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Loppukesän mätäkuussa haavojen us-
kotaan paranevan hitaasti ja tulehtu-
van helposti. Suomessa mätäkuu kestää 
kansanperinteen mukaan neljä viikkoa 
ja päättyy 23. elokuuta.

Töölön sairaalassa tehdyn tutkimuk-
sen mukaan mätäkuu ei ole vain van-
han kansan uskomus. Sairaalan infek-
tiorekisteri vuosilta 2002–2005 paljas-
taa, että riski saada syvä haava- tai elin-

infektio oli mätäkuussa tehdyissä leik-
kauksissa jopa kaksi kertaa suurempi 
kuin muulloin. Syynä lienee lämmin, 
kostea sää.

Kesällä pienet nirhaumat ja haavat 
ovat yleisiä. Hyvä ensiapu on suihkut-
taa haavaa runsaalla vedellä ja suojata se 
laastarilla tai siteellä. Märkivää ja kuu-
mottavaa haavaa täytyy näyttää lääkä-
rille..

MÄTÄKUU ON TOSI
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T aas alkaa olla yksi kesä lopuillaan, ja on aika palata töihin, toivot-
tavasti virkistyneenä kunnollisen kesäloman jälkeen. Sellaisen lo-
man, jonka aikana ei ole tarvinnut pohtia, miten asiakkaat ja hoi-
dettavat pärjäävät sijaisten kanssa tai onko sijaisia ylipäätään saa-
tu. Sellaisen hyvin ansaitun tauon, joka aina yhtä odotetusti kat-

kaisee arjen aherruksen.
Kesä on Suomen leveysasteilla aivan erityinen vuodenaika. Päivät pite-

nevät yöttömiksi, ja lämpötilat nousevat kymmeniä asteita. Kaikki herää 
horroksesta, ihmiset, kasvit ja eläimet. Uuden elämän juhlaa jatkuu muu-
tama kuukausi, kunnes aletaan taas valmistautua talveen. ”On lyhyt Lapin 
linnunlaulu”, kirjoitti Eino Leino.

Iän myötä kesän kokemus muuttuu. Lapsuudessa aurinko paistoi ai-
na pilvettömältä taivaalta ja vettä satoi niin vähän, ettei koskaan tarvittu 
edes sadetakkia. Kesä myös jatkui ikuisesti. Sittemmin ilmat ovat viilen-
tyneet, harvat aurinkoiset hetket loppuvat aina kesken ja viimeistään ju-
hannuksena kaikki on ohi.

Tänä kesänä vietin taas juhannusta tutussa purjehtijaporukassa. Samat 
keski-ikäiset ihmiset vuoden vanhempina samoissa keski-ikäisissä veneis-
sään. Keskusteluissa jo aavistus melankoliaa. Vieläkö sitä jaksaisi kymme-
nen tai viisitoista vuotta seilata? Mitä jää elämästä jäljelle, kun paatista on 
aikanaan luovuttava?

Nuo pohdinnat muistuivat mieleeni lukiessani tämän numeron sivulta 
20 alkavaa juttua narratiivisesta hoidosta, jossa otetaan huomioon ihmi-
sen eletty elämä. Hyvin moni ikäihminen on sama ainutlaatuinen persoo-
nansa vielä pitkään sen jälkeen, kun hän ei enää suoriudu arjestaan ilman 
apua ja hoitoa. Elämän tärkeimmät asiat jättävät meihin hyvinkin muisti-
jälkiä, jotka kestävät loppuun asti.

Kuten yksikön esimies jutussamme kertoo, narratiivisessa hoidossa ei 
sinänsä ole mitään uutta ja ihmeellistä. Sen hyvä toteutuminen kaikkial-
la vaatii kuitenkin sitä koulutetun hoitajan työaikaa, jota ei useinkaan ole 
tarpeeksi ennen kuin hoitajamitoitukset on saatu kuntoon.

Yritykset ja talousviisaat puhuvat mitoituksista kilpailun, kustannusten 
ja tuloksenteon näkökulmasta, mutta kyse 
on muustakin. Hoidettava vanhus tarvitsee 
aineellisten perustarpeidensa lisäksi lähel-
leen hoitajan, jolla on edes hetki aikaa 
kuunnella vaikkapa niistä lapsuuden 
kesistä joskus kauan sitten. Sillä ajal-
la on arvaamattoman suuri merkitys.

”Elämän tärkeimmät asiat jättävät 
meihin hyvinkin muistijälkiä, jotka kestävät  
loppuun asti.”.

päätoimittajalta

hannu.jarvinen@superliitto.fi
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Eniten kuormittaa väkivallan uhka, mutta myös runsas sijaisten määrä kuormittaa 
vakituista henkilökuntaa, joille kasaantuu kohtuuton määrä vastuuta. 

SuPerin vammaistyön selvitys julkaistiin kesäkuussa:

HOITAJAMITOITUS ON  
HEIKENTYNYT ENTISESTÄÄN

teksti henriikka hakkala grafiikka antti oksanen

Suomen lähi- ja perushoitaja-
liitto SuPer toteutti huhtikuussa 
2019 kyselyn vammaispalveluissa 
työskenteleville jäsenilleen. Vas-
tauksista nousivat esiin laaja kou-
luttamattoman henkilöstön käyttö, 
hoitajien kasvava kuormittuneisuus 
ja tarve pienille, kodinomaisille 
yksiköille. 

Vammaistyö on selvitykseen saatujen 
vastausten mukaan ala, jolla hoitajat 
saavat käyttää osaamistaan laajasti. Jo-
pa 97 prosenttia vastaajista kertoo, että 
he saavat hyödyntää osaamistaan ja tai-
tojaan nykyisessä työssään ainakin osit-
tain. Samaan aikaan vastaajista 41 pro-
senttia kertoo kuitenkin, että koulu-
tettuja hoitajia ja ohjaajia on liian vä-
hän. Edellisessä vastaavassa selvityksessä 
vuodelta 2014 näin vastanneiden osuus 
oli 40 prosenttia.

– On ikävää huomata, että yllättä-
vän monet asiat ovat pysyneet ennal-
laan. Toivottua kehitystä ei ole tapah-
tunut, pahoittelee selvityksen toteut-

taja, SuPerin vammaistyön asiantunti-
ja Saija Vähäkuopus. 

Kouluttamattomia työntekijöitä 
käytetään selvityksen mukaan laajasti 
kaikenlaisissa, myös pysyvissä, työsuh-
teissa. Kun työvuorossa on liian mon-
ta sosiaali- ja terveysalalle kouluttama-
tonta työntekijää, raskaat ja vastuulli-
set tehtävät sekä niihin liittyvä päätök-
senteko kasaantuvat koulutetulle hoita-
jalle. Lähes puolet vastaajista kertookin 
työnsä henkisen kuormituksen lisään-
tyneen selvästi viimeisten kahden vuo-
den aikana.

– Nämä ovat huolestuttavia tieto-
ja, sillä vammaistyö on vaativaa työtä, 
jolloin työolojen pitäisi ehdottomasti 
olla kohdallaan. Kuinka ala voisi olla 
houkutteleva, jos työntekijöillä on jat-
kuvasti kiire ja hoitajat joutuvat toimi-
maan vastoin omaa etiikkaansa?

LISÄÄ PIENIÄ YKSIKÖITÄ JA TURVAA
Eniten hoitajia kuormittavat toistuva 
väkivallan uhka työssä ja työnantajan 

Työn henkinen kuormittavuus on viimeisen kahden 
vuoden aikana

■ 45 %  Lisääntynyt selvästi   
■ 35 % Lisääntynyt jonkin verran    
■ 16 % Pysynyt ennallaan 
■ 3 % Vähentynyt jonkin verran 
■ 2 %  Vähentynyt selvästi  
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riittämättömät toimet siihen puuttu-
miseksi. Näin kertoi jopa 79 prosent-
tia vastaajista. Tässäkin keskeinen teki-
jä on riittämätön hoitajamitoitus ja yk-
sin työskentely, jonka vastaajat kokevat 
laskevan palvelun laatua ja vaarantavan 
asiakasturvallisuutta. 

Vastaajat kuvailevat henkilöstövajet-
ta jatkuvaksi ja krooniseksi. He kerto-
vat sen näkyvän asiakkaiden reaktioissa, 
kun nämä joutuvat odottamaan tarpei-
siinsa vastaamista pitkään.

– Tämä tilanne on sellainen, jossa 
asiakas ei ole ongelma tai vaativa, vaan 
hänen palveluntarpeeseensa ei vastata 
riittävästi. Esimerkiksi autismikirjon 
asiakkaille henkilöstön vaihtuvuus ja 
hoitajien kiire ovat haasteita, Saija Vä-
häkuopus kertoo.

Avovastauksissa korostui se, että yk-
siköiden pitäisi olla riittävän pieniä ja 
henkilöstöä riittävästi. Silloin vammai-
sen henkilön tyypillisesti elämänmittai-
nen asumispalveluiden asiakkuus voi-
si muistuttaa enemmän kotia, jossa hä-
nen erityiset tarpeensa ja toiveensa voi-
daan ottaa huomioon hänelle sopivassa 
rytmissä. Tämä tukisi paitsi asiakkaiden 
myös hoitajien hyvinvointia.

– Useissa vastauksissa kerrottiin esi-
merkiksi, että rajoitustoimenpiteitä ei 
tarvittaisi, jos hoitajilla olisi asiakkail-
leen enemmän aikaa, Vähäkuopus sa-
noo..
vammaistyön selvitys toteutettiin 8.–22. 
huhtikuuta 2019 sähköisenä kyselynä 
superin vammaistyössä työskenteleville 
jäsenille. kyselyyn saatiin kaikkiaan 721 
vastausta. selvitys kokonaisuudessaan 
julkaistiin 13. kesäkuuta superin verk-
kosivuilla www.superliitto.fi/viestinta/
selvitykset/selvitys-superilaisista-vam-
maistyossa-2019/
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MEIDÄN TÄRKEÄ TYÖMME

PUHEENJOHTAJALTA
Silja Paavola

”SUPERILAINEN TUKEE, OHJAA, AUTTAA JA HOITAA KAIKENIKÄISIÄ, KULTTUURI-
TAUSTALTAAN JA ELÄMÄNTILANTEELTAAN ERILAISIA IHMISIÄ. TYÖ ON KASVUN, 

KEHITYKSEN JA HYVINVOINNIN TUKEMISTA, TERVEYDEN EDISTÄMISTÄ,  
HUOLENPITOA JA HOIVAA SEKÄ SAIRAUKSIEN HOITAMISTA.”

Nyt elokuussa voitaisiin päättää, että aloitetaan loman jälkeinen aika 
muistuttamalla itseämme siitä, miten tärkeitä olemme. Elastisen bii-
sissä tätä kuvataan aika hyvin, kunhan kuuntelee sitä sillä korvalla. Vai 
mitä sanotte?

– Sua seuraa aurinko, kun sä tuut. Se nousee ylös eikä laskekaan. 
Sua seuraa aurinko, kun sä tuut. Niin se hymyilee, sun kaa kilpaa. Risukasas-
sakin alkaa häikäsee. Se paistaa kaikessa mitä sä teet. Sä tuot ne valonsäteet.

Tämä tunne on aika monella ihmisellä, jota superilainen hoitaa, iästä riip-
pumatta. Tässä on hoitamisen eetos: halu tehdä toiselle hyvää hyvällä mielellä, 
ja saada toinen myös hymyilemään ja ainakin tuntemaan, että kaikki on nyt 
hyvin. Nyt vain pitää saada asiat sille mallille, että tämä on kaikille ja kaikkial-
la mahdollista. Tätä työtä on tehty ja tehdään edelleen.

Suomessa on lähihoitajia ja muita ennen koulutettuja hoitajia yli satatu-
hatta. Heistä superilaisia on yli 90 000. Olemme siis hyvin kattava osa suoma-
laista hyvinvointipalvelua, monilla eri alueilla. Työmme on todellakin tärkeää, 
niin yksilön kuin yhteiskunnankin kannalta.

Hoitotyötä ei voi tehdä, ilman että haluaa tehdä toiselle hyvää. Se ei kui-
tenkaan muuta sitä tosiasiaa, että tämä työ vaatii myös piinkovaa ammattitai-
toa. Pelkkä lämmin sydän ei riitä.

Valtavasti merkitsee myös se, millä asenteella työtä tehdään, ilolla vai stres-
sillä. Työtahti on kiristetty nyt äärimmilleen, ja sillä on negatiivinen vaikutus 
työn tuloksellisuuteen. Onneksi monelle on edelleen kaikkein tärkeintä, että 
hoidettava voi hyvin ja kokee olonsa turvalliseksi. Se on ajoittain todella vai-
kea yhtälö. Silti kaikesta huolimatta moni kokee olevansa täsmälleen oikealla 
alalla ja oikeassa paikassa. Tätä tunnetta pitää voida vahvistaa.

Alan ammattilaiselle hoitaminen osaamisalasta riippumatta on palkitsevaa. 
Hän haluaa tehdä työnsä hyvin, hoitaa, kuntouttaa, kasvattaa, ohjata tai kas-
vatuksellisesti kuntouttaa. Työn merkityksellisyys on erittäin tärkeä argument-
ti monelle, kun kysytään, miksi juuri tämä työ.

Hoitotyössä on siis monta hyvää asiaa, joista kaikista saadaan hyvän työn ja 
työpaikan aiheet. Laitetaan ne hyvät asiat kasvamaan. Nostetaan se oma am-
mattitaito ja ammattiylpeys siihen arvoon, joka sille kuuluu. Mietitään mie-
luummin, miten sinun työsi on monelle elämisen ehto, jota ilman hän ei pär-
jäisi vaan jopa kuolisi. Mietitään, miten sinä tuot heille sen auringon, avun 
ja hoidon..
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”VIELÄ ON VARMISTETTAVA, 
ETTÄ MITOITUKSEEN 

LASKETAAN VAIN 
HOITOHENKILÖSTÖ.”

MILTÄ HALLITUSOHJELMA
NÄYTTÄÄ SUPERIN SILMIN?

teksti merja suomalainen

Suomen hallitusohjelma lupaa monta hyvää asiaa. Vaatii 
kuitenkin kovasti työtä saada uudistuksia toteutukseen 

ripeästi ja superilaisittain oikeilla painotuksilla. 

arhaiskasvatus ja ammatil-
linen koulutus sekä sosiaa-
li- ja terveyspalvelut saavat 
vahvistusta uuden hallituk-
sen myötä. 

SuPer on toiveikas, 
mutta työ jatkuu. On valvottava, et-
tä hallituksen hyvät lupaukset toteutu-
vat tekoina eivätkä suurpiirteisyydes-
sään vesitä tavoitteita.

VANHUSTENHOITOA PARANNETAAN 
KOKONAISUUTENA
Yksi SuPerin tärkeimmistä tavoitteista 
on kirjattu hallitusohjelmaan: ympäri-
vuorokautiseen vanhusten palveluasu-
miseen luvataan 0,7:n minimimitoi-
tus. SuPerin puheenjohtaja Silja Paavo-
la painottaa sen olevan edellytys sille, 
että niin hoidettavien kuin hoitajien-
kin olot saadaan 
korjattua edes sie-
dettävälle tasolle.

– Tämä tärkeä 
kirjaus osoittaa, 
että vuosien ko-
va työmme alkaa 
kantaa hedelmää. 

Vielä on varmistet-
tava, että mitoituk-
seen lasketaan vain 
hoitohenkilöstö.

Kirjauksessa mai- 
nitaan vaiheittai-
nen muutos. Paavo-
lan mukaan siirtymäaikaan ei ole varaa, 
sillä potilas- ja asiakasturvallisuus sekä 
myös työturvallisuus ovat vaarantuneet 
merkittävästi. 

Hallitusohjelmassa luvataan muun 
muassa selkeyttää henkilöstön työnja-
koa, huolehtia hoitajien osaamisesta ja 
jaksamisesta sekä varmistaa hyvä joh-
taminen.

– Meidän on päästävä irti tukitöis-
tä, jotta hoitajat voivat keskittyä hoi-
totyöhön. 

Hoitajamitoituksen toteuttamisek-
si tarvitaan 4 500 työntekijää lisää. Su-

Perin laskelmien 
mukaan merkittä-
vä osa vajeesta saa-
taisiin kurottua jo 
pelkästään tarjo-
amalla kokoaikai-
sia työsuhteita osa-
aikaisten sijaan. 

Lisäksi varhais-
kasvatus- ja sote-
alojen ulkopuolella 
on 10 000−20 000 
koulutettua lähi-
hoitajaa tai vastaa-
van koulutuksen 

saanutta hoitajaa. Heistä osa olisi mah-
dollista houkutella takaisin hoitotyö-
hön, mikäli työolosuhteet olisivat kun-
nossa.

Toinen merkittävä lupaus on koti-
hoidon resurssien parantaminen.

 – Olemme aktiivisesti mukana an-
tamassa panoksemme, jotta nämä ta-
voitteet muuttuvat teoiksi.

SuPer on mukana sosiaali- ja terveys-
ministeriön työryhmässä, joka työsken-
telee vuoden loppuun saakka vanhus-
palveluiden laadun parantamiseksi.

LISÄÄ RESURSSEJA AMMATILLISEEN 
KOULUTUKSEEN
Merkittävä tekijä hoitoalan houkut-
televuudessa on koulutuksen laatu. 
SuPer on vaatinut karsivien soveltu-
vuuskokeiden ja ammatillisen koulu-
tuksen laadun palauttamista. Sovel-

”PÄÄSYKOKEET  
PITÄÄ PALAUTTAA 

KARSIVINA JA 
VALTAKUNNALLISINA.”V
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tuvuuskokeita ei 
hallitusohjelmas-
sa mainita, vaik-
ka muutoin luva-
taan panostaa lä-
hiopetukseen ja 
oppisopimuskou-
lutukseen.

– Edellisen hal-
lituksen aloittamaa työtä on jatkettava. 
Pääsykokeet pitää palauttaa karsivina ja 
valtakunnallisina, asiantuntija Soili Ne-
vala vaatii. 

Muutoin Nevala pitää hallitusohjel-
maa varsin positiivisena. 

– On oikein, että rahoitusta luva-
taan lisätä, sillä ilman sitä muutosta ei 
tapahdu. 

SuPerin keväisessä selvityksessä kä-
vi ilmi, että ammatillisen koulutuksen 
uudistus näkyy haasteina työpaikoilla. 

– Teoriaopetusta on liian vähän, mi-
kä tarkoittaa, että työelämään lähete-
tään opiskelijoita liian ohkaisen tiedon 
varassa. Jopa niin, että petauksia ja pe-
suja ei ole käsitelty lähikoulutuksessa 
ollenkaan. 

– Opettajilla on liian vähän resurs-
seja käytettävissä työpaikalla opiskele-

vien ohjaukseen. Ei 
ole mahdollisuutta 
henkilökohtaiseen 
ohjaamiseen. Vaik-
ka opiskelijat teke-
vät itsenäisesti, täy-
tyy heidän tekemi-
siään ohjata ja arvi-
oida. 

VARHAISKASVATUKSEEN  
PIENEMMÄT RYHMÄKOOT
Hallitus lupaa palauttaa 2/7-suhdelu-
vun yli 3-vuotiaiden varhaiskasvatus-
ryhmiin, se on SuPerille selkeä voitto. 

 − Jatkamme työtä lastenhoitajien 
tehtävien painottamiseksi alle 3-vuoti-
aiden ryhmissä. Se on tärkeää siksikin, 
että varhaiskasva-
tuksen opettajista 
on pulaa jo nyt. 

– Lisäksi pie-
nimpien lasten 
kohdalla työn hoi-
dollisuus on pää-
osassa, sillä lasten-
hoitajilla on taitoa 
toimia lapsen var-

haiskasvatussuunnitelman mukaisesti 
myös hoitotilanteissa, SuPerin asian-
tuntija Johanna Peréz sanoo.

Hallitusohjelmassa ei luvattu pois-
taa varhaiskasvatuslain pykälää 36, jo-
ka sallii alituksen henkilöstömitoituk-
sessa. Joka tapauksessa laki avataan ja 
vaikuttamisen mahdollisuus on ole-
massa.

Peréz iloitsee kuitenkin hallituksen 
lupauksesta saada jokainen lapsi koko-
aikaisen varhaiskasvatuksen piiriin, sil-
lä se vähentää lapsen taustasta johtuvaa 
eriarvoisuutta.

KOHTI PALKKATASA-ARVOA
Hallitus aikoo toimia palkkatasa-arvon 
puolesta. SuPerin edunvalvontajohta-

ja Anne Sainila-
Vaarno pitää toi-
mia välttämättö-
minä, jotta saavu-
tetaan palkkatasa-
arvo sekä varmis-
tetaan työvoiman 
saatavuus ja pysy-
vyys.

− On upeaa, et-

”JATKAMME TYÖTÄ 
LASTENHOITAJIEN 

TEHTÄVIEN 
PAINOTTAMISEKSI ALLE 

3-VUOTIAIDEN RYHMISSÄ.”

”ON UPEAA, ETTÄ 
SAMAPALKKAISUUS 

ON HUOMIOITU 
HALLITUSOHJELMASSA 

AIEMPAA 
KONKREETTISEMMIN.”

Helsingin säätytalolla 
tehdään isoja päätöksiä. V
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Lähihoitajasta ministeriksi
Lähihoitaja Aino-Kaisa Pekonen (vas.) on seuraavat kaksi vuotta Suo-
men sosiaali- ja terveysministeri. 

Pekonen tunnetaan vanhusten ja hoitajien puolustajana. Hän on ollut 
kansanedustaja vuodesta 2011 alkaen, ja eduskunnan sosiaali- ja ter-
veysvaliokunnan jäsen vuosina 2015–2019. 

Pekosen vastuulla on viedä eteenpäin sotu- eli sosiaaliturvauudis-
tusta. Ensimmäiseksi hän on tarttunut aktiivimallin purkamiseen.

Sote- eli sosiaali- ja terveysuudistusta työstetään perhe- ja perus-
palveluministeri Krista Kiurun (sd.) johdolla. Pekonen on kertonut teke-
vänsä tiivistä yhteistyötä Kiurun kanssa. 

Kahden vuoden jälkeen sosiaali- ja terveysministeriksi vaihtuu 
Hanna Sarkkinen (vas.).

tä samapalkkaisuus on huomioitu halli-
tusohjelmassa aiempaa konkreettisem-
min. Tavoitteen toteutuminen edellyt-
tää valtiolta saatavaa tukea. Odotamme 
hallitukselta konkreettisia tekoja. 

– Olemme Tehyn kanssa esittäneet, 
että seuraavan kymmenen vuoden ajan 
jäsentemme alojen palkkoja korotetaan 
niin sanotun yleisen linjan lisäksi 1,8 
prosenttia, jotta naisten ja miesten väli-
nen palkkaero saataisiin tasattua.

Toinen superilaisittain tärkeä kohta 
tasa-arvo-ohjelmaan on raskaussyrjin-
tään puuttuminen. Se on edelleen yleis-
tä naisvaltaisilla aloilla, SuPerin edun-
valvonnassa se tiedetään. 

− Vaikka syrjintä on jo nykyisin kiel-
lettyä, lainsäädäntöä on tältäkin osin 
syytä kiristää.

HALLITUSOHJELMA 
HYVINVOINTIVALTION PUOLELLA
Kaiken kaikkiaan hallitusohjelman voi 
sanoa olevan hyvinvointivaltion puolel-
la. Se näkyy esimerkiksi siinä, että työn-
hakijoille halutaan tarjota tukea kepin 
sijaan ja työelämää kehitetään kolmi-
kantaisesti eli yhdessä ammattiliittojen 
ja työnantajajärjestöjen kanssa.

Hallitusohjelmassa on parannuksia 
myös vammaispalveluihin: huomiota 
on kiinnitetty palvelujen oikea-aikai-
suuteen ja yksilöllisiin palvelutarpei-
siin. Henkilökohtaista budjetointia pi-
lotoidaan.

Hallitus sitoutuu kunnianhimoiseen 
ilmastopolitiikkaan. 

− Superilaisten kannalta merkittä-

vä on kirjaus, jossa yhdistetään päästö-
vähennykset sosiaaliseen ja alueelliseen 
oikeudenmukaisuuteen. Käytännös-
sä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkik-

si polttoaineen verotus ei koidu esteek-
si asua ja työskennellä julkisen liiken-
teen ulottumattomissa, kehittämisjoh-
taja Jussi Salo toteaa..

Aikaa ei ole 
hukattavaksi

• Ympärivuorokautisessa vanhustenhoidossa asiakkaat ovat 
monisairaita. He tarvitsevat jatkuvaa ammattihenkilöiden 
apua ja arviointia.

• Alan vetovoima on kärsinyt voimakkaasti siitä, ettei van-
hustenhoidossa voi tehdä työtään niin hyvin kuin haluaisi 
ja epäkohtien esiin nostamisesta seuraa työnantajan vas-
tatoimia.

• Työnkuva täytyy korjata poistamalla kaikki tukityöt hoitajilta 
ja palkkaamalla niihin tehtäviin avustavaa henkilökuntaa.

• Työntekijöille on  tarjottava vakinaiset ja kokoaikaiset työ-
suhteet alan työehtosopimusten mukaisin ehdoin.

• Hoitoalan tulevaisuuden tae on laadukas koulutus. Tehokas 
keino lähihoitajakoulutuksen laadun parantamiseksi on kar-
sivat soveltuvuuskokeet.

• Suomessa käytetään merkittävästi vähemmän rahaa van-
husten ja vammaisten palveluihin kuin muissa Pohjois-
maissa. Kyse on arvovalinnasta.
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AINA ILMAISET TOIMITUKSET SmartPOST-automaattiin tai Postin/Matkahuollon 
toimipisteeseen. Katso lisää: Apteekkiplus.fi

Multivita Plus 
200 tabl.

Monivitamiinivalmiste.

Multivita Omegalive 
Strong 100 kaps.
Vahva kalaöljykapseli.

Multivita Juniori 
MIX 200 tabl.

Monivitamiini lapsille.

Sunpro Lasten aurinko- 
suojavoide SK 50+ 100 ml

Vain fysikaalinen suoja.

16,90        
(0,08/tabl.) Norm. 22,50

15,90        
(0,16/kaps.) Norm. 21,11

16,90       
(0,08/tabl.) Norm. 21,42

16,-        
(160,-/l) Norm. 20,-

Tarjoukset voimassa 31.8.2019 asti. 

-10 %
KOODILLA: SUPER2019

HYÖDYNNÄ SUPERIN JÄSENETUSI  
APTEEKKIPLUS.FI- 
VERKKOKAUPASSA

Superilaisille oma verkkoapteekki
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Muumi
KERÄILY

KAMPANJA
-

1.8.–30.9.2019
Fiilus Arkeen 

30 purutabl. tai kaps.
Maitohappobakteerivalmiste.

DeviSol Strong 50 μg 
230 tabl.

Vahva D-vitamiinivalmiste.

9,-/kpl       
(0,30/tabl.) Norm. 11,20

17,90        
(0,08/tabl.) Norm. 24,50

Neljän kampanjatuotteen* ostajalle

ARABIAN MUUMIMUKI KAUPAN PÄÄLLE 
APTEEKKIPLUS.FI-VERKKOKAUPASTA!

*Kampanjaan kuuluvat tuotteet merkitty verkkoapteekissa   -merkillä.

(Etu koskee kertaostosta. Rajoitettu erä. Mukivalikoima voi vaihdella.)

(Arvo 19,90)

Koskee normaalihintaisia tuotteita (ei lääkkeet).

Kampanja- 

pakkaus
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uPerin toimiston SuomiAreena-tiimi matka-
si heinäkuun puolivälissä kesäiseen Poriin ta-
paamaan jäseniä, päättäjiä ja vaikuttajia tärkei-
den yhteisten asioidemme merkeissä. Alkuvii-
kon kolea ja sateinen sää kääntyi pian auringon-
paisteeksi, ja koko viikon anti olikin superilais-

ten kannalta todella valoisa.
SuPerin omalla teltalla tavattiin runsaasti niin porilaisia 

kuin muitakin jäseniä. Myös perhe- ja peruspalveluministeri 
Krista Kiuru kävi vierailulla keskustelemassa liiton asiantun-
tijoiden kanssa vanhustenhoidon tilanteesta ja muista ajan-
kohtaisista asioista.

Kaikilla vierailla oli tilaisuus kirjata ylös ajatuksensa siitä, 
miten hoitoalan henkilöstöpula ratkaistaan. Ehdotuksia tuli 
valtavasti, ja niistä julkaistaan yhteenveto kesälomien jälkeen. 
Kaikki ehdotuksensa kirjoittaneet saivat pienen lahjan, ja tel-
talla ilmoittautuneille SuPerin jäsenille jaettiin lisäksi muun 
muassa käteviä eväspusseja.

SuPer-lehden haastattelema ministeri Kiuru totesi, että la-
kisääteinen henkilöstömitoitus on se läpimurto, jonka halli-

Mitoitus puhutti Porissa
SuPer SuomiAreenassa 15.7.–19.7.

teksti ja kuvat hannu järvinen

Ennätysyleisön kerännyt tapahtuma oli kes-
kikesän tärkein kohtaamispaikka, jossa myös 
lähihoitajien ajankohtaiset asiat kiinnostivat 
niin yleisöä kuin päättäjiäkin. SuPerin ääni 
kuuluu, ja hoitoalan ammattilaisten arvo al-
kaa näkyä muutenkin kuin juhlapuheissa.

Hoidossa – oletko turvassa? -paneelikeskustelussa potilasturvallisuuden kipupisteitä ruotivat Satakunnan sairaanhoitopiirin 
johtaja Ermo Haavisto, ylilääkäri Eero Hirvensalo, Vaasan sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen, lehtori Tuija Kiviaho ja 
tietokirjailija Osmo Soininvaara.

S
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tus pyrkii tekemään mahdollisimman 
nopeasti. Hänen mukaansa hallituksen 
linja on tässä selkeä: mitoituksen on ol-
tava ammattihenkilöstön osalta vähin-
tään 0,7. Ministeri piti tärkeänä myös 
sitä, että jatkossa koulutetut ammatti-
laiset hoitavat ihmiset, ja muihin tehtä-
viin on löydettävä muita tekijöitä. Kiu-
run mukaan mitoituksesta päätetään 
vielä tulevan syksyn ja talven aikana.

Kiuru korosti pysyvien työsuhteiden 
merkitystä. 

– Jos ne jotka todella haluavat ol-
la kokoaikaisessa työssä, saataisiin ko-
koaikatyön piiriin, sillä lisäisimme jo 
tarpeellisesta noin 4000 uuden hoiva-
alan henkilöstön määrästä merkittävän 
osan.

Presidentti Tarja Halonen puoles-
taan muistutti vanhusten oikeuksista. 

– Ihmisellä on ihmisoikeudet vau-
vasta vaariin. Meidän pitää kohdel-
la meidän seniorikansalaisiamme si-
ten, että otetaan erilaisuus huomioon 
ja kaikille taataan turvallinen hoito- ja 
huoltotaso. 

Halosen mielestä tämä onnistuu yk-
sinkertaisesti niin, että hoitotöissä on 
riittävästi ihmisiä. Kysyttäessä muille 
aloille siirtyneiden hoitajien saamises-
ta takaisin hoitoalalle presidentti nos-
ti monen päättäjän tavoin esiin rahan 
ja työn raskauden.

Lapsiasiainvaltuutettu Elina Pekka-
rinen kommentoi SuPer-lehdelle var-
haiskasvatuksen haasteita. Hänen mu-
kaansa subjektiivisen varhaiskasvatus-
oikeuden rajoittaminen on johtanut sii-
hen, että erityisesti lastenhoitajista on 
tullut ”heittopusseja”, jotka kiertävät 
ryhmästä ja jopa päiväkodista toiseen. 
Lasten osalta se on merkinnyt sitä, että 
heidän ryhmänsä saattaa vaihtua päivän 
aikana moneen kertaan. 

– Tämä on tutkimusten mukaan 
haitallista lapsen kehitykselle ja tietysti 
erittäin raskasta vastuullista työtä teke-
ville aikuisille, Pekkarinen sanoi.

POTILASTURVALLISUUTTA 
POHTIMASSA
SuomiAreena-viikon torstaina järjestet-
tiin Porin kaupungintalon pihalla Su-
Perin, Satasairaalan, Suomen Potilas-
turvallisuusyhdistyksen, Potilasvakuu-
tuskeskuksen ja Suomen Haavanhoi-
toyhdistyksen yhteinen paneelikeskus-
telu, jonka aiheena oli potilasturvalli-
suus. 

Keskustelun pohjana olivat viime 

vuoden SuomiAreenassa kerätyt kansa-
laisten huolenaiheet hyvään ja turvalli-
seen hoitoon liittyen.

Vaikka Hoidossa – oletko turvassa? 
-keskustelu oli pitkän päivän viimei-
nen, se osoittautui varsinaiseksi veto-
naulaksi. Katsomo täyttyi ääriään myö-
ten, ja paneelin juontajana toiminut 
Ylen sote-erikoistoimittaja Tiina Meri-
kanto vangitsi yhdessä asiantuntijapa-
nelistien kanssa yleisön herpaantumat-
toman mielenkiinnon loppuun asti.

Tälläkin kertaa esiin nousivat myös 
hoitoalan haasteet työpaikoilla. 

– Huono palkka ja heikot työolot ei 
ole kovin kilpailukykyinen yhdistelmä, 
tiivisti tietokirjailija Osmo Soininvaara, 
joka tunnetaan muun muassa entisenä 
peruspalveluministerinä.

Hoidossa – oletko turvassa? -keskuste-
lu on tallenteena katseltavissa myös ver-
kossa osoitteessa mtv.fi. 

SUPER MONESSA MUKANA
Oman infoteltan ja keskustelutilaisuu-
den lisäksi SuPer ja superilaiset näkyi-
vät Porissa laajemminkin. Puheenjoh-
taja Silja Paavola osallistui muun mu-
assa Suomen palopäällystöliiton ja Sa-
takunnan pelastuslaitoksen järjestä-
mään keskustelutilaisuuteen, jonka ai-
heena oli ensilinjan auttajien henkinen 
kestävyys. Paavola nosti keskustelus-
sa esiin lähihoitajien työn kovan eetti-
sen kuormituksen, joka liittyy kiinteäs-
ti liian pieniin henkilöstöresursseihin 

ja siihen, että käytettävissä oleva aika 
hoidettavaa kohden on usein liian ly-
hyt. Esimiesten rooli on Paavolan mu-
kaan kuormituksen hallinnassa keskei-
nen. Heidän tehtävänsä on varmistaa, 
että raskaita ja henkisesti kuormittavia 
asioita kohdannut lähihoitaja on töissä 
myös seuraavana päivänä.

Porin keskuspaloaseman paloauto-
hallissa järjestetty keskustelu keskeytyi 
hetkeksi pelastusyksikön lähtiessä siree-
nit ulvoen hälytystehtävään. Tämä ta-
pahtuu noin 1000 kertaa vuodessa, eli 
pelastustöitä todella riittää.

SuomiAreenan estradeilla kuului 
myös koulutettujen lähihoitajien oma 
ääni. Satakuntalainen lähihoitaja Jon-
na Lindqvist osallistui viikon päätös-
päivänä järjestettyyn Ammatit katoa-
vat, osaaminen ei -keskusteluun, jonka 
teemana oli ammattiosaamisen merki-
tys ja jatkuva oppiminen tulevaisuuden 
Suomen menestystekijöinä. Lindqvis-
tin kanssa aihetta pohtivat muun mu-
assa Opetushallituksen pääjohtaja Ol-
li-Pekka Heinonen ja EuroSkills 2018 
-pronssimitalisti Samu Lahti.

Tapahtumantäyteisen SuomiAree-
na-viikon päätteeksi puheenjohtaja 
Paavola tiivisti vielä videotervehdykses-
sään SuPerin keinot hoitoalan hyvän 
tulevaisuuden takaamiseksi. 

– Lisää henkilökuntaa, lisää palkkaa, 
työn arvostus kunniaan, vanhusten ar-
vostus kunniaan. Meidän kaikki jäse-
nemme haluavat tehdä hyvää hoidet-
tavilleen..

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kävi tapaamassa liiton väkeä SuPerin 
teltalla. Vastassa oli SuPerin asiantuntija Sari Erkkilä.
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ELOKUUN LYHYET
Koonnut Jukka Järvelä

   Puhdas ilma vähentää astmaa
Ilmansaasteet voivat altistaa astman kehittymiselle ja 

pahentaa sitä jo sairastavien oireita. Tuoreen yhdys-
valtalaistutkimuksen perusteella kaupunki-ilman ilman-

saasteiden vähentyminen myös vähentää lasten uusia 
astmatapauksia. Lasten asuinseutujen ilmanlaatu 

parani tasaisesti tutkimuksen aikana, ja tämä näkyi 
myös astmatapausten vähentymisenä. Tulosten 
perusteella varsinkin typpidioksiditasojen lasku 
liittyi astmatapausten vähentymiseen, mutta myös 
hengitysilman PM2,5-pienhiukkasten vähentyminen 
liittyi astmariskin pienentymiseen. Suomessa ilman 
typpidioksidi on pääosin peräisin teollisuudesta ja 
energiantuotannosta, mutta kaupungeissa myös 
autoliikenne on merkittävä typpidioksidin lähde. 
PM2,5-pienhiukkasista merkittävä osa kulkeutuu 
Suomeen ulkomailta, mutta paikallisesti niitä syn-
nyttää myös autoliikenne ja puun pienpoltto.

duodecim

Viime vuonna
Suomessa syntyi  
47 914 lasta.
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Asunnottomuus on terveysriski
Asunnottomat ovat selvästi sairaampia kuin muu 
väestö. Asia selviää Agnes Stenius-Ayoaden väi-
töstutkimuksesta. Asunnottomat ovat muita sai-
raampia erityisesti mielenterveydeltään. Heidän 
kuolemanriskinsä kymmenen vuoden seurannassa 
oli viisinkertainen. Asunnottomien hoidossa puut-
teita löytyi etenkin kroonisten tautien ryhmässä.

helsingin yliopisto

Antibioottien käyttö on vähentynyt
Alle 18-vuotiaat suomalaiset käyttävät aiempaa vä-

hemmän antibiootti- eli bakteerilääkkeitä. Nopeim-
min käyttö on vähentynyt nuorimmilla lapsilla. Bak-
teerilääkkeiden käytön vähentäminen torjuu anti-
bioottiresistenssiä, joka on maailmanlaajuinen on-

gelma. Bakteerilääkkeiden käytön vähenemistä voi 
selittää se, että ammattilaiset ja kansalaiset tietävät nii-

den haitoista aiempaa enemmän. Ammattilaisten ohjeis-
tuksia ja hoitosuosituksia on päivitetty, ja tutkimus- ja ti-

lastotietoa on saatavilla aiempaa enemmän.

kela

Neljätuhatta askelta  
päivässä riittää iäkkäälle
Seitsemänkymppisten naisten ei tar-
vitse kävellä kymmentä tuhatta askel-
ta päivässä pysyäkseen kunnossa. Tuo-
reen tutkimuksen mukaan vaikutuksia 
nähdään jo runsaan neljän tuhannen 
askeleen jälkeen. Verrattuna 2 700 as-
kelta päivässä liikkuviin 4 400 askel-
ta ottavien riski menehtyä oli noin 40 
prosenttia pienempi. Yhteys voimistui 
mitä enemmän henkilö liikkui, mutta 
hyödyt eivät enää suurentuneet 7 500 
päivittäisen askeleen jälkeen. Tulokset 
ovat tervetulleita, sillä tätä ennen ei ole 
ollut selvää, kuinka monta askelta päi-
vässä olisi suositelta-
va taso iäkkäille.

duodecim
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MITÄ MIELTÄ

Avanne ei ole maailmanloppu, se 
vain mahdollistaa erilaisen elämän. 
Monille se on parempi elämä.”

avanteen kanssa elävä 
santra lacy

husari 3/2019

Varsinkin sosiaalipalvelut perustu-
vat ihmistyövoimaan. Taloudellinen 
tehokkuus puolestaan syntyy usein 
sillä, että työtä yritetään tehdä 
mahdollisimman pienillä resursseil-
la, mikä on ihmisten auttamistyössä 
eettisten periaatteiden vastaista.”

sosiaalineuvos 
sakari möttönen
polemiikki 2/2019

Liitto patisteli 
jokaista jäsen-
tä vastaamaan 
jäsentieduste-
luun, jolla päi-
vitettiin kaik-
kien superi-
laisten tiedot. 
Kyse oli isos-
ta urakasta. 

Jäseniä oli 34 000, ja patisteluista 
huolimatta vasta 21 000 oli lähettä-
nyt täydelliset ja päivitetyt jäsentie-
tonsa sisältävän kirjeen liittoon. Liit-
to käytti värikästä kieltä aktivoidak-
seen jäseniä. Kyse oli ”viimeisestä 
varoituksesta” kaikille niille, jotka ei-
vät olleet vastanneet:

”Jos tulee lakko, saattaa tulla hanka-
luuksia lakkoavustuksen maksami-
sessa niille, joiden tiedot eivät ole ajan 
tasalla. Siitä kyllä varmasti nousee 
rähinä, jollei avustus tule perille.”

super 8–9/1989

muut lehdet

30 vuotta sitten

Haittaako helle työtäsi?
kesä-heinäkuun kysymys:

• Kun osastolla on yötä päivää 
liki 30 astetta lämmintä, voimat 
vaan eivät riitä. Asukkaatkin 
uupuvat, ja se lisää osaltaan 
hoitajan työtä. 

• Kotihoidossa asiakkaiden kodit 
ovat kuumia. Asiakkaat saattavat 
palella, joten hoitaja ei voi 
välttämättä avata edes ikkunaa. 

• Päiväkodin pihassa on 
varjopaikkoja liian vähän. Sisällä 
on helteellä tietysti myös kuuma. 
Ilmastoinnista saa vain haaveilla.

• Kesät talvet samat työvaatteet, 
jotka ovat liian kuumat.

• Sisällä on todella kuuma. Ovia 
ei voi pitää auki, ettei kukaan 
karkaa. 

• Hiki valuu, janottaa koko ajan ja 
keskittyminen on huonoa. 

• Osastollamme on välillä 
huoneissa +28 astetta. 
Eristyshuoneessa hoitajalla 
on suojatakki päällä, maski 
naamalla ja hanskat kädessä, 
joten hiki todella virtaa.

• Työskentelen toimistossa, 
jossa ei ole ilmastointia. En 
silti valita, sillä hoitotyössä 
kuumuus haittaa isommin. 
Hatunnosto kaikille superilaisille 
ja jaksamista helteisiin!

83%

17%
Ei • Kesällä kuuluu olla lämmin.

• Työpaikallani on hyvä ja uusi 
ilmanvaihto. 

vastaa elokuun kysymykseen osoitteessa www.su-
perlehti.fi kohdassa kuulumiset ja kisat. kaikkien 
elokuun 20. päivään mennessä vastanneiden kesken 
arvotaan super-lehden kätevä manikyyrisetti. ke-
säkuussa sen voitti eveliina lahdesta.
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muut kotimaiset kalat käyvät, mutta niitä on harvemmin 
edullisesti tarjolla. Mitään inhokkiruokia minulla ei ole. 

Anne Wiheriäkoski on saanut myös miesvaltaisen perheen-
sä innostumaan terveellisestä ruoasta. 

– Pojat olen opettanut syömään salaattia. Mieskin viljelee 
kasvihuoneessaan chiliä. 

Wiheriäkoski on oppinut käyttämään ruoanlaitossa hyväk-
seen kulloinkin kätevästi saatavilla olevia tuotteita. 

– Käytän kausituotteita, kuten nyt esimerkiksi retiisiä. 
Oliiviöljyä käytän myös mielelläni ruoanlaitossa. Pyrin teke-
mään itse ruoan ja pienellä vaivalla. 

Aikaa Wiheriäkoski ei kuitenkaan halua laittaa ruoanlait-
toon loputtomiin. 

– En ole kova kokeilemaan uusia reseptejä, mutta kokei-
len itse erilaisia vaihtoehtoja. Perusaterioita pyöritän arkisin. 
Lomalla ja viikonlopulla käytän enemmän aikaa. 

TYÖ ON OLLUT RIKKAUS
Anne Wiheriäkoski on töissä Rinnekodin toimintakeskukses-
sa Porvoossa. Hän on tyytyväinen työhönsä. 

– Työni on asiakkaiden työ- ja päivätoiminnan ohjausta, 
joka lähtee asiakkaiden tarpeista. Saan käyttää työssäni omaa 
luovuutta ja osaamista. Omia harrastuksianikin voin käyttää 
töissä hyväksi. 

Lähihoitajana Wiheriäkoski ei ole tuore kasvo, hän on ol-
lut jo 20 vuotta alalla.

– Olen tehnyt lähihoitajan töitä laidasta laitaan. Valmis-
tuin vuonna 1997. Sen jälkeen olin vanhustyössä 7 vuotta ja 
mielenterveyskuntoutujien palvelutalossa myös 7 vuotta. Sit-
ten siirryin kehitysvammatyöhön. Teen myös lastenhoitoa 
osa-aikaisena. 

Hänelle on aina ollut tärkeää positiivinen suhtautuminen 
lähihoitajan työhön ja hän toivoo, että näin tapahtuisi enem-
män julkisuudessakin. 

– Työni on ollut rikkaus. Perheiden kohtaaminen on ol-
lut tärkeää..

LÄHI- JA PERUSRUOKAA
superilaiseen makuun

Porvoolainen lähihoitaja Anne Wiheriäkoski uskoo lähiruoan voimaan.

A

Terveellinen
savulohisalaatti

teksti esa pesonen kuvat kari pekonen

Kasvikset omasta puutarhasta

nne Wiheriäkosken ruokavalion perustana toimivat 
kasvikset, hedelmät ja yrtit. 

– Tykkään käyttää ruoanlaitossa kasviksia ja he-
delmiä monipuolisesti. Viljelen yrttejä kotipuutar-
hassani.

Wiheriäkoski kertoo, että hänen isovanhempan-
sa opettivat lähiruoan merkityksen. 

– Minulla oli läheiset suhteet isovanhempiini. Opin mum-
moiltani omavaraisuutta ja ymmärsin varhain lähiruoan mer-
kityksen. Kesät vietimme maalla ja laitoimme yhdessä ruokaa 
ja savustimme kaloja. 

Wiheriäkoski haluaa syödä terveellisesti. Syykin on selvä.
– Terveellisellä ruokavaliolla on selkeä vaikutus hyvinvoin-

tiin ja jaksamiseen. 

LOHI ON HERKKUA
Myös kala maistuu Wiheriäkoskelle ja satunnaisesti kanakin. 
– Kala ja varsinkin lohi on mieliruokaani. Ahvenetkin ja 

16  SUPER 8/2019 
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Savulohisalaatti
jääsalaattia revittynä
kesäkurpitsaa suikaleina
kurkkua kuutioina
tomaattilohkoja
retiisisiivuja
mintun lehtiä
savulohta 

Päälle sitruunaa puristettuna ja oliiviöljyä. 



Elsa Turtiainen istuttaa tottuneesti kukkia kasvatus-  
säkkiin terassilla, onhan hänet viherpeukalona palkittu 

aiemmin pihakilpailussa. Iltapäivähetkessä mukana oleva 
lähihoitaja Tuula Elomaa hallitsee inkeroislaisen Rantakoti 
Orvokin yhden hoitoperiaatteen, narratiivisuuden, jossa 

otetaan huomioon asukkaan eletty elämä.

teksti ja kuvat jukka järvelä

KUIN 
SILLOIN ENNEN

Mikä kukka keskelle,  
mikä kukka reunaan? 
Sen Elsa Turtiainen  
kertoo Tuula Elomaalle.

18  SUPER 8/2019 
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oitokodin asukkaita on ke-
rääntynyt pihaterassille ilta-
päiväpuuhasteluun Inkeroi-
sissa. Osa on nostettu vuo-
teesta pyörätuoliin, hyväkun-
toisimmat ovat tulleet paikal-

le omin voimin. Päivän virkistysteh-
tävä on kesäisten kasvien ja kukkien 
istuttaminen kasvatussäkkeihin silmi-
en ja suunkin iloksi: kuukausimansik-
kaa, parvekemansikkaa, pensastomaat-
tia, koristetupakkaa, kosmoskukkaa, sa-
mettiruusua, markettaa.

Kasvatussäkit nostetaan tuolille ja 
istutusaukot revitään hoitajien voimin 
auki. Lähihoitaja Tuula Elomaa antaa 
jokaiselle asukkaalle vuoron, ja taimet 
löytävät paikkansa multaiseen kasvu-
kotiinsa.

Kun kukkia istutetaan ruukkuihin, 
Elomaa käyttää Elsa Turtiaisen koke-
musta ja tiedustelee, mikä kukka lai-
tetaan keskelle isoa ruukkua ja mitkä 
laitoihin. Turtiainen vähättelee naures-
kellen osaamistaan, mutta alaa harras-
taneena hän neuvoo kasveille paikan.

PALKITTU

Kouvolan Inkeroisissa sijaitseva Ran-
takoti Orvokki on osa Kymijoen Hoi-
van tehostettua palveluasumiskokonai-
suutta. Kymijoen Hoiva palkittiin tä-
nä vuonna SuPerin ja La Carita -sää-
tiön myöntämällä vanhustyön tunnus-
tuspalkinnolla. 

Orvokissa palkitsijoihin vetosi nar-
ratiivisuuden aktiivinen käyttö hoito-
työssä: vanhusten menneisyys, taipu-
mukset, mieltymykset ja eletty elämä 
otetaan oikeasti huomioon hoitotilan-
teissa ja arjessa.

Palkintoperusteissa kehuttiin asuk-
kaiden identiteetin tukemista, yksilöl-
listä palvelu- ja hoitosuunnitelmaa se-
kä toivekarttaa, joka auttaa hoitohenki-
löstöä vastaamaan asukkaan toiveisiin.

SAUNAPÄIVÄ
Tuula Elomaan työpäivä oli alkanut aa-
museitsemältä. Ennen iltapäivän puu-
tarhahetkeä terassilla hän oli ehtinyt 
tehdä monipuolista perustyötä kodik-
kaassa työpaikassaan.

Aamulla pidetyssä yökön palaverissa 
lähihoitaja Miia Puhakka kertoi kahdek-
sanhenkisen yksikön yön sujumisesta 
Elomaalle ja toiselle aamuvuorossa ole-
valle lähihoitajalle Janette Heikkilälle.

Yökön yö oli ollut hiljainen, mutta 
sisälsi normaaliin perushoitoon kuulu-
vaa lääke- ja hygieniatyötä. Yksi haava-
hoitotapaus mietitytti hoitajia. Myös 
jalkakivusta yöllä valittaneen seuran-
taa jatketaan.

Tiistai on Orvokissa suihkutuspäi-
vä. Apuun tulee tarvittaessa välivuoro-
lainenkin, joka tekee yhteisvuoroa ke-
hitysvammaisille tarkoitetussa Lehdok-
ki-yksikössä naapuritalossa.

Orvokissa kaikki kahdeksan asu-
kasta ovat naisia. Kolme asukkaista on 
vuodepotilaita, loput kävelevät apuväli-
neiden kanssa tai ilman.

– Olen ollut täällä seitsemän vuot-
ta, eikä miehiä ole ollut asukkaina yh-
täkään. Ei tätä kuitenkaan miksikään 
naisten paikaksi ole julistettu.

IHMEPIRTELÖ
Elomaa vie polvikivusta valittaneen aa-
mupuurolle ja kyselee voinnista. Hän 
palaa siivoamaan huonetta yhdessä siis-
tijä Marjo Kolsin kanssa.

– Itsemääräämisoikeuden vuoksi 

H

Tuula Elomaa tukee Esteri 
Kukkasniemen nousua  
rollaattorille.

Vuodepotilaat viedään  
saunaan pesulavetilla.



SUPER 8/2019  21 

asukkaiden huoneiden kaappeja ei saa lukita yöksikään ja jos-
kus tavaroita on levällään.

Aamuruokailu sujuu asukkaiden omaan tahtiin. Elomaa 
valmistaa muun muassa ihmepirtelön, joka on Orvokin kek-
sintö varmistaa, että asukkaat saavat ravitsevaa ruokaa silloin-
kin, kun mikään ei tunnu maistuvan. Tehosekoittimeen lai-
tetaan sopiva sekoitus banaania, kiiviä, rahkaa, jäätelöä, mai-
toa, kasviöljyä, sokeria ja kiisseliäkin.

Huoneessaan heräävän asukkaan Tuula toivottaa tervetul-

leeksi uuteen päivään kertomalla tulevasta saunasta ja aurin-
koisesta ilmasta, ja lupaa tuoda jukurtin ja lääkkeet nautitta-
vaksi. Lääkkeet Orvokissa käyvät läpi kolminkertaisen tarkas-
tuksen: yksi jakaa, toinen tarkastaa ja vielä antovaiheessa var-
mistetaan oikeellisuus.

Eräälle asukkaalle Elomaa vie Oxynorm-liuosta ruiskus-
sa. Ruiskun on täyttänyt sairaanhoitaja, mutta lähihoitaja saa 
antaa sen oraalisesti.

Elomaa ja Heikkilä saunottavat asukkaita vuorotellen. 
Osalle asukkaista riittää suihkuhuoneeseen meno ja löyly-
huoneen oven raottaminen hyvän mielen saamiseksi. Pesu-
sänky mahtuu mutkitellen juuri ja juuri saunatiloihin asti, ja 
vuodepotilaillekin voidaan suoda lämpöhetki.

TOIVEKARTTA
Orvokkiin asettuvan uuden asukkaan taustaa ja menneisyyttä 
käytetään hyödyksi hoidossa. Elämänvaiheet kirjataan omais-
ten tukemana ylös. Toivekartan avulla selvitetään mieluisat 
kiinnostuksen kohteet ja myös asiat, joista uusi asukas ei pidä.

– Tämä seikka meillä on pitkällä. Nostamme esiin ja kes-
kustelemme asukkaiden kanssa niistä asioista, joista hän pi-
tää, Elomaa korostaa. 

– Viriketoimintamme on aika yksilöllistä, ja se muokataan 
aina asukkaan sen hetkisen tilanteen mukaiseksi. Esimerkik-
si kampaajana toimineelle asukkaalle hankittiin kampauspää.

Termit validaatio ja TunteVa ovat Orvokissa hallussa. Kun 
asukas odottelee edesmennyttä aviopuolisoaan pellolta kotiin, 

Kymijoen Hoivan hoitotyön esimies Marja-Terttu Riihe-
lä muistuttaa, että narratiivisessa hoitotyössä ei sinän-
sä ole mitään uutta ja erikoista.

– Kyse on siitä, että työyhteisössä on oltava her-
kän tunneälyn ja vahvan asiakasymmärryksen omaa-
via hoitajia, joiden asenne työhön on ammattieettises-
ti oikeanlainen.

– Vasta tämän jälkeen narratiivinen hoitotyö saa 
merkityksen ja se elää oikeasti arjessa. Syntyy posi-
tiivisen asiakasymmärryksen toimintamalli, jossa asuk-
kaan omannäköinen elämä voidaan toteuttaa mahdol-
lisimman hyvin.

– Juuri tästä asiakasymmärryksestä johtuen haimme 
hoitajillemme La Carita -säätiön palkintoa.

asiakasymmärrys kohdallaan

Ihmepirtelö on Orvokin  
asukkaiden oma erikoisruoka.
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Luontovalokuvaus erityiskohtee-
na linnut. Puutarhanhoito ja moni 
muu käsillä tekeminen.

Yksin työskennellessä päällekkäi-
set työtehtävät kuormittavat mieltä. 
Riittämättömyyden tunne.

Asukkaat. Hyvät suhteet asukkai-
den omaisiin. Hyvä palaute lämmit-
tää mieltä.

Kouvolalainen Tuula Elomaa, 57, 
työskentelee lähihoitajana Inkeroi-
sissa Rantakoti Orvokissa. Se on 
vanhuksille tarkoitettu tehostetun 
palveluasumisen yksikkö.

Valmistui vuonna 2004 lähihoitajak-
si kuntoutuksen koulutusohjelmasta. 
Työskennellyt siitä saakka Kymijoen 
Hoivassa. Ollut nykyisessä työpaikas-
saan Rantakoti Orvokissa 7 vuotta.

Eronnut, kolme aikuista lasta.

kuka

mukavinta työssä

työura

ikävintä töissä

harrastukset

perhe

pohditaan yhdessä mahdollista tuloai-
kaa. Puolisosta puhutaan tällöin muis-
telun keinoin, jotta asukkaan kaipauk-
sen tunne tulee jaetuksi.

– Minulle on etu, että olen ollut ta-
lossa pitkään. Olen nähnyt huonokun-
toisiksi tulleita asukkaita jo silloin, kun 
he vielä olivat melko hyvässä kunnossa 
kulkevina ja puheliaina.

LAULELLEN
99-vuotias Esteri Kukkasniemi on vii-
meisiä herääjiä ja hän avaa päivänsä lau-
lamalla. Itsekin paljon hoitotyössä lau-
leleva Elomaa ilahtuu ja nostaa Kuk-
kasniemen varovasti istumaan. Lyhyet 
kuulumiset vaihdettuaan Elomaa an-
taa Kukkasniemelle talon voimapirte-
löä. Asukas kiittelee ja haluaisi jopa an-
taa osan annoksesta hoitajalle. Vähitel-
len parivaljakko siirtyy muihin aamu-
toimiin, ja kylpyhuoneesta alkaa kuu-
lua yhteislaulua.

Saunapäivä kun on, muutama asu-
kas saa vielä kosteisiin hiuksiinsa papil-
jotit samalla, kun he syövät aamupalaa.

– Meillä on ollut asukkaita saattohoi-
dossakin. Osalla on mennyt niin hyvin, 
että saattohoitopäätös on purettu. On 
tuossa meidän pirtelössä vissiin tehoa!

Tässä vaiheessa aamusutinaa Elomaa 

kysyy kollegaltaan, missä mennään. Ly-
hyen keskustelun jälkeen molemmat 
hoitajat juovat omat aamukahvit, jon-
ka lomassa he vaihtavat muutaman sa-
nan asukkaiden lääkehoidosta.

Kodinomaisuudesta ja pienuudesta 
on etua, kun on kyse vanhustenhoidon 
yksiköstä. Orvokissa ei ole käytössä hä-
lyttimiä. Omakotitalon kokoisessa yk-
sikössä niitä ei hoitajien mukaan tarvi-
ta, koska he kuulevat helposti äänet ja 
pystyvät nopeasti tarkastamaan jokai-
sen huoneen.

– Henkilökunta ei juuri vaihdu, ja 
näin muistisairaatkin asukkaat tutus-
tuvat meihin paremmin. Pysyvyys luo 
turvaa.

MUSIIKKIA
Orvokin hoitotiimiin kuuluvat myös 
sairaanhoitaja ja kuntohoitaja. Kun sai-
raanhoitajaopiskelija Jana Perätalo tu-
lee käynnille, Elomaa keskustelee hä-
nen kanssaan haavatilanteesta ja polvi-
kivusta. Perätalo alkaa tutkia haavan ti-
laa asianmukaisin välinein, ja Elomaa 
yrittää soittaa kuntohoitajalle.

Kun aamutoimet alkavat vähitellen 
olla ohi, laitetaan levy soimaan ja pääste-
tään Tapio Rautavaara tunnelmoimaan.

– Meillä kävi Janne Tulkkikin ihan 

Tänään töissä

paikan päällä laulamassa Rautavaaraa.
Erään asukkaan isä soitti haitaria, jo-

ten haitarimusiikkikin kajahtaa Orvo-
kissa usein.

Elomaa ja työpari Heikkilä suuntaa-
vat nyt kansliaan tekemään kipulääkkei-
den kuittauskierroksen – toinen kuittaa, 
toinen varmistaa. Tämän jälkeen kunto-
hoitaja soittaa ja keskustelua polvikivus-
ta jatketaan – asukas kun alkaa olla kär-
simätön monipäiväiseen vaivaan.

Elomaa kyselee kivuista muutamal-
ta muultakin asukkaalta. He jaksavat 
odottaa lääkitystä ruokailuun asti, kos-
ka lounas on alkamassa. Lounaalla eni-
ten huolta ja mietittävää aiheuttaa vä-
synyt asukas, jolle ruoka ei tahdo mais-
tua vuoteeseen.

Kun iltavuorolainen saapuu, pi-
detään palaveri päivän tapahtumista. 
Lähihoitaja Outi Peltonen saa kuulla 
asukkaasta, joka on tänään kävellyt hy-
vin, hoidetusta haavasta, limaisesta ys-
kästä, poikkeuksellisen hyvin toimivas-
ta suolesta ja asukkaasta, jonka saatta-
minen kylkimakuulle ei ole tänään oi-
kein onnistunut. Kokouksen jälkeen 
hoitajat jäävät tutkimaan ja ihmettele-
mään haavanhoitotuotteiden kalleutta.

Työpäivänsä päätteeksi Elomaa ryh-
tyy kirjaamaan päivän toimia tietoko-
neelle ”monen otsikon alle”..
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ELÄMÄNHISTORIAN TUNTEMINEN
KUULUU PERUSHOITOON

teksti jukka järvelä kuvat ingimage

Narratiivisuus, validaatio, TunteVa 
-menetelmä. Hyville asioille on 
monta nimeä. Etenkin muistisairaita 
hoitavien olisi tunnettava hoidetta-
vansa elämänhistoria.

SuPerin asiantuntija Elina Kiuru toi-
voo, että elämänhistoriaan perehtymi-
nen nousisi varsinkin muistisairaiden 
hoidossa osaksi jokapäiväistä perushoi-
toa.

– Tämä on muistisairaan ihmisen 
kohtaamisessa tärkein asia. Asukkaan 
tai asiakkaan henkilökohtainen tausta 
on oltava tiedossa. Siitä saadaan poh-
jaa hoitosuunnitelmaan ja esimerkiksi 
selityksiä jollekin, ehkä oudoltakin vai-
kuttavalle käytöstavalle. Omat potilaat 
on tunnettava.

Kiurun mukaan kaikista asukkais-
ta on laadittava jokaisessa muistisai-
raita hoitavassa yksikössä kaavake, jo-
hon kirjataan, minkälaista elämää ku-
kin on elänyt. Monissa paikoissa näin 
toki tehdään.

Kirjatut luonnetta ja persoonaa ku-
vaavat maininnat helpottavat hoitajien 
työtä. Esimerkiksi suhde hengellisiin 
asioihin on perustieto. Tärkeää on tie-
tää, miten asukas suhtautuu oman elä-
mänsä vaikeisiin asioihin, jos niitä on 
kertynyt. Yhtä merkittävää on tietää, 
mistä hoidettava saa iloa tai miten hä-
nellä on ollut tapana rentoutua. Mui-
ta kirjattavia asioita voivat olla ruoka- 
ja juomatottumukset, suhtautuminen 
hygieniaan ja kauneudenhoitoon, har-
rastukset sekä muut jokapäiväiset asiat.

– Tulovaiheessa tausta kannattaa ky-
syä asukkaalta itseltään ja tarvittaessa 
omaisilta. Tätä historiaa voi syventää 
muutaman kuukauden jälkeen, mikä 
vaatii vuorovaikutusta ja luottamusta, 
Kiuru sanoo.

– Omaiselta voi suoraan kysyä mah-
dollista syytä siihen, miksi hoidettava 
jossakin tilanteessa käyttäytyy tietyllä 
tavalla..

• Tarinallisuus on hyväksi havaittu osa mielenterveystyötä, 
terapiaa ja hoitamista.

• Jokainen ihminen hahmottaa elämää ja maailmaa omalla 
tavallaan. Jokainen tekee oman kertomuksen. On tärkeää, 
että tämä kertomus on selvillä lähihoitajalle.

• Hoitajalta tarvitaan eläytymiskykyä, jotta hän pääsisi 
asukkaan tarinaan kiinni. Molemmat hyötyvät.

• Tarinassa hoidettava on asiantuntija. Tarinaan on syytä 
suhtautua kunnioittavasti, ei syyttävästi.

• Jokaisen teon takana on tarina. Hankalaa arkea voi 
ymmärtää paremmin tarinallistamalla se.

• Tarinallisuus ja vanhat asiat auttavat ja rauhoittavat, kun 
tosiasiat eivät toimi.

• Tarinoiden synnyttämisessä voi käyttää apuna muistelua, 
valokuvia, esineitä ja musiikkia.

Pöytiä tai tuoleja nurinpäin käänte-

levä pappa ei ole kiusantekijä, vaan 

hän saattaa mielessään elää talonmie-

hen tai rakennusmiehen työpäivää.

Pesulaverilla saunatiloihin viemistä 

vastustelevan käytöksen taustalla voi 

olla nuorena tapahtunut läheltä piti 

-hukkumistapaus, jonka vuoksi vaaka-

tasossa suihkuun joutuminen on pelot-

tava kokemus.





TUHOAVA 
JOHTAMINEN 
EI OLE VAIN 

JOHTAJASTA 
KIINNI

Mitä teet, kun 
esimies lyttää työkaverisi?

teksti antti vanas kuvat salla pyykölä

Kuvittele, että seuraat työpaikallasi 
tilannetta, jossa lähijohtaja arvostelee 
äänekkäästi työkaverisi ulkonäköä ja 

kyseenalaistaa sen perusteella myös hänen 
ammattitaitonsa ja työkykynsä. Mitä teet?

T uhoava johtaminen perustuu nöyryyttämiseen, alis-
tamiseen ja mitätöintiin. Johtamistilanteisiin voi 
kuulua myös samanmielisten suosimista, uhkailua, 
kostotoimia ja vaientamista.

Tuhoavasta johtamisesta terveydenhuollossa väi-
tellyt Minna Hoffrén ei kuitenkaan osoita väitös-

tutkimuksensa avauskappaleen painavaa kysymystä johtajille 
vaan työntekijöille: Vaikenetko vai vastustatko, kun näet työ-
kaverisi joutuneen tuhoavan johtajuuden jauhinkivien väliin?

Hoffrénin tutkimuksessa johtaminen ei ole jotakin, jota 
yksi ihminen tekee muille. Johtaminen on vuorovaikutusta, 
jossa ovat mukana sekä johtajat että työntekijät. Molemmat 
siis vaikuttavat siihen, millaiseksi johtaminen muodostuu.

Kaikki työyhteisön jäsenet joko sallivat, ylläpitävät tai es-
tävät tuhoavaa johtamista. Yksilölliset selviytymiskeinot, ku-
ten vaikeneminen, tilanteissa sinnitteleminen tai irtisanou-
tuminen, voivat auttaa yksilöä, mutta tuhoavan johtajuuden 
saastuttamaa työyhteisöä ne eivät auta. Sitä voi auttaa vain 
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”TÄRKEINTÄ ON, ETTÄ ASIASTA EI VAIETA 
JA AJATELLA, ETTÄ EIKÖHÄN TÄMÄ 

AJAN KANSSA KORJAANNU ITSESTÄÄN.”

Suosiva ja epäoikeudenmukainen 
johtaminen suosii johtajaa mielistele-
viä työntekijöitä. Etuja ja kiitosta saa-
vat myös ne, jotka eivät ilmaise mieli-
piteitään tai toimivat niin kuin johta-
ja haluaa.

Suosiva johtaminen on ajankohtai-
nen ongelma. Viime vuonna julkaistun 
työolotutkimuksen mukaan havainnot 
suosikkijärjestelmiin perustuvasta syr-
jinnästä ovat Suomessa lisääntyneet.

Hoffrénin tutkimukseen osallistu-
neet terveydenhuollon työntekijät ku-
vailivat kyseisiä tilanteita muun mu-
assa näin: ”Esimiehellä tietyt lellikit. 
Jos naama ei miellytä, ei töitäkään ole. 
Jos et nöyristele, et ole hyvä työnteki-
jä. Työntekijät eivät ole samassa arvos-
sa, vaikka heillä on sama ammattiase-
ma. Jos osaat vaatia ja pitää puolesi, sil-
loin et kelpaa töihin. Työnohjauksesta-
kaan ei ole ollut apua.”

Itsevaltainen ja jyräävä johtaminen 
ilmenee johtajan epäasiallisena, epä-
ammattimaisena tai lapsenomaise-
na käytöksenä. Johtaja pyrkii kukis-
tamaan muut toimijat työyhteisössä. 
Hän ei kunnioita työntekijöitä persoo-
nina eikä kuuntele henkilöstöä, luotta-
mushenkilöitä tai työsuojelua: ”Mieli-
alat vaihtelevat laidasta laitaan, kos-

kollektiivinen toiminta, jolla työyhtei-
sön jäsenet puuttuvat yhdessä johtami-
sen epäkohtiin.

Moni työntekijä välttelee johta-
jan tulilinjalle joutuneita työkavereita 
ja kääntää heille selkänsä. Osa toimii 
näin, koska pelkää. Myös oman edun 
tavoittelu, vastuun siirtäminen muil-
le tai työpaikan klikkeihin liittyvä ryh-
mälojaliteetti voivat Hoffrénin mukaan 
olla syynä siihen, ettei epäkohtia nos-
teta pöydälle.

Työsuojelu ja työterveys seuraavat 
johtamisongelmiin liittyviä tilantei-
ta, mutta niihin ei välttämättä puutu-
ta konkreettisesti. Toimet – esimerkik-
si sairauslomien myöntäminen työnte-
kijälle tai työntekijän tukeminen hänen 
vaihtaessaan työpaikkaa – eivät ratkaise 
johtamisen ongelmia.

Hoffrénin väitös koostuu neljästä 
tutkimusartikkelista, joiden aineistoina 
ovat sosiaali- ja terveydenhuollon työ-
yhteisöistä vuosina 2008–2015 kootut, 
kielteisistä johtamistilanteista kertovat 
haastattelu- kirjoitusaineistoistot sekä 
kyselytutkimusten avoimen kysymyk-
sen vastaukset. Haastatteluja, kirjoituk-
sia ja vastauksia on aineistossa kaikki-
aan yli 500.

”KONFLIKTITILANTEESSA 
HUUTAA TOISEN SUUHUN”
Hoffrén jakaa tuhoavan johtamisen 
neljään eri tyyppiin: suosivaan ja epä-
oikeudenmukaiseen, itsevaltaiseen ja jy-
räävään, korostuneen käskyvaltaiseen 
ja kontrolloivaan sekä poissaolevaan ja 
passiiviseen johtamiseen.

kaan ei tiedä mistä tuulee. Ei kunnioi-
ta työntekijöitä, ei ihmisinä eikä per-
soonina. Täysi jyrä, joka jyrää kaiken 
yli. Nappaa työntekijöiden ideoita ja 
esittää ne ominaan. Konfliktitilantees-
sa huutaa toisen suuhun.”

Korostuneen käskyvaltainen ja 
kontrolloiva johtaminen on sanelua, 
nujertamista ja viimeisen sanan sano-
mista. Johtaja kontrolloi, syyllistää ja 
syyttelee. Työntekijät eivät voi vaikut-
taa työssään oleellisiin asioihin tai antaa 
palautetta: ”Kontrolli on luja, eikä sel-
vitysten, vertailujen ja arviointien tar-
koituksena ole asukkaiden hoidon ke-
hittäminen vaan syyllisten etsiminen ja 
syyttely puhumattakaan, että tarjottai-
siin apua yksiköille heidän ongelmis-
saan ja kehittämisessä.”

Poissaolevassa ja passiivisessa johta-
misessa korostuivat joko johtajan fyy-
sinen poissaolo tai passiivinen läsnä-
olo. Johtaja saattoi aktiivisesti vetäytyä 
johtamistilanteista tai siirtää vastuu-
taan henkilöille, joille se ei kyseisissä 
tilanteissa kuulunut: ”Lähiesimiehellä 
ei ole hallinnon koulutusta eikä vuoro-
vaikutustaitoja, ei osaa ratkaista henki-
löstön ristiriitoja. Pakenee ongelmien 
kohdatessa, siirtää vastuutaan muille, 
joille se ei kuulu.”.
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inna Hoffrénin väitöstutkimus kyseenalaistaa 
reippaalla otteella pohjoismaista johtamis-
kuvaa, jossa painottuvat tasa-arvo, osallis-
taminen ja itsehillintä. Samalla tutkimus tuo 
kuvaan mukaan terveellisen annoksen suo-
malaista arkirealismia.

Jostakin syystä media ei ole paria poikkeusta lukuun ot-
tamatta ollut tutkimuksesta kiinnostunut. Ammattiliittoista-
kin tutkimukseen on Hoffrénin mukaan tarttunut vain SuPer 
– ja kyse on kuitenkin työntekijöiden terveyden ja hyvinvoin-
nin kannalta ratkaisevan tärkeistä asioista.

Mitä pysyvämpi apu tuhoavasta johtajuudesta kärsivälle 
työyhteisölle voisi olla? Tähän kysymykseen Hoffrénin tutki-
mus ei vastaa. Olennaista tutkijan mukaan kuitenkin on, että 
tilanteisiin puututaan.

– Tärkeintä on, että asiasta ei vaieta ja ajatella, että eiköhän 
tämä ajan kanssa korjaannu itsestään. Systemaattinen tuhoa-
va johtaminen ei koskaan katoa itsestään, Hoffrén painottaa.

Hoffrénin terveiset ammattiliitojen luottamusmiehille sekä 
työterveydelle ja työsuojelulle liittyvät nekin puuttumisen kii-
reellisyyteen: kun tulee tietoa tuhoavasta johtamisesta, ei pi-
täisi tyytyä seuraaman tilanteen kehitystä.

– Jos asian annetaan olla, ongelma kasvaa kerros kerrok-
selta kuin lumipallo. Luottamusmiehen kannattaa mennä vä-
liin mieluummin liian aikaisin kuin jäädä odottamaan, mitä 
seuraavaksi tapahtuu.

Vaarallisin Hoffrénin löytämistä neljästä tuhoavan johtami-
sen tyypistä on itsevaltainen, jyräävä johtaminen.

– Työntekijät on lannistettu, eivätkä he itse kykene teke-
mään tilanteelle mitään. Myöhemmin tilannetta voidaan pe-
rata työterveyden, työsuojelun ja ammattiliittojen avulla. Liit-
tojen luottamushenkilöiden rooli työntekijöiden tukena nou-
see aineistossa selvästi esiin.

Tärkeintä itsevaltaisen johtajuuden jyrän alle jääneelle 
työntekijälle on oman työyhteisön tuki.

– Aina sitä ei valitettavasti löydy, vaan työyhteisö kääntää 

Tuhoava johtaminen ei koskaan katoa itsestään

M

selkänsä kovia kokeneelle työntekijälle. Silloin lähdetään usein 
pitkille sairaslomille tai kokonaan pois työelämästä. Hoffrén 
tuumii.

Suosiva ja epäoikeudenmukainen johtajuus osoittautui hy-
vin yleiseksi, samoin käskyvaltainen ja kontrolloiva johtajuus. 
Poissaolevaan ja passiivista johtamista aineistossa oli muka-
na vain vähän.

Hoffrénin näppituntuma on, että herkkyys puuttua työpaik-
kojen epäkohtiin, ja ihmisten turvallisuuteen ja hyvinvointiin 
vaikuttaviin epäkohtiin yleensäkin, on viime aikoina parantunut.

– Tästä kertovat esimerkiksi kansainvälinen metoo-kampan-
ja ja paljastukset Suomen yksityisen vanhushuollon yksiköiden 
väärinkäytöksistä viime keväänä. Yhteiskunta on entistä val-
miimpi nostamaan epäkohtia esiin ja puuttumaan niihin..
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minna hoffrén: vaieta vai vastustaa? tuhoava johtaminen vasta-
vuoroisena johtamisprosessina. itä-suomen yliopisto 2019. väitös 
verkossa: http://urn.fi/urn:isbn:978-952-61-329-3
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HYVÄ YHTEISTYÖ  
HYÖDYTTÄÄ KAIKKIA

teksti henriikka hakkala kuva teea virta

Luottamusmiestehtävässä alun epävarmuus korvau-
tuu pian uskolla omaan osaamiseen. Parhaimmillaan 
luottamusmies on taitava sillanrakentaja työntekijöi-
den ja työnantajan välillä.

Teea Virta työskentelee Hollolassa Pellavakodissa, joka on At-
tendon 42-paikkainen palvelutalo. Hoitajia yksikössä työs-
kentelee reilut parikymmentä ja Teea on heidän oma superi-
lainen luottamusmiehensä. Viime keväänä edellinen luotta-
musmies siirtyi toisaalle ja Pellavakoti jäi het-
keksi ilman luottamusmiestä.

– Minussa heräsi sellainen tunne, että kyl-
lä luottamusmies täytyy olla. Muita haluk-
kaita ei silloin ilmennyt, joten lähdin itse eh-
dolle ja tulinkin vaalissa valituksi.

Virta tarttui syksyllä uuteen tehtävään-
sä luottavaisin mielin eikä eteen heti alus-
sa tullutkaan mutkikkaita selvitettäviä asi-
oita. Omaa aikaa häneltä silloin kuitenkin 
kului, sillä tuore luottamusmies halusi pe-
rehtyä tehtäväänsä hyvin.

– Olin hirveän kiinnostunut ja kävin 
oma-aloitteisesti lukemaan asioita. Käytin 
siihen omaa aikaani, koska en halunnut 
ummikkona mennä, vaan oikeasti tietää 
jotakin. Tiedonhalua minulla oli paljon.

TYÖAIKAA ON VIISASTA VAHTIA ITSE
Teea Virta käyttää luottamusmiestehtä-
vänsä hoitoon työajalla vähintään työ-
ehtosopimuksen mukaiset kaksi tun-
tia kolmen viikon jaksolla. Enemmän-
kin työaikaa saa käyttää, jos tilanne si-
tä vaatii. Omaa kuormittumista kannattaa kuitenkin seurata 
ja muistaa, että myös perustyölle ja levolle on aikansa.

– Huolehdin itse siitä, että ne tunnit tulevat pidetyiksi työ-
ajalla. Tästä täytyy huolehtia itse, hän painottaa.

Toistaiseksi hän ei ole kokenut tehtävää raskaaksi, vaikka 
olisi jokin kysely tullutkin työajan ulkopuolella.

– Voisi kai tähän käyttää kaikki iltansa, mutta otan jokai-
sen tapauksen erillisenä asianaan, ja selvitän sen työajalla. Ul-
koa ei tarvitse muistaa tai tietää vastauksia.

Ehdottomasti tärkeimmäksi työkalukseen Virta mainit-
see työehtosopimuksen. Muita käytössä olevia tiedon läh-
teitä ovat verkkosivustot ja Attendon pääluottamusmies se-
kä tietysti oman ammattiosaston puheenjohtaja. Lisäksi tär-
keitä ovat koulutukset ja superilaiset jäsenillat, joissa voi ver-
kostoitua. 

– Totta kai myös liiton toimiston ihmisiin voi olla yhte-
ydessä. Kanavat ovat auki. Kun aloitin, tuntui ettei tiedä oi-
kein mitään, mutta aina on tullut apuja ja aina olen saanut 
kysymyksiini vastauksia.

OMAN TALON ASIOITA  
AJAA MIELELLÄÄN
Teea Virta kuvailee rooliaan luot-
tamusmiehenä sillan rakentajana 
ja viestin viejänä. Tehtävän tekee 
palkitsevaksi paitsi oman osaami-
sen kasvaminen myös se, että saa 
tehdä omille kollegoille ymmärret-
täväksi sitä, miksi asioita tehdään 
niin kuin tehdään.

Pellavakodissa on oma luotta-
musmies, kuten Attendon yksiköissä 
yleensäkin. Loppukeväästä Attendo 
järjesti luottamusmiehille sekä alue- 
ja palvelupäälliköille oman tapaami-
sen ja koulutuspäivän. 

– Se oli todella hyödyllistä. Noita 
isompia pomoja kuitenkin näkee har-
voin, niin se oli hyvä tilaisuus keskus-
tella asioista. Esimies ja luottamusmies 
ymmärtävät toisiaan paremmin, kun 
tieto liikkuu suoraan eikä ylimääräisten 
mutkien kautta. Se on yhteistoimintaa 
molemmin puolin.

Teea Virta aikoo lähteä ehdolle myös seuraavissa luotta-
musmiesvaaleissa. 

– Kyllä tämä on ollut sillä lailla mieluista. Olen kokenut, 
että saan tietoa ja pääsen kehittämään itseäni. Plussia on niin 
paljon..
superin yksityissektorin luottamusmiesvaalit järjestetään 

loka–marraskuussa 2019. ryhdy rohkeasti super-sheriffiksi.
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Lapsen uni
teksti elina kujala

millaista on vastasyntyneen uni?

Vastasyntynyt vauva nukkuu noin 20 tuntia vuorokau-
dessa. Pienen vauvan uni poikkeaa paljon aikuisen unes-

ta. Vastasyntyneellä ei ole univaiheita, eikä hänellä erity me-
latoniinia. Sen takia vastasyntyneellä ei ole myöskään uniryt-
miä. Melatoniinia alkaa erittyä noin kuusiviikkoisena. Siihen 
vaikuttaa päivänvalo, jolle vauva syntymänsä jälkeen altistuu 
pimeässä kohdussa vietettyjen kuukausien jälkeen. Unirytmi 
kehittyy vähitellen. Neljän kuukauden iässä uni alkaa painot-
tua yöhön niin, että useimmat vauvat 
nukkuvat jo 5-6 tunnin yöunen. Tämä 
on kuitenkin hyvin yksilöllistä. 

paljonko lapsi tarvitsee 
unta?

Unentarve vähenee iän myö-
tä. Taapero tarvitsee yöunta 12 

tuntia, alakouluikäinen ja murrosikäi-
nen noin 10 tuntia. 2-vuotiaana päivä-
unia nukutaan keskimäärin pari tuntia, 
3-vuotiaana tunnin verran ja 4-vuotias 
pärjää jo useimmiten ilman päiväunia. 
  
pitääkö unihäiriöistä olla 
huolissaan?

Kauhukohtaukset, unissakävely ja 
unessa puhuminen ovat parasom-

nioita, unenaikaisia erityishäiriöitä. Leikki-ikäisillä lapsilla ne 
ovat melko yleisiä, eikä niiden taustalla ole sairautta tai psyyk-
kisiä ongelmia. Unissakävelijää tai yöllisen kauhukohtauksen 
saanutta, huutavaa lasta ei tarvitse herättää, vaan lapsi ohja-
taan uudelleen sänkyyn ja uneen. Rauhallinen ja myönteinen 
ilmapiiri on tärkeä. Parasomniat ovat usein ohimeneviä ja sa-
tunnaisia, ja voivat lapsilla liittyä jännittävään päivään, väsy-
mykseen, kuumeeseen tai outoon ympäristöön.  

onko lapsilla uniapneaa?

Uniapneaa sairastaa noin 1–2 prosenttia lapsista. Se on 
yleisintä leikki-iässä. Syy on usein rakenteellinen: ah-

das nielu, leuan muoto ja suuret nielurisat. Uniapnean oirei-
ta ovat kuorsaus, suuhengitys, levoton uni ja poikkeava nuk-
kumisasento kuten pään taakse taivutus. Uniapneaa sairastava 
lapsi saattaa olla päivällä väsynyt, levoton tai kärsiä aamuisin 
päänsärystä. Lasten uniapneaa hoidetaan ensisijaisesti poista-
malla kita- tai nielurisat.

entä vanhempien uni?

Pikkulapsiperheissä yölliset he-
räilyt ja nukkumaan asettumi-

sen haasteet ovat yleisiä. Vielä pari-
vuotiainakin puolet lapsista herää ai-
nakin kerran yössä. Selkeä päivärytmi, 
rauhalliset iltarutiinit sekä säännölliset 
nukkumaanmenoajat ja aamuheräämi-
set tukevat koko perheen hyvää unta. 
Jos vanhemmat eivät saa nukuttua, voi 
lapsen huonounisuus vaarantaa kaikki-
en hyvinvoinnin. Väsymys altistaa ma-
sennukselle ja parisuhdeongelmille, jo-
pa lasten pahoinpitelylle. Vanhempien 
väsymys täytyy ottaa vakavasti, sitä ei 
saa vähätellä. Tukea ja apua on saata-
vana, esimerkiksi monissa sairaaloissa 
on mahdollisuus mennä lapsen kanssa 

unikouluun lääkärin lähetteellä..

lähteet:

www.thl.fi

duodecim

www.uniklinikka.fi 
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Laaja työnkuva haastaa lähihoitajat  
käyttämään koko osaamisensa

”KUIN OLISI ERI TYÖSSÄ”
teksti ja kuvat henriikka hakkala

Kun Jorvin sairaalan keuhkosairauksien vuodeosaston 
lähihoitajien työnkuvia laajennettiin, hoitajat saavat 
entistä kattavamman kuvan siitä, miksi potilas on osas-
tolla ja mitä hänen hoidossaan tapahtuu. Muutos on 
tuonut tervetullutta haastetta ja ammatissa kehittymi-
sen tilaa Suvi Wheelerin ja Susanna Saukkosen työhön.

Keuhkosairauksien vuodeosasto KEU5 Jorvin sairaalassa Es-
poossa on osastonhoitaja Eeva-Liisa Ihanderin sanoin taval-

linen vuodeosasto. Potilaat saapuvat osastolle sairaalan päi-
vystyksestä ja saavat siellä hoitoa esimerkiksi keuhkokuumee-
seen, keuhkoahtaumatautiin, tuberkuloosiin tai ilmarintaan. 

Osastolla työskentelee kuusi lähihoitajaa, 17 sairaanhoita-
jaa ja kolme lääkäriä. Henkilöstö viihtyy ja vaihtuvuus on hy-
vin pientä. Lähihoitajan työnkuvan laajentaminen on vaikut-
tanut koko osaston toimintaan aina lääkkeiden annosta poti-
laiden kotiuttamiseen ja jatkohoidon koordinointiin saakka.

– Toista vuotta sitten tätä alettiin meillä suunnitella. Va-

Lähihoitajien työnkuvan laajentumiseen valmistauduttiin puhumalla avoimesti. Vaikka matkan varrella oli epäileviäkin kantoja, 
muutoksen jälkeen palaute on ollut pelkästään positiivista. Suvi Wheeler ja Susanna Saukkonen siirtyivät laajaan työnkuvaan 
ensimmäisinä.
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koilimme vähän HUSin muita keuh-
ko-osastoja, joissa tällainen muutos oli 
jo tehty. Meillä lähdettiin laajentamaan 
lähihoitajien työnkuvaa suoraan mah-
dollisimman laajaksi. Nyt aluksi Suvi 
ja Susanna tekevät laajaa työnkuvaa ja 
syksyllä edetään tästä asteittain, Ihan-
der kertoo. 

KUVA KOKONAISUUDESTA KIRKASTUI
Suvi Wheeler ja Susanna Saukkonen 
saivat uusia tehtäviään varten moni-
puolisen perehdytyksen. Koulutus-
ta antoivat niin opetushoitaja ja laatu-
päällikkö kuin osaston farmaseuttikin. 
Lisäksi ohjelmaan kuului muun muas-
sa hätätilakoulutus. 

Aiemmin lähihoitajat huolehtivat 
potilaiden hyvästä perushoidosta sai-
raanhoitajien työparina. Työnkuvan 
laajeneminen saikin ammattitaitoiset 
lähihoitajat tuntemaan olonsa tilapäi-
sesti uudelleen opiskelijaksi.

– Alussa tuntui, että on kuin oli-
sin ihan eri työssä ensimmäistä päivää, 
vaikka minä olen ollut täällä kaksi vuot-
ta ja Susanna vielä minuakin kauem-
min. Tuli sellainen olo, että kaikki pi-
tää tarkistaa, sellainenkin, mitä oli jo ai-
emminkin tehnyt, Wheeler sanoo hy-
myillen.

– Kyllä tämä on tuonut lisää haas-
tetta omaan työhön ja saamme todel-
la kehittyä omassa työssämme, Sauk-
konen jatkaa.

Kun vastuu on laajentunut perin-
teisesti perushoidoksi mielletyn ulko-
puolelle, myös lähihoitajien tietämys 
siitä, mitä potilaan hoidossa tapahtuu 
ja miksi potilas ylipäätään on osastolla, 
on laajentunut aivan toiseen mittaluok-
kaan. Lähihoitajat osallistuvat nyt myös 
lääkärinkierroille, jolloin heille muo-
dostuu entistä rikkaampi kuva potilaan 
tilanteesta ja hoidosta.

– Jos olisin koko ajan tehnyt työtäni 
vain sillä tavalla, että perushoitoa, pe-
rushoitoa, enkä olisi ollenkaan seuran-
nut sitä, mitä ympärillä tapahtuu, olisi 
tämä muutos varmasti ollut vaikeampi. 
Olen kuitenkin aina seurannut sivusta, 
että ahaa tuollaisia asioita sairaanhoitaja 
tekee lääkärin kanssa ja saanut siitä jon-
kinlaisen käsityksen, Wheeler toteaa.

LÄÄKEHOITOA JA KOTIUTUSASIOITA
Koska KEU5 on infektio-osasto, IV-
antibiootteja annetaan siellä paljon. 
Keuhkopotilaiden hoidossa käytetään 

myös paljon tablettilääkkeitä. Lääke-
hoito on merkittävä osa osaston työ-
tä, joten työnkuvan muutos näkyy sii-
nä voimakkaasti. 

Lääkeluvan lisäluvalla KEU5:n lä-
hihoitajat ovat jo aiemminkin saaneet 
esimerkiksi korkata iv-lääkkeet pois ja 
hoitaa kanyylien huuhtelut. Uutta hal-
tuun otettavaa on silti ollut runsaasti. 

– Näin lyhyessäkin ajassa olen op-
pinut todella paljon lisää lääkehoidos-
ta. Aiemmin ehkä osa osaamisesta me-
ni hukkaan, kun emme saaneet esimer-
kiksi itse hakea, antokirjata ja viedä po-
tilaalle kuumelääkettä vaan jouduimme 
pyytämään sairaanhoitajakollegaa teke-
mään sen, Wheeler kertoo. 

Muutos aiempaan on lisäksi se, että 

lähihoitajat huolehtivat nyt myös ko-
tiutusasioista. He koordinoivat potilai-
den jatkohoitoa, raportoivat eteenpäin 
ja kirjoittavat hoitotyön yhteenvetoja. 
Samalla yhteydenpito omaisiin on li-
sääntynyt. 

Tämä muutos on vaikuttanut en-
nen kaikkea osaston sisäiseen työnja-
koon, potilaat ja omaiset eivät tee eroa 
sairaanhoitajien ja lähihoitajien välillä.

– Minä en ainakaan ole kokenut 
niin. Heille tärkeämpää on varmas-
ti turvallisuudentunne ja kokemus sii-
tä, että asiat hoituvat, Susanna Saukko-
nen pohtii.

– Minun tapani on sanoa potilaille, 
että hei olen Suvi, olen lähihoitaja ja si-
nun hoitajasi tänään. Sitten on helppo 
sanoa vaikka, että sairaanhoitaja tulee 
laittamaan antibiootin suoneen mut-
ta minä voin sen sitten ottaa pois, Suvi 
Wheeler selittää.

VASTAUS TYÖVOIMAPULAAN JA 
APOTIN TULOON
Keuhko-osastolla tarvitaan aina hyvää 
perushoitoa. Lähihoitajan toimia ei ole-
kaan KEU5:llä vähennetty vaan päin-
vastoin niitä on saatu lisää siinä kuin 
sairaanhoitajankin toimia.

Kaikkien henkilöstöryhmien osaa-
misen hyödyntäminen mahdollisim-
man laveasti on osittainen vastaus myös 
työvoimapulaan. Lisäksi osastonhoita-
ja Eeva-Liisa Ihanderin mukaan liikku-
mavara esimerkiksi työvuorosuunnitte-
lussa on selvästi kasvanut, kun lähihoi-
tajien työnkuvia laajennettiin.

– Jos joku sairaanhoitajista on pois-
sa, tilanne ei ole niin hankala, kun te 
kaksi olette töissä. Tämän muutok-
sen tarkoitus on myös ollut valmistau-
tua Apotin käyttöönottoon. Että meil-
lä olisi sitten jo tällainen sujuva työnja-
ko olemassa, Ihander sanoo.

– Minusta tällainen laaja työnkuva 
mahdollistaa sen, että lähihoitajan kou-
lutuksesta saadaan irti kaikki hyödyt, 
Susanna Saukkonen toteaa..

Kun lääkehoito tuli laajemmin mukaan 
työhön, vaikuttavat aineet pyörivät 
mielessä nukkuessakin.

”NÄIN LYHYESSÄKIN AJASSA OLEN OPPINUT 
TODELLA PALJON LISÄÄ LÄÄKEHOIDOSTA.”
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SIRKKA-LIISA KIVELÄ
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

ksin asuva 74-vuotias tutta-
vani etsi itselleen uutta asun-
toa viime talvena. Hän halusi 
muuttaa omakotitalosta kes-
kikokoisen kaupungin kerros-
talon kaksioon lähelle sukulai-

siaan ja asua uudessa kodissaan elämän-
sä loppuun saakka.

Eläkepäivien asunnon etsiminen 
paljasti kerrostalojen puutteet vanho-
jen ihmisten asumisen näkökulmas-
ta. Ulkoportaat, hissittömyys tai his-

sin pysähtyminen kerrosten puolivälei-
hin oli yleistä. Pieni kylpyhuone ja sii-
hen johtavan oven kapeus heikensivät 
huonokuntoisena selviytymisen mah-
dollisuuksia äskettäin remontoiduissa-
kin huoneistoissa.

Ystävälleni esiteltiin kolme kuolin-
pesien omistamaa huoneistoa. Ne sijait-
sivat 70-luvulla rakennettujen hissittö-
mien talojen kolmannessa tai neljän-
nessä kerroksessa. Niitä ei oltu remon-
toitu talojen valmistumisen jälkeen. 
Kun asukas ikääntyy ja hänen toimin-
takykynsä heikkenee, edessä on hänen 
selviytymistään edistävä kallis remont-
ti, jonka aikana kodissa ei voi asua. Tä-
mä ei välttämättä innosta ikääntyvää tai 
hänen omaisiaan.

Ystäväni joutui tyytymään asuntoon 
kerrostalossa, jonka ulko-oven edessä 
on viisi porrasaskelmaa. Hän kertoi 
luottavansa siihen, että asukkaiden van-
hetessa talon eteen rakennetaan luiska 
rollaattorilla tai pyörätuolilla kulkemis-
ta varten.

Asunnon täydellisellä esteettömyy-
dellä voidaan parantaa liikunta- tai toi-
mintakyvyltään heikentyneen ikäihmi-
sen itsenäistä suoriutumista. Tilojen so-
pivuus apuvälineen turvin liikkuvalle 
vanhukselle ehkäisee kaatumisia. Huo-
nokuntoisten asukkaiden tarpeita vas-

Y
RAKENTEET RAJOITTAVAT

taavat asunnot vähentävät heitä auttavi-
en omaisten ja kotihoitajien työmäärää 
sekä työn fyysistä kuormitusta.

Noin 50 vuotta sitten tehtyjen tutki-
musten mukaan ikääntyminen ja huo-
nokuntoinen asunto oli yhdistelmä, jo-
ka johti vanhainkotiin muuttamiseen. 
Asunnot, jotka eivät sovellu vanhojen 
ihmisten tarpeisiin, lisäävät hoidon tar-
vetta edelleen.

Ahtaita pesutiloja on myös ympäri-
vuorokautisissa hoivayksiköissä. Kristii-
na Hellstenin väitöskirja osoittaa, että 
niiden pienetkin parannukset ja ergo-
nomian kehittäminen vähentävät työn-
tekijöiden rasitusta. Pesutilat avartuvat, 
kun apuvälineet säilytetään muissa ti-
loissa. Vaatteet voidaan riisua ja pukea 
vanhuksen omassa huoneessa. Säädettä-
vät suihkutuolit eivät ole kalliita.

Esteettömien ympäristöjen merki-
tystä iäkkäille ja muillekin on korostet-
tu vuosikymmenten ajan. Hissien ra-
kentaminen, talojen ja asuntojen esteet-
tömyyden parantaminen ja uusien es-
teettömien asuntojen sekä elämänkaari-
kortteleiden rakentaminen etenee kui-
tenkin liian hitaasti. Iäkkäiden kotona 
asuminen on poliittinen tahto, jonka 
toteutuminen edellyttää laajaa ohjel-
maa ja yhteiskunnan taloudellista tu-
kea asumisen parantamiseen..

”ASUNNOT, JOTKA EIVÄT SOVELLU VANHOJEN 
IHMISTEN TARPEISIIN, LISÄÄVÄT  
HOIDON TARVETTA EDELLEEN.”
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LUE SUPER-LEHTI VERKOSSA!

ARVONTA!
Tykkää SuPer-lehden Facebook- 

sivusta ja voita juomapullo!  
Kaikkien 20. elokuuta mennessä  
Facebook-sivusta tykänneiden  

kesken arvotaan kolme  
juomapulloa.

www.facebook.com/ 
superlehti/

SUPERLEHTI.FI
Aiemmin julkaistut lehdet löydät 

näköislehtien arkistosta:
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teksti ja kuva sonja kähkönen

Lähihoitaja ja Setan nuorisotoimikunnan  
puheenjohtaja Seve Hujanen:

YHTEISKUNNASSA ON PALJON 
TURHAA SUKUPUOLITTAMISTA
Seve Hujanen, 24, löysi oman 
sukupuoli-identiteettinsä  
matkustettuaan toiselle puolelle 
maapalloa. Tänä päivänä hän käy 
kouluttamassa sosiaali- ja  
terveysalan ammattilaisia  
seksuaalisen suuntautumisen ja 
sukupuolen moninaisuudesta.

Seve Hujanen suoritti yhden lähihoita-
jaopintoihin kuuluvista harjoittelujak-
soistaan Japanissa syksyllä 2016. Kaksi 
kuukautta kestänyt matka tarjosi eväi-
tä lähihoitajan ammattiin, mutta ennen 
kaikkea auttoi Seveä löytämään itsensä.  

– Japanissa sukupuoliroolit ovat ko-
rostuneempia kuin Suomessa. Miehet 
ovat maskuliinisia ja käyttävät usein 
pukua. En sopinut maan sukupuoli-
muotteihin. Erotuin paikallisista ensin-
näkin siinä, että olin ulkomaalainen, 
mutta myös hyvin feminiininen, Hu-
janen kertoo. 

Seve koki jo lapsena erilaisuutta ja 
tietynlaista ulkopuolisuutta muista ih-
misistä ja yhteiskunnasta. Hän leikki 
mielellään tyttöporukassa ja piti hius-
ten laittamisesta ja meikkaamisesta.

– Japanissa jouduin korostamaan 
maskuliinisuutta. Se tuntui raskaalta ja 
herätti pohtimaan tarkemmin omaa su-
kupuoltani. Kotiin palattuani minulle 
tuli vahva tunne siitä, että olen nainen, 
transnainen.

SUKUPUOLEN KORJAAMINEN  
ON PITKÄ PROSESSI
Tällä hetkellä Seve Hujanen kertoo elä-
vänsä melko tavallista naisen elämää. 
Toisinaan hän kokee kehodysforiaa eli 

ristiriitaa kehon ja oman sukupuolen 
kokemuksen kanssa. 

– Maskuliiniset osat kehossani voi-
vat aiheuttaa ikäviä tunteita. 

Hujanen aloitti prosessin sukupuo-
lensa korjaamiseksi Tampereen trans-
poliklinikalla joulukuussa 2018. Pro-
sessi alkaa tutkimusjaksolla, mitä seuraa 
hoidon suunnittelu. Koko prosessi kes-
tää muutaman vuoden tai pidempään. 

– Se riippuu hoidoista ja siitä, ha-
luaako esimerkiksi kirurgisia toimen-
piteitä. 

Hujanen näkee, että nykyinen suku-
puolen korjaaminen vie yhteiskunnalta 
turhia resursseja. 

– Pelkkä sukupuolen juridinen kor-
jaaminen edellyttää vuoden lääketie-
teellistä tutkimusjaksoa. Kaikki trans-
ihmiset eivät halua pitkää lääketieteel-
listä prosessia, vaan osalle riittää juridi-
nen sukupuolen korjaus.

HOITOALALLA LIIAN VÄHÄN TIETOA 
SUKUPUOLIVÄHEMMISTÖISTÄ
Seve Hujasen mukaan hänen transsu-
kupuolisuuteensa on suhtauduttu hoi-
toalalla vaihtelevasti. Ennen etunimen 
muuttamista hän joutui työpaikallaan 
keskustelemaan joskus esimerkiksi siitä, 
minkä sukupuolen edustajia hän käyt-
ti suihkussa. 

Nykyisessä kehitysvammatyössä Se-
ven sukupuolta ei ole kyseenalaistettu.   

– Asiakkaita kiinnostaa enemmän 
avun saaminen kuin se, mikä olen. 

Seve toteaa, että sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisilla tulisi olla nykyistä 
enemmän tietoa sukupuolivähemmis-
töjen kohtaamisesta. Hän on joutunut 

toisinaan selittämään omaa taustaansa 
ja avaamaan sitä, mitä transsukupuoli-
suus tarkoittaa. 

– Esimerkiksi lääkäri saattaa odottaa 
henkilötunnukseni perusteella vastaan-
otolle toista henkilöä. Joskus lääkäri on 
ohjannut vastaanotolle mukanani ol-
leen poikaystäväni, koska en ole vastan-
nut ulkonäöltäni sitä sukupuolta, joka 
henkilötunnukseeni on merkitty. Täl-
laiset tilanteet tuntuvat ikäviltä.

Hujanen on Setan nuorisotoimi-
kunnan puheenjohtajana ja käy Setan 
kouluttajana puhumassa sosiaali- ja 
terveysalan työntekijöille seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen moni-
naisuudesta.

– Keskustelemme paljon yhteis-
kunnan normeista ja yhdenvertai-
suudesta. Kysymyksiä tulee myös su-
kupuolikokemukseen liittyvistä kä-
sitteistä. Suosittelen käymään Setan 
verkkosivuilla, josta löytyy kattava sa-
teenkaarisanasto. 

Hujasen mukaan yhteiskunnassa on 
paljon turhaa sukupuolittamista. Onko 
henkilötunnuksessa välttämätöntä il-
moittaa, onko henkilö mies vai nainen? 
Myös esimerkiksi sukupuolineutraaleja 
pukuhuoneita ja wc-tiloja on vielä vä-
hän tai ne on väärin merkitty. 

– Esimerkiksi kahdelle sukupuolel-
le merkityt vessat eivät ole sukupuoli-
neutraaleja, koska ne jättävät muunsu-
kupuoliset ulkopuolelle. Tavoitteena ei 
ole poistaa kaksijakoista sukupuolimer-
kintää, vaan huomioida myös muunsu-
kupuoliset. Nämä voivat vaikuttaa pie-
niltä asioilta, mutta ovat tärkeitä heille, 
jotka kamppailevat oman sukupuoliko-
kemuksensa kanssa..
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O

”HOITAVAN KOSKETUSTEKNIIKAN LISÄÄMINEN 
TAVALLISIIN ARJEN HOITOTOIMENPITEISIIN 

ON HELPPOA.”

KUNNIOITTAVA KOSKETUS  
EI VIE AIKAA

Hoitaja lievittää ahdistusta ja kipuja

teksti esa pesonen kuvat elina kujala ja ingimage

Kosketuksella on suurempi merkitys kuin moni arvaakaan.  
Kunnioittavasta kosketuksesta hyötyvät potilaat ja hoitajat. 

letko koskaan miettinyt, mi-
ten kosketetaan oikein? Mi-
tä on potilasta kunnioittava 
kosketus? Nyt siihen on vas-
tauksia. Tuula Styrman kir-
joitti yhdessä Marika Torni-

aisen kanssa Kunnioittavan kosketuksen 
käsikirjan, joka avaa sosiaali- ja terveys-
alan ammattilaisille kunnioittavan kos-
ketuksen salaisuudet. 

– Olen 35 vuotta työskennellyt kos-
ketustekniikoiden parissa. Olen tehnyt 
töitä myös erityisryhmien kanssa, ku-
ten huumeista eroon pyrkivien kanssa 
ja saattohoidossa. Kunnioittava ja läs-
näoleva kosketus luo positiivisia vaiku-

tuksia hoitokohtaamiseen, Styrman sa-
noo.

KOSKETUS AUTTAA  
MONILLA TAVOIN
Kunnioittavassa kosketuksessa on tär-
keää sen laatu ja räätälöinti yksilön mu-
kaan. Hyvä kosketus rentouttaa ja tuo 
arvostetuksi kokemisen tunnetta. Jän-
nitystilat laukeavat. 

Hoitajan kiireiden keskelläkin kun-
nioittavaa kosketusta on mahdollista 
toteuttaa. Kosketukseen ei tarvitse mi-
tenkään erikoisesti varautua, mutta sii-
hen on hyvä valmistautua. Potilas kyl-

lä aistii aidon ja oikeanlaisen koske-
tuksen. 

– Hipaisukin riittää, käden voi lait-
taa hartioille hetkeksi. Jo 3–5 sekun-
nin kosketuksesta potilas kokee läsnä-
olon pulssin. Tämän voi tehdä esimer-
kiksi mittauksen tai näytteenoton yh-
teydessä.  Kosketuksen on todettu lie-
vittävän kipuja, joista monet potilaat 
kärsivät. Joskus pelkkä liikkeen hidas-
taminen potilaan asentoa kohennetta-
essa auttaa.

Styrman puhuu niin sanotusta kah-
den käden otteesta, joka tarkoittaa hoi-
tavaa ja tukevaa kättä. Esimerkiksi näy-
tettä ottaessa voi toinen käsi olla tuke-
na ja koskettaa hartioita.

KAIKKIA EI VOI KOSKETTAA  
SAMALLA TAVOIN
On myös potilaita, jotka eivät pidä kos-
kettamisesta. Siksi kosketus on räätälöi-
tävä yksilöllisesti, eikä saa olettaa, että 
kaikki pitäisivät koskettamisesta samal-

la tavoin. 
– Taustalla voi olla 

fyysinen syy, pelko sii-
tä, että kosketus sattuu 

tai se, että ei ole tottu-
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nut koskettamiseen. Jotkut voivat olla 
herkkiä kosketukselle. Silti ei pidä aja-
tella, etteikö ihminen voisi koskaan pi-
tää kosketuksesta. 

Kosketusta välttelevillä voi olla taus-
talla erilaisia syitä. 

– Aikaisemmat kokemukset väärän-
laisesta koskettamisesta voivat pelot-
taa. Tietyssä iässä, kuten murrosikäi-
senä kosketus voi tuntua ikävältä nuo-
ren mielestä. 

Kosketus on ihmisen ensimmäinen 
aisti, joka kehittyy jo sikiönä kohdussa. 
Se on usein viimeinen aisti, jonka kaut-
ta aistimme ja olemme vuorovaikutuk-
sessa elämän päättyessä. 

– Kosketus on elintärkeää läpi elä-
män. Siitä on konkreettista hyötyä, sil-
lä se luo läheisyyttä ja tuottaa oikein to-
teutuessaan mielihyvää. Se lievittää ki-
pu- ja ahdistustiloja. 

SUOMESSA OPITTAVAA 
KOSKETUKSESTA
Erityistä hyötyä koskettamisesta on esi-
merkiksi leikkauksen jälkivaikutusten 
hoitamisessa ja lihasjännityksissä. Elä-
män loppuvaiheessa kosketus tuo loh-
tua. 

– ALS-potilailla kosketuksen on to-
dettu auttaneen hengitysvaikeuksiin 
rentouttamalla hengitykseen osallistu-
via lihaksia ja alueita ylävartalolla. Toi-
sen kosketus mobilisoi ja antaa tunteen 
liikkeestä silloin kun oma liikuntakyky 
on rajoittunut. 

Vanhus on voinut elää ilman läheis-
tä kosketusta jo pitkään. 

– Silti ei pidä olettaa, etteikö hän ha-
luaisi ja tarvitsisi kosketusta. 

Länsimaiseen kulttuuriin koske-
tus ei usein ole kuulunut luonnollise-
na osana, kuten joissakin muissa mais-
sa, joissa lapsia kannetaan sylissä pit-
käänkin. 

– Suomessa lapsi lasketaan pian 
maahan, kun omat jalat vain kantavat. 

HOITAJAKIN HYÖTYY  
KOSKETUKSESTA
Styrman korostaa, ettei kosketukses-
ta hyödy vain hoidettava. Kosketuk-
sessa molemmat osapuolet ovat saavia 
osapuolia. Hoitajalta se edellyttää avoi-
muutta ja uskallusta kohtaamiseen sub-
jekti-subjekti-asetelmassa ilman subjek-
ti-objekti-rooleja. 

–  Kosketuksella on hyviä vaikutuk-

sia myös siihen osapuoleen, joka kos-
kettaa. 

Tuula Styrmanin mielestä kiireen 
ja ylikuormittavan työn piikkiin ei voi 
laittaa, jos ei muista koskettaa poti-
lastaan oikein. Mitään lisäresursseja ei 
tarvita. Siihen 3–5 sekunnin läsnäolon 
sykäykseen kun ei tuhraannu aikaa. 

– Kosketuksen voi upottaa omaan 
perushoitotyöhön. Hoitovoiteen voi 
hieroa jalkoihin hieman hitaammin. 
Hitaampi tahti vähentää virheitäkin.  
Hoitavan kosketustekniikan lisäämi-
nen tavallisiin arjen hoitotoimenpitei-
siin on helppoa, eikä vaadi erityistä ai-
kaa tai lisää hoitotyön määrää hoita-
jalle. 

Koskettaminen ei myöskään vaa-
di erillistä tilaa tai hoitopöytää. Par-
haimmillaan kunnioittavan kosketuk-
sen käyttö on, kun sen voi tuoda arkeen 
perushoitotyön yhteyteen sekä potilai-
den että läheisten kanssa.

– On myös olemassa hyviä kipua 
lievittäviä alueita ja tyynnyttäviä tek-
niikoita, joita voi lisätä esimerkiksi 
ihon huoltohetkiin, tueksi mahdolli-
sesti kipua tuottaviin toimenpiteisiin 
tai lohdutukseksi omaisen kohtaami-
sessa..

Tuula Styrman on hyvin-
vointikouluttaja, kehotera-
peutti ja koulutettu hieroja, 
joka on vuosikymmeniä 
työskennellyt kosketus-
tekniikoiden parissa. 
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LASTEN- 
SUOJELUSSA
TARVITAAN
ELÄMÄN- 
KOKEMUSTA
teksti ja kuvat minna lyhty

Lähihoitaja Timo-Heikki Koponen löysi paikkansa  
lastensuojelusta. Hän jeesaa nuoria  
kohti itsenäistä elämää. 

– Kaikki kapinoivat teini-iässä, vaikka olisi ollut kuinka tiukka kuri. 
Ongelmia syntyy silloin, jos kuria ei ole ollut juuri lainkaan, lähihoi-
taja Timo-Heikki Koponen sanoo. 

Koponen työskentelee Joensuussa lastensuojeluyksikkö Kaaripesäs-
sä, joka tarjoaa kodin seitsemälle 12–17-vuotiaalle nuorelle. Hän on 
työskennellyt lastensuojelussa vuodesta 2007 lähtien. Reilun kymme-
nen vuoden aikana lastensuojelussa on tapahtunut isoja muutoksia. 

– Ennen lastensuojelussa oli enimmäkseen päihdeperheiden lap-
sia. Heidät huostaanotettiin epäedullisten kasvuolosuhteiden vuok-
si. Tavallinen tarina oli se, että perheessä oli päihdeongelma ja väki-
valtaa. Nuori saattoi oireilla siten, että hän pölli auton ja poliisit sai-
vat hänet kiinni. Siinä rytäkässä alkoi koko perheen tilanne paljastua.

Nykyään lastensuojelun asiakkaina olevien perheiden ongelmat ei-
vät välttämättä näy ulospäin. 

– Kaikki vanhemmat eivät osaa olla vanhempia. Nuori ei usko van-
hempia, tekee mitä huvittaa ja koulu jää käymättä. Koulussa herätään 
siihen, että meillä on täällä oppilas, jota ei luokassa näy.

Koponen harmittelee sitä, että monet vanhemmat jäävät yksin kas-
vatustehtävänsä kanssa. Kaikilla ei ole tukiverkkoja ympärillään. 

– Kun olin itse lapsi, ihmiset huolehtivat enemmän toisistaan. Jos 
poikajoukko oli liian riehakas, kuka tahansa saattoi puuttua siihen. 
Tiesi heti, että kotona tulee huutia, jos ei osaa kylillä käyttäytyä. Ny-
kyään kukaan ei uskalla sanoa yhtään mitään.

PITÄÄ OLLA ELETTYÄ ELÄMÄÄ
Timo-Heikki Koponen lähti kolmikymppisenä opiskelemaan lähihoi-
tajaksi. Sitä ennen hän ehti muun muassa opiskella tietotekniikan pe-
rustutkinnon ja tehdä monenlaisia töitä.

Timo-Heikki Koponen kulkee  
pyörällä työmatkat. Kotiin päin 
pyöräillessä päivän aikana  
kohdatut vaikeatkin asiat saa  
pois mielen päältä.
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– Olin ahtaajana, huonekaluliik-
keessä ja ajoin hetken lääkekuljetuksia. 
Aiemmin riitti, että ilmaisi halunsa teh-
dä töitä. Nykyään vaaditaan enemmän 
koulutusta, työkokemusta sekä kaiken-
laisia kortteja ja passeja. 

Lähihoitajaopinnot motivoivat Ko-
posta, koska hän tiesi, että työnsaan-
ti alalla on varmaa. Opiskelujen ohes-
sa hän työskenteli turvakodissa ja vas-
taanottokodissa. 

– Aloitin opinnot asenteella, et-
tä voin tehdä mitä tahansa työtä. Kun 
olin nuorten parissa harjoittelussa, ta-
jusin, että vahvuuteni tulevat parhaiten 
esiin heidän kanssaan.

Koponen valmistui lapsiin ja nuo-
riin erikoistuneeksi lähihoitajaksi vuon-
na 2005. Hän teki määräaikaisia töi-
tä parin vuoden ajan henkilökohtaise-
na koulunkäynninavustajana, vanhus-
ten hoitokodissa ja lasten psykiatrisella 
osastolla. Vuonna 2007 hän sai vuorot-

teluvapaan sijaisuuden lastensuojelusta 
ja jäi sille tielle. 

– Tässä työssä iästä on etua. Elä-
mänkokemuksella on painoarvoa jo-
pa enemmän kuin koulutuksella, vaik-
ka toki opinnotkin ovat tärkeitä. Las-
tensuojelu ei ole juuri valmistuneen 
20-vuotiaan työpaikka. Pitää olla taka-
na edes hieman elettyä elämää sekä epä-
onnistumisia ja niistä selviytymistä, jot-
ta on pätevyyttä neuvoa nuoria.

KÄDENTAIDOISTA ON APUA
Kaaripesän työntekijät ovat eri-ikäisiä 
miehiä ja naisia, joilla on erilaiset kou-
lutustaustat. Timo-Heikki Koponen on 
yksikkönsä ainoa lähihoitaja, muut ovat 
joko sosionomeja tai yhteisöpedagoge-
ja. Lisäksi kahdessa yksikössä on yhtei-
nen sairaanhoitaja.

– Erilaisuus on voimavara. Kaikelle 
osaamiselle on kysyntää. On myös hy-

vä, että työntekijöillä on erilaisia kiin-
nostuksen kohteita. Esimerkiksi kai-
kenlaisista kädentaidoista, kuten mo-
pojen rassailutaidosta on työssäni hyö-
tyä. 

Jotkut nuorista ovat huostaanotet-
tuja tai sijoitettu kiireellisesti, toiset 
ovat sijoitettu Kaaripesään avohuol-
lon päätöksellä. Yhtenä erona on se, 
että huostaanotto ja kiireellinen sijoi-
tus voidaan tehdä vastoin nuoren ja 
vanhempien tahtoa. Avohuollon pää-
tökseen nuori ja vanhemmat sitoutu-
vat vapaaehtoisesti.

– Monesti näen, ettei avohuollon 
sijoitus ole riittävä toimenpide. Nuo-
ri voi lähteä kotiin, jos hän tai van-
hemmat niin haluavat. Usein nuoren 
ja perheen ongelmat vaatisivat jämä-
kämpää ja pitempiaikaisempaa puut-
tumista.

Jos nuori on huostaanotettu tai kii-
reellisesti sijoitettu, työntekijät voivat 
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käyttää erilaisia rajoitustoimenpiteitä. 
– Esimerkiksi jos on perusteltu syy 

epäillä, että nuori tuo Kaaripesään al-
koholia tai huumeita, voimme tarkistaa 
repun. Jos sijoitus on tehty avohuollon 
päätöksellä, emme voi tehdä minkään-
laista tarkastusta.

Muita rajoitustoimenpiteitä ovat 
esimerkiksi kiinnipitäminen, liikku-
misvapauden rajoittaminen, yhtey-
denpidon rajoittaminen tiettyihin ih-
misiin sekä aineiden ja esineiden hal-
tuunotto.

– Ääritapauksessa voidaan teh-
dä eristämispäätös, mutta Kaaripesäs-
sä ei tehdä sellaisia. Eristäminen kuu-
luu vain erityisen huolenpidon yksik-
köihin. 

Lastensuojelulaki määrittää tarkas-
ti, mikä on sallittua. Rajoittamisen pi-
tää olla lapsen edun mukaista. Sitä saa 
käyttää vain, jos lapsen oma tai toisen 
ihmisen turvallisuus tai terveys vaaran-

tuu. Rajoitustoimenpiteitä ei saa käyt-
tää rangaistuksena. 

JOKA PÄIVÄ UUSI MAHDOLLISUUS
Kaaripesässä pyritään elämään tavallis-
ta arkea. Aamuisin lähdetään kouluun, 
iltapäivällä tehdään läksyt ja osallistu-
taan arkiaskareisiin. Päivällisen jälkeen 
nuoret voivat lähteä tapaamaan kave-
reitaan ja myös Kaaripesään saa tulla 
kylään. 

– Nuorilla on keittiöviikko, jolloin 
he auttavat päivällisen valmistamisessa. 
Siivouspäivänä jokainen siivoaa huo-
neensa. Emme vain anna käskyjä tehdä 
asioita, vaan autamme ja opastamme, 
Timo-Heikki Koponen kertoo.

Koposen työhön kuuluu paljon ar-
kiaskareita. Aikaa vievät myös erilais-
ten asioiden järjestelyt, kuten palave-
rit koulun ja muiden yhteistyötaho-
jen kanssa sekä kotilomista sopiminen 
vanhempien tai isovanhempien kanssa. 
Tärkeintä työssä on kuitenkin olla läs-
nä nuorten elämässä. 

– Pyrin luomaan luottamuksellisen 
suhteen nuoreen. Se syntyy ajan myötä, 
kun nuori huomaa minun olevan jär-
kevä ihminen, joka arvostaa ja ymmär-
tää ja jolta saa jeesiä. Hänen pitää voida 
luottaa siihen, ettei hänen kertomansa 
asiat lähde talossa kiertoon. 

Koponen toivoo, että nuori luottaisi 
häneen myös silloin, kun asiat eivät ole 
menneet suunnitelman mukaan. Esi-
merkiksi joskus Kaaripesään ei tulla ta-
kaisin sovittuna aikana.

– Sanon aina, että lähetä edes vies-
ti, että olet kunnossa. Se tieto riittää 
jo pitkälle. 

Kaaripesässä nuoren ei tarvitse kantaa 
mukanaan menneitä epäonnistumisia.

– Täällä saa joka päivä uuden mah-
dollisuuden. Jos sitä ei halua käyttää, se 
on oma valinta. 

On tavallista, että nuori ottaa jon-
kun työntekijän luottoaikuisekseen. 
Koposta ei haittaa, vaikka kaikki us-

koutuisivat yhdelle työntekijälle. Pää-
asia on se, että löytyy joku, kenelle voi 
puhua.

KOHTI UNELMAELÄMÄÄ
Timo-Heikki Koponen kertoo, että 
Kaaripesän nuoret haaveilevat samois-
ta asioista kuin muutkin nuoret: mie-
luisasta opiskelupaikasta, omasta kodis-
ta, itsenäisestä elämästä, hienosta autos-
ta tai omasta lemmikistä. 

– On toki myös nuoria, joilla ei ole 
haaveita. He saattavat naureskella, että 
heistä tulee sosiaalipummeja. Sellainen 
elämä voi olla hauskaa jonkin aikaa, 
mutta hauskuus häviää jossakin välissä.

Kaaripesässä itsenäistymistä harjoi-
tellaan pikkuhiljaa.

– Emme sano 18-vuotispäivänä vain, 
että simsalabim, tuossa on sinulle avai-
met omaan kämppääsi. Jokainen tietää, 
että itsenäistyminen tuo haasteita. 

Nuori voi päästä muuttamaan 
omaan asuntoon jo ennen täysi-ikäi-
syyttä. Asumiseen saa aluksi tukea. Jos-
kus riittää Kaaripesän työntekijöiden 
tuki, mutta yleensä tuen tarjoaa jokin 
muu taho. 

– Nuoret ovat aina tervetulleita 
myös käymään täällä tai soittamaan 
meille, vaikka se ei virallisesti kuulu-
kaan palveluihimme. 

Koponen toivoo Kaaripesän lapsille 
samaa kuin omille lapsilleen.

– Toivon, että he pärjäisivät omil-
laan ja olisivat onnellisia siitä, mitä 
heillä on. Ei tarvitse tavoitella suuria 
omaisuuksia löytääkseen onnen. Riit-
tää, että osaa pitää huolen itsestään ja 
tulee toimeen omillaan. Hienoa on ai-
na kuulla siitä, kun joku löytää oman 
juttunsa. 

Koposen korviin kantautuu iloisia 
ja surullisia tarinoita Kaaripesästä läh-
teneiden nuorten elämästä.

– Monelle tulee villi kausi 18-vuoti-
aana. Jotkut eivät pääse siitä yli. Toiset 
ovat sukeltaneet syvälle ja päätyneet jo-
ko vankilaan tai ruumishuoneelle. Nä-
mä uutiset harmittavat, koska tietää, 
että nuorella olisi ollut mahdollisuus 
muuhunkin. Jokainen kuitenkin tekee 
omat valintansa.

– Kuulen myös päinvastaisia kuu-
lumisia. Vaikka lapsuuden lähtökoh-
dat ovat olleet rajut, psyyke on kestä-
nyt. On hankittu koulutus, työpaikka 
ja saatu perhe. Elämästä on tullut on-
nellista..

Timo-Heikki Koponen harmittelee sitä, 
ettei nuoriin satsata riittävästi. Nuorilla 
pitäisi olla turvallisia, viihtyisiä paik-
koja, joissa he voivat tavata toisiaan. 
”Esimerkiksi Joensuussa oli 90-luvulla 
jokaisessa kaupunginosassa nuori-
sotalo. Niiden määrä on vähentynyt 
merkittävästi. Nuoret tarvitsisivat jär-
kevämmän hengailupaikan kuin ostos-
keskuksen tai yhteisen puistonpenkin 
alkoholistien kanssa.”
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Jalkojen hoitaminen vaatii tietoa, taitoa 
ja ongelmien ratkaisukykyä. Lähihoitaja-
jalkojenhoitaja Arja Parkkinen pystyy 
selvittämään esimerkiksi sen, miksi sinnikäs 
känsä pyrkii tulemaan aina samaan kohtaan. 

teksti ja kuvat minna lyhty

Jalkojenhoitaja on 
ongelmien ratkaisija

kääntynyt ei välttämättä pysty huolehtimaan jalkojensa 
hoidosta. Syinä voivat olla fyysiset rajoitteet, kuten selän 
jäykkyys tai käsien vapina. Muistisairas vanhus taas ei enää 
muista hoitaa jalkojaan. Myös vammaisen jalat saattavat 
tarvita erityistä huolenpitoa. Näissä tilanteissa tarvitaan lä-
hihoitajan tai jalkojenhoitajan apua. 
– Lähihoitajan perustaitoihin kuuluu jalkojen perushoito, 

kuten ihon ja kynsien hoito. Hoitajan täytyy myös osata oh-
jata oikeanlaisten sukkien ja kenkien hankkimisessa. Lisäksi 
tärkeää on tunnistaa sellaiset vaivat, jotka vaativat jalkojen-
hoitajan tai lääkärin hoitoa, lähihoitaja-jalkojenhoitaja Arja 
Parkkinen kertoo.

Parkkinen opiskeli jalkojenhoidon ammattitutkinnon ja 
valmistui vuonna 2017. Opiskeluihin hänet motivoi se, kun 
hän näki työssään vanhusten jaloissa ongelmia, joiden hoita-
miseen lähihoitajan taidot ja välineet eivät riittäneet.

Nykyisin hän työskentelee Joensuussa Siunsoten Koivupi-
han hoivakodissa. Vakityönsä ohessa hän tekee toiminimellä 
jalkojenhoitoa vanhusten ja kehitysvammaisten asumispalve-
luyksiköissä sekä asiakkaiden kotona. 

BANAANINMUOTOINEN LESTI VAURIOITTAA JALAT
Arja Parkkinen kertoo, että monet jalkavaivat syntyvät vää-
ränlaisista kenkävalinnoista.

– Omaiset saattavat ostaa kengät ilman, että iäkäs sovittaa 
niitä. He saattavat ajatella, että äidillä on aina ollut kengän ko-
ko 38. He eivät tiedä, että jalan koko muuttuu vuosien aikana. 
Usein vanhuksilla on käytössä liian pieniä kenkiä. 

Myös käytettävissä olevat varat vaikuttavat kenkävalin-
toihin. 

– Halvat kengät ovat usein banaaninmuotoisia. Ne aiheut-
tavat virheasentoja jo pienille lapsille. Oikeanlaisissa kengis-
sä on suora lesti. 

I

Vanhukset käyttävät sisäkenkinä usein tohveleita. Parkki-
nen julistaa ne kokonaan pannaan. 

– Tohvelit ovat useimmille liian kapeanmallisia. Ne aiheut-
tavat virheasentoja varpaisiin, joista seuraa kovettumia, hier-
tymiä ja känsiä. Sisätiloissa tohvelit ovat myös liian kuumat, 
eivätkä hengitä, jolloin jalat hikoilevat. 

Parkkinen suosittelee, että ikääntyneen kengät tilattaisiin 
yksilöllisten mittojen mukaan kenkäedustajalta tai ostettaisiin 
osaavan kenkämyyjän avustuksella hyvin varustellusta kaupasta. 

– Kenkiä kannattaa sovittaa aamupäivällä, jolloin jalat ei-
vät ole ehtineet turvota. 

JALAT VAATIVAT JATKUVAA SEURANTAA
Jalkojen kuntoa pitää seurata perushoidon ohessa. Muutok-
sia saattaa ilmaantua nopeasti. Hoitosuunnitelmaan olisi tär-
keää päivittää tiedot jalkojen kunnosta ja hoitotoimenpiteis-
tä, sillä jalkaterveys vaikuttaa toimintakykyyn.

– Jalkojenhoitajan pitäisi arvioida hoidon tarve vähin-
tään kerran vuodessa. Arviointi pitää tehdä tätäkin useam-
min, jos ikääntyneellä on diabetes, nivelreuma, nivelrik-
ko, alaraajojen verenkiertohäiriö tai psoriasis, Arja Parkki-
nen luettelee.

Parkkisen havaintojen mukaan kipuja jaloissa aiheuttavat 
varpaiden virheasennot, kuten vaivaisenluu ja vasaravarpaat, 
nivelten liikelaajuuden väheneminen, känsät, kovettumat, 
syylät ja hautuneet varvasvälit. Jalkojenhoitajalta saa parhaan 
avun näihin pulmiin. Joskus tarvitaan myös lääkärin hoitoa.

Hoitamattomat varvasvälihautumat voivat aiheuttaa vaka-
van infektion. Haavat ovat erityisen suuri riski diabeetikolle ja 
verenkiertohäiriöistä kärsiville. Lähihoitaja voi hyvällä perus-
hoidolla ja esimerkiksi lampaanvillan käytöllä ehkäistä hau-
tumien syntymistä.

Vuodepotilaan jalat hoidetaan niin kuin muidenkin, mut-
ta lisäksi täytyy ehkäistä painehaavojen syntymistä. 

– Kantapään ja kehräsluun painehaavoja ehkäistään asen-
tohoidolla, painetta tasaavilla patjoilla ja asentoa tukevilla 
tyynyillä. Ihon väriä, kuntoa ja lämpötilaa pitää tarkkailla päi-
vittäin. Peitto ja lakana eivät saa puristaa varpaita yhteen tai 
koukkuun, ettei synny painetta ja asentomuutoksia. Asento-
tyynyjen käytössä pitää huomioida, ettei polvi- tai nilkkanivel 
yliojennu ja aiheuta kipua ja toiminnan rajoitteita.
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Lähihoitaja-jalkojenhoitaja Arja Parkkinen antaa vinkit siihen, 
mitä lähihoitajan pitää ottaa huomioon jalkojen hoitamisessa.

Jalkahoidon 
viisi kulmakiveä

jalkojen päivittäinen pesu ja rasvaus

Jalkojen päivittäiseen hoitoon kuuluvat pesu, kui- 
vaus ja rasvaus. Jalat pestään haalealla vedellä. Tarvitta-
essa käytetään hapanta pesunestettä, jonka pH-arvo on 
3,5–5,5. Se muodostaa ihon pintaan happaman kerrok-
sen, joka estää bakteerien kasvua ja vähentää hajua. Ja-
lat kuivataan pehmeällä pyyhkeellä kevyesti taputellen. 
Jokainen varpaanväli kuivataan erikseen.

Jalat rasvataan pesun jälkeen. Voide sitoo ihon kos-
teuden, mikä tehostaa rasvauksen tulosta. Jalkoihin so-
pii parhaiten emulsiovoide, jonka rasvapitoisuus on 15–
20 prosenttia. Kantapään halkeamiin ja kovettumiin 
auttavat tätä rasvapitoisemmat voiteet.  

Päivittäisellä rasvauksella huolehditaan ihon kosteus-
tasapainosta. Kosteutettu iho pysyy joustavana ja ehjä-
nä. Rasvaus ehkäisee myös kynsien kuivumista ja ku-
pertumista. Voiteita kannattaa vaihdella, sillä samaa 
tuotetta käytettäessä iho tottuu siihen. 

Varvasvälejä ei saa rasvata. Hautuneisiin varpaanvä-
leihin auttaa lampaanvilla, joka imee kosteuden pois. 

kynsien leikkaaminen oikein

Kynnet kasvavat yksilöllisesti, joten sopiva leikkausvä-
li on 2–6 viikkoa. Kynnet kannattaa leikata jalkakyl-
vyn tai suihkun jälkeen, jolloin ne ovat pehmeät, ei-
vätkä lohkeile. 

Lähihoitaja voi leikata terveet kynnet. Jalkojenhoita-
jan työksi pitää antaa pitkät ja paksuuntuneet kynnet, 
sillä tavalliset sakset eivät auta niihin.

Kynsiä ei saa leikata liian lyhyiksi, koska niiden teh-
tävänä on suojata varpaiden pään ihoa hankaukselta 
ja paineelta. Kynsi on sopivan mittainen, kun kynnen 
reuna tuntuu varpaan päästä sormella painettaessa. Lii-
an pitkä kynsi voi painaa viereistä varvasta ja aiheut-
taa ihorikon. 

Kynnet leikataan varpaan pään muotoisesti. Näin 
estetään kynsipatjan kutistuminen, kynnen reunojen 
kääntyminen ihoon päin ja kynsivallin tulehdus. 

Loppusilauksen kynsille antaa viila. Sillä tasoitetaan 
terävät reunat, jotta ne eivät paina viereisiä varpaita, ei-
vätkä tartu sukkiin. 

Jokaisella pitää olla henkilökohtaiset kynsileikku-
rit, jotta vältetään infektioiden leviäminen. Jos kynsi-
leikkurit ovat yhteiset, ne täytyy puhdistaa oikein: de-
sinfioida ja steriloida. Pelkkä desinfiointi ei tapa kaik-
kia taudinaiheuttajia.

lähde: terveet jalat (2016)
toimittanut minna stolt ja riitta saarikoski

kustannus oy duodecim.
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sopivien sukkien valinta

Varpailla on oma tehtävänsä kävelyssä ja tasapainon yl-
läpitämisessä, joten oikeanlainen sukkavalinta vaikuttaa 
suotuisasti liikkumiskykyyn. Sukkien pitää olla sellaiset, 
että varpailla on tilaa ojentua, harottua ja koukistua. 
Sukat eivät saa puristaa varpaita suppuun tai koukkuun. 

Liian pienet sukat voivat aiheuttaa erilaisia kynsi- ja 
ihomuutoksia sekä varpaiden asentopoikkeamia. Ris-
kinä ovat kovettumat, känsät, rakot ja varvasvälihau-
tumat. Vaivaisenluu, vasaravarpaat tai toisen varpaan 
päälle kääntyvä varvas voi olla puristavien sukkien ai-
heuttama vaiva. Kireät ja kapeat sukat lisäävät myös jal-
kojen turvotusta.

Sukkien materiaalin pitää olla hengittävä, jotta iho 
pysyy kuivana. Hengittävä materiaali ehkäisee iho- ja 
kynsivaurioita ja jalkainfektioita. Puuvilla- ja villasukat 
eivät siirrä kosteutta iholta, jolloin jalkojen iho ja sukat 
ovat aina kosteat. Keinokuiduista, kuten polyesterista, 
polyamidista, akryylista tai polypropeenista, valmiste-
tut sukat siirtävät kosteutta iholta tehokkaasti. Myös 
sekoitemateriaaleista, kuten puuvillasta, merinovillasta 
ja keinokuiduista, valmistetut sukat ovat mainio valin-
ta jalkaterveyden kannalta.  

Sukkien pesuohjetta kannattaa noudattaa, jotta ne 
eivät kutistu. Koko pitää tarkistaa säännöllisesti, sillä 
oikein pestyinäkin hiki ja pesuaineet kutistavat sukkia. 

Sukat pestään nurin päin käännettyinä, jotta nukka 
ja irtolika peseytyvät pois. Nukka ja irtolika voivat tart-
tua kynnen uurteisiin ja aiheuttaa kynnen sisäänpäin 
kasvua ja kynsivallin tulehdusta.

Tuki- ja hoitosukat vähentävät jalkojen turvotusta, ehkäi-
sevät suonikohjujen ja laskimotukosten kehittymistä sekä 
edistävät säärihaavojen paranemista. 

Sukat puetaan heti herättyä. Yöllä jalat ovat levänneet 
ja turvotus laskenut. Jos tukisukat puetaan myöhemmin, 
alaraajoja täytyy pitää koholla puoli tuntia. Väärin puetuis-
ta tuki- ja hoitosukista on enemmän haittaa kuin hyötyä. 
Tukisukkien pukemista helpottaa kumikäsineiden käyt-

kenkien valinta yksilöllisesti

Vääränlaiset kengät aiheuttavat jalkakipuja sekä var-
paiden ja jalkaterien asentomuutoksia. Sopiva kenkä ei 
paina, purista eikä hankaa. Oikeanlainen kenkävalinta 
edistää jalkaterveyttä, poistaa vaivoja ja kipuja sekä te-
kee liikkumisesta miellyttävää. 

Kenkiä hankittaessa pitää huomioida kenkien istu-
vuus. Leveyden ja pituuden pitää olla omalle jalalle so-
pivat. Kärkiosassa pitää olla riittävästi korkeutta, jotta 
varpaat mahtuvat liikkumaan. Suoralestinen ja kärjestä 
tilava kenkä ehkäisee varpaiden virheasentoja. 

Jos jalkaterät ovat eri mittaiset, kengät hankitaan 
isomman jalan mukaan. Kengissä pitää olla käyntivaraa 
pisimmän varpaan edessä 1,5–2 senttimetriä.

Nauha- tai tarrakiinnitys lisää kengän istuvuutta ja 
edistää sen jalassa pysymistä. Koron tulisi olla matala. 
Jämäkkä kantakuppi tukee kantaluun asentoa. Kuvioi-
tu, ohut ja jämäkkä pohja sekä viistottu kantaosa anta-
vat hyvän pidon kävellessä.  

Ikääntyneen olisi hyvä käyttää kenkiä myös sisäl-
lä. Kenkien käyttäminen edistää kävelyn vakautta ja 
ehkäisee kaatumisia. Kenkien kiinnityksen täytyy olla 
kunnollinen ja riittävän helppo. Jalkojen turpoamisen 
vuoksi kengissä olisi hyvä olla säätövaraa.

tö. Saatavilla on myös erilaisia apuvälineitä niiden laitta-
miseen.

Tukisukkien käyttö aloitetaan pitämällä niitä muuta-
ma tunti päivässä. Jatkossa niitä voi käyttää aamusta il-
taan saakka. 

Tukisukat pestään päivittäin miedolla pesuaineella. Jos 
ne pestään käsin, niitä ei saa vääntää kuivaksi. Sukat pitää 
uusia puolen vuoden välein, jos niitä käytetään päivittäin. 

tuki- ja hoitosukkien oikeaoppinen pukeminen
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HYVÄ HOITAJA
Millainen hän on?

Kaikki hoitajat on kivoja
Lumi Vanninen, 6, aloitteli helteistä päivää Westendinpuis-
ton päiväkodin Veijarit-ryhmässä Espoossa. Hänellä on ko-
tona oma kamera. Mielessä oli jo tuleva viikonloppu, jolloin 
hän pääsee valokuvaamaan mummon koiraa.

Minkälaista päiväkodissa on?
Kivaa, koska täällä on kavereita.

Mitä te teette täällä?
Leikitään majaleikkejä, poneilla ja isoilla palikoilla.

Mikä leikeistä on mukavinta?
Majaleikki. Me rakennetaan maja pöydän alle. Sinne mah-

tuu kaksi tai kolme lasta ja me leikitään siellä pehmoleluilla.

Millainen on hyvä hoitaja?
Kiva. Sellainen, joka antaa askarrella ötököitä. Ollaan teh-

ty maapallojakin.

Mitä muuta haluaisit tehdä?
Haluaisin, että maalattaisiin usein kasvomaalauksia. Yh-

den kerran olen sellaisen saanut, kun Sini laittoi.

Oletko tavannut huonoja hoitajia?
En, aina ne on kivoja. Eivät koskaan kiusaa tai ole ilkeitä. 

Kaikki kaveritkin on täällä kivoja.

Mitä te teette tänään täällä päiväkodissa?
En oikein tiedä ja se jännittää, mutta vain vähän..

westendinpuiston päiväkodissa on viisi lapsiryhmää: eskarit, 
veijarit, viikarit, naperot ja taaperot. lapsia on yhteensä 92. 
varhaiskasvatuksen kasvattajia on 15, lisäksi varahenkilö ja 
esimies. toiminta ohjaa lapsia kasvamaan itseensä luottaviksi, 
toisia kunnioittaviksi, ympäristöään vaaliviksi ja oppimishalui-
siksi yksilöiksi.

teksti ja kuva jukka järvelä
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LUE MYÖS NÄMÄ
Palasia sieltä täältä

Vertailu
Yli miljardi 
ihmistä elää ilman  

puhdasta vettä. 

 hs.fi 19.6.2019

kansanedustaja juhana 
vartiainen kommentoi  
työllisyysasteen  
nostamista.
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Kotihoidon työntekijät kuormittuvat
Vanhuspalveluissa kotihoidon henki-
löstö kuormittuu enemmän kuin ym-
pärivuorokautisen hoivan henkilöstö, 

väestöliitto

”Karu totuus on, että  
vain kovat keinot  
yleensä tepsivät.”

selvisi Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
toksen tutkimuksessa. 

Kunnan palvelurakenne vaikut-
taa henkilöstön kuormitukseen kaikis-
sa palvelumuodoissa. Kun laitospalve-
luita ja tehostettua palveluasumista oli 
enemmän, kuormitus sekä koti- että 
laitoshoidossa ja palveluasumisessa oli 
vähäisempää. 

Mitä parempi työntekijöiden hyvin-
vointi THL:n mukaan on, sen parem-
paa on myös hoidon laatu. Työn su-
juminen ja työntekijöiden hyvinvoin-
ti vaikuttavat lisäksi vanhuspalveluiden 
maineeseen työpaikkana..J
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Koiramaista syöpäseulontaa
Suomalaisyritys Doctor Dogs Oy tuo eläinavusteisen syöpä-

seulonnan tavallisten kuluttajien saataville. Yritys kertoo, 
että koulutetut diagnostiikkakoirat tunnistavat mah-
dollisen sairauden asiakkaan toimittamasta virtsanäyt-
teestä.

Tutkimukseen tarvittava pakkaus tilataan yrityk-
sen verkkosivuilta. Näyte lähetetään takaisin yrityk-

sen tiloihin, jossa koira tutkii näytteen.
Terveydenhuollossa ei virallisesti käytetä koiria syö-

vän etsimisessä, mutta asiaa on tutkittu ja koirien on ha-
vaittu erottavan syöpänäytteitä hajun perusteella..

Liikuntavammasta monia harmeja
Invalidiliiton ja Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tutkimus tuo uut-
ta tietoa liikkumisrajoitteisten nuorten 
määristä. Suomessa on arviol-
ta noin 10 000 liikkumisra-
joitteista 14–29-vuotiasta 
nuorta.

Yleisimpiä syitä lii-
kuntakyvyttömyyteen 
ovat tulehdukselliset 
moninivelsairaudet, CP-
oireyhtymä ja muut hal-
vausoireyhtymät sekä lihas-
ten ja luiden epämuodostumat.

Kouluterveyskyselyn perusteella lii-
kuntarajoitteisista nuorista koki itsen-

sä kiusatuksi 46 prosenttia, kun mui-
den nuorien vastaava luku oli vain 18 
prosenttia. Liikkumisrajoitteiset nuo-

ret ilmoittivat myös kiusaavan-
sa itse enemmän kuin muut 

nuoret.
Liikkumisrajoitteiset 

nuoret kohtasivat huo-
mattavasti muita useam- 
min sekä varkauksia, 

väkivallalla uhkailua et-
tä fyysistä väkivaltaa. He 

olivat kokeneet myös sek-
suaalista ehdottelua tai ahdiste-

lua huomattavan paljon enemmän kuin 
muut nuoret..
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2,5 miljardilta  
ihmiseltä uupuu tilat,  

joissa he voisivat hoitaa  

henkilökohtaista  

hygieniaansa.
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ME OLEMME SUPER
Juttusarjassa seurataan ammattiosastojen  
toimintaa eri puolilla Suomea.
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VÄRIÄ JA VAUHTIA
Turun seudun yksityisten ammattiosasto 
osallistui väriestejuoksuun toukokuussa. 
Impivaaran urheilupuistoon oli rakennet-
tu ilmalla täytettävistä esteistä, kiipeilyteli-
neistä ja liukumäistä temppurata. Festarifii-
listä kohottivat musiikki sekä tietenkin len-
tävä värijauhe. Vilinää riitti.

– Meillä oli tosi hauskaa! Väriestejuok-
su on lapsenmielinen kisa, jonka voi ottaa 
lenkkeilyn tai seurustelun kannalta. On ai-
na kiva tavata uusia superilaisia. Osallistun 
varmasti jatkossakin, jos tällaista järjeste-
tään, kertoo kuvassa alhaalla vasemmalla 
oleva Kati Kuusmaa.  .

teksti elina kujala
kuva suvi elo
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA
Hyvä tietää sopimusedunvalvonnasta

Superilaisten työehtoja 
ei poljeta, vaan
niitä parannetaan

LOMARAHALEIKKAUSTA KOSKEVA MÄÄRÄAIKAINEN SOPIMUS PÄÄTTYY 
AUTOMAATTISESTI TÄMÄN KESÄN LEIKKAUSTEN JÄLKEEN.

SuPerissa valmistaudutaan jo ensi kevään työehtosopimusneuvotteluihin.  
Onnistunut neuvottelukierros edellyttää rohkeita tavoitteita, hyvää  
valmistautumista ja yhteen hiileen puhaltamista.

Kuntasektorin neuvottelupöydissä on viime kuukaudet odo-
teltu uuden hallituksen sote-linjauksia. 

Nyt, kun Antti Rinteen hallitus on muodostettu alkaa taas 
hahmottua suuntaviivoja, joiden pohjalle uutta sopimusjär-
jestelmää tulee rakentaa.

Rinteen hallitus on muodostamassa 18 itsehallinnollista 
maakuntaa, joilla olisi järjestämisvastuu maakunnan alueen 
sosiaali- ja terveyspalveluista. 

Syksyn 2019 aikana on tarkoitus selvittää, mikä kunti-

en rooli palvelujen tuotannossa jatkossa on ja minkälainen 
erityisasema pääkaupunkiseudulle on mahdollista raken- 
taa.

SuPer on esittänyt Kuntatyönantajille (KT), että talvella 
jo hyvässä valmisteluvauhdissa olleen niin sanotun sote-sopi-
muksen valmistelua tulisi pikimmiten jatkaa. 

KT jäädytti sote-sopimuksen valmistelun Sipilän hallituk-
sen kaatuessa. Tällöin näytti siltä, että sosiaali- ja terveyspal-
veluiden järjestämisvastuu säilyy kunnilla. 

Sote-sopimuksella tarkoitamme työ- ja 
virkaehtosopimusta, jota sovellettaisiin 
julkisella sektorilla sote-alalla työsken-
televiin työntekijöihin ja viranhaltijoi-
hin riippumatta siitä, mikä työnantajan 
juridinen muoto on. 

Samaa sopimusta sovellettaisiin siis 
silloin, kun työnantaja on maakunta, 
kunta, kuntayhtymä, osakeyhtiö, lii-

kelaitos, kuntien ja yritysten yhteisyri-
tys, osuuskunta tai joku muu kuntien 
enemmistönä omistama yritysmuo- 
to. 

Emme halua päästää sopimuskent-
tää tilanteeseen, jossa sovellettavia työ-
ehtosopimuksia olisi jo pelkästään jul-
kisella sektorilla useita. Toivottavas-
ti myös työnantaja näkee keskitetyn 

Yksi sopimus on selkeämpi
järjestelmän parempana kuin hajaute- 
tun.

Jotta KT voi tehdä kanssamme maa-
kuntia tai yrityksiä koskevia työehto-
sopimuksia, se tarvitsee toimivaltuu-
det laista. KT-lakia koskevat muutok-
set olivat jo pitkällä Sipilän hallituksen 
kaatuessa. Nyt prosessi on käytävä lä-
pi uudestaan.
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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.

Tuleva neuvottelukierros lähenee jo 
hyvää vauhtia. Kaikki neuvottele-
mamme työehtosopimukset päättyvät 
31.3.2020. Neuvottelujen tiivein vai-
he ajoittunee tällä kertaa helmi-maalis-
kuulle 2020.

Valmistelemme Edunvalvontayksi-
kössä parhaillaan seuraavan kierroksen 
tavoitekyselyä. Kysely lähetetään am-
mattiosastoille elokuussa 2019. Vasta-
usten analysoinnin jälkeen tavoitteet 
päätetään loppusyksystä hallinnon ko-
kouksissa.

Valtakunnallisesta keskustelusta ta-
voitteena esiin tulee niin sanotussa ki-
ky-sopimuksessa sovittu 24 tunnin 
työajan pidennyksen poisto. Kysymme 
ammattiosastoiltamme muun muassa 
sitä, miten tärkeänä jäsenemme pitävät 
pidennyksen poistamista. 

”Eikö sen 
kesäloman 
voisi ihan 

hyvin pitää
  syksylläkin?”

Edellisen hallituksen maakuntia koske-
vaa valmistelua voidaan käyttää pitkälti 
hyväksi Rinteen hallituksen maakuntia 
perustettaessa.

Aikaa lainsäädännön valmistumi-
seen kuitenkin väistämättä kuluu ja 
maakunnissa tehdään sillä välin omaa 
valmistelutyötä. Suuria perustervey-
denhuollon kuntayhtymiä on suun-
nitteilla ja osa jo olemassa olevista kär-
sii suurista talousvaikeuksista. Liittoon 
kantautuu jatkuvasti viestejä kuntayh-
tymien aloittamista yt-neuvotteluista.

Valmistelu maa- 
kunnissa jatkuu

Ammattiosastot saavat 
elokuussa postia

Rinteen hallituksen linjaukset vai-
kuttavat suoraan kuntasektorin seuraa-
vaan neuvottelukierrokseen. Järjestä-
misvastuun siirtyessä maakunnille ta-
voitteemme sote-sopimuksesta on pe-
rusteltu. 

Tavoite tarkoittaa käytännössä si-
tä, että julkiselle sektorille tulisi uusi 
työ- ja virkaehtosopimus, jonka sisältö 
ja neuvotteluosapuolet tulee neuvotella 
mahdollisimman hyvissä ajoin. Muu-
ten tilanne uhkaa kriisiytyä seuraavan 
neuvottelukierroksen aikana.

Lomarahaleikkausta koskeva mää-
räaikainen sopimus päättyy automaat-
tisesti tämän kesän leikkausten jäl-
keen. 

Onnistuneen neuvottelukierroksen 
edellytyksenä on rohkeiden tavoittei-
den ja hyvän valmistautumisen lisäksi 
voimakas yhteen hiileen puhaltaminen. 

Superilaisten työsuhteiden ehdot on 
turvattava, työskentelivätpä he julkisel-
la tai yksityisellä sektorilla. Työehtoja ei 
poljeta, vaan niitä parannetaan. Tähän 
tarvitaan meitä kaikkia. SuPer on juu-
ri niin voimakas, kuin me yhdessä pää-
tämme sen olevan.

Lämmintä ja rentouttavaa loppuke-
sää jokaiselle lukijalle!.

anne sainila-vaarno
edunvalvontajohtaja
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Voit osallistua ristikkokisaan 20. elokuuta mennessä  
kertomalla vastauksesi verkkosivuillamme osoitteessa  
www.superlehti.fi/kuulumiset-ja-kisat/. Voit myös lähet-
tää ratkaisurivin ja yhteystietosi sähköpostitse osoittee-
seen super-lehti@superliitto.fi. Muista kirjoittaa säh-
köpostin aihekenttään ”Ristikko”. Voit osallistua kisaan 
myös lähettämällä koko ristikkosivun kuoressa tai 
ratkaisurivin postikortilla osoitteeseen SuPer-lehti,  
Ristikko, Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki. 

Ratkaisijan nimi 

Katuosoite 

Postiosoite 
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ämä tomera lähihoitaja on Katja Laihonen ja tapah-
tuma toimi myös hänen opinnäytetyönään vanhus-
ten erikoisammattitutkintoon. Päivän aikana moni 
vanhus herkistyi kyyneliin. Onnesta. 

SuPer-lehden toimittajan ja kuvaajan saapuessa 
Kaunisjärvelle siellä on jo täysi tohina päällä. Jo aa-

mulla asukkaille on järjestetty hemmottelua, tukat on kam-
mattu, kampaukset tehty ja kynsilakat laitettu. Korujakin on 
soviteltu. Entisaikojen vaatteita on löytynyt näytteille aulaan. 

Katja Laihonen sai idean tapahtumaan, kun oivalsi halua-
vansa tuoda historiaa nykypäivään. 

– Minulle tuli mieleen, että mitä meidän asukkaat ovat 
nuoruudessaan tehneet. Tajusin, että tämä on se juttu. Tuo-
daan päiväksi vanhat ajat takaisin. Halusin, että asukkaat 

voisivat palata hetkeksi nuoruuteensa ja että tämä päivä jär-
jestettäisiin aidosti. Halusin tuoda vanhuksille iloa, Laiho-
nen sanoo. 

PÄIVÄÄ OLI ODOTETTU
Laihoselle päivä on perheyritys, mukana on Vilhelmiina-ty-
tär ja mieskin paistaa makkaraa vieraille ja asukkaille pihalla. 
Mukana suunnittelussa oli lisäksi toinen lähihoitaja Johanna 
Ekonen omien sanojensa mukaan kiltisti Katja Laihosen oh-
jauksessa. Makkarat tarjosi Rauman kaupunki. 

– Tämä on sinulle järjestetty, Joppe, Katja Laihonen sa-
noo pyörätuolissaan istuvalla Jorma Kariaholle, joka liikut-
tuu kyyneliin. 

T

”EI OLE PAREMPAA  
TYÖTÄ KUIN TÄMÄ”

teksti esa pesonen kuvat kari pekonen

Aina ei tarvita suuria investointeja, kun halutaan tehdä 
vanhainkodeissa jotain uutta. Raumalla Kaunisjärven 

vanhainkodissa järjestettiin Paluu nuoruuteen -tapahtuma 
käytännössä yhden aktiivisen lähihoitajan toimesta. 

Katja Laihonen kasvoi vanhainkotiin

Tämä päivä on sinua 
varten järjestetty, Katja 
Laihonen sanoo Kau-
nisjärven asukkaalle 
Jorma Kariaholle.
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PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA
Lehden paras juttu

PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA
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Paras juttu?
Mikä on mielestäsi paras juttu tässä SuPer-lehdessä? Käy kertomassa mielipiteesi 
verkkosivuillamme: www.superlehti.fi/kuulumiset-ja-kisat tai lähetä sähköpostia 
osoitteeseen: super-lehti@superliitto.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään ”Paras 
juttu”. Voit äänestää myös tällä kupongilla. Kaikkien 20. elokuuta mennessä 
vastanneiden kesken arvotaan SuPer-lehden juomapullo.

miksi?

nimi

osoite

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

lehden 8/2019 paras juttu oli:

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

sivulla:
SUPER-LEHTI

Tunnus 5005172

00003 Vastauslähetys

Vanhainkodin juhlahetki niukasti paras
Kesä-heinäkuun lehden Paras juttu -kisa oli tiukka. Voiton vei täpärästi Esa 
Pesosen juttu Ei ole parempaa työtä kuin tämä, joka kertoi lähihoitaja Katja 
Laihosen järjestämästä Paluu nuoruuteen -tapahtumasta Kaunisjärven van-
hainkodin asukkaille. Jaetulle kakkossijalle tulivat Minna Lyhdyn artikkeli Rii-
himäen kotihoito selätti kriisin ja Jukka Järvelän Päivä kodissa. SuPer-leh-
den juomapullon voitti Piia Savonlinnasta. Onnittelut!

Asukkaat hoidetaan 
asiallisesti ja lämmöllä. 

Jokainen hoidettava 
on yhtä tärkeä.

ei ole parempaa työtä kuin tämä s. 66

Hienoa, että vanhukset 
näkevät muun muassa 

vanhoja autoja ja hevosia.
ei ole parempaa työtä kuin tämä s. 66

 

Mielenkiintoinen ja 
uusia näkökulmia 

avaava juttu.
potilastyössä tarvitaan 

läheisyyttä ja 
etäisyyttä s. 40

Hänellä on asenne 
kohdallaan. Aina ei suurta 

rahamäärää tarvita.
ei ole parempaa työtä kuin tämä s. 66

Monella hoitajalla 
on negatiivinen 
näkemys koti

hoidosta. Myönteiset 
asiat pitäisi tuoda jo 
opiskellessa esiin.

kotihoidon mainetta 
täytyy parantaa s. 36

Ajatuksia 
herättävä juttu 

tärkeästä aiheesta.
työntekijöiden terveys-

tietojen käsittely 
työpaikalla s. 62

Positiivinen vire leimasi koko artikkelia. 
Kriisin voi kääntää voitoksi, kun sitoutuu aidosti.

riihimäen kotihoito selätti kriisin s. 8

Kun epäkohtiin puututaan, 
saadaan hyvää tulosta aikaan. 

Valittamalla ne eivät poistu.
riihimäen kotihoito selätti kriisin s. 8

Tärkeää tietoa 
vuorotyöstä ja 

hyviä vinkkejä esi
merkiksi yövuoro

jen ruokailuun.
vuorotyö lisää sydän- ja 
verisuonitautiriskiä s. 30

Ajan
kohtainen 

asia kesällä.
viisi faktaa: 
melanooma 

s. 39

On hyvä 
puhua 

tästäkin 
asiasta.
ilmaston-

muutosta ei voi 
enää estää s. 24 Erilainen 

näkökulma työhön.
päivä kodissa s. 42

Ihana juttu. Olen itse 
töissä päiväkodissa.

päivä kodissa s. 42

Hienoa aloittaa 
lehden luku noin 

positiivisella 
aiheella.

riihimäen kotihoito 
selätti kriisin s. 8
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lemme jo hetken myöhässä tapaamisestamme. 
Markus Petsalo on kuitenkin helppo löytää Kuopi-
on torilta. Hän soittaa kitaraa kauppahallin edes-
sä, käynnissä on J. Karjalaisen Kolme cowboyta. 

Vaikka on pilvinen ja tuulinen kesäpäivä, häntä 
lähestyvät niin kaverit kuin torilla pyörivä puliuk-

kokin. Markuksen tuntevat kaikki. Markus toteaa vaatimat-
tomasti, ettei silti ole mikään julkkis.

Markus Petsalo on myös lähihoitaja ja SuPerin jäsen, vaik-
ka ei ole tehnyt lähihoitajan töitä vähään aikaan. Hän sanoo, 
että lähihoitajan työ on antanut hänelle paljon etua muusi-
kon ja näyttelijän urille. 

– Musiikki on ollut aina lähellä sydäntäni. Vanhempani 
ovat musikaalisia. Synnyin Varkaudessa ja kävin siellä musiik-
kiluokan. Valitsin instrumentikseni kitaran. Pian tein omia 

biisejä ja lauloin. Päädyin bändeihin. Musiikki on edelleen 
harrastus ja tekisin musiikkia, vaikka en kävisi keikoilla. 

”SOVELLUN EDELLEEN HOITAJAKSI”
Markus Petsalo on ollut kiinnitettynä Kuopion teatteriin, 
mutta tällä hetkellä hän ei näyttele missään teatterissa. 

– Teatterimaailmaan tulin avustajapojaksi 12–13-vuo-
tiaana Varkauden teatteriin näytelmään Sotamies Jokisen 
vihkiloma. 

Petsalo ajatteli jo nuorena, että hän haluaa myös opiskel-
la ammatin. Hän päätyi opiskelemaan lähihoitajaksi, koska 
tunsi soveltuvansa alalle ja koulu oli suhteellisen lyhyt. Petsa-
lo valmistui vuonna 1998 lähihoitajaksi erikoistuen mielen-
terveys- ja päihdetyöhön.

– Mielestäni sovellun edelleen hoitajaksi, mutta en tee alan 
töitä. Ei minusta ole dementoituneiden hoitajaksi. Tiedän, 
mitä se työ on ja arvostan sitä, mutta minun pälli ei kestä sitä.

Kuopiossa Markus Petsalo työskenteli muun muassa de-
mentikoiden kanssa kulttuurihoitajana vuosina 2011–2012. 

LÄHIHOITAJASTA 
KATUSOITTAJAKSI

teksti esa pesonen kuvat kari pekonen

Markus Petsalo on 40-vuotias lähihoitaja, 
joka on elämässään ehtinyt olla muusikko, 
näyttelijä ja katusoittaja. 

Markus Petsalo on kulttuurin moniottelija

O
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Markus Petsalo esiintyy mielellään ka-
tusoittajana Kuopion torilla lämpiminä ja 
kauniina kesäpäivinä.
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– Se oli minulle luontevaa. Myö-
hemmin olin myös Jyväskylässä saman 
tyyppisessä hankkeessa vanhusten ja 
lasten kanssa. 

KULTTUURIHOITAJA 
VIRKISTI VANHUKSIA
Kulttuurihoitajan työssä Kuopiossa 
Petsalo keskittyi vanhuksiin. Hän lau-
latti ja soitti sekä veti karaokea ja se-
nioriteatteria. 

– Kohtasin valtavan määrän vanhuk-
sia. Kiersin 12–13 vanhustenkeskusta 
ja palvelutaloa viikossa. Jotkut olivat 
hyväkuntoisia ja tulivat vain päiväksi 
palvelutaloon. Toiset olivat dementoi-
tuneita, eivätkä oikein enää tienneet, 
missä olivat. 

Markus Petsalo uskoo, että kulttuu-
rihoitajan työllä oli oikeasti vaikutusta. 

– Kyllä siinä lisättiin vanhusten vi-
reystasoa. Arki voi olla tylsää, näin he 
saivat jotain muuta elämäänsä hetken 
aikaa. Kuopion kaupunki valitettavasti 
päätti, että se säästää ja että minun olisi 
täytynyt ryhtyä pelkäksi lähihoitajaksi. 
Se oli virhe. En sitä halunnut. 

”OLEMME KOHTAAMISEN 
AMMATTILAISIA”
Omalla tavallaan Petsalo on edelleen 
mukana hoitotyössä. Hän on työsken-
nellyt pari vuotta sairaalaklovnina. Hä-
nen mielestään sairaalaklovnin työ tuo 
lisäarvoa hoitotyöhön. 

– Ihmisten perustarpeet voidaan tyy-
dyttää pelkän hoitotyön avulla, mut-
ta me olemme se tekijä, mikä saa toi-
menpiteen sujumaan paremmin. Las-
ta voi pelottaa, tilanne on silloin kevy-
empi, kun klovni on paikalla. Teemme 
tilanteesta pikkasen helpomman. Hyö-
ty työstämme näkyy silloin parhaiten. 

Sairaalaklovnina Petsalo näkee hoi-
tajan koulutuksestaan hyötyä. 

– Tiedän, mitä sairaalassa tapahtuu. 
Me hoitajat olemme jo kohtaamisen 
ammattilaisia, joten taito kohtaamiseen 
oli jo ennen klovnin hommia. Hoitajat 
tekevät erittäin tärkeää työtä. Klovnina 
olen huomannut, että kaikkia tarvitaan. 
Emme me klovnitkaan pärjäisi, jos meil-
lä ei olisi henkilökunnan hyväksyntää. 

Näyttelijän töitä ei tällä hetkellä ole 
Petsalolla näkyvissä. Häneltä ilmestyi 
uusi albumi Kaksinen-bändin kanssa. 
Se löytyy Spotifysta ja muista suoratois-
topalveluista. 

Pappamopo on kelpo  
menopeli, jolla tämä lähi- 
hoitaja-muusikko porhaltaa 
uusiin työtehtäviin.

Markus Petsalo haluaa päihde- ja mielen-
terveysalan töihin edelleen ja odottaa so-
pivaa työmahdollisuutta.
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– Keikkailen yhä, mutta se on enem-
män harrastustoimintaa. En edes ehtisi 
kiertää koko vuotta, kun haluan tehdä 
muutakin. Musiikkia teen koko ajan. 
Soitan edelleen joka päivä. Monet ke-
huvat keikoilla ja ihmettelevät, miksi 
emme ole kuulleet sinusta.

MIELENTERVEYS- JA 
PÄIHDETYÖ KIINNOSTAA
Petsalon tavoitteena on, että hän pääsisi 
jälleen tekemään kulttuurihoitajan työtä. 

– Olen mukana sellaisessa hankkees-
sa, jossa voisin käyttää kaikkea koke-
mustani musiikista ja teatterista hyväk-
seni syrjäytymisvaarassa olevien nuor-
ten auttamisessa. Kulttuurihoitajan 
homma olisi ihan paras, siinä voisin 
yhdistää lähihoitajuuden ja kulttuurin. 

Eniten häntä kiinnostaisi mielenter-
veys- ja päihdetyö. Hoitajan ja asiak-
kaan kun erottaa vain avaimet, Mar-
kus naurahtaa. 

– Fyysinen hoitaminen ei ehkä ihan 
niin ole minun juttuni. On kokemuk-

sen tuomaa viisautta, kun tietää mitä 
haluaa tehdä ja mitä ei. 

Aikaisemmin Petsalo on ollut nuo-
risotyössä ja tehnyt kotihoidon sijai-
suuksia kolme kesää, kun opiskeli näyt-
telijätyötä Tampereella. Katusoittajan 
hommia Petsalo on tehnyt jo pitkään. 
Ensimmäisen kerran hän soitti kadulla 
Tampereella 15 vuotta sitten. Kuopios-
sa hän on soittanut pari vuotta kadulla. 

– Osallistuin katusoittofestareihin ja 
voitin sen. Oli kiva saada jonkinlais-
ta tunnustusta. Käyn soittamassa usein 
kauniina ja lämpiminä päivinä. Tyk-
kään seurata ihmisiä. Katsella menoa 
ja meininkiä. 

Katusoittaminen on tuonut esiinty-
misrentoutta. 
– Saa rennosti jutella ja soitella ihmis-
ten toiveita. Pubeissa soitan omaa mu-
siikkia, mutta katusoittajana soitan 
myös cover-biisejä. Katusoittamisessa 
sitä keskittyy omaa iloon. Silloin kun 
menen soittamaan kadulle, siellä ei ole 
usein ketään seuraamassa aluksi, mutta 
ihmisiä kerääntyy pian. 

VEGAANI, JOKA EI 
SEURAA POLITIIKKAA

Markus Petsalo sanoo, ettei seuraa po-
litiikkaa. Sen hän tietää, että lähihoita-
jia on liian vähän. 

– Kaikki hoitajat ovat ylikuormitet-
tuja. Se on yksi puoli sitä työn raskautta.  

Petsalo kertoo olevansa outo tapaus, 
varsinkin mieheksi. Hän ei kuulemma 
katso edes jääkiekkoa. 

– En edes omista telkkaria. Olen rai-
tis vegaani. Vegaaniksi ryhdyin kypsy-
misen myötä. Olin ennen HK:n mak-
karaa jauhava tupakoitsija ja kaljoitte-
lija. Mietin elämääni syvällisemmin.                                                                           
Jos asiat ovat huonosti, niin niille täytyy 
tehdä jotain. Jokaisen täytyy tehdä osansa. 

Markus Petsalo päätti tehdä jotain 
ja tajusi, etteivät rööki ja alkoholi ole 
hyvä juttu.  

– Elämä luisuu käsistä kaljoittelemal-
la. Olo on parempi, ei ole enää krapuloi-
ta eikä ole väsynyt ryyppäämisen takia. 
Kasvissyöjäksi ryhtyminen oli helppoa, 
kun huomasin, ettei jääkaapista enää 
juuri muutenkaan löytynyt lihaa. Elämä-
ni ei ole tylsää streittarivegaaninakaan. 

ASIAKKAAT JÄIVÄT 
MIELEEN JA LAULUIHIN
Lähihoitajan työssä Petsalolle jäi mie-
leen eräs 90-vuotias leskinainen, jo-
ka kutsui Markusta hovimestarikseen. 
Petsalo kävi hänen luonaan kotihoidon 
työntekijänä useampana kesänä. Ja on 
hän tehnyt naisesta laulunkin.

– Nappasin työni tehtyäni rouvan 
seinältä kitaran. Minua varten hän lait-
toi korvaansa kuulolaitteensa, jota ei 
muiden hoitajien kohdalla muuten teh-
nyt, kun ei halunnut kuunnella heitä, 
Markus nauraa. 

Toinen Petsalolle mieleenjäänyt ta-
paus oli Kuopiossa palvelukeskuksessa 
asunut mies.

– Skitsofreniasta kärsivän miehen 
kanssa käytiin kahvilla ja lottoamassa 
paikallisella huoltoasemalla. Juttelim-
me paljon kaikesta. Kysyin, miten mies 
on pärjännyt skitsofrenian kanssa. Hän 
sanoi vain, että sitä oppii olemaan. Se 
oli elämän viisaus, joka jäi mieleen. 

Yksi toive Markus Petsalolla on jos-
kus armottomalle ajallemme. 

– Että olisi aikaa kohtaamiselle pel-
kän työn suorittamisen sijasta. Ihmisiä 
arvioidaan liikaa sen mukaan, miten he 
suorittavat elämänsä..

”IHMISIÄ ARVIOIDAAN LIIKAA SEN MUKAAN, 
MITEN HE SUORITTAVAT ELÄMÄNSÄ.”

Markus Petsalo palkittiin  
katusoittofestivaaleilla.



SUPER ALOITTAA  
VERKKOKURSSIT

teksti merja suomalainen kuva ingimage

Miten opiskellaan verkossa? Miten ylipäänsä tulla toimeen tietokoneen 
kanssa? Valmiuksia perustaitoihin saat syksyn DigiTaito-koulutuksissa.

Hoitotyö on tässä ja nyt. Kosketus ei muutu sähköiseksi tai 
karkaa pilveen. Samalla kuitenkin ovat koko yhteiskunnan 
läpäisevät tietovirrat osa hoitajan arkea. On siis aika hankkia 
tulevaisuudessa tarvittavia tietoja.

− Tietotekniikka mahdollistaa koulutuksiin osallistumisen 
ajasta ja paikasta riippumatta. Lyhyiden verkkokurssien kaut-
ta voi päivittää osaamistaan ja varmistaa paikkansa työmark-
kinoilla. Kaikki voivat oppia, asiantuntijat Elina Ottela ja 
Saija Vähäkuopus SuPerin kehittämisyksiköstä kannustavat.

Työnantajat järjestävät mielellään koulutuksia verkossa. 
Se on kustannustehokasta ja helppo tarjota koko työyhtei-
sölle. Muuttuvassa työelämässä tarvitaan yhä enemmän täy-
dentävää koulutusta. Siksi EU-rahoitteinen DigiTaito-han-
ke opastaa sote- ja kasvatusalan työntekijöitä tietokoneen pe-
ruskäyttöön.

SuPer on mukana tarjoamassa DigiTaito-koulutuksia Hel-
singissä. Syyskuussa harjoitellaan verkko-oppimista ja tieto-
koneen käytön perustaitoja.

− Puhumme välttämättömistä taidois-
ta. Esimerkiksi lääkelaskujen LOVe- 
tentti tehdään verkossa, joten 
verkkotyökalujen hallitseminen 
helpottaa jännittävää koeti-
lannetta, Elina Ottela sanoo.

LÄÄKEHOITO AVAA
SuPer tulee jatkossa jär-
jestämään jäsenilleen 
koulutuksia myös ver-
kon kautta. Tavoitteena 
on mahdollistaa osallistu-
minen koulutuksiin myös 
niille, joiden on hankala ir-
rottautua työstä pidemmäk-
si aikaa, matkustaa tai saada 
paikkaa suosittuihin liiton kou-

lutuksiin.
− Aloitamme sellaisilla koulutuksilla, joille on nähty eni-

ten tarvetta. Ensimmäisenä tulee lääkehoidon koulutusta ja 
sopimusedunvalvonnan osalta kursseja, jotka tukevat paikal-
lista vaikuttamista, Saija Vähäkuopus kertoo.

Lähikoulutukset jatkuvat edelleen. Myös superilaisten ak-
tiivien yhteisölliset tapaamiset säilyvät. Verkko-opetus tuo 
kuitenkin kaikille mahdollisuuden palata koulutusmateriaa-
leihin etu- ja jälkikäteen sekä syventää osaamistaan.

PAKKAA MUKAAN INNOSTUSTA JA KIINNOSTUSTA
Syyskuun DigiTaito-koulutukset sopivat kaikille superilaisil-
le. Kun mukana on oma tietokone tai tabletti, on opiskelua 
helppo jatkaa kotioloissa. Ennakkoluulot kannattaa jättää ko-
tiin, sen sijaan itseohjautuvuutta, innostusta ja kiinnostusta 
verkko-oppimiseen tarvitaan. 

− Minulla on juuri eräs verkkokurssi kesken. 
On hirveän kätevää, kun opiskella voi pa-

la kerrallaan työn ohella. Tarvittaes-
sa käytän enemmän aikaa vaikeam-

paan osa-alueeseen, Saija Vähä-
kuopus kertoo.

Myös DigiTaito-kurssiin 
voi palata myöhemmin uu-
destaan SuPerin omassa 
Skarppi-verkko-oppimis-
ympäristössä. Elina Otte-
la muistuttaa, että kehitys-
tä on tapahtunut itse oppi-
misympäristöissäkin.

− Jo opiskeluaikoina 
käytin verkko-oppimisalus-

taa. Niistä ajoista koulutuk-
set ovat kehittyneet huimasti. 

Tämä on helppo tapa, rohkeas-
ti vain mukaan!.

Digiosaaminen
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Lähtölaukaus liittohallitusvaaliin ammattiosaston syyskokouksessa
Tänä syksynä otetaan ensimmäiset askeleet kohti SuPerin uusien päättäjien 
valintaa. SuPerin ammattiosastoilla on liittohallitusvaalissa tärkeä rooli, sillä 
ehdokkaat asetetaan ammattiosastojen syyskokouksissa. 

MIKÄ IHMEEN AMMATTIOSASTO?
Jokainen SuPerin jäsen, opiskelijajäseniä lukuun otta-
matta, kuuluu yhteen SuPerin yli 200:sta ammattiosas-
tosta. Ammattiosastojen ansiosta edunvalvontasi on 
tehokasta ja liiton palvelut aina lähelläsi asuinpaikastasi 
riippumatta. 

Ammattiosastosi kautta pääset ihan käytännössä 
vaikuttamaan omien asioidesi ajamiseen sekä koko liiton 
toimintaan. Parasta ammattiosaston toiminnassa on 
yhdessä tekeminen ja superilainen yhteishenki. Lähde 
siis rohkeasti mukaan! 

VAIKUTA SYYSKOKOUKSESSA
Helppo tapa osallistua on suunnata ammattiosaston 
syyskokoukseen. Tänä syksynä voit vaikuttaa liiton 
tulevien päättäjien valintaan ehdottamalla syysko- 
kouksessa ehdokkaita tulevaan liittohallitukseen tai 
lähtemällä itse ehdolle. Kaikki halukkaat vaalikelpoiset 
jäsenet pääsevät ehdolle. 

Syyskokouksissa jäsenet valitsevat lisäksi oman am-
mattiosastonsa edustajat helmikuussa 2020 pidettäviin 
ammattiosastojen yhteisiin vaalipiirikokouksiin. Näissä 
kokouksissa äänestetään ja valitaan koko vaalipiirin 
yhteiset liittohallitusehdokkaat. Vaalipiirikokous- 
edustajat siis pääsevät vaikuttamaan suoraan tulevaan 
liittohallitukseen. 

Onko sinulla toiveita siitä, millaista liiton toiminnan 
pitäisi olla? Syyskokouksessa voit pyytää omaa ammat-
tiosastoasi tekemään aloitteen liittokokoukselle. Kaikki 
ammattiosastojen aloitteet käsitellään liittokokouksessa. 

Nyt on hyvä aika miettiä, haluatko itse ehdolle liitto-

#SINÄOLETSUPER  #SUPERVAALIT

hallitukseen tai tiedätkö toisen superilaisen, josta tulisi 
hyvä päättäjä. Kannattaa tuoda esille myös kaikki ideat 
liiton toiminnan ja tavoitteiden kehittämiseen.

PÄIVITÄ YHTEYSTIETOSI – 
OSALLISTUT ARVONTAAN!
Päivitä jäsen- ja 
yhteystietosi ajan 
tasalle nyt, jotta 
kaikki tärkeä tieto 
varmasti tavoit-
taa sinut. Samalla 
varmistat mahdol-
lisuutesi vaikuttaa 
vaaleissa. 

Kaikki tietonsa päivittäneet osallistuvat 
kuukausittaiseen arvontaan, jossa palkin-
toina on hienoja SuPer-tuotteita. Vuoden 
lopuksi kaikkien syksyn aikana tietonsa päivittäneiden 
kesken arvotaan vielä upeita elektroniikkapalkintoja.

Helpoiten päivität tietosi verkossa, osoitteessa 
www.superliitto.fi. Rekisteröidy ja kirjaudu säh-
köiseen jäsenpalveluun Oma SuPeriin tai täytä 
sähköinen lomake kohdassa Jäsenyys ▶  
Jäsentietojen päivitys. Voit myös käyttää Su-
Per-lehden välistä löytyvää palvelukorttia tai 
salattua sähköpostia osoitteessa http://secure-
mail.superliitto.fi (vastaanottaja Jäsenyysasiat). 

Vaalijuttu_3_1s_8-2019.indd   1 19.6.2019   9.49.36
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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 8.30−15.

Palvelunumero ma ja pe klo 9−13 sekä ke klo 
12–15 puh. 09 2727 9377

Sähköinen asiointi: nettikassa.supertk.fi

super ty öttömyyskassaKäytä Nettikassaa!
Kassan sähköisen asioinnin (Nettikassa) kautta tulleisiin vies-
teihin vastataan 1–5 työpäivän kuluessa. Hakemusten käsit-
telytilannetta voit seurata osoitteesta: 

www.supertk.fi/etuudet/ansiopaivaraha/ajankohtaista/ 
hakemusten-kasittelytilanne/

Käsittelytilanne päivitetään viikoittain.

Teetkö osa-aikatyötä  
tai keikkatyötä?

SUPERTK
Super työttömyyskassa

Työttömyysturvalaki muuttui huhtikuun alussa siten, että osa-aikatyön ja  
keikkatyön palkka vaikuttavat päivärahan tasoon vasta, kun palkka on maksettu. 

teksti sirpa kallioniemi-lahti

Hallitusohjelma lupaa useita parannuksia työttömyysturvaan
Uusi hallitus on luvannut muun muassa, että aktiivimallin 
leikkurista luovutaan ja työttömän palveluja parannetaan 
muutenkin. Myös sosiaaliturvan kokonaisuudistus on tar-
koitus käynnistää. 

Aktiivimallin tilalle on tarkoituksena valmistella malli, jos-
sa työtön ja työvoimaviranomainen sopivat henkilökohtaises-
ta työnhakuvelvoitteesta ja palveluista, kuten esimerkiksi kou-

lutuksesta ja kuntoutuksesta. 
Hallitusohjelman mukaan työvoimapalveluita uudistetaan 

tukemaan nopeaa uudelleen työllistymistä ja erityisesti työt-
tömyyden alun palveluja tehostetaan. 

TE-toimiston resursseja palvelujen tarjoamiseen paranne-
taan ja kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjänä vah-
vistetaan..

Lakimuutos on aiheuttanut jonkin ver-
ran hämmennystä, kun hakukuukau-
delta on maksettu täyttä päivärahaa, 
vaikka työtä olisi ollut niin paljon, et-
tei soviteltuun päivärahaan olisi ollut 
oikeutta ennen 1.4.2019 voimaan tul-
lutta lainmuutosta. 

Jos hakukuukauden aikana ei ole 
yhtään palkanmaksupäivää, päivära-
ha maksetaan täytenä ja palkka huo-
mioidaan sen kuukauden aikana, kun 
se maksetaan. Samoin työaika huomi-
oidaan palkan maksupäivän mukaises- 
ti. 

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, et-
tä jos palkka hakukuukaudelta makse-
taan esimerkiksi seuraavan kuukauden 

15. päivä, niin palkka ja työaika huo-
mioidaan maksupäivän mukaan riippu-
matta siitä, onko palkan maksukuukau-
den aikana yhtään työpäivää.

Esimerkki: Kassalle tulee hakemus 
elokuulta. Työtunteja on 145. Sovitel-
lun päivärahan työaikaraja 80 prosent-
tia ylittyisi, mutta palkka maksetaan 
vasta 15.9.2019. Ellei elokuun aikana 
ole yhtään palkanmaksupäivää, päivära-
ha elokuulta maksetaan täytenä ja sekä 
palkka että työaika huomioidaan pal-
kanmaksupäivän mukaisesti syyskuus-
sa riippumatta siitä, onko syyskuussa 
yhtään työpäivää.

Ilmoita hakemuksessa aina arvioitu 
palkanmaksupäivä, jos hakujaksolla on 

työpäiviä. Lähetä myös aina hakemuk-
sen liitteenä hakujakson aikana makset-
tuja palkkoja koskevat palkkalaskelmat. 
Älä pyydä työnantajalta erillistä palkka-
todistusta, vaan lähetä saamasi palkka-
laskelma.

Tilanteissa, jolloin uusi työssäoloeh-
to täyttyy kesken hakujakson, kas-
sa joutuu edelleen odottamaan haku-
jakson palkkatietoja. Jos työssäoloehto 
täyttyy esimerkiksi viikolla 33 ja palk-
ka maksetaan syyskuun puolella, ei elo-
kuun hakemusta voida käsitellä ennen 
kuin palkkalaskelma on kassalla. Työt-
tömyysturvalaki ei muuttunut työssä-
oloehdon seurannan eikä aktivisuuden 
seurannan osalta.
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HANNA JOKINEN
Superilainen lähihoitaja Hattulasta

TERVETULOA MEILLE!
esä on kesätöiden ja keikkai-
lun aikaa. Vakituisten hoita-
jien lomat pyörivät ja paljon 
uusia ihmisiä saapuu työyk-
siköihin. Osa heistä on töis-
sä koko kesän, osa käy vain 

kääntymässä. 
Vakituisen henkilöstön paineet kas-

vavat entisestään, kun osa porukasta lo-
mailee ja kokonaisvastuu kasautuu yhä 
harvemmille. Hyvät sijaiset ovat silloin 
kullanarvoisia, mutta valitettavasti hoi-
toalalle päätyy myös henkilöitä, joiden 
motiiveja sopii ihmetellä. Toki sijais-
ten puolustukseksi on sanottava, että 
samanlaisia henkilöitä löytyy toisinaan 
myös vakkareiden joukosta.

Mikä sitten tekee hyvän sijaisen tai 
opiskelijan, joka syksyn ja työssäoppi-
misten alkaessa nappaa parhaat arvo-
sanat? 

Omatoimisuus. Kysy vuoron ku-
lusta ja niistä toistuvista töistä, joihin 
meistä jokainen osaa tarttua. Pöydän 
kattamista, tiskiä, pyykkiä, roskia, hoi-
dettavien kanssa seurustelua ja muu-
ta omasta kodistakin tuttua hommaa 
löytyy kaikkialta. Kun tartut näihin it-
senäisesti, ensin tietysti talon tavoista 
selvää ottaen, osoitat omatoimisuutesi. 

Samalla vakituisena työskentelevä hoi-
taja saa hieman huokaista. 

Aktiivisuus. Ei kannata olla en-
simmäisenä lyömässä ”pyllyä penkkiin” 
kahvihuoneessa, etenkään jos näkee 
kollegan vielä työskentelevän hiki ha-
tussa. Kahvi- ja ruokatauko kuuluu kai-
kille, mutta somen selaaminen kahvi-
huoneessa toisten rehkiessä ei anna ko-
vin hyvää kuvaa. Kysy aktiivisesti, mi-
tä voisit vielä tehdä, jos omat hommasi 
ovat valmiit. Tämä pätee myös vakitui-
siin kollegoihin. Asiakkaiden parhaak-
sihan tätä hommaa tehdään! Jos sitten 
aikaa istuskeluun jää, muistathan että 
aina voit istua alas myös hoidettavien 
seuraan lukemaan, juttelemaan, muis-
telemaan. 

Luotettavuus. Tule keikalle tai har-
joitteluun ajoissa ja tunnollisesti. Juuri 
mikään ei ole kamalampaa kuin odot-
taa niska kylmässä hiessä vierasta hoi-
tajaa yövuoroon ja todeta, ettei tämä 
tulekaan, eikä vastaa edes puhelimeen. 
Jos joudut hyvästä syystä perumaan kei-
kan, tee se niin ajoissa kuin voit! Älä 
kuitenkaan shoppaile yksittäisiä vuo-
roja parhaan tarjouksen mukaan. Ole 
luottamuksen arvoinen ja hoida sopi-
masi vuorot. 

K

” OLE LUOTTAMUKSEN ARVOINEN  
  JA HOIDA SOPIMASI VUOROT. ”

Huumori. Hyvä asenne, huumori ja 
iloisuus tarttuu. Sillä pärjää pitkälle ja 
duunikin tuntuu hitusen kevyemmältä. 
Ole oma itsesi, hyvällä ja iloisella asen-
teella, niin todennäköisesti saat saman-
laista asennetta myös itseäsi kohtaan.

Keneltäkään ei odoteta mitään yli-
ihmisen kykyjä ensimmäisenä tai vielä 
kolmantenakaan päivänä vieraassa yk-
sikössä, joten stressiä ei kannata ottaa. 
Pienillä asioilla voit kuitenkin osoittaa 
olevasi painosi arvoinen kultaa, eten-
kin jos hallitset myös hoitotyön perus-
teet. Tervetuloa meille!.
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KIMPASSA KOHTI 
SUJUVAMPAA  

TIEDONKULKUA

Varkauden kotihoidossa ryhdyttiin toimiin

teksti ja kuva irene pakkanen

Enemmän aikaa. Siinä suurin toive, kun Varkauden  
kotihoidossa lähdettiin petraamaan tiedonkulkua.

V arkaudessa kiky-tunnit 
päätettiin käyttää hen-
kilöstön kehittämiseen. 
Luottamushenkilöiden 
Kunteko 2020 -valmen-
nuksessa Varkauden, Kan-

gaslammin ja Joroisten kotihoidossa 
kehittämiskohteeksi valittiin tiedonku-
lun sujuvoittaminen.

Työhön tarttui kolmen kopla, jo-
hon kuuluvat SuPerin pääluottamus-
mies Marja Kiljunen, Jytyn pääluotta-
musmies Päivi Väänänen sekä SuPerin 
työsuojeluvaltuutettu Riitta-Liisa Luos-
tarinen.

– Tiedon kulkua helpottamalla voi-
daan samalla keventää työntekijöiden 
psykososiaalista kuormaa, josta on ko-
tihoidossa näyttöä, Luostarinen sanoo.

Työryhmä kuulosteli aluksi työnte-
kijöiden ja esimies-
ten ajatuksia sekä 
havainnoi tiedon 
kulkua ja kulke-
mattomuutta ken-
tällä. Vastauksia 
siihen, mikä toimii 
ja mikä ei, ja mitä 
voisi tehdä parem-
min, haettiin henkilöstölle suunnatul-
la kyselyllä.

– Tiedonkulun ongelmat kotihoi-
dossa ovat nousseet esille jo useampa-
na vuonna. Kysely antoi meille tarkem-
paa tietoa. Saimme samalla myös pal-
jon hyviä kehittämisehdotuksia, palve-

lualuepäällikkö Reetta Kettunen sanoo.
Noin puolet kotihoidon 90 työnte-

kijästä vastasi kyselyyn. Heistä 67 pro-
senttia oli lähihoitajia tai kodinhoitajia. 

– Työnantaja kannusti vastaamaan 
arpomalla vastaajien kesken elokuvalip-
puja, Kiljunen kertoo.

NAPAKKAA RAPORTOINTIA
Asiakastiedon siirtymisessä oli selkeäs-
ti kehitettävää. Vastaajista 43 prosent-
tia koki, että ei pystynyt kattavasti käyt-
tämään mobiilia asiakastiedon siirrossa. 
Nykyisillä sovelluksilla kaikkea tietoa ei 
voida kirjata asiakkaan luona, vaan työ-
tä on jatkettava toimistolla.

– On sekä asiakkaan että hoitajan 
etu ja turva, että oleellinen ja tarkka tie-
to ennätetään kirjata saman vuoron ai-

kana. Huomenna 
asiakkaan tilanne 
voi olla jo toinen. 
Ja mitä et ole kir-
jannut, sitä et ole 
tehnyt, Kiljunen 
sanoo.

Peräti 35 pro-
senttia oli sitä 

mieltä, että asiakastieto ei siirtynyt kat-
tavasti aamuraportissa. Kyselyn aikaan 
Varkaudessa kokeiltiin suullisesta aa-
muraportista luopumista. Myöskään 
sairaanhoitajaa ei ollut paikalla.

Erään vastaajan mukaan kokeilu 
johti tilanteisiin, joissa tiedonkulku  

asiakkaan asioissa oli epäselvää ja sattu-
manvaraista. Asiakkaiden luona saatet-
tiin käydä peräkkäin, kun ei ollut tie-
toa, kenen luona sairaanhoitaja oli jo 
käynyt.

– Suulliseen aamuraporttiin ja sii-
hen, että sairaanhoitaja on paikalla, on 
jo palattu, Kettunen kertoo.

– Tapaa raportoida voisi edelleenkin 
napakoittaa, Kiljunen jatkaa.

KASVOTUSTEN PARASTA
Eniten työhön liittyviä asioita, kysy-
myksiä ja kehittämisideoita tuotiin esil-
le työpaikkakokouksissa ja tiimipalave-
reissa sekä keskustelemalla suoraan esi-
miehen tai lähiesimiehen kanssa. Nel-
jännes vastaajista piti sähköpostia hy-
vänä kanavana. Tekstiviestiä suosi vain 
viisi prosenttia.

Toivotuin tapa kehittää työnantajan 
ja työntekijöiden välistä tiedonkulkua 
oli kohtaaminen kasvokkain tiimipala-
verissa tai työpaikkakokouksessa. Työn-
antajan läsnäoloa myös kaivattiin.

Osa vastaajista piti tärkeänä, että uu-
si tieto välittyy kaikille sähköpostiin, 
ja että hoitajat myös velvoitetaan luke-
maan sähköpostiaan.

– Päätökset, yhteiset asiat, organisa-
toriset asiat on saatava kaikille tietoon 
tai paikkaan, mistä jokainen tietää ha-
kea tietoa, heistä eräs kirjoittaa.

Vuoden alussa kotihoidossa siirryt-
tiin neljästä tiimistä kahteen isompaan. 

”ETENKIN KAUKANA 
OLEVALLE OMAISELLE 

SEKIN TIETO, ETTÄ KAIKKI 
ON IHAN OK, ON TÄRKEÄÄ.”
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Samalla Hongiston-Vattuvuoren asu-
misyksikkö muutettiin palvelultaan ko-
tihoidoksi. Itseohjautuvuutta kokeiltiin 
siten, että hoitajat jakoivat itse työvuo-
rot ja käyntipaikat.

– Palasimme keskitettyyn työnja-
koon, koska se toimii paremmin, Ket-
tunen kertoo.

Uutena viestinnässä otettiin käyt-
töön tiimikohtaiset WhatsApp-viestit. 
Pikaviestipalvelussa tiedotetaan työn-
jaosta, sijaisuuksista ja ajankohtaisista 
asioista.

Pikaviesteihin siirtyminen herätti 
ennakkoon myös kritiikkiä.

– Isoille porukoille, kuten kotihoito, 
WhatsApp ei ole toimiva ratkaisu, sil-
lä tieto häviää nopeasti keskustelun lo-
massa, perusteli eräs vastaajista.

LISÄÄ AIKAA TYÖTÄ JÄRKEISTÄMÄLLÄ 
Painavimmin esille nousi toive, että 
tiedon välittämiseen, sen lukemiseen ja 
palavereihin osallistumiseen olisi enem-
män aikaa.

– Aikaa saadaan vain, jos resursseja 
on riittävästi, Kiljunen muotoilee.

Palvelualuejohtajan mukaan säännöl-
lisiin tiimipalavereihin on jatkossa järjes-
tettävä aikaa ja hoitajille oikeasti mah-

dollisuus myös osallistua niihin.
Aikaa aiotaan Kettusen mukaan jär-

jestää työtä järkeistämällä. Keinoja lai-
nataan alkujaan autoteollisuudessa käy-
tetystä lean-toiminnasta, jossa työpro-
sessit käydään tarkkaan läpi ja katso-
taan, mihin aika käytännössä hupenee.

– Kotihoidossa lean tarkoittaa esi-
merkiksi, että ei ajella autolla turhaan 
edestakaisin, hän vertaa.

Tiedon jumittaminen nousi esille 
myös perehdyttämistä koskevissa kom-
menteissa. Kentällä perehdyttämiseen 
on varattu kolme päivää. Keskeiset asi-
at on koottu listaksi, jota ruksitaan sitä 
mukaa, kun asioita käydään läpi.

– Eri yhteistyötahojen kesken pitäi-
si päivittää tiedot ajan tasalle. Ihan pu-
helinnumerot, ja keneen missäkin asias-
sa otetaan yhteyttä, Luostarinen sanoo.

TIETOA OMAISILLE
Omaisiin oltiin tavallisimmin yhtey-
dessä soittamalla, tekstaamalla tai säh-
köpostilla. Perinteistä viestivihkoa käy-
tettiin ahkerasti, mutta sen tietoturva 
askarrutti.

– Vanha konsti toimii kotihoidossa 
hyvin edelleen, eikä se ole kalliskaan, 
Kiljunen sanoo.

Vapaamuotoisissa vastauksissa ehdo-
tettiin, että toiminnanohjaus- ja asia-
kastietosovellus Hilkan omaisviestin-
tä otettaisiin käyttöön. Tätä harkitaan, 
mutta Kettusen mukaan ajankohta mil-
loin ominaisuus otetaan käyttöön, ei 
vielä ole tiedossa.

– Etenkin kaukana olevalle omaisel-
le sekin tieto, että kaikki on ihan ok, on 
tärkeää, hän sanoo.

Tiedonkulun kehittämistä asiakkaan 
asioissa eri sidosryhmien, kuten labo-
ratorion, sairaalan, röntgenin, kuntou-
tusosaston, palveluasumisen ja yksityis-
ten palveluntuottajien kesken, pidet-
tiin kaikkein hankalimpana. Ratkaisu-
na ongelmaan esitettiin myös yksityisil-
le palveluntuottajille avointa potilastie-
tojärjestelmää. Varkaudessa on käytössä 
LifeCare-järjestelmä, johon yli 80 pro-
senttia oli kyselyssä tyytyväisiä.

Kiljunen kertoo, että vuoden kulut-
tua on aika arvioida, miten tiedonku-
lun petraamisessa onnistuttiin. Osal-
listumishalukkuudesta kehittämistyö-
hön pääluottamusmies ei ole pätkää-
kään huolissaan.

– Varkaudessa kotihoito on ollut 
aina aktiivinen kehittämään työtään. 
Monessa kokeilussa on jo oltu muka-
na!.

”Tätä kehittämistyötä on tehty oikeasti 
tarpeeseen”, työsuojeluvaltuutettu Riitta-
Liisa Luostarinen ja pääluottamusmies 
Marja Kiljunen sanovat.
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Ohjelma 
8.15–8.45 Aamukahvi aulassa

8.45–9.00 Tervehdys SuPerista,  
 puheenjohtaja Silja Paavola, SuPer

9.00–9.15 Työnantajan tervehdys,    
 ylihoitaja Anne Laapotti-Salo, 
 VSSHP medisiininen toimialue

9.15–10.15 Asiakkaan oikeudellisen toimintakyvyn   
 tukeminen, hoitotahto ja edunvalvonta-  
 valtuutus, 
 Henna Nikumaa, vanhusoikeuden   
 yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto

10.15–11.15  Itsemääräämisoikeus / Hoitohenkilö-  
 kunnan oikeudet ja velvollisuudet,   
 Henna Nikumaa

11.15–12.30 Lounas

12.30–13.00 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen   
 käytännön hoitotyössä,  
 lähihoitaja Johanna Rahkola, VSSHP

13.30–14.30 Aivot työvälineenä, miten selviytyä   
 keskeytyksistä ja tietotulvasta,   
 psykologi Annu Haapakangas

14.30–14.45 Iltapäiväkahvi aulassa 

14.45–15.15 Mitä tulee huomioida potilasta    
 kotiutettaessa,   
 perushoitaja Sonja Dietrich,  
 Turun kotiutustiimi

15.15.–15.45  Päivän loppukevennys

LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN  
ALUEELLINEN  

KOULUTUSPÄIVÄ

21.10.2019 
Tyks, T-sairaala, Haartman-Sali  

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer tarjoaa 
koulutuspäivän lounaan.
Koulutus on ilmainen VSSHP:n ja Varsinais-Suomen 
alueen perusterveydenhuollon ja työntekijöille. 
Yksityissektorin työntekijöille koulutuksen hinta on 
60 €.

Ilmoittaudu viimeistään 15.10.2019.
Ilmoittautuminen tästä linkistä:  
http://www.vsshp.fi/fi/ammattilaisille/
taydennyskoulutus/Sivut/koulutuskalenteri.aspx
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Sote-ammattilainen 
pysy digivauhdissa!

Ole kaukaa viisas ja ota haltuusi verkko- 
opiskelun perusteet. Päivän mittaisilla  
kursseilla sukelletaan teemoihin:

• Miten opiskelen verkossa 17.9. ja 18.9.
• Tietokoneen kesytys 25.9. 

Kurssipäivät alkavat aamukahvilla kello 9.30 
ja päättyvät 16 palautteenannon jälkeen.

Koulutuksissa saat kädestä pitäen opastusta 
verkko-opiskeluun. Mukaasi tarvitset kannet-
tavan tai tablettitietokoneen.

Tutustumme myös uuteen Skarppi-oppimis-
alustaan, jossa SuPerin verkkokoulutukset 
jatkossa järjestetään.  

Koulutukset pidetään SuPerin toimistolla 
osoitteessa Ratamestarinkatu 12, 00520 
Helsinki. 

Ilmoittaudu viimeistään 1.9.  
osoitteessa www.digitaito.fi

Koulutus on maksuton ja päivän aikana on 
tarjolla aamu- ja iltapäiväkahvit. Osallistujat 
vastaavat lounaasta ja mahdollisista mat-
kakuluistaan itse.

DigiTaito-hankkeen tavoitteena on parantaa 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimi-
vien työntekijöiden digitaalisen osaamisen 
perustaitoja. Hanketta rahoittaa Euroopan 
sosiaalirahasto.

Mikä oppimisalusta? 
Mikä palautuslaatikko?
Mikä ihmeen keskustelualue?
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Varaa mainostilaa
SuPer-lehdestä!

Lehti
9/19 
10/19 
11/19 
12/19

Ilmoitukset Lehti ilmestyy
14.8.2019 6.9.2019
13.9.2019 4.10.2019
14.10.2019 1.11.2019
13.11.2019 5.12.2019

Ilmoitustilavaraukset: 
super-lehti@superliitto.fi 
tai puh. 09 2727 9197
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SUPERIN JÄSENMAKSUT 2019
1,2 % bruttopalkasta

• Työssä olevat varsinaiset jäsenet
• Työssä olevat jatko-opiskelijat
• Ulkomalla alle 6 kk työskentelevät
• Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla olevat palkalliselta ajalta.

6 €/kk
• Jatko-opiskelijat
• Ulkomailla yli 6 kk työskentelevät
• Työstä väliaikaisesti poissa olevat / kotona olevat jäsenet, 

jotka eivät ole työnhakijoina TE-toimistossa.

20 €/vuosi
• Eläkeläisjäsenet (Huom! ei sisällä työttömyyskassan  

jäsenmaksua.)

10 €/vuosi
• Yittäjät tai yksityiset perhepäivähoitajat

Maksuton jäsenyys
• Opiskelijajäsenet aina valmistumiseen saakka
• Työttömät jäsenet, jotka saavat korvausta Kelasta, voivat 

hakea jäsenmaksuvapautusta. Ansiopäivärahalla olijoilta 
kassa perii jäsenmaksun suoraan päivärahasta.

• Äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla olevat voivat hakea jäsen-
maksuvapautusta ajalta, jolloin saavat Kelan etuutta.

Huom! Ilmoita jäsenyksikköön, kun jäsenyyteesi tulee 
muutoksia, esimerkiksi kun jäät perhevapaalle tai 
elämäntilanteesi muuttuu muutoin. Tee ilmoitus verkkosivujen 
www.superliitto.fi kohdasta Kirjaudu jäsensivuille tai kohdasta: 
Jäsenyys ⊲ Jäsentietojen päivitys.
Jäsenmaksu on verotuksessa vähennyskelpoinen.
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Vanhustyön 
koulutuspäivät 

9.–10.12.2019
Scandic Tampere City

OHJELMA

Maanantai
9:00–9:45 Ilmoittautuminen ja kahvit
9:45–10:00  Koulutuspäivien avaus   
 Soili Nevala, THM, asiantuntija SuPer
10:00–11.30   Asumisen turvallisuus, 
 Tarja Ojala, Projektipäällikkö SPEK, Ote -hanke      
Tauko
11.45–12.30  Hoitotahto ja itsemääräämisoikeus 
 Anna Valkeajoki, juridinen asiantuntija,  
 Arjen asiamies -hanke, Muistiliitto ry
12:30–13:00   Hoitotahto ja itsemääräämisoikeus jatkuu… 
13:00–14:00   Lounas
14:00–14:45  Hoitava hoito 
 Mervi Lehtinen, TTL, asiantuntija SuPer
14:45–15:30   Arvostava kohtaaminen kosketuksen 
 keinoin - kunnioittavan kosketuksen  
 tekniikat tiiviissä paketissa. 
 Tuula Styrman, Create
Kahvi
15:45–16:30  Liikunnan merkitys ikääntyvän arjessa.  
 Lh Anna-Maija Viipuri, Haminan kotihoito 

Tiistai  
8:30–9:30  Vanhusten tehostetun palveluasumisen  
 lääkehoitohanke 
 Ylitarkastaja, Laura Järvelä
9:30–12:30  Aggressiivisten ja rajattomien ihmisten 
 kohtaamiseen hoitotyössä
 Pirkko Heiske 
12:30–13:30  Lounas
13:30–14:30   Erityiskysymykset elämän loppuvaiheessa,
 kuolevan vanhuksen hoito.  
 Terveydenhoitaja/Sairaanhoitaja 
 Palliatiivisen ja saattohoidon 
 asiantuntijahoitaja Janica Salmi, Viola-koti
14:30–15:30   Luovuus hoitotyössä. 
 Elina Kiuru ja Soili Nevala, asiantuntijat SuPer 
Loppukeskustelu ja päätöskahvit 

Ilmoittaudu 27.10.2019 mennessä osoitteessa  
https://my.surveypal.com/Vanhustyo_2019

Koulutuksen hinta on SuPerin jäsenille 180 €, ei-jäsenille 210 €. 
Maksu sisältää opetuksen ja ohjelmassa mainitut tarjoilut.
Koulutus laskutetaan jälkikäteen.

Koulutuksen hinta ei sisällä majoitusta, vaan Scandic Tampere City 
-hotellista on varattu kiintiö, josta jokainen varaa ja maksaa 
majoituksen itse.Yhden hengen huone 105 € ja kahden hengen 
huone 122 €. Hotellivaraukset 25.11.2019 mennessä  
puh. 03-244 6111 tai tamperecity@scandichotels.com, 
ilmoita varaustunnus SUR091219

Lisätietoja
Ohjelmasta asiantuntija Soili Nevala, 
soili.nevala@superliitto.fi

Käytännön asioista sihteeri Raili Nurmi, 
raili.nurmi@superliitto.fi
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Korjaa SuPer-satoa poimimalla 
uusi työkaveri mukaan 
SuPer-toimintaan!

Suosittele nyt. Saat lahjakortin lisäksi kesäkassin!

#suosittelesuperia 

KATSO OHJEET SUOSITTELUUN:
www.superliitto.fi ⊲ Jäsenyys ⊲
Suosittele SuPeria
tai skannaa koodi.

Uusi varsinainen jäsen saa monipuoliset SuPerin jäsenedut sekä arvokkaan ammattimerkin. 

#superliitto
#lähihoitaja
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Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle 
jäävät superilaiset. Seminaaripäivän aikana käsitellään eläk-
keelle siirtymiseen liittyviä asioita, kuten eläkkeen karttumista 
ja hakemista. Lisäksi kuullaan terveyteen ja hyvinvointiin 
liittyviä luentoja.
SuPer maksaa matkakulut, tarjoilut ja tarvittaessa ansion-
menetyksen.

9.00–9.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
9.45–10.00 Päivän avaus
 Rinnakkaisluennot klo 10.00–12.00
10.00–12.15 Ajankohtaista eläkkeelle siirtymisestä kuntasektorilla
10.00–12.15 Ajankohtaista eläkkeelle siirtymisestä yksityissektorilla
12.15–13.15 Lounas
13.15–13.45 Superilaisena myös jatkossa. Mitä työelämän jälkeen?
13.45–14.30 Eläköityminen - Yhtä juhlaa vai pysäyttävä kriisi?
14.30–14.45 Iltapäiväkahvit
14.45–15.45 Eteenpäin uuteen hyvillä mielin - 5 viisasta keinoa  
 tehdä muutoksesta iloinen ja toimiva
15.30–16.00 Päivän päätös

Ilmoittautumiset viimeistään 6.10.2019 osoitteessa www.super-
liitto.fi ▶ kirjaudu jäsensivuille/Oma SuPer ▶ Super Tilaisuudet ▶ 
ilmoittaudu kurssille tai jaana.huovinen@superliitto.fi (muistat-
han mainita mahdollisen erikoisruokavaliosi).
Mukaan mahtuu 50 osallistujaa ja paikat täytetään ilmoittau-
tumisjärjestyksessä. Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet 
vahvistuskirjeessä noin kuukausi ennen tilaisuutta.

 Vaihda vapaalle

Sokos Hotel Presidentti
Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki

        6.11.2019

Untitled-1   1 18.6.2019   12.52.10

Avoin tilaisuus kaikille  
yksityisellä sektorilla  
työskenteleville  
SuPerin jäsenille!

Ilmoittautuminen 
päättyy 18.8.2019

Untitled-1   1 18.6.2019   12.53.32
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LUOTTAMUSMIES          SUPER-SHERIFFI

Sinustako luottamusmies työpaikalle?  
Paikka on auki!  

Yksityissektorin luottamusmiesvaalit kaudelle 2020–2022 
järjestetään loka-marraskuussa 2019.

Lue lisää:  
www.superliitto.fi/luottamusmies

on työrauhan asialla. Hän kehittää henkilöstön ja yrityksen 
yhteistoimintaa ja neuvoo jäseniä muutos- ja ongelmatilanteissa.

Luottamusmies 
• neuvottelee paikallisesti

• perehtyy työpaikan olosuhteisiin

• kutsuu uudet työkaverit liittymään SuPeriin

• tiedottaa jäsenille ajankohtaisista asioista

• huolehtii jäsenten oikeudenmukaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta

• pitää tehtävän hoitamista varten saamansa tiedot luottamuksellisena 

• ylläpitää omaa osaamistaan osallistumalla koulutuksiin.

Omat_Ilmoitukset_8_2019.indd   4 18.6.2019   12.59.10
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LÄHIHOITAJA2019 on täynnä oivalluksia ja innostavaa ohjelmaa:
■ Lähihoitaja mielenterveys- ja päihdetyön osaajana ■ Turvallinen lääkehoito on osa potilas-
turvallisuutta ■ Työkenttänä kehitysvammatyö ■ Miten lasketaan vuorolisät ja ylityökorvaukset 
■ Lisää energiaa kehoon TFW:n tapaan
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LÄHIHOITAJAOPISKELIJOIDEN JA OPETTAJIEN OMA TAPAHTUMA
PE 6.9. KLO 10–14.30  MESSUKESKUS SIIPI, HELSINKI

TARINA TOIPUMISESTA  Valmentaja, kirjailija Ulrika Björkstam:
”Vaikeudet ja vastoinkäymiset kuuluvat ihmiseloon siinä missä ilon aiheet ja onnistumisetkin. 
Saattaa olla yllättävää, että yleisin lopputulos jonkin vaikean koettelemuksen jälkeen ei  
kuitenkaan ole post-traumaattinen stressioireyhtymä vaan resilienssi, eli toipumiskykyisyys.  
Kipeidenkin kokemusten läpi voi siis mennä kohti kasvua. Mistä tämä kasvu syntyy, ja miten 
löydät omat voimavarasi haasteiden kohtaamiseen?”

KAIKILLE SOPIVA MAAILMA  
Lähihoitaja Amanda Renard:
Maailma ei ole vielä niin tasa-arvoinen ja ennakkoluuloton, kuin mitä 
kehitysvammaiset ja erityistä tukea tarvitsevat ansaitsevat. Lähihoitajina  
ja yhteiskuntana meillä on mahdollisuus rakentaa sellainen maailma. 

www.superliitto.fi

superliitto  #lähihoitaja2019

JUONTAJANA HERBALISTI

VAPAA  

PÄÄSY!

Lisätietoja: opiskelijat@superliitto.fi

lähihoitaja2019_superlehti_8_2019.indd   1 19.6.2019   14.58.07
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PARKINSON-POTILAILLA ON 
MUUTOKSIA SUOLISTOMIKROBISTOSSA

Muutokset suoliston bakteeristossa voivat olla jopa monien sairauksien perimmäinen syy.

Suomessa tehty tutkimus osoittaa, et-
tä Parkinson-potilailla on pysyviä suo-
listomikrobimuutoksia. Mikrobisto 
on erilainen nopeasti ja hitaasti ete-
nevää Parkinsonin tautia sairastavilla. 

– Havainto on tärkeä sen vuoksi, 
että taudin etenemistä ei ole voitu ai-
emmin ennustaa, mutta se voi tulla 
mahdolliseksi, ja lääketutkimusta pys-
tytään jatkossa kohdentamaan parem-
min nopeasti etenevän taudin hidas-
tamiseen, kertoo HUSin neurologian 
erikoislääkäri Filip Scheperjans.

Ihmisen suolistossa on 500-1000 
erilaista bakteerilajia, jotka osallis-
tuvat aktiivisesti elimistön normaa-
liin toimintaan. Nykytiedon mukaan 
muutokset bakteeriston koostumuk-
sessa voivat olla jopa sairauksien pe-
rimmäinen syy.

– Parkinson-potilailla on normaa-
lia vähemmän Prevotella-nimisiä bak-
teereita ja nopeasti etenevän tauti-
muodon potilailla niiden määrä oli 
erityisen matala.

Prevotella-bakteereiden merkitys-

tä Parkinsonin taudin kannalta ei vie-
lä tiedetä, mutta niillä on mahdollises-
ti rooli suolen seinämän limakerroksen 
koostumukseen ja toimintaan liittyen.

– On saatu viitteitä, että Parkinson-
potilailla olisi häiriötä suolen seinämän 
limakerroksen toiminnassa. Sen vuoksi 
suolen sisältä voisi päästä helpommin 
haitallisia aineita kudoksiin ja veren-
kiertoon, esimerkiksi ympäristömyrk-
kyjä, sanoo Scheperjans.

Toiseksi havaittiin, että Parkinson-
potilailla oli normaalia enemmän bifi-
do- ja maitohappobakteereita.

– Vielä ei tiedetä, miksi näin on. 
Mutta tämä ei ainakaan selity sillä, 
että Parkinson-potilaat käyttäisivät 
enemmän probiootteja, jotka tyypil-
lisesti sisältävät maitohappo- tai bifi-
do-bakteereita.

Tutkimusryhmän seuraavana 
tavoitteena on selvittää millä 

tavalla suolistomikrobiston toiminta 
on erilaista nopeasti etenevää Parkin-
sonin tautia sairastavilla.

– Toivottavasti tulevaisuudessa 
pystyttäisiin vaikuttamaan tiettyihin 
Parkinsonin taudin oireisiin muok-
kaamalla mikrobistoa ulostesiirroin. 
Tällaisesta mahdollisuudesta on saatu 
lupaavia tuloksia eläinkokeissa.

Omaan suolistomikrobistoon voi 
vaikuttaa monipuolisella ruokavaliol-
la, joka sisältää paljon kasviksia ja kui-
tuja mutta vähemmän lihaa, liikun-
nalla sekä välttämällä liiallista antibi-
oottien käyttöä..

helsingin yliopisto

Suolistosyöpää sairastavat  
saavat erinomaista hoitoa
Levinnyttä suolistosyöpää sairastavien hoito on Suomessa erinomais-
ta. Etäpesäkkeitä leikkaamalla potilaat elävät pitkään, ja lääkehoidoil-
la taudin etenemistä pystytään hidastamaan tehokkaasti. Tämä selvi-
ää RAXO-tutkimuksesta, joka on ensimmäinen koko maan kattava, 
levinnyttä suolistosyöpää kartoittava tutkimus Suomessa.

Etäpesäkkeiden leikattavuusarviot tehtiin keskitetysti Helsingin 
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä moniammatillisessa ryhmässä, 
ja arvion perusteella potilas on hoidettu joko omassa sairaalassa tai 
erityisvastuualueen sairaalassa. Lääkehoito on toteutettu tavallisen 
käytännön mukaan potilaan omassa sairaalassa. 

Tutkimus alkoi vuonna 2011, ja siinä olivat mukana kaikki 21 
sairaanhoitopiiriä. Tutkimukseen on osallistunut 1086 levinnyttä 
suolistosyöpää sairastavaa potilasta..

tays
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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 

 toistaiseksi voimassa olevalla eläkkeellä alk.  .  20 .  (jään liiton eläkeläisjäseneksi, 20 €/vuosi, mutta työttömyys- 

    kassan jäsenyyteni päättyy                haluan säilyttää eläkeläisjäsenenä työttömyyskassan jäsenyyden (87 €/vuosi) 

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

    Eroamisen syy (ei pakollinen): 

jäsenmaksuvapautus:

Haen jäsenmaksuvapautusta ajalle  .  20  –  .  20   koska olen

 palkattomalla sairausvapaalla    kuntoutustuella            

 palkattomalla äitiys- tai isyysvapaalla   hoitovapaalla/kotihoidontuella

 ollut työttömänä (Kelan työttömyyskorvaus). Ilmoita työttömyysjakso takautuvasti.

terveiset superille:

yhteydenottopyyntö:

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä.  

 Sähköpostitse. Sähköpostiosoite: 

 Puhelimitse. Puhelinnumero: 

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

Allekirjoitus:  Päiväys:  .  20

maksuton palautusosoite:

SUPER RY / Jäsenyksikkö
Tunnus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

(Hintoihin lisä- 
tään postikulut.)

Obs! Du kan göra anmälan på svenska på 
www.superliitto.fi > medlemskap > uppdatering av medlemsuppgifter
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SUPERKULTTUURIA
koonnut Elina Kujala

Kirjauutuudet
uuvuksissa – kirja sinulle, joka tahdot voimasi takaisin
liisa uusitalo-arola
tuuma 2019

asioihin, ei löydä merkitystä omalle työlleen, eikä usko omiin 
kykyihinsä. Uupuminen kertoo muutoksen tarpeesta.

Työ- ja organisaatiopsykologi Liisa Uusitalo-Arola on kir-
joittanut työkalupakin, johon voi tarttua jo silloin, kun voimat 
ovat vasta vähenemässä, mutta eivät ihan lopussa. Käytän-
nönläheinen teos nojaa tutkimukseen, mutta antaa hyviä ja 
helposti arkeen sovellettavia neuvoja, milloin on aika hidas-
taa tahtia, tehdä muutoksia ja miten uupumuksesta voi nous-
ta. Uupuminen on kriisi, mutta siitä selviydyttyään ihminen on 
vahvempi kuin ennen..

sa yli 650 000 kertaa. Uusin levy ilmestyi helmikuussa. 
MC KOON keikat ovat jo käsite. Ne pursuavat positiivis-
ta energiaa, joka jättää kuulijaan jäljen. Livekattaukseen 
kuuluvat päätähden lisäksi vokalisti Lilli Aro sekä DJ:nä ja 
tuplaajana toimiva Lossi T.

Parafest tunnetaan myös Suomen rajojen ulkopuolel-
la. Tänä vuonna kansainvälinen yhteistyökumppani on 
Petroskoi.

Parafest järjestetään Joensuussa 15.-17.8.2019..

Parafest tekee näkymättömästä näkyvää

Räppäri MC KOO matkustaa lokakuussa  
keikkailemaan Japaniin. Sitä ennen hänet  
voi nähdä Joensuun Parafesteilla.   

Puurrat ja pinnistät. Sinnittelet vielä tä-
män viikon. Jatkat tekemistä ja toivot, 
että jos ei jouluna, niin kesällä viimeis-
tään voi vähän hellittää. Sellaista päivää 
ei kuitenkaan koskaan tunnu tulevan ja 
eräänä päivänä et enää jaksa, voimasi 
ovat lopussa, eikä mikään innosta. 

Uupuminen on väsymystä, joka ei 
hellitä lepäämälläkään. Uupunut suh-
tautuu kyynisesti muihin ihmisiin ja 

Joensuussa järjestettävä Parafest tuo jälleen kulttuurin ja 
taiteen keskelle kaupunkia ja kaikkien saataville. Korkea-
tasoisesta ja monipuolisesta ohjelmastaan tunnettu kol-
mipäiväinen kulttuurifestivaali on vammaisten taiteilijoi-
den voimannäyte ja juhla, jossa näkymätön tulee nähtä-
väksi, kuultavaksi ja koettavaksi. Luvassa on kuvataidet-
ta, musiikkia, tanssia ja teatteria.

Yksi avajaispäivän esiintyjistä on helsinkiläinen räppä-
ri MC KOO, jonka musiikkivideoita on katsottu Youtubes-
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Imukuppisynnytyksessä  
on infektioriski

Suomessa uidaan puhtaassa vedessä

Äidin infektioriski pienenee huomatta-
vasti, jos hän saa pihti- tai imukuppi-
synnytyksen jälkeen yksittäisen annok-
sen antibiootteja. Asiantuntijat suosit-
televat, että antibioottihoito olisi osa 
näiden synnytyspotilaiden hoitoa. 

Verrattuna tavalliseen alatiesyn-
nytykseen pihti- ja imukuppisynny-
tyksissä äidin sukupuoli- ja virtsaeli-
met altistuvat helpommin bakteereille. 

Synnytykset myös kestävät pitempään 
ja äideille tehdään enemmän tutki-
muksia. Nämä kaikki suurentavat in-
fektioriskiä.

Imukuppia tai synnytyspihtejä käy-
tetään nopeuttamaan normaalissa asen-
nossa olevan sikiön syntymistä tilan-
teissa, joissa synnytys on pysähtynyt 
esimerkiksi äidin väsähtämisen vuok-
si. Pihtien sijaan Suomessa käytetään 

yleensä imukuppia. Imukuppi kiinnit-
tyy sikiön päähän alipaineella eikä ai-
heuta vauvalle haittoja. Suomessa imu-
kuppia käytetään noin 9 prosentissa 
synnytyksistä.

Tutkimukseen osallistui 3400 pih-
tien tai imukupin avulla synnyttänyttä 
naista. Tutkimus julkaistiin Lancet-tie-
delehdessä..

duodecim

Suurin osa Suomen uimavesistä, 
yli 91 prosenttia, on laadultaan 
erinomaisia tai hyviä. Tyydyttä-
väksi luokiteltiin noin kaksi pro-
senttia uimarannoista ja vain yksi 
uimaranta luokiteltiin huonoksi. 

Uimarantojen perustiedot, ui-
mavesien bakteeriseurannan tu-
lokset ja seurannan perusteella 
määritetyt uimavesiluokat ovat 
saatavilla Euroopan ympäristökes-
kuksen verkkopalvelusta.

Kasvisruokaa Oulun sairaalassa
Oulun yliopistollinen sairaala OYS on 
päättänyt pitää kuukausittaisen kasvis-
ruokapäivän, jolloin sairaalan henki-
löstöravintoloissa tarjotaan ainoastaan 
kasvisruokia. Myös potilaille tarjotaan 
kasvisruokalounas.

Kasvisruokapäivää ovat toivoneet 
asiakkaat. Lisäksi sairaala haluaa ohjata 
ihmisiä käyttämään enemmän kasvik-
sia aterioilla. Ravintosuositusten mu-
kaan kasviksia pitäisi syödä päivittäin 
puoli kiloa.  

Kasvisruokapäivä toteutetaan yhteis-
työssä Oulun tuotantokeittiö Löökin 
kanssa. OYSin ravintopalvelut tarjoaa 
päivittäin noin 5 000 ateriaa..

oys

Turvakodeissa yhä enemmän asiakkaita
Turvakotien asiakasmäärä kasvaa 
edelleen. Viime vuonna turvakodit 
vastaanottivat 5063 asiakasta. Edel-
lisvuoteen verrattuna määrä kasvoi 
17 prosentilla eli 730 asiakkaalla. 

Asiakasmäärän kasvu ei välttä-
mättä kuitenkaan tarkoita, että lä-
hisuhdeväkivalta olisi aiempaa ylei-
sempää. Turvakoteja on aiempaa 

enemmän ja turvakotiin on nyt hel-
pompaa päästä kuin ennen. 

Suurin osa asiakkaista tulee tur-
vakoteihin omasta aloitteestaan tai 
sosiaalihuollon ohjaamana. Tervey-
denhuollon ja poliisin kautta tulee 
yhteensä vain noin 10 prosenttia 
asiakkaista..

thl

Kesällä 2018 Suomessa oli yh-
teensä 301 yleistä uimarantaa, 
joista 225 sijaitsi sisämaan vesis-
töjen äärellä ja 76 rannikolla..

thl
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Minna Lyhty

ristikkoratkaisu 6-7/2019
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R O Y T S D L N R A

Kesäkuun ristikkokisan voitti 
Tuija Alavudelta.

Lämpimät onnittelut!

Kuulumiset
Lähetä kutsut ja kuulumiset 20.8. 
mennessä osoitteeseen
super-lehti@superliitto.fi 

Kuvan koko vähintään 300 kt. Toimi-
tuksella on oikeus muokata tekstiä ja 
kuvia sekä valita julkaisuajankohta. 

SuPer-lehden Facebook-sivuista 
tykänneiden kesken arvottujen 
juomapullojen voittajat kesäkuussa 
olivat Teija Kurikasta, Hanna Nokialta 
ja Anu Torniosta. Onnittelut! 

SuPerin 70-vuotispäivien kunniaksi Huittisten SuPerin eläkeläiset kutsuttiin tapaa-
maan toisiaan Kahvila Piparminttuun. Tarjolla oli pientä suolaista ja täytekakku kah-
veineen. Paikalle tuli kymmenen 70 vuotta täyttänyttä. 

elina harju

Jo perinteeksi muodostunutta Varsinais-
Suomen alueen ammattiosastojen yh-
teistä edunvalvontakoulutuspäivää vie-
tettiin 29.5. Piknik-risteilyn, Turku-
Ahvenanmaa-Turku, merkeissä. Mukana 
oli kaikkiaan 74 aktiivia. Päivän aiheina 
olivat työn vaativuuden arviointi ja työ-
aikamuodot. Monista muistakin edun-
valvonnan asioista vaihdettiin ajatuk-
sia. Mukanamme seilasi SuPerin lakimies 
Riitta Saarikoski. Kiitos kaikille mukana 
olleille ja ensi vuonna sitten taas!

jaana dalèn

Koulutuspäivä merellä

Raahen seudun ao 214 40-vuotis-
synttärit 15.8. klo 18 alkaen Ruis-
kuhuoneella. Ilmoittautumiset 11.8. 
mennessä kotisivujen kautta tai puh. 
040 1950 224.



74  SUPER 8/2019 

Nukkumatin työväline
kunta sai myös oman osansa haihtuvas-
ta kaasusta. Nykyään hengitettävänä nu-
kutusaineena toimii miellyttävän hajui-
nen sevofluraani, jota annostellaan tar-
kasti kalibroidulla höyrystimellä poti-
laan iän ja kliinisen tilan mukaan..

HOITOVÄLINEITÄ ENNEN JA NYT
Henriikka Hakkala

Eetteriä alettiin käyttää yleisanestesi-
an aikaansaamiseksi 1840-luvun loppu-
puolella. Se on huoneenlämmössä nes-
temäistä ja helposti haihtuvaa. Eette-
rin hengittäminen oli potilaista ikävää 
ja toimenpidettä tehnyt hoitohenkilö-

vanhat esineet ovat turun terveydenhuoltomuseon 
kokoelmista. modernit esineet on kuvattu turun 

yliopistollisessa keskussairaalassa.



superin ammattiosastojen puheenjohtajat eri puolilta maata kommentoivat lehden aiheita.

oriveden seudun 
ammattiosastoP.S.

KIIRE NÄKYY ORIVEDELLÄ
iire näkyy Oriveden työpai-
koilla, kun sijaisia ei saada.

– Hoitajat alkavat olla aika 
väsyneitä, Oriveden seudun ammat-
tiosaston puheenjohtaja Katja He-
lander kertoo.

Oriveden yli 180-jäsenisen am-
mattiosaston väestä pääosa on Tam-
pereen kaupungin palveluksessa. 
Tämä on aiheuttanut pientä syrjään 
jäämisen tunnetta. Pääluottamus-
miehen ja työsuojelun voimin asiaan 
on puututtu.

– Täällä Orivedellä olemme ol-
leet vähän erillään, vaikka mekin 
olemme Tampereen kaupungilla 
töissä. Toimintamallit eivät meillä 
ole olleet ihan samat kuin kaupun-
kiseudulla.

Mutta hyvääkin kuuluu: viisi vuotta ammattiosastonsa puheenjohtajana 
toiminut Helander on tyytyväinen siihen, että Orivedellä ollaan koko ajan 
valmiimpia edunvalvontarintamalla.

– Tietotaitoa on tullut lisää. Yhteistyö pääluottamusmiehen kanssa toimii, 
samoin muiden Pirkanmaan ammattiosastojen kanssa. SuPer-aktiivien tapaa-
misissa saa varmuutta asioiden hoitoon. Suosittelen!

Tehostetun palveluasumisen yksikössä kolmivuorotyötä tekevä Helander 
kiittää ammattiosastonsa väkeä yhteiseen hiileen puhaltamisesta, jotta asiat 
sujuisivat. Myös oma työpaikka saa kiitosta.

– En voisi kuvitella olevani muussa työssä. Asukkaat ja työtiimi sen tekevät.
Helander lähettää päättäjille terveiset:
– Saa tulla kokeilemaan, mitä hoitotyö on nykypäivänä. Tuntuu etteivät he 

tiedä. Eivätkä aina tiedä esimiehetkään.
– Superilaisille kollegoille terkkuja, että olemme mahtava porukka, kun 

vain muistamme olla rohkeita, otamme asioita esille ja teemme työtä täydel-
lä sydämellä..

jukka järvelä

Mistä aiheesta haluaisit jutun  
SuPer-lehteen?  s. 2

Usein ajatuksissani toivomani juttu 
ilmestyy heti seuraavassa lehdessä. Näin 
on käynyt!

Mitä odotat maamme uudelta  
hallitukselta?  s. 8

Pikkaisen maalaisjärkeä ja kykyä 
kuunnella niitä, jotka hoitoasioista tie-
tävät. Työntekijöiltä ja liitoilta saa apu-
ja ratkaisuihin.

Mitä uutta haluaisit tuoda  
vanhustenhoitoon?  s. 18

Lisää aikaa pysähtyä vanhuksen ää-
reen.

Minkä neuvon antaisit kaikille  
hoitoalan esimiehille?  s. 24

Ilman hyvää johtoa tämä homma 
kaatuu. Pitää tuntea työntekijöiden ja 
hoidettavien tilanne kentällä ja tehdä 
sen pohjalta selkeitä ratkaisuja.

Nukutko riittävästi?  s. 29
Nukun. Nukkuisin vaikka koko 

ajan, sillä se ei paljon vaadi, että nu-
kahdan.

Mllainen on hyvä hoitaja? 
 s. 46

Rohkea. Kunnioittaa ihmistä.

Jos ei olisi rahasta kiinni,  
minkälaisen tapahtuman  
järjestäisit ammattiosastosi  
jäsenille?  s. 48

Antaisin kaikille viikon ylimääräis-
tä lomaa! Ja jos tapahtuma pitäisi jär-
jestää, miettisimme yhdessä ja valitsi-
simme sellaisen, mihin eniten on ha-
lukkuutta.

Haluatko viettää viimeiset hetkesi 
kotona vai laitoksessa?  s. 62 

Ehdottomasti kotona. Toimin it-

K
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se omaishoitajana mieheni mummol-
le. Kotona asuminen on luonnollinen 
vaihtoehto.

Katja Helander pitää työstään 
ja työpaikastaan.
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