jä-
sentä, jotka työskentelevät lähinnä ter-
veyskeskuksessa ja liitoskunnissa.

– Ollaan todettu, että arjen pyörittäminen on helpompaa kahdessa kuntapuo-
len osastossa.

Ahosen mukaan osaston alueella ongelmakohdaksi voi nostaa kotihoidon. Hoita-
jia on liian vähän. Resurssipulasta huolimatta Hauhon kotihoito sai muutama vuo-
si sitten valtakunnallisen palkinnon.

– Päättäjät ovat täällä tutustuneet kotihoitoon ja osastotyöhön, joten todelli-
suuteen on herätty. Kukaan ei voi enää tulla sanomaan, että ”en ole kuullutkaan”.

Hämeenlinnan tuleville valtuustopäättäjille Ahosella on selkeä viesti:
– Jospa seuraavalla valtuustokaudella keskityttäisiin päätöksentekoon. Sen ver-

ran surkuhupaisaa meininkiä täällä on riitelyineen ollut.
Jari Ahosella on sairaankuljettajan tausta. Hän valmistui apuhoitajaksi vuonna 

1988 yhtenä viimeisten joukossa. Työpaikkana on viime vuodet ollut Vanajaveden 
sairaalan akuuttiosasto.

Ammattiosastotoiminnassa hän oli mukana jo 1980-luvulla ja palasi tauon jäl-
keen 2000-luvun vaihteessa melkein suoraan varapuheenjohtajaksi. Osaston pu-
heenjohtajana on vierähtänyt nyt toistakymmentä vuotta.

– Ammattiosastomme toimii aika mukavasti. Pääluottamusmies kuuluu halli-
tukseen ja hoitaa kentällä monia käytännön asioita..

jukka järvelä

Mitä mieltä olet hoivabisneksestä? 
 s. 8

Varmaan tarpeellista nykyään, kun 
julkinen puoli on ajettu alas. Toivon, 
että yksityinen puoli toimisi eettisesti, 
ettei se olisi pelkkää bisnestä. Hoidetta-
vien ja hoitajien pitäisi selviytyä arjesta.

Mitä mietteitä lähestyvät kunnallis-
vaalit herättävät?   s. 10

Isoja kysymyksiä. Hämeenlinnaan 
on tulossa uusi keskussairaala. Se kos-
kettaa jokaista. Varmasti neljä vuotta 
siitä väännetään tiukasti.

Onnistuuko ruuanlaitto?   s. 14
Onnistuu, olen perheen pääruuan-

laittaja. Perusruokia, kuten makaroni-
laatikkoa, ei mitään ihme-gourmeeta. 
Kastikkeenkin olen vuosien jälkeen op-
pinut tekemään.

Käytätkö työssäsi apuvälineitä esimer-
kiksi nostamisessa?  s. 16

Meillä on hyvät apuvälineet työpai-
kalla, mutta käytän niitä aivan liian vä-
hän. Kiireellä sitä käyttämättömyyttä 
perustelee, mutta nämä ovat huonoja 
selityksiä. Kun apuväline on kohdalla, 
huomaa heti, että tämähän käy kätevästi.

Minkälaisia juttuja SuPer-lehdessä pi-
täisi olla?   s. 42

Lehdessä on jo nyt monipuolisesti 
juttuja erilaisissa töissä olevista hoita-
jista. Tämä osoittaa, että lähihoitajan 
koulutus on laaja-alainen. En kaipaa ih-
meesti mitään uutta. Ei-superilaisetkin 
kehuvat lehteä.

Mikä on hoitajan työssä vaikeinta?  
 s. 48

Tilanne, jolloin potilas kuolee, eivät-
kä omaiset ole olleet tähän yhtään osan-
neet valmistautua. Tästä seuraa vaikea 
kohtaaminen. Vaikka perustyö sujuu, 

tuohon tilanteeseen ei koskaan totu.

Oletko reissannut paljon maailmalla?  
  s. 56

Suurimmaksi osaksi Euroopassa. 
Laskin, että olen käynyt 19 maassa. Ek-

soottisin paikka on Mongolia. Siellä ih-
miset olivat ystävällisiä, vaikka yhteistä 
kieltä ei ollut. Aavikkosafarillakin kol-
me paimentolaista kutsui meidät kivita-
loonsa: ei yhtään yhteistä sanaa, mutta 
hyvin tultiin juttuun.

P.S.

Jari Ahonen on ammattiosas-
tonsa pitkäaikainen puheenjoh-
taja.
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Den anställda har
 förtjänat sin lön

n en gång kan vi för-
undra oss över om Fin-
lands näringsliv EK:s 
nya ordförande uttala-
de EK:s verkliga vilja. 
Eller tänkte han inte på 
vad han sade?

Många gnuggade sig säkert i ögonen 
när de läste intervjun med den nya ord-
föranden Veli-Matti Mattila. Han på-
stod att det måste komma många KoKr 
till eftersom lönerna i Finland är 10–
15 procent för höga. Det här startade 
en intressant diskussion på some. Ing-
et Elisa längre, löd några tusen kom-
mentarer, så Mattilas företag fick sig 
också många törnar. Det kom också 
en ordentlig motskur av kommentarer 
från fackföreningsrörelsens centralför-
bund. Till den här motskuren ansluter 
sig också SuPer. Inflytelserika politiker 
märkte tabben och konstaterade att de 
inte förstår sådant tal. Någon sade till 
och med att nog har vissa alltför höga 
löner, andra kunde igen få mer betalt 
på basis av resultat och bland annat är 
vårdpersonalens löner för låga. Diskus-
sionen visar att vi har ett valår.

Under några års tid har vi lyssnat 
till vackra tal om lönerna inom vård-
branschen, men hur har det blivit: lö-
nesänkning genom avtal eller större lö-
nesänkning genom tvång. Jag tycker att 
arbetstagaren har förtjänat sin lön och 
att man ska kunna klara sig på en lön. 
Ändå har diskussionen också gällt om 
man faktiskt måste klara sig på en lön 
eller om vi ska godkänna tanken om 
låglönebranscher, där de arbetandes lön 
kompletteras med socialstöd. Den här 
tankemodellen är märklig i rent ekono-
misk-politiskt hänseende. Var få skat-
tepengar till de socialstöden? Hurdana 
följder kan ett sådant uttalande ha om 
det blir verklighet?

Låt oss anta att lönerna minskar, vil-
ket också sker med köpkraften. Vi kan 
inte underskatta köpkraftens betydelse 
för samhällsekonomin, tvärtom. När 
lönerna sjunker minskar också skatte-
utfallet. En höjning av skatterna är en 
svår sak för många kommuner. Det för-
nuftigaste vore att få skatteutfall från 
många olika håll. Om ekonomins hjul 
inte rullar betyder det också ökad ar-
betslöshet, och det vill ingen ha. 

En närvårdares statistiska medellön 
är ca 2 400 euro per månad. Av den be-
talar han eller hon ca 21 procent skatt, 
arbetsgivaren får alltså samtidigt peng-
ar tillbaka. När vi ytterligare lägger till 
övriga avgifter av skattenatur som kom-
mer till kommunen och som kommu-
nen direkt drar nytta av så är arbetet in-
te dyrt. Om det här lönebeloppet mins-
kas påverkar det den närliggande mo-
tionsklubben, idrottsföreningen, byca-
féet, marketen och annan service i den 
egna kommunen. Genom att försämra 
köpkraften sågar vi i många företaga-
res utkomst och ökar på så vis arbets-
lösheten.

Därför måste vi allt allvarligare för-
undra oss över tanken. Den här reger-
ingen har haft som mål att höja syssel-
sättningen. Finlands Bank och Etla har 
höjt tillväxtprognosen för Finland, vil-
ket är en bra sak. Fortfarande har man 
ändå ältat samma mantra som vi redan 
hört för länge sedan: problemen inom 
den offentliga ekonomin fortsätter. Jag 
frågar mig om man faktiskt vill fortsät-
ta mata medborgarna med tanken att 
en arbetstagare inom välfärdsservicen 
bara är en utgiftspost i vårt samhäl-
le och att lönerna måste sänkas. Och 
med det här ska den offentliga ekono-
min räddas. 

Situationen torde vara den motsat-
ta. Uppskattningen av arbetet måste sy-

nas i en ordinarie arbetsplats , en realis-
tisk arbetsmängd och lön, med vilken 
man klarar sig. Snart inleds förhand-
lingar under vilka avsikten är att avta-
la om sakerna. Vi ska hoppas att det 
blir verkliga förhandlingar och inte så 
att någon börjar diktera. Vi måste allt-
så komma ihåg att vi tillsammans är fle-
ra och starka!.

Hälsningar,

SUPERSVENSKA
Översättningar Eva Wahlström

ordförande silja paavola
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leena.lindroos@superliitto.fi

Vårdensamhet är 
en svår upplevelse

änslan av ensamhet hos sjukhuspatienter har stude-
rats. Vi talar om vårdensamhet och en patient som 
upplever den känner sig som en utomstående i sin 
egen vårdrelation. Hon eller han får ingen uppmärk-
samhet, förståelse eller hjälp och kan inte dela sina 
känslor, upplevelser eller kunskaper med den vår-

dande människan. I värsta fall känner patienten sig övergiven 
och värdelös. Sårbarheten som sjukdomen orsakar gör patienten 
mottaglig för de här upplevelserna, men vårdensamheten för-
stärks också av den vårdande personens attityd, ovilja att bemöta 
patienten, en stressig stämning och knappa tillgängliga resurser. 

Patienterna önskar uppmärksamhet och bemötande, men 
visar det inte. Redan en ögonkontakt med vårdaren, ett le-
ende, att vårdaren ställer en fråga och lyssnar, gör att patien-
ten känner sig bättre. Vårdensamheten lindras också av vet-
skapen om den egna situationen, om att det finns hjälp att 
få och om att vårdrelationerna är kontinuerliga. Stödet från 
andra i samma situation är viktigt. Det kan man inte alltid 
få, men när det är möjligt, önskar patienterna att de kan pla-
ceras i samma rum. Patientens egen attityd, humor och ihär-
dighet lindrar också känslan av ensamhet. 

Forskaren Liisa Karhe funderade när hon lyssnade till de 
patientintervjuer hon gjort på varför vårdaren lämnar patien-
ten ensam. Hon gissar att vårdaren alltför mycket litar på det 
stöd patienten får av de närstående eller på patientens egen 
förmåga att klara sig. Forskaren frågar också om inte den 
mänskliga relationen till patienten upplevs som en del av vår-
den. Ingen vårdare eller vårdorganisation har ändå som av-
sikt att patienten ska dras med ångestfyllda minnen av vård-
perioden. Karhe tycker därför att vetskapen om vårdensam-
heten som en svår upplevelse för patienten ska tas med i un-
dervisningen i etik och vårdfilosofi som hör till de grundläg-
gande studierna inom vårdbranschen. 

Bemötandet av en patient bör vara någonting som hör till, 
ingår och antecknas i vården av varje patient. Den första ut-
maningen i utbildningen är att göra begreppet vårdensamhet 
känd. Vår artikel om temat börjar på sidan 22..

K
Ihärdigt arbete av SuPer  
gav resultat:

Slut på olikvärdig 
skattebehandling 
av fotvårdare
text sonja kähkönen

Högsta förvaltningsdomstolen gav i februari ett avgörande 
om mervärdesskatt med anledning av besvär som Finlands 
närvårdar- och primärskötarförbund lämnat in. Enligt de nya 
riktlinjerna är den fotvård som erbjuds av hjälp- och primär-
skötare som avlagt yrkesexamen i fotvård befriad från mer-
värdesskatt också när den inte baserar sig på en läkarordina-
tion eller remiss Tidigare gällde skattefriheten endast närvår-
dare som har avlagt kunskapsområdet fotvård.

Beslutet motiverades med att en person som har avlagt yr-
kesexamen i fotvård har kunskaper som kan jämställas med 
dem som en närvårdare som har avlagt kunskapsområdet fot-
vård har. Så är det i synnerhet när personen som har avlagt 
yrkesexamen i fotvård sedan tidigare har yrkesexamen inom 
ett hälsovårdsområde, såsom en hjälpskötar- eller en primär-
skötarexamen. 

I fortsättningen kan momsfri fotvård ges av fotterapeuter, 
fotvårdare, närvårdare som har avlagt utbildningsprogram-
met eller kunskapsområdet i fotvård samt yrkesutbildade in-
om hälso- och sjukvård som har avlagt yrkesexamen i fotvård 
vid en läroinrättning för social- och hälsovård..
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Nu röstar vi om
vår egen arbetsplats
text jukka järvelä

Vill du att social- och hälsotjäns-
terna ska fungera bra också efter 
hela villervallan med vårdreformen? 
Vill du hålla kvar din nuvarande ar-
betsplats? Om du vill det ska du 
rösta rätt i kommunalvalet.

En superit befinner sig i en kinkig situ-
ation när det gäller att rösta. Vårdrefor-
men kommer, men hur den kommer 
att se ut vet ingen ännu. 

Kandidaterna har tagit ställning till 
frågor inom social- och hälsovården. Ta 
reda på vad de står för: stöder kandida-
ten ett hälso- och sjukvårdssystem som 
liknar det vi har idag eller en omfattan-
de utläggning och privatisering.

SOV INTE ÖVER VALET!
SuPers ordförande Silja Paavola och ut-
vecklingsdirektör Jussi Salo påminner 
om att det nu om någonsin lönar sig 
att gå till valurnorna.

– De partier och personer som klarar 
sig i kommunalvalet är de som kommer 
att bestämma om social- och hälsovår-
den i kommunen. Därför är det viktigt 
att du som väljare använder din rösträtt 
och ser till att du också i framtiden har 
en arbetsplats i din egen kommun, som 
förut, understryker Paavola.

Kommunerna beslutar åtminstone 
fram till 2019 om vad som sker inom 
social- och hälsovården i kommunen. 
De landskapsbeslutsfattare som väljs ef-
ter det är i praktiken samma personer 
som nu ställer upp i valet till kommu-
nalfullmäktige.

SuPers utvecklingsdirektör Jussi Salo 
är rädd för att soffliggarna ökar.

– Att låta bli att rösta är ett ställnings-
tagande för sämre arbetsvillkor och säm-
re framtidsutsikter åtminstone för ar-
betstagarna. Att höra till soffliggarnas 
parti betyder att huvudideologin bak-
om vårdreformen som ska drivas riks-

omfattande är godkänd som sådan med 
alla privatiseringar och andra detaljer.

OFFENTLIGT ELLER PRIVAT?
Det är möjligt att den kommunala ser-
vicen privatiseras efter valet och efter 
att uppgifterna avgjorts, inte med en 
gång utan bara gradvis. Då återstår ba-
ra rollen som betalare för den offentli-
ga sidan.

SuPers erfarenheter av privatisering-
ar är dåliga med tanke på arbetstagaren.

– Vårdarna inom den privata sektorn 
har lägre löner och sämre anställnings-
villkor än inom den offentliga. Det 
finns en risk att situationen efter valet 
och dåliga vårdlösningar blir ännu säm-
re för arbetstagaren, varnar Jussi Salo.

Silja Paavola påpekar att det vid to-
talutläggningar ofta har förts förhand-
lingar enligt ett samarbetsförfarande, 
och antalet anställda har minskats.

– Det är ett kommunalpolitiskt be-
slut med vilken personalmängd och var 
tjänsterna produceras och vem som gör 
det. Kommunerna beslutar om vilket 
kollektivavtal de använder och vilken 
lön en närvårdare får.

Väljarna bör bekanta sig med par-

tiernas och kandidaternas valmaterial. 
Där får man veta vad partiet eller kan-
didaten anser om vårdreformen, om 
privatiseringen och om vårdarbetarens 
ställning.

Silja Paavola uppmuntrar väljar-
na att vid behov fråga om kandidatens 
åsikter direkt vid valbåset eller per e-
post. 

– Det lönar sig att ta reda på hur 
mycket en kandidat är beredd att läg-
ga ut tjänster. Vill han eller hon hålla 
kvar de tjänster som nu gäller just i den 
byn eller den kommunen? Hur myck-
et är kandidaten över huvud taget be-
redd att hålla beslutanderätten inom 
kommunerna? Eller är kandidaten be-
redd att lägga ut social- och hälsovården 
så mycket som möjligt, för att minska 
bördan på de egna fullmäktigeaxlarna?

Jussi Salo uppmanar oss att ta reda 
på hur en kandidat har betett sig tidi-
gare, exempelvis hur han eller hon stäl-
ler sig till utläggningen av tjänster och 
dumpningen av arbetstagarnas anställ-
ningsvillkor. 

– Ta reda på om kandidaten eller 
partiet tycker att det är rätt att priva-
tiseringen leder till nollavtal och del-
tidsarbete..
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LÖSTA GRUNDLAGSENLIGA PROBLEM?
Enligt Jussi Salo är landskapsreformen förknippad 
med grundlagsenliga problem.

– Finlands grundlag innehåller bland annat 
bestämmelser om jämlikhet för alla och om det 
allmännas skyldighet att ordna social-, hälso- och 
sjukvård.

– Den fråga som är svårast att lösa är emeller-
tid 124 § i grundlagen, där det konstateras att upp-
gifter som innebär betydande utövning av offentlig 
makt endast får ges myndigheter. Det här kommer 
att försvåra en utvidgning av valfriheten exempel-
vis i andra än rent grundläggande sociala tjänster, 
sammanfattar Salo.

SuPer kritiserar vårdreformen för att skapa ojämlikhet:

Pengarna avgör
text minna seppä

I framtiden bekostar samhället basservicen, knäckebrö-
det, och pålägget bekostas ur den egna påsen – om 
där finns pengar. Förbundet bekymrar sig också för 
medlemmarnas betalförmåga.

SuPer anser i sitt utlåtande om valfrihetslagstiftningen i mars 
att vårdreformen gör medborgarna ojämlika. 

– Efter reformen betalar samhället för basservicen i många 
tjänster, det vill säga knäckebrödet, med kund- och betalsed-
lar. Kvalitetsnivån på den har inte fastställts.

– Den privata sektorn erbjuder gärna det extra, smö-
ret på brödet. Den extra servicen kan emellertid ba-
ra de som har pengar köpa. De andra får nöja sig med 
brödkanterna, åskådliggör SuPers utvecklingsdirektör Jus-
si Salo.

Redan nu får man service för egna pengar. Salo ser fram-
tiden som ojämlikare, för vårdreformen ökar antalet priva-
ta aktörer.

MAN MÅSTE KUNNA FÖRSÖRJA SIG PÅ SITT EGET ARBETE
SuPer anser också att det är osannolikt att vårdreformen spa-
rar samhällets resurser. 

– Om man ger 3 miljarder mindre pengar måste skillna-
den täckas med någonting. Alternativ är exempelvis att hö-
ja kundavgifterna, prioritera så att man gallrar i den service 
som samhället bekostar, pruta på personalens utbildning och 
dumpa personalens anställningsvillkor. 

Enligt Salo har alternativen tråkiga följder.
– Om man försöker spara på personalens kompetens är ris-

ken att patientskadorna och andra avvikelser ökar. Kostnader-
na ökar och patientsäkerheten äventyras.

– Och om man dumpar anställningsvillkoren sjunker per-
sonalens köpkraft och beroendet av sociala stöd växer. Det är 
oförskämt att säga att man inte behöver kunna försörja sig på 
arbete. Om så vore skulle produktiviteten sjunka och en del 
av arbetstagarna överföras till stödsystemet. Om det här är 
den rätta utvecklingen enligt beslutsfattarna förstår man talet 
om att sänka lönerna, men med tanke på arbetstagaren kan 
man inte godkänna det.

ÖVERVAKNINGEN FÅR INTE FÖRSUMMAS
Den tredje bristen i lagutkastet är enligt SuPer de otillräckli-
ga styr- och övervakningsmekanismerna när det gäller servi-

ceproducenterna.
– Regeringen konstaterar i lagutkastets motiveringsdel att 

en del av serviceproducenterna inte nås av landskapets direkta 
styrning. De antas handla rätt oberoende. Det räcker inte..

SUPERSVENSKA 
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text minna seppä

Siun sote  
återanvänder 
god praxis

Besparingarna kommer genom att 
verksamhetssätten förenhetligas.

Samkommunen Siun sote har verkat i 
omkring tre månader. Den koordine-
rande huvudförtroendemannen Tarja 
Orbinski beskriver stämningarna som 
lite förvirrade, men hoppfulla.

– Förberedelserna inleddes redan 
2014, och både arbetstagarna och invå-
narna togs genast med, säger Orbinski.

Personalen har i planeringen av Si-
un sote varit representerad både i per-
sonalarbetsgruppen och i planerings-
grupperna, och huvudförtroendemän-
nen diskuterar ledningsgruppens ären-
den på förhand med vd:n. Informatio-
nen löper också annars med hjälp av in-
tranät och nyhetsbrev. 

Rekryteringens, tandvårdsenheter-
nas och mottagningarnas verksamhet 
har utvecklats genom samarbetsförfa-
randen. För närvarande går förtroen-
demännens arbete främst ut på att för-

enhetliga de kommunvisa anvisningar-
na och avtalen. Harmoniseringen av ar-
betets kravnivåer och löner i samkom-
munen har också inletts.

RASERADE KOMMUNGRÄNSER I 
LEDNINGSSTRUKTUREN
Siun sote har delats in i tre verksamhets-
områden: familje- och socialtjänster, häl-
so- och sjukvårdstjänster samt tjänster 
för seniorer. Dessutom ingår bland an-
nat administration och olika slags stöd-
funktioner i de gemensamma tjänsterna.

Kommungränserna har raserats i 
ledningsstrukturen. Varje verksamhets-
område har sin chef och är dessutom 
indelat i fem geografiska områden.

– I en enhet kan de anställda nu ar-
beta med 3–4 chefer, vilket har krävt 
nyinlärning.

HOPKNIPPADE STÖDFUNKTIONER
Siun sote ska spara genom att slå sam-
man de kommunvisa stödfunktioner-
na, såsom städning och rekrytering. 
Samkommunens vd Ilkka Pirskanen 
anser att den ekonomiska utgångs-
punkten är bra.

– Vi har en chans till nollresultat, sä-
ger Pirskanen.

– Vi sparar resurser när de riktas på 
ett sätt som tjänar kunden. Man avstår 
också från lokaler som inte utnyttjas 
till fullo. Avtal om köptjänster granskas 
kritiskt och köpandet utvecklas. 

Siun Sote siktar på effekter, kund-
nöjdhet, kompetens och effektiva pro-
cesser. Det här innebär satsningar på 
bland annat förebyggande av sjukdo-
mar och tjänsternas tillgänglighet.

– Vi kommer långt när vi kan ko-
piera konstaterad god praxis till gran-
narna..Tarja Orbinski

VÄLMÅENDESTATIONER NÄRA 
KOMMUNINVÅNARNA
Servicen utvecklas i norra Kare-
len också genom integrering av 
social- och hälsovården. Ett 
exempel är välmåendestationen 
i Rantakylä i Joensuu, som också 
förs till de mindre kommunerna. 
Stationen samlar bland annat 
rådgivningen, familjearbetet, 
tandvården och rehabiliteringen 
under samma tak. 

– Ofta använda funktio-
ner ska finnas nära invånarna, 
medan de som utnyttjas mer 
sällan kan befinna sig på en 
längre bilresas avstånd, säger 
vd Ilkka Pirskanen.

Han nämner som exempel 
rehabiliteringen, som till hösten 
får nya lokaler när renoveringen 
och utvidgningen av hälsosta-
tionen i Siilainen i Joensuu blir 
klara. Det är meningen att vård-
perioderna inom den speciali-
serade sjukvården ska förkor-
tas. Det ska också göras möjligt 
för specialistläkare att arbeta på 
hälsostationerna genom lokala 
tjänstekollektivavtal.

SIUN SOTE
• 18 organisationer gick den 1 
januari 2017 samman till Siun 
sote, och alla social- och häl-
sotjänster i kommunerna i norra 
Karelen, norra Karelens cen-
tralsjukhus och specialomsor-
gen om utvecklingsstörda flyt-
tade dit. I helheten ingår också 
räddningsverket, miljöhälsovår-
den och företagshälsovården i 
Joensuu.
• Här finns 7 000 anställda och 
antalet invånare i landskapet är 
170 000.
• Verksamhetskostnaderna för 
samkommunskoncernen är 
enligt budgeten 2017 ca 700 
miljoner euro, 0,7 procent lägre 
än vad som förutspåddes 2016.T
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I en paneldiskussion ordnad av SuPer 
diskuterades vad ett bra äldrearbete består av

Den ideala senioren 
fiskar och joggar
text och bild sonja kähkönen

Idag görs det omsorgspolitik som 
är helt frikopplad från verkligheten. 
Den godkänner inte en sjuklig och 
bräcklig åldring. Samhället saluför 
en helt felaktig bild av en aktiv se-
nior, konstaterades det under en 
paneldiskussion i Helsingfors ord-
nad av SuPer.

– Med vilka värden producerar vi tjäns-
ter och mäter människornas, också de 
äldres, rätt till ett värdefullt liv, frågade 
ordföranden för Helsingfors stads soci-
al- och hälsovårdsnämnd Maija Antti-
la under paneldiskussionen som ordna-
des av SuPer den 15 mars i Helsingfors. 

Vården gick i hög grad ut på sänglig-
gande och stämpling före 80-talet. Ef-
ter det gjordes det stora framsteg inom 
den rehabiliterande vården. Maija Ant-

tila såg en stor anledning till bekym-
mer i att vi till följd av konkurrens och 
internationella företags framfart inom 
vården snart får återgå till det gamla, 
där värdigheten var långt borta.

Tiina Vaittinen som disputerar vid 
Tammerfors universitet påpekade att 
vårdpolitiken idag är helt frikopplad 
från verkligheten och att krämpor ses 
bara som ett slags undantagstillstånd. 
Enligt henne är den ideala senioren en 
som fiskar och joggar – ett fullständigt 
politiskt subjekt. Sjuklighet och ålder-
domssvaghet skyms undan. Vaittinen 
har varit med om att författa boken 
Hoivan arvoiset, där författarna tar tag 
i omsorgen av äldre, omsorgens kvali-
tet och etiskhet. 

SuPers ordförande Silja Paavola var 
på samma linje som Tiina Vaittinen och 

påpekade att samhället saluför en bild 
av en aktiv senior. 

– Man inbillar sig att vem som helst 
kan ta hand om de äldre, trots att de 
som verkligen behöver vård är mycket 
sjuka. Därför behövs det utbildad per-
sonal för vården.

KAN VI YTTERLIGARE ÖKA DE 
ANHÖRIGAS ANSVAR?
Avdelningschefen för Helsingfors stads 
sjukhus-, rehabiliterings- och vårdtjäns-
ter Arja Peiponen tog upp frågan om 
vems uppgift det är att sköta om de äld-
re.

– Är det samhällets, de anhörigas 
och närståendes, det omgivande sam-
hällets eller allas tillsammans? Jag tyck-
er att det är allas vår gemensamma sak, 

Arja Peiponen (t.v.), Sirpa Asko-Seljavaara, Maija Anttila, Tiina Vaittinen och Silja Paavola funderar under SuPers paneldiskussion i Hel-
singfors på vem som är värd omsorg och vad ett gott äldrearbete består av. Diskussionen leddes av Olli Karsio, som disputerar för dok-
torsgraden vid Tammerfors universitet.
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Stödet till narkolepsi- 
patienterna 
fortsätter länge
De barn och ungdomar som insjuknade 
i narkolepsi på grund av Pandemrix-vac-
cinet och deras familjer får stöd på olika 
sätt. Ersättningar har betalats ut och be-
talas också i fortsättningen enligt villko-
ren i läkemedelsskadeförsäkringen samt 
enligt skadeersättningslagen och fin-
ländsk rättspraxis. Många av dem som 
insjuknade var barn och unga och de får 
större ersättningar också för en beståen-
de skada först i vuxen ålder. Ersättningar 
för en eventuell förlorad arbets- och för-
värvsförmåga betalas månatligen när de 
insjuknade når arbetsför ålder. 

Kommunerna har ut-
vecklat den krävande 
hemvårdenför äldre 
I och med att institutionsvården för äld-
re har minskat har hemvårdstjänsterna 
utvecklats, framgår det av en färsk ut-
redning av THL: Nu får man exempel-
vis hemvård fyra gånger om dagen re-
dan i 63 procent av kommunerna jäm-
fört med 47 procent för två år sedan. 
Man kan också få hemvård nattetid och 
under veckoslut i allt flera kommuner. 
Kommunerna har ändå inte tagit alla 
medel som underlättar hemmaboende 
till hjälp, exempelvis används de rörliga 
rådgivningstjänsterna ganska lite.
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Hur kan kvaliteten tryggas i vårdreformen?

konstaterade hon.
Professorn, stadsfullmäktiga och 

ordföranden för äldrerådet Sirpa Asko-
Seljavaara föreslog att vi ska satsa på ge-
menskap. Hon tycker att vi i framtiden 
måste bygga upp gemenskaper där unga 
och gamla lever nära varandra och tar 
hand om varandra. Så här kan vi lät-
ta lite på kostnadstrycket inom äldre-
vården.

Silja Paavola påpekade att den arbe-
tande befolkningen redan utnyttjar all 
sin kapacitet. De kan inte ta hand om 
sina anhöriga mer än vad de gör. 

Tiina Vaittinen påminde också om 
att en stor del anhöriga redan idag hjäl-
per sina föräldrar. Alla har emellertid 
inte några närstående som tar hand om 
dem.

– Vi måste ha ett skyddsnät som 
också tar hand om de allra svagaste. 
Vårdtjänsterna finns till för att de verk-
ligen behövs.

VI FÅR INTE PRUTA PÅ 
YRKESKOMPETENSEN
Arja Peiponen konstaterade att perso-
nalen måste vara kunnig, men att vi i 
framtiden kommer att ha brist på ut-
bildad personal. Med jämna mellan-
rum uppstår en diskussion om huruvi-
da exempelvis arbetslösa kan sköta om 

de äldre.
– Utan utbildning kan man inte skö-

ta om åldringar i så dåligt skick som 
dem som vi har inom dygnetruntvår-
den och hemvården. 

Silja Paavola konstaterade att allt 
stödarbete redan har gallrats i vårdar-
betet i samband med sparåtgärderna. 
Nu sköter vårdpersonalen också tvätt 
och lagar mat, och däremellan sköter 
de patienten. Hon påminde om att äld-
revården i Finland är billig enligt euro-
peiska mått, och att den baserar sig på 
yrkeskunskap och kompetens. När ar-
betet görs av en kunnig yrkesutbildad 
person behöver det inte lappas på i ef-
terhand. 

Sirpa Asko-Seljavaara konstatera-
de också att toppresultaten i vårdarbe-
tet uppnås genom samarbete inom ett 
kunnigt team. Maija Anttila påpekade 
att yrkeskunskapen har stor betydelse 
när det gäller både kostnader och kva-
litet, vilket tyvärr alltför ofta förbigås. 

– En resurs i vårt land samt inom so-
cial- och hälsovården har varit att vi har 
haft en utbildad personal, och det ska 
vi hålla fast i..

supers panelturné ”huutolaisuudesta 
hoivabisnekseen” (från fattigauktion 

till omsorgsbusiness) ordnades i rova-
niemi i februari och i mars i helsingfors. 

i åbo ordnas diskussionen den 24 april. 

Reformen av social- och hälsovården framstår som otrygg för äldre männ-
iskor. 

– Vi vet inte hur ojämlik ställning människorna råkar i med den nya 
vården. Blir det så i framtiden att pengarna avgör, frågar SuPers ordföran-
de Silja Paavola.

Ett hot mot en god vård av äldre är också att det inte finns fastställt i 
lag vad god nivå och god kvalitet är.

– Varje vårdområde kan ha sin egen kvalitetsrekommendation, men 
den har inte laga kraft. I praktiken finns det alltså inget konkret som kli-
enten, patienten eller den anhöriga kan ty sig till. 

Det finns många frågetecken i vårdreformen. Ett av de viktigaste utma-
ningarna enligt SuPer är medlemmarnas kommande arbetsförhållanden, 
var de kommer att jobba, lönen och hur hela förbundsverksamheten, för-
troendemannaorganisationen, kommer att se ut. 

– För arbetstagarna är det viktigt att de ordinarie anställningarna be-
står och att vårdpersonalen är utbildad. Vi vet att det blir allra förmånli-
gast att använda en kunnig personal och att det medför besparingar för 
samhället..
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HUNDRATALS SUPERITER 
DELTOG I SEMINARIET OM 
LÄKEMEDELSBEHANDLING

Seminariet om läkemedelsbe-
handling ordnades den 15 mars. 
Temat var Medicinering i hemvår-
den av äldre – trygg eller omtöck-
nad patient? Alla superiter som 
har uppgett hemvården som sin 
arbetsplats inbjöds att delta i 
seminariet via nätet. Samman-
lagt 700 personer deltog. 

Seminariet ordnades av SuPer 
i samarbete med DRA Consulting 
och RAIsoft. Seminariet ingick i 
Läkemedelsdagens program.

Läkemedelsbehandlingen av 
seniorer måste fås i skick
text minna lyhty

Det finns risker i att behandla seni-
orer med många olika mediciner. 
Också undermedicinering kan leda 
till men. Om en klient i hemvården 
har ordinerats bara två mediciner 
betyder det inte att medicineringen 
är i skick. Det här konstaterades 
under seminariet om läkemedels-
behandling i mars.

Enligt geriatriker Paula Viikari talar en 
hemvårdsklients läkemedelslista och 
dosett inte alltid sanningen om vilka 
mediciner klienten på riktigt använder. 

– Det räcker inte att man frågar 
patienten om han eller hon använder 
antiinflammatoriska och smärtstillan-
de medel. Man måste fråga närmare, till 
exempel: Använder du Burana, Ibuxin 
eller Pronaxen? Man måste också fråga 
om naturprodukter, för de kan samver-
ka med medicinerna. 

– Dessutom måste man fråga om pa-
tienten ytterligare använder något, ex-
empelvis makens eller grannens medi-
ciner. Patienterna har en tendens att lå-
na sådant som sömnmedel och nitro 
av andra. 

Viikari påminner också om att kli-
enterna inte alltid använder mediciner-
na enligt ordinationen. När man mär-
ker att medicinen inte verkar måste 
man till allra först ta reda på om kli-
enten över huvud taget har tagit den.

– Patienterna avslutar lätt en med-
icinering. Här har också medierna ett 
ansvar. Det skrivs till exempel ofta ne-
gativt om statiner. En del slutar ta dem 
trots att de behöver dem. 

ÖVER- ELLER UNDERMEDICINERING
Enligt Paula Viikari måste man innan 
en ny medicinering inleds noggrant vä-
ga för- och nackdelarna.

– Det är svårt att avsluta en påbörjad 
medicinering, åtminstone för läkaren. 
Man börjar ofta medicineringen av en 
gammal patient med en fjärdedel av do-
sen för en person i arbetsför ålder. Do-
sen kan senare höjas. Ofta är behand-
lingsdosen hälften av en normaldos. 

Ju flera mediciner som används, de-
sto större risk för negativa effekter.

– Gamla människor har svårt att 
identifiera skadeverkningar. De tror att 
de obestämda symtomen hör till åld-
randet.

Enligt Viikari ligger det inget egenvär-
de i att minska en medicinering. Hög ål-
der är inte heller något hinder för en lä-

kemedelsbehandling. Medicinering-
en är till nytta exempelvis vid krans-
kärlssjukdom, diabetes, osteoporos, 
depression och smärtbehandling.
En amerikansk studie konstaterar 

att det är sannolikare att en äldre person 
som har mindre än åtta mediciner sak-
nar någon medicin än har något olämp-
ligt preparat. 

Viikari räknar upp fallgropar i läke-
medelsbehandlingen: ständigt växlande 
vårdare och läkare, tidsbrist och prax-
is för förnyandet av recept. Personalen 
inom hemvården ska ta fram informa-
tion och läkaren kräva det för att läka-
ren ska kunna fatta de rätta besluten 
när han eller hon förnyar recepten. Vik-
tig information är bland annat blod-
tryck, vikt, svullnader, hudens kondi-
tion, tarmfunktion, munhälsa, smär-
ta/värk, sömn och humörsvängningar. 

Viikari rekommenderar att medici-
neringen av en hemvårdsklient bedöms 
minst en gång per år. Om huvudansva-
ret för vården ligger på en anhörig mås-
te man försäkra sig om att den anhöri-
ga fortfarande klarar av att sköta medi-
cineringen..

I N G I M A G E


	super_4_2017
	supersvenska_4_2017



