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Jaksa vielä vähän. 
Kohta saamme jälleen koskettaa toisiamme.

Sitä odotellessa iho voi 
kaivata vähän  
ekstrahuolenpitoa ja  
kosteutusta.

www.helosan.se/fi

Suojaa ihoasi läpi elämän!
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V
almistuvien opiskelijoi-
den hymy tuo jälleen ke-
sän tunnun. Työpaikoil-
le on tulossa tai tullut jo 
muutama tuhat uutta, 
koulutettua hoitotyön 

osaajaa. He voivat todellakin olla ylpei-
tä ammatistaan! Jokaiselle nyt valmistu-
valle löytyy töitä monipuoliselta ja kiin-
nostavalta alalta. Ja jokaiselle on omin 
tehtävä, joka ei välttämättä paljastu he-
ti ensimmäisessä pestissä.  Lähihoitajan 
koulutus antaa monenlaisia mahdolli-
suuksia liikkua alan sisällä, joten nyt 
tehdyt valinnat eivät sulje mitään pois 
myöhemmältä työuralta. 

Samaan aikaan on työpaikoille tullut 
kesäsijaisia – ainakin toivottavasti. Hoi-
tajapulasta puhutaan yhä enemmän. Ja 
totta on, että keikkalaisia ja muita si-
jaisia ei ole joka paikkaan riittävästi. 
Työnantajien soisi miettivän vetovoi-
matekijöitä, jotka sijaisia houkuttelisi-
vat nyt, kun valinnanvaraa on. Joka pai-
kassa ei ole pulaa hakijoista.

Moni lähihoitaja väsyy työkuormi-
tukseen ja lähtee kokonaan muihin töi-
hin. Työvoimapulaan etsitään keino-
ja muun muassa kaukomaiden hoita-
jatuonnista. Samaan aikaan meillä on 
kymmeniä tuhansia koulutettuja am-
mattihenkilöitä töissä muilla aloilla. 
Työn kuormittavuuteen voidaan vai-
kuttaa monilla käytännön asioilla työ-
paikoilla, joten sitäkään ei tarvitse pitää 
luonnonlakina. 

Liikettä on silti onneksi myös toi-
seen suuntaan. Koronan myötä on pa-
lannut alalle heitä, joiden työt ovat vä-
hentyneet muilla aloilla. Jotkut ovat 
palanneet hoitajan töihin alan merki-
tyksellisyyden vuoksi, heille korona on 
korostanut sosiaali- ja terveydenhoidon 
tärkeyttä. 

Nyt valmistuvat nuoret ovat joutu-
neet opiskelemaan täysin poikkeuksel-
lisissa olosuhteissa yli vuoden ajan, ei-
kä kukaan varmasti kadehdi heidän ase-
maansa. Toivotetaan heidät tervetul-
leiksi työpaikoille hyvän perehdytyk-
sen ja reilun kohtelun kera.

Onnea kaikille valmistuneille! 

Päivi Jokimäki

Valmistuvan työura 
alkaa koronakesästä

R
O

B
E

R
T

 O
T

T
O

S
S

O
N



6  SUPER 6/2021 

PINNALLA

Tuhannet lähihoitajat  
juhlivat valmistumista 

poikkeusoloissa.

Suomen Diakoniaopiston kasvatit Reelika Uibo, Merlin Tamm 
ja Sara Kinnunen saivat opintonsa päätökseen toukokuussa.

Kesällä he aikovat tehdä alan töitä useammassakin 
eri paikassa. 
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Hoitotyön arvostuksen pitää  
näkyä myös palkassa, muistuttaa  

SuPer kuntavaalien alla

Kesäkuun kuntavaaleissa valitaan edustajat kuntien  
ylintä päätösvaltaa käyttäviin valtuustoihin. SuPerille  

ehdokkuudestaan on ilmoittanut 136 jäsentä.

J
os sote-uudistus toteutuu 
suunnitellusti, sosiaali- ja 
terveyspalvelut sekä pelas-
tustoimi eli iso osa kuntien 
nykyisistä tehtävistä poistuu 
kuntien vastuulta tulevan val-

tuustokauden aikana.
Jäljelle jää silti monia merkittäviä 

tehtäviä, kuten varhaiskasvatuksen ja 
koulutuksen, kulttuuri- ja nuorisotoi-
minnan järjestäminen sekä kaupunki-
suunnitteluun, maankäyttöön ja ympä-
ristöön liittyvät tehtävät. Sote-uudis-
tuksen myötä vaihtuu monien lähihoi-
tajien työantaja, mutta paljon hoitajia 
myös jää kuntien palkkalistoille, ja hei-
dän työllään on suuri merkitys kaikkien 
kuntalaisten hyvinvoinnille.

KORONAN UHASTA KORVAUS
SuPer on kuntavaaliteeseillään nosta-
nut esiin lähihoitajien työstä seikkoja, 
joihin kuntapäättäjillä on mahdollisuus 
vaikuttaa. 

Teesit muistuttavat, että riittävä mää-
rä koulutettuja lähihoitajia on edellytys 

sosiaali-, terveys- ja varhaiskasvatus-
palveluiden hyvälle laadulle. Varhais-
kasvatuksessa voidaan ehkäistä syrjäy-
tymistä, ja vanhuksilla on oikeus hyvään 
hoitoon, osaaviin hoitajiin sekä riittä-
vään ravintoon ja ulkoiluun.

SuPer vaatii myös, että sote- ja vaka- 
alojen arvostuksen tulee näkyä myös 
palkkauksessa ja että koronauhkan al-
la työskenteleville ammattilaisille tulee 
maksaa erillinen korvaus.

PALJON SUPERILAISIA EHDOKKAANA
SuPerin jäsenet ovat asettuneet aktii-
visesti ehdolle kuntavaaleissa. Liiton 
tiedossa on 136 ehdokasta useista eri 
puolueista ja eri puolilta Suomea Hel-
singistä Inariin asti. Oman alueen supe-
rilaisia ehdokkaita voi tiedustella omas-
ta ammattiosastosta.

Vaaleissa valitaan edustajat kun-
nanvaltuustoihin, jotka päättävät kun-
nan toiminnasta ja taloudesta. SuPe-
rin kuntavaaliteesit löytyvät kokonai-
suudessaan verkkosivuilta osoittees-
ta superliitto.fi..

3x
metsäterapia

Kaunis ruokakirja tarjoaa helppoja ja hyvää 
tekeviä ohjeita metsäretkille ja kesäkeitti-
öihin. Kotimaisia villivihanneksia käytetään 
kekseliäästi värejä pursuavissa annoksissa. 
Ruokareseptien lisäksi lukijaa hemmotellaan 
luonnonläheisillä hyvinvointivinkeillä. Kaik-
ki ruoat ovat gluteenittomia ja vegaanisia.

Kiitos hyvää kesää – Helppoa ruokaa  
aurinkoiseen elämään. Virpi Mikkonen. 
Otava. 2021

Metsäemo on varhaiskasvattaja ja luonto-
harrastaja Noora Uusi-Kakkurin ylläpitämä 
retkeilysivusto, joka tarjoaa ihania ideoita 
varsinkin lasten kanssa luonnossa liikkuvil-
le. Jokaisella, isoilla ja pienillä, on oma ta-
pansa nauttia metsästä. Reppuun pakataan 
seikkailumieltä ja matka voi alkaa jo omal-
ta takapihalta.

www.metsaemo.fi

Mikäs lintu tuolla laulaa? Älypuhelinsovellus 
auttaa aloittelevaa lintuharrastajaa. Helppo-
käyttöinen, ja yllättävän koukuttava, sovellus 
nauhoittaa linnunlaulun, tunnistaa sen ja tar-
joaa lisätietoja lajista. Tällä hetkellä mukana 
on lähes 1 000 lintulajia. Ilmainen.

BirdNET. Ladattavana Android ja 
iOS-laitteille sovelluskaupoista.

teksti saija kivimäki kuva mostphotos 
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Aiheuttaako vuorotyö sinulle unihäiriöitä?

76% 24%

vastaa kesäkuun kysymykseen osoitteessa www.superlehti.fi 
kohdassa kuulumiset ja kisat. kaikkien 23.6. mennessä vastan-
neiden kesken arvotaan superin kätevä ja trendikäs heijastava 
vyölaukku. toukokuussa arvotun superin hamam-pyyhkeen 
voitti heidi helsingistä.

• Iltavuorosta aamuvuoroon mennessä unet 
jäävät muutamiin tunteihin. Joskus on 
turvauduttava nukahtamislääkkeisiin.

• En pysty tekemään enää yövuoroja, koska 
unirytmi häiriintyy jo yhdestä yövuorosta.  
En saanut ollenkaan unta. Sairausloman  
jälkeen siirryin kaksivuorotyöhön.

• Valvomisten jälkeen vaikeaa päästä 
normirytmiin takaisin ja koko ajan väsyttää.

• Lakimuutoksen jälkeen uni on häiriintynyt 
paljon. Nykyään on pitkiä aamuvuoroputkia. 
Ilta- ja yövuoroihin mennessä rytmi ei käänny.

• Ennen aamuvuoroa en saa nukuttua. 
Työterveydessä minulle suositeltiin, että tekisin 
enemmän öitä, koska ne sopivat omaan uni-
valverytmiin paremmin. Asia on esimiehen 
käsissä. Jos et kuulu suosikkeihin, lääkärin 
suosituksia ei huomioida.

• Työvuoron jälkeen vähän syömistä ja Areenasta 
sarja pyörimään. Hyvä asento. Ei muuta tarvita.

• Ei enää, kun saan tehdä pelkkiä yövuoroja.

• Olen onneksi hyväuninen ja pystyn nukkumaan 
vuorokauden ajasta riippumatta. Orientoidun 
työvuorolistaan ja elän vuorojen mukaisesti. 
Vapaalla voin valvoa pitkään ja nukkua pitkään.

• Makkari pimeänä nukkuu milloin vain, vaikka 
päivällä yövuorojen jälkeen.

• Vuorotyö helpottaa omaa unirytmiä, vaikka se 
kummalta kuulostaakin.

• Yövuorot sopii oikein hyvin, sillä olen hyvä 
nukkumaan päivällä ja valvominen on helppoa. 
Ilta- ja aamuvuoron välillä nukkuminen jää 
pakostakin liian vähäiseksi, mutta pärjään 
senkin kanssa.

kuukauden kysymys

Kyllä Ei

Vuorotyö sopii minulle oikein hyvin.  
En voisi ajatella klo 7–15 työtä  
maanantaista perjantaihin.

Maarit Sulopuisto
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304

76 845

Kysy kesäduunista ilmaiseksi
Maksuton Kesäduunari-info auttaa kaikkia kesätyöntekijöitä 
työhön liittyvissä ongelmissa. Palveluun voi ottaa yhteyttä pu-
helimitse ja WhatsAppissa numerossa 040 747 1571 ja verkko- 
sivuilla kesaduunari.fi.

Verkkosivuilta löytyy kesäduunarin muistilista sekä muuta 
hyödyllistä tietoa esimerkiksi työehtosopimuksista. Palveluun 
voi ottaa yhteyttä jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista, 
jos sopimuksessa jokin asia mietityttää.

Kesäduunari-infon tarjoavat ammattiliittoja edustavat kes-
kusjärjestöt SAK, Akava ja STTK. Info on avoinna elokuun 
loppuun saakka.

1,0

robertin pilapiirros

Vammaispalveluiden  
henkilöstöpula syvenee
Korona-aika on pahentanut vammaisalan henkilöstöpulaa, 
ilmenee Kehitysvammaliiton kyselystä. Lähes 80 prosenttia 
vastaajista kertoi, että sijaisia on ollut vaikea saada, mikä on 
johtanut esimerkiksi siihen, että työvuoroja on tehty vajaal-
la henkilöstömäärällä. Kyselyyn vastasi sata kehitysvamma- 
palveluiden johtajaa tai esimiestä eri puolilta maata.

Uhkaaviin tilanteisiin  
ei puututa
Noin puolet sote-alan työpaikalla sattuneista uhkatilanteis-
ta ei kirjausten perusteella johda toimenpiteisiin työpaikal-
la, osoittaa Turun yliopistossa tarkastettu väitöstutkimus. 
Johanna M. Pulkkisen tutkimuksen mukaan työntekijöi-
den ja esimiesten kokemukset väkivallan uhan hallinnasta 
vaihtelevat suuresti. 

kuukauden numerot

Suomessa oli maaliskuun 
loppuun mennessä

koronaviruksen  
aiheuttamaa ammatti-

tautitapausta

koronavirukseen sairastunutta

ja

lähde: tvk.fi ja thl.fi
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Työskenteletkö yksityissektorilla?

NÄMÄ YLLÄTTÄVÄT ASIAT VOIVAT 
VAIKUTTAA VUOSILOMAN PITUUTEEN

Kertyykö vuosilomaa pitkältä sairauslomalta tai palkattomalta vapaalta? SuPerin  
lakimies Sini Siikström kertoo, mitkä asiat voivat vaikuttaa vuosiloman pituuteen silloin,  

kun noudatetaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta eli SOSTES:ia. 

Vaikuttaako sairausloma vuosiloman 
pituuteen?

Tietyissä tapauksissa kyllä. Joillekin 
työntekijöille tulee yllätyksenä, että pit-
kien sairauslomien aikana vuosiloman 
kertyminen voi lakata. Lomaa kertyy 
normaalisti, jos sairausloma kestää al-
le 75 työpäivää lomanmääräytymisvuo-
den aikana eli 1.4. ja 31.3. välillä. Vuo-
silomaa ei kuitenkaan kerry enää sen 
jälkeen, kun työkyvyttömyys on jat-
kunut yli 75 työpäivää. Lomaa kertyy 
enintään 75 työpäivältä samaa sairautta 
tai tapaturmaa kohden, vaikka loman-
määräytymisvuosi vaihtuisi kesken sai-
rausloman.

On kuitenkin hyvä muistaa, et-
tä työntekijä, joka on ollut pitkään 
pois töistä työkyvyttömyyden vuoksi, 
on oikeutettu lisävapaapäiviin. Ehto-
na on, ettei hän ole täyden lomanmää-
räytymisvuoden aikana ansainnut vä-
hintään 24 lomapäivää. Lisävapaapäi-
vät takaavat työntekijälle oikeuden vä-
hintään 4 viikon vapaaseen. Oikeutta 
lisävapaapäiviin ei ole, jos poissaolo on 
jatkunut yhdenjaksoisesti yli 12 kuu-
kautta.

Kannattaa myös muistaa, että loma 
ei siirry automaattisesti, jos työnteki-
jä sairastuu vuosiloman alkaessa tai lo-

man aikana. Loma kuluu normaalisti, 
jos työntekijä ei viipymättä pyydä lo-
man siirtoa. Tämä kannattaa aina teh-
dä kirjallisesti.

Miten opintovapaa, äitiysvapaa ja 
vanhempainvapaa vaikuttavat vuosi- 
loman kertymiseen?

Opintovapaalla, äitiys- ja vanhem-
painvapaalla vuosilomaa kertyy vain tie-
tyltä ajalta. Opintovapaan ajalta vuosi- 
lomaa kertyy enintään 30 työpäivältä 
lomanmääräytymisvuoden aikana. Eh-
tona on lisäksi se, että työntekijä palaa 
työhön välittömästi opintovapaan jäl-
keen. Äitiys- ja vanhempainvapaalta lo-
maa kertyy enintään 156 päivältä yhtä 
synnytyskertaa kohden.

Kertyykö lomaa palkattomalta va-
paalta?

Palkattoman vapaan ajalta lomaa ei 
kerry, ellei siitä sovita erikseen työnan-
tajan kanssa. Palkaton vapaa kannat-
taisikin pyrkiä ajoittamaan siten, että 
se vaikuttaa loman kertymiseen mah-
dollisimman vähän. Käytännössä esi-
merkiksi kolmen viikon palkaton va-
paa kannattaisi pyytää kahden kalen-
terikuukauden väliin niin, että kum-
maltakin kuukaudelta ehtisi täyttyä lo-

man ansaintaan vaadittavat työpäivät 
tai -tunnit tai työssäolon veroiset päi-
vät tai tunnit. Työnantaja toki päättää, 
myöntääkö se palkatonta vapaata työn-
tekijän toivomalla tavalla.

Mitä ovat lisälomapäivät, joita yksi-
tyisen sosiaalipalvelualan työehtoso-
pimukseen (SOSTES) piiriin kuulu-
va työntekijä voi saada?

Työntekijä, johon noudatetaan 
SOSTES:iä, voi saada vuosittain kol-
me ylimääräistä vuosilomapäivää. Eh-
tona on, että hän on työskennellyt ny-
kyisellä työnantajallaan yhtäjaksoises-
ti vähintään kolme vuotta tai hänellä 
on yhteensä vähintään 10 vuotta pal-
veluslisään oikeuttavaa palvelusaikaa. 
Kolmea vuotta laskettaessa ehto täyt-
tyy myös, jos työntekijällä on usei-
ta peräkkäisiä tai vain lyhyin keskey-
tyksin jatkuneita määräaikaisia työ-
suhteita.

Työnantajan pitäisi huomioida nä-
mä lisälomapäivät automaattisesti. 
Kannattaa kuitenkin olla tarkkana ja 
tarkistaa oma vuosilomaoikeus. Toisi-
naan sattuu virheitä eikä työnantaja ole 
lisälomapäiviä huomioinut. Jos lisälo-
mapäiviä on jäänyt aiemmilta vuosil-
ta saamatta, voi niitä vaatia jälkikäteen. 

teksti sonja kähkönen kuva mostphotos
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PUHEENJOHTAJALTA
Silja Paavola

ONNEA UUDET LÄHIHOITAJAT 
JA TERVETULOA JOUKKOON

K esä on siitä metkaa aikaa, et-
tä kaikkea uutta ja kivaa on 
tulossa. Jo töissä oleville on 
luvassa jossakin vaiheessa ke-
säloma. Lomien takia tarvi-
taan myös paljon uusia työn-

tekijöitä: vastavalmistuneita tai opiske-
lijoita. Työpaikoille tulee uusia työka-
vereita. Toivotetaan heidät tervetulleek-
si töihin ja myös meidän superilaisten 
joukkoon. 

Uudelle työkaverille perehdytys 
on kaiken A ja O. Otetaan, tai pa-
remminkin vaaditaan, siihen aikaa. 
Uudelle työntekijälle on tärkeää tie-
tää, miten toimia työpaikalla tai 
missä mitkäkin tavarat ovat. Hyvä 
perehdytys säästää aikaa. 

Uudet työkaverit ovat usein iha-
nan raikas tuulahdus työpaikoille. 
Heillä on aina jotakin uutta tietoa, ja 
he tuovat aina uudenlaista perspek-
tiiviä meille jo työssä oleville. Uu-
si työntekijä kyseenalaistaa asioita 
harvoin perehdytyksen aikana, mut-
ta jos ja kun on koko kesän töissä, 
joku saattaa huomata muutostarpei-
ta ja mieleen voi tulla uusia ajatuk-
sia. Kaikkea ei voida toteuttaa, mut-
ta ei tyrmätä, vaan yhdistetään tieto-

ja ja taitoja, jolloin saadaan parasta. 
Uudelle työntekijälle on tärkeää tun-
tea olevansa arvokas, tarpeellinen ja 
haluttu. Kuinka paljon enemmän ja 
paremmin silloin haluaakaan hom-
mia tehdä, oppia uutta ja jakaa uut-
ta tietoa!

Muutokset ovat 
usein hyvä asia ja tar-
peellisia, mutta ru-
tiineja ei pidä aliar-
vioida. Luojan kiitos 
meille syntyy työssä 
rutiineja. Olisimme 
hukassa, jos joka päi-
vä pitäisi miettiä, mi-
ten tämänkin tekisi juohevasti. Ei 
rutiineissa mitään pahaa ole, kunhan 
myös luovuudelle annetaan tilaa.

Tietojen ja taitojen yhdistäminen 
ei tapahdu hetkessä. Kun on teh-
nyt töitä vuosia, kaikki tulee niin 
selkärangasta, ettei aina muista mi-
ten paljon oppimista se onkaan vaa-
tinut. Kokonaisvaltaisen hoitotyön 
oppiminen on pitkä tie: teoria, käy-
täntö, muuttuvat tieteet ja tavat. Tä-
mä työ muuttuu tiedon ja kulttuu-
rin muuttuessa. Se, minkä opimme 
vuosia sitten koulussa, on ollut hyvä 

UUDELLE 
TYÖNTEKIJÄLLE ON 
TÄRKEÄÄ TUNTEA 

OLEVANSA ARVOKAS, 
TARPEELLINEN JA 

HALUTTU.

perusta ammattiin. Ammatti-identi-
teetti syntyy pitkällä aikavälillä. Kun 
itse valmistuin vuosia sitten apuhoi-
tajaksi, meille opetettiin, että val-
mistuttuasi olet noviisi. Työmme on 
niin vaativaa, että juuri valmistunut 

on saanut vasta alku- 
eväät ammattiin.  

Sote-, vaka- ja sivi-
tysalan työt ovat lais-
sa, asetuksissa ja mo-
nissa muissakin koh-
din määrättyjä, olim-
mepa töissä missä ta-
hansa. Tapa, jolla työ-
tä teemme, tekee siitä 

ihmisläheisen ja arvokkaan. Am-
mattitaitomme on työmme perusta, 
mutta vuorovaikutustaitomme on 
se kruunun jalokivi, joka tekee työs-
tämme arvokasta hoidettavallemme, 
oli hän minkä ikäinen tahansa. 

Ihanaa kesää ja työn imua teille 
uusille!
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teksti saija kivimäki kuva anna autio

”VANKILAAN PÄÄTYVÄ NAINEN  
EI OLE MIKÄÄN HIRVIÖ”

Kaisa  
Tammi-Moilanen 
• Vanajan vankilan ja Hämeen 
yhdyskuntaseuraamustoimiston 
johtaja

• Rikosseuraamuslaitoksen  
naiserityisen työn asiantuntija

• Tehnyt uraauurtavaa työtä  
naisvankien aseman paranta- 
miseksi.

Rikollisessa maailmassa naisella ei ole mitään arvoa. Sukupuolten  
valtarakenteen murtamiseksi naiset tarvitsevat turvallisen paikan  
toipua, sanoo Vanajan vankilan johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

1 Mistä syistä naiset päätyvät 
vankilaan?

Yleisin syy vankilaan päätymi-
seen on väkivalta, ja naisilla se on 

yleisempi syy kuin miehillä. Väkivalta-
tuomiot ovat suhteellisen pitkiä, mis-
tä myös kertyy enemmän vankilapäi-
viä. Toinen yleinen syy ovat huumaus-
ainerikokset.

2 Mitkä ovat yleisimmät nais-
vankeihin liittyvät väärinkäsi-
tykset?

Yleistä mielikuvaa ohjaa se, 
mistä lehdet kirjoittavat eli todella 
poikkeavista rikoksista. Ihmisten mie-
lissä ovat otsikoissa olleet nimikkota-
paukset, rikoshistorian erikoisuudet. 
Monilla ammattilaisillakin on vahvana 
ajatus siitä, että naisen täytyy olla hir-
viö tehdäkseen rikoksia. Ajatellaan, et-
tä se on heidän ominaisuutensa, eikä 
nähdä rikollisten tekojen taustalla vai-
kuttavia syitä. 

3 Millaisia ovat vankilassa ole-
vien naisten päihdeongelmat?

Päihdeongelmat ovat samo-
ja kuin muualla yhteiskunnassa. 

Jätevesitutkimukset ovat osoittaneet, 
että Subutexin ja amfetamiinin käyttö 
on yleistä, ja näin on myös vankilas-
sa olevien keskuudessa, toki vankila- 
aikana päihteidenkäyttö yleensä vä-
henee tai katkeaa. Naisten ja mies-
ten päihteidenkäytössä en näe juuri-

kaan eroa. Naisten tarinoissa korostuu 
hieman lääkkeiden väärinkäyttö, mikä 
ehkä kertoo, miten naisten ahdistus-
ta yritetään parantaa lääkkeillä. Jos alla 
on alkoholilla alkanut päihdeongelma, 
lääkkeiden lisääminen siihen vie no-
peasti pahempiin ongelmiin. 

4 Millaista on olla äiti ja vanki?
Se, että äiti syyllistyy vakavaan 

rikokseen ja päätyy vankilaan, 
koskettaa lapsia aina, vaikka he 

olisivat kuinka varhain sijoitettuja ja 
turvallisessa ympäristössä kasvamas-
sa. Lähes 70 prosentilla naisvangeis-
ta on alaikäisiä lapsia, ja vanhemman 
vankeus koskettaa vuosittain tuhansia 
lapsia. Äitiys motivoi monia muutok-
seen, mutta toipumista ei saa ladata 
lapsen harteille. Perhetyö kuuluu vanki-
lan velvollisuuksiin ja se on myös toisen 
polven auttamista, kun tiedetään, että 
päihdeongelmat ja huono-osaisuus pe-
riytyvät helposti. Äidin ja lasten koh-
taamiset vankeusaikana ovat tärkeitä, 
vaikka niistä ei alkaisikaan mikään pul-
lantuoksuinen vanhemmuus.

YTIMESSÄ
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5 Miksi naiset ja miehet tulisi si-
joittaa omiin vankiloihinsa?

Erillisiä nais- ja miesvankiloi-
ta vastustetaan usein vetoamalla 

siihen, että olemme tasa-arvoinen yh-
teiskunta. Vankilassa olevia naisia ta-
sa-arvo ei yleensä ole koskettanut mi-
tenkään. Alamaailmassa ja huumei-
den käyttäjien maailmassa naisella on 
usein vain seksiarvo, ja he oppivat tä-
män nopeasti. Naiset tarvitsevat turval-
lisen toipumispaikan ja mahdollisuuden 
opetella, mikä on normaalia käytöstä. 
Meillä on naisia, jotka eivät tiedä, et-
tä tuuppiminen ja töniminen on väki-
valtaa, tai että ei ole oikein, että mies 
tarkkailee naisen puhelimenkäyttöä. 
Samoista syistä naiset tarvitsevat tur-
vapaikkoja myös vankilan ulkopuolella, 
esimerkiksi päihdepalveluissa.

6 Mitä erityisiä palveluita naiset 
tarvitsevat vankilassa?

Vankilan velvollisuus ei ole 
vain panna täytäntöön ran-

gaistuksia vaan sen on myös pyrittä-
vä vaikuttamaan vankien elämänhallin-

taan, että he voisivat paremmin pärjä-
tä päihteettömänä ja poissa rikoksista. 
Naisia täytyy kohdella kunnioittavas-
ti, jotta saataisiin palautettua edes osa 
heidän itsearvostaan. Naisilla on paljon 
terveydenhuollon tarpeita, he tarvitse-
vat neuvontaa ja ohjausta erityisesti li-
sääntymisterveydestä. 

7 Millaista terapiaa naiset tar-
vitsevat?

Usein ajatellaan, että tera-
pia on kaiken a ja o, mutta olen 

vuosi vuodelta tullut vakuuttuneem-
maksi, että kun taakkaa on tarpeeksi, 
puhuminen ei yksin auta. Joskus se, et-
tä löydetään elämään jotain uutta hy-
vää ja saadaan onnistumisen kokemuk-
sia, voi olla tärkeämpää kuin mennei-
den ruotiminen. Hyvä esimerkki tästä 
ovat erilaiset vankien kanssa toteutetut 
taideprojektit. Tässä porukassa uskon 
toimintaan ja toiminnan kautta toipu-
miseen. Osalla vangeista on lisäksi niin 
puutteellinen kielitaito tai heiltä puut-
tuvat sopivat käsitteet, ettei terapia- 
puhe ole edes mahdollista.

8 Parantaako vankila naiset?
Meillä kaikilla on kokemuksia 

elämän pohjakosketuksista, jolloin 
on vain kaksi suuntaa, luovuttaa 

tai etsiä jotain uutta, ja vankilassa osal-
le naisista näin tapahtuukin. Suurin osa 
naisvangeista on ensikertaisia eli eivät 
tule toista kertaa. Vankila antaa mah-
dollisuuden muutokseen, mutta kukaan 
ei parannu, jos ei itse halua. Pidän sitä 
tavoiteltavana, mutta helppoa se ei ole.

9 Miten paluuta vapauteen tuli-
si tukea?

Reilu yhteiskunta antaa ihmisel-
le uuden mahdollisuuden. Tässä 

työssä näen valitettavan usein, että van-
han yli ei pääse millään, rikoksentekijöi-
tä ei haluta naapuriin asumaan tai omaan 
yksikköön hoitoon. Ihminen tarvitsee 
turvallisen paikan asua, hoitokontaktin, 
joka auttaa tarvittaessa, jotain mielekäs-
tä tekemistä ja jonkin tavan olla osa yh-
teiskuntaa. Naisille syntyy vankilassa to-
si usein tarve auttaa toista, tai ainakin he 
haaveilevat siitä. Olisi hienoa, jos sellai-
selle toiminnalle olisi mahdollisuuksia.
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Ammattitaidon SM-kisoihin valmistaudutaan huolella

LÄHIHOITAJALAJIN FINALISTIEN 
OSAAMINEN ON HUIPPUA

Kahdeksan Suomen taitavinta lähihoitajaopiskelijaa mittelivät Suomen  
mestaruudesta Taitaja2021-kisoissa 18.–20. toukokuuta. Tehtävät laaditaan  

riittävän vaikeiksi, jotta kilpailijoiden erot osaamisessa tulisivat esiin.

H yvä kun nyt tuli se taksi, kun 
minä olen täällä koko päivän 
oottanut, harmaahiuksinen 
vanhusta esittävä näyttelijä 
huokailee, kun kuulee oven 
käyvän.

Tällaiseen tilanteeseen saapuu Tai-
taja2021-kilpailun lähihoitajalajin fi-
nalisti kotihoidon tehtävässä. Finalis-
ti Erika Ukkonen esittelee itsensä ko-
tihoidon hoitajaksi, mutta muistisairas 
ei ole paikkaan orientoitunut. Ukko-
nen kysyy, missä he ovat tällä hetkellä.

– Taksiasemalla tässä istun. Kauan 
oon oottanut, eikä tuu taksia.

– Kyllä tämä taitaa ihan sinun ko-
ti olla.

– Ei ole, ihan outo paikka. Kotia pi-
täisi päästä. 

Finalistin pitää auttaa asiakasta aamu-
toimissa, antaa lääkkeet ja käyttää muis-
tia tukevia menetelmiä. Käytettävissä on 
valokuva-albumi, muistipeli ja sanaris-
tikko. Tuomarit arvioivat, miten työt su-

juvat ja onnistuuko vuorovaikutus. Mut-
ta miten hommat edistyvät, kun muisti-
sairas uskoo olevansa taksiasemalla?

– Minusta tilanne oli hirveä. Näyt-
telijä osasi eläytyä niin hyvin muisti-
sairaan rooliin. Asiat eivät meinanneet 
edetä. Käynnin tavoitteena oli muistin 
kuntouttaminen, mutta sekin oli jo on-
gelmallista, miten saada asiakas siirty-
mään sängystä keittiön pöydän ääreen. 
Hän ei tiennyt, kuka olen ja mitä pitää 
tehdä. Myös mielialat vaihtelivat. Vaik-
ka koin tilanteen vaikeaksi, sain tehtä-
västä hyvät pisteet, pronssisijalle sijoit-
tunut Mari Tyykilä kuvaili. 

TODENTUNTUISIA TEHTÄVIÄ
Kotihoidon tehtävissä finalistit tapasi-
vat myös alaraajahalvaantuneen, lonk-
kaleikkauksesta kotiutuneen ja he-
miplegia-asiakkaan.  

– Alaraajahalvaantunut asiakas oli 
minulle haastavin. Potilaalla ei ollut mo-

tivaatiota jumppaamiseen. Hän ei usko-
nut sen auttavan, Aino Raunio sanoi.

Jo seitsemättä vuotta tuomarina toi-
mineen SuPerin opiskelija-asiamiehen, 
lähihoitaja Tanja Oksasen mukaan 
kotihoidon tehtävät olivat tänä vuon-
na entistä enemmän työelämälähtöisiä. 
Finalistit tekivät neljä puoli tuntia kes-
tävää kotikäyntiä, mikä vastaa todelli-
suutta hyvin. Aiempina vuosina koti-
käynnille saattoi olla aikaa jopa tunti. 

Taitaja2021-kisat erosivat korona-
pandemian vuoksi aiemmista kisois-
ta, sillä tilana ei ollut messuhalli eikä 
paikalla ollut satoja katsojia. Kilpailu-
lajit järjestettiin hajautetusti ammatil-
lisissa oppilaitoksissa 13 eri paikkakun-
nalla. Oulussa Suomen Diakoniaopis-
tossa järjestettyä lähihoitajalajia seura-
sivat vain tuomarit ja kilpailijoiden val-
mentajat. Tehtävät olivat kuitenkin yh-
tä haastavia kuin aiemmin. 

Kisapäivinä testattiin muun muassa 
lääkelaskutaitoja, anatomian ja fysio-

teksti minna lyhty
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Lähihoitaja Krista Jäsperi.



 SUPER 6/2021  15

Taitaja-kilpailun  
tulokset
1. Hilla Kotilainen, Gradia 

2. Krista Jäsperi, Gradia

3. Mari Tyykilä, WinNova 

4. Janna Ahonen,  
Kouvolan seudun ammattiopisto

5. Miina Taipale,  
Koulutuskeskus Salpaus

6. Julia Karlstedt,  
Yrkesakademin i Österbotten

7. Erika Ukkonen,  
Savon ammattiopisto

8. Aino Raunio,  
Koulutuskeskus Salpaus

Huippuosaajista seulottiin paras

N
yt tuntuu helpottuneel-
ta ja hyvältä. Oli raskas 
viikko. Stressasin hir-
veästi, Hilla Kotilainen 
kuvaili tuntojaan voiton 
jälkeen.

Kotilainen ei ollut pitänyt voittoa 
mahdottomana, sillä hän luotti omaan 
osaamiseensa ja oppilaitoksestaan 
saatuun valmennukseen. Myös lähi-
hoitajalajin hopeamitali meni Gradian 
opiskelijalle Krista Jäsperille.

 – Opetus on ollut erinomaista. 
Meitä valmentaneet kolme opetta-
jaa ovat antaneet hyviä vinkkejä. To-
ki tiesin, että vastassa ovat kovat kil-
pailijat, Kotilainen kertoi.

Kotilainen on pienestä lähtien haa-
veillut hoitoalasta. Ala on tullut tutuk-
si äidin sairaanhoitajan työn kautta, ja 
useampi tuttukin on lähihoitaja. 

–  Yläasteella kävin läpi erilaiset 
opintovaihtoehdot, mutta muut alat 
eivät kiinnostaneet. Nyt opiskeluai-
kana on vahvistunut, että olen omal-
la alalla. 

Kotilainen erikoistuu sairaanhoi-
toon ja huolenpitoon. Tarkoituksena 
on valmistua alle 2,5 vuodessa mar-

ras-joulukuussa. Tulevaisuuden suun-
nitelmiin kuuluu työ sairaalassa tai 
terveyskeskuksessa.

– Tykkään lähihoitajan työstä, kos-
ka se on vaihtelevaa, vaativaa ja so-
siaalista. Omalla tekemisellä on iso 
merkitys toisen elämässä ja pystyy 
vaikuttamaan hänen hyvinvointiinsa. 

Kultamitalisti ei ehtinyt pitkään juh-
lia voittoaan, sillä jo kisojen jälkeise-
nä viikonloppuna työt odottivat te-
hostetussa palveluasumisessa..

JYVÄSKYLÄINEN 18-VUOTIAS  
HILLA KOTILAINEN VEI VOITON

logian tuntemusta sekä apuvälineiden 
tunnistamista. Tehtäviä oli myös ter-
veys- ja sosiaalipalveluista, varhaiskas-
vatuksesta, työhyvinvoinnin tukemises-
ta, ravitsemuksesta, aseptiikasta ja saat-
tohoidosta. Lisäksi finalistit ohjasivat 
maahanmuuttajaryhmää.

VAATIVAA VALMISTAUTUMISTA
Tänä vuonna semifinaalit järjestettiin 
täysin etänä verkkotehtävinä. Kahdek-
san eniten pisteitä saanutta pääsi finaa-
liin. Yleensä semifinaaleja järjestetään 
paikan päällä eri oppilaitoksissa. 

Aino Raunio selvitti tiensä jo viime 
vuonna semifinaaleista finaaliin, mutta 
pandemian vuoksi kisoja ei järjestetty.

– Harmitti, mutta päätin osallistua 
semifinaaleihin uudelleen. Oli mahta-
va fiilis, kun sain tänä vuonna paikan 
finaaliin.

Oppilaitokset järjestävät kisaajille 
valmennusta ennen taitajakisoja. Kil-
pailutehtävistä saa ennakkoon perus-
tiedot. Harjoittelussa käytetään apuna 
myös edellisten vuosien tehtäviä. Jot-
kut saavat treenaamiseen käytetyn ajan 
osaksi opintojaan, ja vaikka ei saisikaan, 
ainakin ammattitaito kasvaa ropisten. 

– Kilpailuihin osallistuminen on 
antanut varmuutta työhön. Teoriatie-
toa on tullut paljon. Minusta on super-
hienoa, että tällaiset kisat järjestetään. 
Nuoret pääsevät näyttämään osaamis-
taan ja tuomaan taitojaan julki, Janna 
Ahonen sanoi..

Taitajafinalistien jännitys oli huipussaan, kun he odottivat tietoa siitä, ketkä kolme pääsevät 
mitalisijoille. Ylärivissä vasemmalta Janna Ahonen, Hilla Kotilainen, Miina Taipale ja Julia 
Karlstedt. Alarivissä vasemmalta Aino Raunio, Erika Ukkonen, Krista Jäsperi ja Mari Tyykilä.
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Lähihoitaja Hilla Kotilainen.
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teksti minna lyhty kuvat mikko lehtimäki ja anna autio

LÄHIHOITAJAN  
TYÖSSÄ ON IMUA

Tangokuningas Marko Maunuksela palasi tänä keväänä yhden- 
toista vuoden tauon jälkeen lähihoitajaksi mielenterveystyöhön, 

kun koronapandemia vei laulukeikat ja teatterityöt.

J ännitti. Vaikka olen monissa 
liemissä keitetty. Olen esiin-
tynyt isoille yleisöille ja teh-
nyt suoria radio- ja tv-lähetyk-
siä. Silti paluu lähihoitajak-
si sai aikaan pienen tutinan. 

Mietin, osaanko tehdä vielä mielenter-
veystyötä, kuvailee Marko Maunuk-
sela ensimmäistä työvuoroaan maalis-
kuun alussa Jalasjärvellä Attendon Sir-
kan tuvassa.

Lisäjännityksen työn aloittamiseen 
toi se, että Marko pohti, otetaanko hä-
net vastaan siviilimarkona vai tango- 
kuninkaana. Marko toivoi, että työka-
verit suhtautuisivat häneen tasavertai-
sena kollegana. 

Eräs asukkaista, tangokuningasta jo 
vuosia fanittanut nuori mies, otti jo en-
nakkoon yhteyttä Instagramissa ja ker-
toi kuulleensa Markon tulevan töihin 
Sirkan tuvalle. 

–  Kerroin hänelle heti, että tulen 
sinne Markona, ohjaajana, en esiinty-
jänä. Meillä on sujunut hyvin yhdes-
sä. Olemme käyneet syvällisiä keskus-
teluja. Hän on nähnyt, että vaikka olen 
julkisuudesta tuttu, olen ihan tavalli-
nen ihminen muiden joukossa. Minun 
kanssani voi jutella, käydä lenkillä ja vä-
lillä vääntää arkisista asioista. 

Kaikki asukkaat eivät tunnistaneet 
Markoa tangokuninkaaksi. Aluksi hän 
yritti pitää laulutaitonsa piilossa. Se tu-
li kuitenkin ilmi, kun asukkaat houkut-
telivat hänet laulamaan karaokea. Yksi 
laulu ei riittänyt, vaan asukkaat halusi-
vat kuulla lisää.

– Kun menin karaoken jälkeen lait-
tamaan pyykkejä yhden asukkaan kans-
sa, hän kysyi, että laulanko jossain bän-

dissä. Hänen mielestään olin aika hyvä. 
Kerroin hänelle musiikkiurastani. Sen 
seurauksena hän innostui muistelemaan 
omia kokemuksiaan lavatansseista. 

UUSI OHJAAJA ON TESTATTU
Alkujännityksen laannuttua Marko 
Maunuksela pääsi nopeasti sisälle työ-
hön. Hän oli ennen tangokuninkaak-
si kruunaamista ehtinyt työskennellä 
mielenterveyskuntoutujien parissa seit-
semän vuotta. Kertaamista on ollut lää-
kehoidossa ja sairaudenkuvissa. 

– Perusarki on ohjaamista päivittäi-
sissä asioissa. Sairaus on vienyt monel-
ta taidot arjen hallintaan. Pyrimme sii-
hen, ettei päivään tulisi yllätyksiä. Ta-
vallinen arki on parasta. Jos yhden 
kanssa tulee takkuja, se heijastuu mui-
hinkin asukkaisiin. 

Vaikka perustyö on samanlaista kuin 
kymmenen vuotta sitten, jotkin asiat 
ovat muuttuneet. 

– Asukkaat ovat aiempaa kansainvä-
lisempiä. Lisäksi alkoholin ja lääkkei-
den sekakäyttö sekä huumeiden käyttö 
ovat lisääntyneet Suomessa, ja se näkyy 
myös mielenterveyspuolella. 

Asukkaat ovat testanneet, minkälai-
set rajat Marko asettaa ja pitääkö hän 
kiinni talon säännöistä. Näin he teke-
vät kaikille uusille ohjaajille. Markon 
mielestä kyse on luottamuksen raken-
tamisesta.

– Olen tainnut antaa vahingossa yli-
määräisiä tupakoita, kun en aluksi tien-
nyt kaikkia sääntöjä. Joku taisi saada 
ylimääräisen pullankin. Infoa tuli aluk-
si niin paljon, etten pystynyt muista-
maan kaikkea. Varmasti asukkaat ovat 

Hoitajilla on nyt varaa valita työpaikkansa
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”PALUU LÄHIHOITAJAKSI SAI 
AIKAAN PIENEN TUTINAN. 
OSAISINKO VIELÄ TEHDÄ 
MIELENTERVEYSTYÖTÄ?”
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”KOSKAAN EI PITÄISI 
SANOA EI KOSKAAN JA 

LOKEROIDA ITSEÄÄN 
LIIAN TIUKASTI.”
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saaneet hetken hyvänolontunteen, kun 
ovat onnistuneet vedättämään minua. 
Olen sanonut, että minua saa vedättää 
niin kauan, kunnes jää siitä kiinni.

SAIRAUS RIISUU TITTELIT
Marko Maunukselan mielestä mielen-
terveystyössä parasta on ihmisen koh-
taaminen. Usein se on vastavuoroista. 
Ohjaaja ei avaudu omista ongelmis-
taan, mutta voi olla vertaistukena kun-
toutujalle. 

– Mielensairaus riisuu tittelit. Tilan-
ne on niin kuin saunan lauteilla, ku-
kaan ei kysele, mitkä napit ovat kauluk-
sessa. Taustalla ei ole merkitystä. 

Marko aikoo työskennellä 23-paik-
kaisessa Sirkan tuvassa ainakin niin pit-
kään, kunnes laulukeikat ja teatterityöt 
työllistävät hänet jälleen täysipäiväisesti. 
Kesäkuu kuluu Seinäjoen kesäteatterin 
harjoituksissa. Vielä ei ole varmaa, voi-
daanko näytökset järjestää normaalisti. 

Marko näkee yhtäläisyyksiä eri 
töidensä väillä. Kaikissa ammatti-
rooleissaan hän on vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. 

–  Kun vaihdoin aikanaan mielen-
terveystyön laulamiseen, en oikeastaan 
vaihtanut ammattia, ainoastaan kenttä 
laajeni. Musiikin esittäminen on aika-
moista mielenterveystyötä. 
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O len aina sanonut, että hoi-
totyö on viimein työ, jo-
hon ryhdyn. En ole koskaan 
nähnyt itseäni hoitajana, sa-
noo 21 vuotta lentoemäntä-
nä työskennellyt lähihoitaja-

opiskelija Minna Wahlsten. 
Minna opiskelee oppisopimuksel-

la Vantaan ammattiopisto Variassa ja 
työskentelee Tuusulassa hoivakoti Eli-
sabet ja Eemilissä. Hän aloitti opinnot 
viime elokuussa ja tavoitteena on val-
mistua keväällä 2022.

–  On aivan mahtavaa, että saan uu-
den ammatin 47-vuotiaana. Vanhus-
työ tuntuu omalta jutulta. Olen naut-
tinut työstä. Koskaan ei pitäisi sanoa 
en koskaan ja lokeroida itseään liian 
tiukasti. 

Minnan ajoi uudelle uralle korona-
pandemia. Hänen työnantajansa teki 
konkurssin. Kun lentoalalla työsken-
nelleitä rekrytoitiin valmiusjoukkoihin 
hoitoalalle, Minna oli heti valmis työ-
hön. Koronapandemian alussa ei tiedet-
ty, miten paljon hoitajia sairastuu ja mi-
ten suuri on lisätyövoiman tarve alal-
la. Lentoalalla työskennelleille järjestet-
tiin lyhyt koulutus, joka mahdollistaisi 
työskentelyn apujoukoissa hoitotyössä.

 – Lentoemännillä on laajat tiedot 
ensiavusta. Olen ollut auttamassa sai-
rauskohtauksissa, antanut lisähappea ja 
hoitanut haavoja.

Minna sai kurssiin kuuluvan har-
joittelupaikan hoivakodista, ja työ vei 
mennessään.

– Tykästyin kovasti. Hoivakodissa on 
ihana tunnelma. Kun harjoitteluni oli 
loppumaisillaan, työnantaja ehdotti op-
pisopimuskoulutusta. Oli helppoa tart-
tua tähän tarjoukseen. 

JOKAINEN IHMISHENKI PELASTETAAN 
Minna Wahlsten ei ollut välttynyt 
huonoilta uutisilta vanhustenhoidon 
tilasta. Siksi hän yllättyi, miten hyvin 
asiat olivat hänen työpaikallaan. Hän 
näki, miten jokainen vanhus huomioi-
tiin yksilöllisesti, eikä kenenkään tar-
vinnut olla yksin. 

– Koronapandemian vuoksi van-
hukset eivät ole voineet tavata omai-
siin. Olemme yrittäneet tehdä asukkai-
den jokaisesta päivästä mukavan ja mie-
lenkiintoisen. Olen nauttinut siitä, ettei 
vanhusten kanssa ole kiire minnekään. 

Minnan mielestä oppisopimuskou-
lutus sopii hänelle hyvin. Hän tekee 
neljä työvuoroa viikossa ja yksi päivä 
on teoriaopintoja. 

– Olen tekevä ja menevä ihminen. 
Voisi olla raskasta istua maanantais-
ta perjantaihin koulunpenkissä. Ky-
syn paljon kollegoilta ja havainnoin, 
miten he tekevät esimerkiksi hoitotoi-
menpiteitä. 

Lentoemäntä Minna Wahlsten päätti kouluttautua 
lähihoitajaksi, kun lentokoneet jäivät maahan  

koronapandemian vuoksi.

A
N

N
A

 A
U

T
IO

LENTOKONEESSA JA HOIVAKODISSA  
TEHDÄÄN TIIMITYÖTÄ JA  

NOPEITA PÄÄTÖKSIÄ
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MINNA WAHLSTEN NÄKEE 
YHTÄLÄISYYKSIÄ LENTOEMÄNNÄN 

JA LÄHIHOITAJAN TÖISSÄ.

lähihoitajat lukuina

• Vuonna 2000 lähihoitajatutkinnon suoritti 5 754 
opiskelijaa. Vuonna 2010 valmistuneiden määrä oli jo 
6 462. Vuonna 2018 valmistuneita oli 10 347.

• Kuusi prosenttia palkansaajista, jotka olivat suoritta-
neet vuoteen 2010 mennessä lähihoitajatutkinnon, oli 
kouluttautunut uudelle alalle vuoteen 2018 mennessä. 

• Lähihoitajien työttömyystodennäköisyys oli 2,7 pro-
senttia vuosina 2010–2017. 

• Lähihoitajatutkinnon suorittaneita ja vastaavan kou-
lutuksen käyneitä oli työelämässä vuonna 2014 noin 
147 000. Heistä 15 prosenttia työskenteli muulla kuin 
sosiaali- ja terveysalalla. Työttömänä oli kuusi pro-
senttia alalle koulutetuista.

• Maaliskuussa 2021 työttömiä lähihoitajia oli 5 257.

• Noin 20 prosenttia lähihoitajien työsuhteista on 
määräaikaisia.

Minna ei ole kokenut hoitotyötä vaikeaksi. Tiukkoja het-
kiä on kuitenkin työssä tullut vastaan.

–  Kun pesin ensimmäistä kertaa vanhusta, valehtelisin, jos 
sanoisin, ettei se tuntunut yhtään erikoiselta. Sitä ennen olin 
pessyt vain omat lapseni, kun he olivat pieniä. 

Toinen hankala hetki oli, kun yksi asukkaista nukkui pois.
– Lentoalalla ajatellaan aina, että jokainen ihmishenki pe-

lastetaan. Siksi oli vaikeaa uskoa, että asukas todella kuoli. 
Kun minun piti laittaa liina hänen kasvoilleen, ajattelin, että 
pitäisikö vielä tunnustella pulssia. 

Minna uskoo, ettei hän herkkänä ihmisenä totu koskaan 
kuoleman kohtaamiseen. Herkkyys aiheuttaa myös sen, että 
hän kiintyy asukkaisiin.

– En pysty olemaan niin kova, etten kiintyisi, enkä halua 
ollakaan. Minun täytyy miettiä, miten käsittelen asiaa, jot-
ta jaksan työssä. 

LENTOEMÄNNÄKSI VAI LÄHIHOITAJAKSI?
Minna Wahlsten näkee yhtäläisyyksiä lentoemännän ja lähi-
hoitajan töissä. Molemmissa ammateissa tehdään tiimityötä, 
mutta tarvittaessa täytyy pystyä nopeaan itsenäiseen päätök-
sentekoon. Kaiken perustana kummassakin työssä on turval-
lisuuden takaaminen. 

Entä mitä tapahtuu, kun ihmiset taas lentomatkustavat 
enemmän ja lentoemäntiä rekrytoidaan työhön? 

–  Katsotaan, miten totun kotona nukkumiseen. Jos se on 
liian mukavaa, voi olla hankalaa lähteä reissuun. Monet len-
toemännät ovat myös hoitajia. Alalla on mahdollista tehdä 50 
prosentista työaikaa. Minullekin voisi sopia vuorotellen viik-
ko lähihoitajana ja viikko lentoemäntänä. Koulutuksen käyn 
joka tapauksessa loppuun..
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LÄHIHOITAJIA KATOAA ALALTA, 
MUTTA MONI MYÖS HALUAA 

PALATA MERKITYKSELLISEEN TYÖHÖN
Alalta kadonneet lähihoitajat ovat puhuttaneet paljon. On esitetty erilaisia 

arvioita, miten paljon lähihoitajiksi kouluttautuneita on siirtynyt muihin töihin.
Luvut ovat liikkuneet kymmenissä tuhansissa.

Jos takataskussa oli lähihoitajan tutkin-
to, se mahdollisti itsensä työllistämisen 
muiden töiden loppuessa.

Nevala uskoo, että alalle palasivat ne, 
jotka eivät pelänneet koronaa ja jotka 
jaksoivat painaa rankkaa työtä. He saat-
tavat kuitenkin haluta takaisin toiselle 
alalle pandemian hel-
pottaessa.

Nevalan mukaan 
alalle palaa hoitajia 
myös pysyvästi, vaik-
ka he eivät olisi vuo-
siin olleet hoitotyössä.

– Palaajat ovat teh-
neet harkitun päätöksen. Hoitotyössä 
on palkitsevuutta kaikesta raskaudesta ja 
vuorotyöstä huolimatta. Lähihoitajaksi 
opiskelleet ovat yleensä ihmissuuntautu-
neita. He pitävät toisten ihmisten kans-
sa työskentelystä. 

Stadin ammattiopiston rehtori Eeva 
Sahlman kertoo, että lähihoitajakoulu-
tuksen hakijamäärissä on havaittu mal-
tillista nousua koronapandemian aika-
na. Koulutus vetää puoleensa myös ai-
kuisia ammatinvaihtajia.

– Alan työllisyys on hyvä ja monel-
la nuoruuden haave hoiva- ja hoitotyös-
tä on jäänyt toteuttamatta. Useat pitä-
vät oman osaamisen kehittämistä ja työn 
ihmisläheisyyttä merkityksellisenä. Toki 
työttömäksi jääminen on yksi konkreet-
tinen syy vaihtaa alaa. 

TÖITÄ TUHANSILLE UUSILLE HOITAJILLE
Lähihoitajilla on nykyisin varaa valita, 
missä haluavat työskennellä. Vaikka va-

kituista paikkaa ei onnistuisi heti saa-
maan, sijaisuuksia on tarjolla paljon. 

Ammattibarometri kertoo työ- ja 
elinkeinotoimistojen näkemyksen lähi-
hoitajan ammatin kehitysnäkymistä lä-
hitulevaisuudessa. Maaliskuussa tehdyn 
arvion mukaan hoitajista on pulaa kaik-

kien muiden Ely-kes-
kusten alueella pait-
si Pohjois-Karjalas-
sa. Alueiden sisällä on 
kuntakohtaista vaih-
telua. 

Alan työvoiman 
tarve kasvaa tulevina 

vuosina entisestään muun muassa laki-
sääteisen hoitajamitoituksen vuoksi. Su-
Perin kehittämisjohtaja Jussi Salon mu-
kaan töitä olisi tehostetussa palveluasu-
misessa ja laitoshoidossa 4500 uudelle 
lähihoitajalle. Lisäksi erityisesti kotihoi-
dossa tarvitaan tulevina vuosina merkit-
tävästi lisää työvoimaa. Mistä tällainen 
määrä lähihoitajia saadaan?

– Koulutettuja hoitajia saadaan pa-
laamaan alalle, kun laitetaan sote-alan 
työolosuhteet kuntoon. Osa lisätarpees-
ta saadaan täytettyä niin, että annetaan 
kaikille osa-aikatyötä tekeville hoitajil-
le mahdollisuus kokoaikatyöhön, mi-
käli he itse niin haluavat. Yksi ratkaisu 
on karsivat soveltuvuuskokeet. Silloin 
opintojen keskeytyksiä tulisi merkittä-
västi vähemmän kuin nyt. Jos karsivia 
soveltuvuuskokeita ei saada, lähihoitaja-
koulutukseen pitäisi lisätä 2000 aloitus-
paikkaa vuodessa, jotta työelämään saa-
daan riittävä määrä valmistuneita hoita-
jia, Salo pohtii..

M onet jatkavat opintoja lähi-
hoitajakoulutuksen jälkeen 
ammattikorkeakoulussa,  
jotkut myös yliopistos-
sa. Osa hankkii toisen tut-
kinnon ammattikoulus-

ta. Sellaisiakin alalta lähteneitä lähi-
hoitajia on paljon, jotka eivät ole opis-
kelleet uutta tutkintoa. THL:n mu-
kaan vuonna 2014 heitä oli hieman yli  
10 000. Mihin lähihoitajat sitten työllis-
tyvät, elleivät he hanki uutta koulutusta?

– Ainakin asiakaspalvelutehtäviin. 
Lähihoitajien kokemusta erilaisten ih-
misten kohtaamisesta arvostetaan, Su-
Perin asiantuntija Soili Nevala kertoo.

Nevala tietää, että moni lähtee alal-
ta pettyneenä.

– Useat tulevat alalle vaaleanpunai-
sin silmälasein. He ajattelevat, että on 
ihanaa päästä auttamaan muita. Työn 
rankkuus tulee yllätyksenä. Kun ei pys-
ty tekemään työtä niin hyvin kuin halu-
aisi resurssien puutteen vuoksi, eettinen 
kuorma kasvaa ja se uuvuttaa.

Joillekin ala ei alun perinkään ole ol-
lut mieluinen. Sinne on vain ajauduttu. 
Nevala uskoo, että tällaiset ihmiset läh-
tevät muihin tehtäviin, kun se vain on 
mahdollista. Jos ei ole motivaatiota työ-
hön, alalla pysymisestä ei hyödy kukaan. 

HOITOTYÖSSÄ ON MYÖS VETOVOIMAA
Koronapandemian vuoksi joiltakin lop-
puivat työt väliaikaisesti kokonaan. Eri-
tyisesti, palvelu-, matkailu-, ravintola-, 
kulttuuri-, markkinointi- ja kaupan alat 
ovat kärsineet koronan vaikutuksista. 

HOITOTYÖ ON 
AMMATINVAIHTAJALLE 

USEIN NUORUUDEN 
HAAVE.
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Hanki henkivakuutus ennen kuin. 
SuPerin jäsenenä sinä ja puolisosi saatte 

Suomen edullisimman* henkivakuutuksen. 
Jäsenetusi on 62 %. 

Laske hinta kätevästi nettilaskurillamme.

*Hintavertailu Innolink 11/2020.

Turvaa perheesi 
tänään

Kampanjaetu - 

leffalippu 

kaupan päälle! 

kalevavakuutus.fi/superliitto

Kalevan asiamiehenä toimii If Vahinkovakuutus Oyj,  Suomen sivuliike. 
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VARMISTA IÄKKÄÄN TURVALLINEN  
KOTIUTUMINEN SAIRAALASTA

Kun iäkäs potilas kotiutetaan sairaalasta, se vaatii saumatonta 
moniammatillista yhteistyötä. Hyvin suunniteltu kotiuttaminen 

estää pyöröovi-ilmiön. Caritas Palvelujen kotihoidon  
palveluesimies Kirsi Kariniemi antaa viisi neuvoa  

onnistuneeseen kotiuttamiseen. 

1. kuuntele iäkästä 
Kuunteleminen on ensiarvoisen tärkeää, koska iäkkäällä it-
sellään on yleensä paras tieto kotona pärjäämisestä. Kuulluk-
si tuleminen luo myös tunnetta siitä, että on arvokas. Potilas 
saattaa kokea kotiutumisen turvalliseksi, vaikka hänellä olisi-
kin monia rajoitteita. Luottamus läheisten ja kotihoidon apuun 
lisää uskoa pärjäämiseen. Toisaalta ikääntynyt voi kokea pel-
koa, vaikka hän olisi kohtuullisen hyväkuntoinen. Turvatto-
muuden kokemukset voivat aiheuttaa fyysisiä oireita, joiden 
vuoksi ikääntynyt kutsuu paikalle ambulanssin.

2. huolehdi tiedon kulkemisesta
Jos iäkkään luona käy kotihoito, sinne pitää ilmoittaa mah-
dollisimman aikaisin kotiuttamisajankohta sekä tiedot muut-
tuneesta terveydentilasta, toimintakyvystä ja lääkityksestä. 
Potilasturvallisuus saattaa vaarantua, jos vastuu tiedon siir-
tymisestä on iäkkäällä. 

Jos liikuntakyky on heikentynyt, uusien apuvälineiden tar-
ve on selvitettävä. Tärkeää on huolehtia siitä, että tarvitta-
vat ateria- ja kauppapalvelut alkavat toimia oikea-aikaisesti. 
Myös muiden palveluiden tarve on kartoitettava.

3. ohjaa kotiutumisessa
Huolehdi siitä, että iäkkäälle annettava tieto kotiutumisesta 
on johdonmukaista ja oikea-aikaista. Neuvo iäkästä sairau-
tensa omahoidossa ja tue hoitoon sitoutumisessa. Jos ikään-
tynyt ei käytä kotihoidon palveluja, on välttämätöntä varmis-
taa, että hän itse tai hänen läheisensä ymmärtävät ohjeet.  

Esittelemme juttusarjassa neljä Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemaa 
Hotus-hoitosuositusta. Kolmannessa osassa käsitellään suositusta:  

Iäkkään turvallinen kotiutuminen sairaalasta. Lue lisää www.hotus.fi 

4. ota läheiset mukaan 
Pyydä läheiset mukaan kotiutumisen suunnitteluun, jos iäkäs  
antaa siihen luvan. Heiltä saa paljon hyödyllistä tietoa sii-
tä, miten kotona on mennyt aiemmin. Selvitä, miten pal-
jon läheiset pystyvät antamaan apua kotona. Jos puoliso on 
omaishoitaja, kysy hänen jaksamisestaan muuttuneessa ti-
lanteessa.

5. selvitä kotikuntoutuksen tarve
Selvitä iäkkään mahdollisuus saada kotikuntoutusta. Viikos-
ta muutamiin viikkoihin kestävä kotikuntoutus luo turvallisuu-
dentunnetta ikääntyneelle ja hänen läheisilleen. Moniamma-
tillisen tiimin avulla lääkehoidon ja sairauksien seuranta pa-
ranee. Kotikuntoutuksen on todettu parantavan fyysistä toi-
mintakykyä ja omatoimisuutta päivittäisissä toiminnoissa. So-
peutuminen arkielämään helpottuu, mikä luo turvallisuutta ja 
uskoa tulevaisuuteen. 
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teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä

Vuorotyöunihäiriö pääsi unettomuuden  
Käypä hoito -suosituksiin

YÖVUOROISTA TULEE TERVEYSRISKI 
JOS UNIVELKA YLITTÄÄ MAKSUKYVYN

Jotkut vuorotyöntekijöistä nukkuvat huonosti vuorojen välillä, 
eikä univelkojen kuittaaminen onnistu vapaapäivinäkään. Toiset 
taas nukkuvat missä ja milloin vain, ja vuorotyö sujuu. Mistä ero 
johtuu, ja miten vuorotyöunihäiriöstä kärsiviä voidaan auttaa?

L ähes neljäsosa suomalaisista 
työntekijöistä tekee vuorotyö-
tä tai epäsäännöllistä työaikaa, 
ja viidennes heistä kärsii vuoro-
työhön liittyvästä unihäiriöstä.

– Vuorotyöunihäiriöstä kär- 
sivät palautuvat vapaapäivien aika-
na hitaammin kuin 
muut. Puolet heis-
tä on vapaa-aikanaan 
jatkuvasti väsyneitä, 
sanoo Työterveyslai-
toksen tutkija Päivi 
Vanttola.

Haittaluettelo jat-
kuu: vuorotyöuni-
häiriöiset rentoutuvat 
nukkumaan mennes-
sä muita vuorotyöntekijöitä huonom-
min, nukahtaminen kestää pidempään 
ja unen laatu on heikompaa.

Unihäiriöiset ovat muita uneliaam-
pia sekä yö- että aamuvuoroissa. He 
myös nukkuvat vapaapäivinä vain vä-
hän yli normaalin unentarpeensa. Uni-
velan takaisinmaksu tökkii.

– Vuorotyössä hyvin pärjäävillä nuk-
kuminen yksinkertaisesti sujuu parem-
min ja joustavammin kuin unihäiriöi-
sillä. Hyvin pärjäävät pystyvät nukku-

maan mihin vuorokaudenaikaan tahan-
sa, eikä univelan kuittaaminen vapaa-
päivinä tuota vaikeuksia, Vanttola se-
littää.

Vanttolan väitöstutkimuksen hy-
vä uutinen on se, että neljälle viides-
tä vuorotyöntekijästä vuorotyö ei näyt-

täisi tuottavan juuri-
kaan ongelmia. Tu-
kitoimet voidaan siis 
kohdistaa melko pie-
nelle ryhmälle. Esi-
merkiksi vuorojen so-
vittelun ei pitäisi vai-
keuttaa työvuorolisto-
jen tekoa liikaa.

– Vuorotyöunihäi-
riötä on useita ala-

tyyppejä. Unettomuustyyppisestä häi-
riöstä kärsii nelisen prosenttia sairaa-
latyöntekijöistä. Heillä viikonloppu ei 
välttämättä riitä palautumiseen, ja ti-
lannetta voitaisiin auttaa varaamalla 
heille vuorojen väliin pitemmät palau-
tumisjaksot. Näin pienen joukon koh-
dalla se tuskin haittaisi liikaa vuorolis-
tojen tekoa.

Toisessa alatyypissä oireena on unet-
tomuuden lisäksi voimakas väsymys. 
Tätä unihäiriötyyppiä potee Vanttolan 

mukaan kuutisen prosenttia sairaala-
henkilöstöstä.

KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS 
HELPOTTAA DIAGNOSOINTIA
Vanttola selvitti väitöskirjassaan vuoro-
työunihäiriön yleisyyttä ja sen ilmene-
mistä sekä oireista toipumista. Aineis-
tona ovat 4 814 sairaalatyöntekijän työ-
ajanseuranta ja kyselyvastaukset sekä 31 
lentokenttätyöntekijän kolmen viikon 
uni- ja vireysmittaukset.

Tulokset kertovat, että vuorotyöuni-
häiriötä potevilla jo kolme ilta- tai yö-
vuoroa kuukaudessa voi johtaa jatkuvaan 
väsymykseen vapaa-ajalla. Häiriön riski 
on selvästi suurempi yötyötä sisältävässä 
kuin sitä sisältämättömässä vuorotyössä.

Unihäiriö voi kasvattaa kakkostyy-
pin diabeteksen ja sydän- ja verenkier-
toelimistön sairauksien riskiä. Myös ta-
paturmien riski voi kasvaa.

– Tapaturmariskin vuoksi vuoro-
työntekijöiden jaksamisesta on pidet-
tävä huolta siinäkin tapauksessa, että 
yövuoroja on vain muutama vuodessa. 
Näin he eivät vaaranna itseään eivätkä 
muita työaikana tai työmatkoilla, Vant-
tola painottaa.

VIIDENNES 
VUOROTYÖTÄ 

TEKEVISTÄ KÄRSII 
UNIHÄIRIÖISTÄ.



26  SUPER 6/2021 

Vuorotyöunihäiriö ei ole mikään 
uusi asia. Se on ollut mukana kan-
sainvälisissä unihäiriöluokituksissa jo 
useamman vuosikymmenen ajan.

– Vuorotyöunihäiriötä koskeva tut-
kimustieto on kuitenkin ollut tähän 
saakka hajanaista ja häiriön määritel-
mät vaihtelevia. Se on viivästyttänyt 
vuorotyöunihäiriön pääsyä Käypä hoi-
to -suosituksiin.

Vuorotyöunihäiriö  lisättiin viime 
vuonna unettomuuden Käypä hoito 
-suosituksiin. Vanttolan mukaan tämä 
auttaa lääkäreitä diagnoosin teossa, ja 
unihäiriöistä kärsivienkin on nyt en-
tistä helpompi mennä lääkäriin hake-
maan apua.

– Pelkkää unettomuutta ja väsymys-
tä kysymällä eivät ongelmat ratkea, sil-
lä oireet voivat olla hyvin samanlaisia 
eri unihäiriöissä. On tärkeää keskustella 
lääkärin kanssa häiriön juurisyistä. Liit-
tyvätkö unettomuus tai väsymys vuoro-
työhön, vai onko syynä esimerkiksi sai-
raus tai henkilön senhetkinen elämän-
tilanne.

MELATONIINI VOI HIDASTAA 
PALUUTA NORMAALIRYTMIIN
Miten itse kukin voi vähentää vuoro-
työn haittoja omalta kohdaltaan? Työn 
ulkopuolisen elämänrytmin säännölli-
syys voi Vanttolan mukaan auttaa eten-
kin, jos haastavia vuoroja on vähän.

– Heräämis- ja nukahtamisajat kan-
nattaa pitää mahdollisimman sään-
nöllisinä silloin kun se on mahdollis-
ta. Näin unettomuus ja väsymys saa-
daan rajatuksi haasteellisten työvuoro-
jen aikaan. Yövuorot lyhentävät nuk-
kumisaikaa joka tapauksessa. Silloin 
kannattaa vain nukkua niin pitkään 
kuin suinkin pystyy.

Rentoutumiseen ennen nukkumaan 
menoa kannattaa kiinnittää huomiota. 
Vanttola puhuu unihygieniasta, johon 
kuuluu muun muassa valon välttämi-
nen ennen unijaksoa.

– Aamulla yötyöstä kotiin palatessa 
on hyvä käyttää aurinkolaseja, jotta un-
ta edistävän melatoniinin tuotanto häi-
riintyisi mahdollisimman vähän. Nuk-
kumistilaksi sopii parhaiten viileä, pi-
meä ja meluton huone.

Uni- ja nukahtamislääkeitä ei suosi-
tella ensisijaiseksi hoitokeinoksi vuoro-
työntekijöille. Vanttolan mukaan ne so-
pivat paremmin niille, joilla on sään-
nöllinen vuorokausirytmi.

– Melatoniinivalmisteet voivat jois-
sakin tapauksissa auttaa, mutta en suo-
sittelisi niitä säännölliseen käyttöön. 
Ne voivat tahdistaa elimistön sisäis-
tä kelloa poispäin yön ja päivän vaih-
telusta, mikä hidastaa normaaliin ryt-
miin palaamista.

Sairaaloiden vuorosuunnittelussa 
vältettäviä asioita ovat aikaiset aamu-
vuorot, yövuorot ja alle 11 tunnin vuo-
rovälit.

– Tutkimukseni selkeä tulos on, että 
yövuorot lisäävät unihäiriön riskiä eni-

ten. Jokunen lyhyempi vuoroväli kuus-
sa ei vielä maata kaada. 

Vuorotyön siedossa on kyse yksi-
löllisistä ominaisuuksista. Siksi on tär-
keää, että työntekijät voivat itse vaikut-
taa työvuoroihinsa. 

– Toiset pystyvät nukkumaan lähes 
milloin vain, ja uni on myös tehokas-
ta, eli pienempikin nukuttu tuntimäärä 
riittää. Iän karttuessa erityisesti yövuo-
rojen sieto heikkenee, koska iäkkääm-
mät työntekijät nukkuvat yleensäkin 
vähemmän. Yhteisöllinen vuorosuun-
nittelu auttaa tässäkin..
väitös: shift work disorder: prevalence, 
manifestation, and recovery. helsingin 
yliopisto 2021.

”AAMULLA YÖTYÖSTÄ KOTIIN PALATESSA 
ON HYVÄ KÄYTTÄÄ AURINKOLASEJA, JOTTA 
MELATONIININ TUOTANTO EI HÄIRIINTYISI.”
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Tutkimusnäyttö kasautuu:

Yövuorot  
vaarantavat  
terveytesi

T
yöaikojen piirteiden ja 
työtapaturmien yhteyttä 
on selvitetty viime aikoi-
na useissa tutkimuksis-
sa Tanskassa, Norjassa ja 
Suomessa, kertoo Työ-

terveyslaitos uutissivuillaan. 
Tanskalainen tutkimus osoitti, et-

tä tapaturmariski kohosi vain ilta- tai 
yövuoroja sisältävän työviikon jäl-
keen verrattuna päivävuoroja sisältä-
neeseen viikkoon. Mitä lyhyempi vä-
li työvuorojen välillä oli, sitä suurem-
maksi tapaturmariski kasvoi.

Norjalainen tutkimus havaitsi, että 
lyhyiden vuorovälien, jolloin työvuo-
rojen välille jää alle 11 tuntia, määrä 
on yhteydessä työtapaturmiin ja lä-
heltä piti -tilanteisiin työvuoron aika-
na. Suomalaisessa tutkimuksessa ha-
vaittiin, että tapaturmariski on kohon-
nut myös 12 tuntia tai sitä pitemmis-
sä työvuoroissa sosiaali- ja tervey- 
denhuollossa.

Tanskalais-suomalainen tutkimus 
osoitti, että iltatyö ja viisi tai useam-
pi perättäinen yövuoro lisäsivät pit-
kien sairauspoissaolojen määrää eri-
tyisesti ikääntyneillä työntekijöillä.

Kansainvälinen asiantuntijaryhmä 
arvioi, että yötyötä sisältävällä vuo-
rotyöllä on todennäköisesti karsino-
geenisia vaikutuksia ihmisiin. Se voi 
aiheuttaa rinta-, eturauhas- ja pak-
susuolen syöpää.

Korkeatasoisina pidettyjen tut-
kimusten mukaan yövuorojen suu-
ri viikoittainen määrä tai pitkä kesto 
ovat yhteydessä kohonneeseen rinta-
syöpäriskiin. Havainnon luotettavuut-
ta vahvistaa se, että tutkimuksissa, 

joissa yötyön määrä oli vähäinen, ei 
löydetty merkkejä kohonneesta rinta-
syöpäriskistä.

Päivittäisiä työaikatietoja hyödyn-
tänyt tanskalainen tutkimus sairaa-
lassa työskentelevillä naisilla osoit-
ti, että mitä suurempi oli yövuoro-

TAPATURMARISKI KASVAA HOITOALALLA,  
JOS TYÖVUORO KESTÄÄ YLI 12 TUNTIA.

jen kokonaismäärä raskausviikoilla 
3–21, sitä suurempi oli keskenmeno-
riski. Professori Anne Helene Garde 
Tanskan työterveyslaitoksesta kat-
sookin, ettei raskaana olevilla naisilla 
saisi olla enempää kuin yksi yövuo-
ro viikossa..
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KORONAKESKUKSESSA,  
KUINKA VOIN AUTTAA?

Päivystyspoliklinikan lähihoitajat eivät pelästyneet koronaa, 
mutta paluu uuteen normaaliin tuntuu vielä kaukaiselta.

teksti elina kujala kuvat mikko lehtimäki 
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O nko minua pelottanut? Ei. 
Olen kyllä miettinyt tilan-
netta, mutta en voi sanoa, et-
tä olisin pelännyt. Olisi vai-
keaa olla töissä päivystykses-
sä ja koronakeskuksessa, jos 

pelkäisi. 
Lähihoitaja Gunilla Huhta on työs-

kennellyt Vaasan keskussairaalan päi-
vystyksessä kymmenen vuotta. Siellä 
hän oli myös silloin, vähän reilu vuosi 
sitten, kun ensimmäiset epätietoiset ja 
huolestuneet potilaat saapuivat sairaa-
laan näytteenottoon. Koronasta puhut-
tiin, siitä Kiinasta tulleesta viruksesta.

– Alussa se oli hyvin pientä, vain 
muutamia oireisia. Vähitellen heitä al-
koi tulla yhä enemmän. Kaikki oli uutta.

Lähihoitaja Tiina Sid on Huhdan 
kollega. Hän muistaa, kuinka nopeas-

ti tilanne muuttui. Koronatestiin ha-
keutui ihmisiä yhä enemmän ja en-
simmäiset positiiviset testitulokset tuli-
vat Vaasan sairaanhoitopiirissä maalis-
kuussa 2020. Samaan aikaan sairaalassa 
ymmärrettiin, että kapasiteetti ei riitä. 
Henkilökuntaa tarvittiin nopeasti lisää 
ja työ oli järjestettävä uudella tavalla. 

– Meillä on koko ajan ollut selkeä 
ohjeistus siitä, miten toimitaan, Sid 
kiittää esimiehiään. 

– Muistan silti sen alun hetkellisen 
avuttoman olon. Että mitä tässä oikein 
tapahtuu.  

Koronaa ei osannut odottaa kukaan, 
mutta aivan vieras asia vakava tartunta-
tauti ei ollut.

– Muutama vuosi sitten puhuttiin 
ebolaviruksesta. Silloin harjoittelimme 
suojavarusteiden riisumista ja puke-

mista. Ebola ei onneksi Suomeen tul-
lut, mutta kun korona sitten tuli, oli 
harjoittelusta hyötyä, sanoo Sid. 

 

KORONAKESKUS VASTAA
Vaasan keskussairaalaan perustettiin 
heti pandemian alussa koronakeskus. 
Se on yksi päivystyspoliklinikan hoito-
henkilökunnan vaihtuvista työpisteistä, 
mutta siellä ei hoideta koronapotilaita.

– Koronakeskuksessa työ on koro-
natestien koordinointia ja puhelimes-
sa puhumista, tai jos työpiste on päi-
vystyksen pihassa olevassa näytteenot-
tokeskuksessa, niin silloin otetaan näyt-
teitä, sanoo Gunilla Huhta. 

Vaasassa lähetteen koronanäytteen-
ottoon saa omalta terveysasemalta. Sen 
jälkeen koronakeskuksesta lähetetään 

TILANNE MUUTTUI NOPEASTI.  
TYÖ OLI JÄRJESTETTÄVÄ UUDELLEEN. 
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tekstiviestillä asiakkaalle tieto näytteen-
oton tarkasta ajasta. Koronakeskukseen 
soittavat niin tavalliset kansalaiset kuin 
terveydenhoitoalan ammattilaisetkin 
terveyskeskuksista ja asumisyksiköistä. 
Usein aiheena ovat oireet, näytteenotto, 
eristyksessä oleminen 
ja tulosten saaminen. 
Päivittäin käytetään 
suomen lisäksi ruot-
sia ja englantia. Vaa-
sa on kansainvälinen 
opiskelijakaupunki ja 
se näkyy myös koro-
nakeskuksessa. 

–  Näytteenotos-
sa osa ihmisistä haluaa saada paljon tie-
toa, toiset ovat käyneet testissä jo mon-
ta kertaa ja kaikki on tuttua. Yleensä on 
selvitty hyvin, sanoo Huhta. 

Tiina Sid kertoo, että oman lisänsä 
koronakeskuksen näytteenottoon tuo 

satama. Uumajasta saapuu kaksi kertaa 
päivässä matkustajalaiva Vaasaan, vii-
meinen keskiyöllä.

– Satamassa on aina matkustajia vas-
tassa parin kolmen hengen näytteenot-
totiimi koronakeskuksesta. Jos maihin 

tulijalla ei ole näyttää 
negatiivista testitu-
losta, hänet testataan. 

Vaasassa koronati-
lanne on ollut vaka-
va. Pahin tilanne oli 
viime syksynä, jol-
loin sairaanhoitopii-
rin ilmoitettiin ole-
van laajan leviämisen 

vaiheessa. Se on näkynyt näytteenotos-
sa, mutta ei niinkään sairaalan osastoil-
la. Koronapotilaita on sairaalassa ollut 
verrattain vähän hoidossa. 

– Se johtuu siitä, että sairastuneet 
ovat suureksi osaksi olleet nuoria ih-

misiä, opiskelijoita, jotka ovat pärjän-
neet taudin kanssa kotona, arvioi Gu-
nilla Huhta.

Korona on näkynyt myös päivys-
tyksen henkilökunnan keskuudessa. 
Sairaalassa oli talvella joukkoaltistumi-
nen. Hoitajia ja lääkäreitä on ollut ka-
ranteenissa.

– Vuoronvaihtoja on ollut paljon. 

NOPEATEMPOISTA JA VAIHTELEVAA
Huhdan ja Sidin työpaikka Vaasan kes-
kussairaalassa on laaja, ympärivuoro-
kautinen päivystyspoliklinikka. Kau-
punkilaiset ovat ylpeitä oman sairaalan-
sa laajasta päivystyksestä, sillä sen saa-
mista edelsi kuohuva keskustelu, tiukka 
poliittinen vääntö ja lopulta tuhansien 
ihmisten mielenosoitus Vaasan torilla. 

Päivystyksessä työskentelee kolmessa 
vuorossa noin sata hoitoalan ammatti-

 ”EPÄILYS 
TARTUNNASTA 

TÄYTYY OLLA KOKO 
AJAN MIELESSÄ.”

Gunilla Holm ja Tiina 
Sid pitävät työtään 
sairaalan päivystyksessä 
vaihtelevana ja mielen-
kiintoisena.
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laista eri ikäisten ja erilaisten akuuttipo-
tilaiden kanssa. Vastaanotossa potilaat 
arvioidaan ja ohjataan eteenpäin kii-
reellisyysperiaatteella. Työpisteitä päi-
vystyksessä on useita.

– Päivystykseen tulee kaikenlaisia ih-
misiä vauvasta vaariin ja kohtaamme esi-
merkiksi kirurgisia, sisätauti- ja neuro-
logisia potilaita. Se tekee työstä mielen-
kiintoista ja vaihtelevaa, sanoo Huhta. 

Huhta ja Sid eivät lähihoitajina 
ole omalla työpaikallaan poikkeuksia, 
vaikka suurin osa kollegoista onkin 
koulutukseltaan sairaanhoitajia.

– IV-lääkkeitä emme voi antaa, 
mutta muuten teemme työtä kuin sai-
raanhoitajatkin. Lähihoitajan koulu-
tuksella voi ihan hyvin olla päivystyk-
sessä töissä, vakuuttaa Sid.

Hän kuvailee työtään nopeatempoi-
seksi. Päivystyspotilaiden kanssa ei eh-
kä synny pitkiä ja syvällisiä hoitosuh-

Mitä Vaasan  
koronakeskuksessa 
tehdään?
Koronakeskuksessa käsitellään 
lähes kaikki covid-19-tapaukset 
Vaasan sairaanhoitopiirissä. Tes-
tausten koordinoinnin ja näyt-
teenoton lisäksi hoitajien työhön 
sisältyy paljon puhelinneuvontaa.

Koronanäytteiden päivittäinen 
määrä on vaihdellut muutamas-
ta viiteensataan näytteeseen. 
Toukokuun puolivälissä näytteitä 
otettiin noin 250 päivässä. 

Päivystyksen pihassa olevan 
näytteenottopaikan lisäksi eri 
puolilla kaupunkia on järjestetty 
matalankynnyksen mobiilinäyt-
teenottopisteitä.

Koronanäytteet lähetetään Vaa-
sasta analysoitavaksi laboratori-
oon Tampereelle. Tulokset tule-
vat parissa päivässä.

Koronaan liittyvää työtä tekevis-
tä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisista Vaasassa oli tou-
kokuussa rokotettu 99%. 

lähde: vaasankeskussairaala.fi

teita, mutta on antoisaa nähdä, kun 
sairaana saapunut ihminen usein saa 
nopeasti avun ja pääsee lähtemään ko-
tiin toipumaan. Osa potilaista jatkaa 
matkaansa sairaalan muille osastoille.  

Yleensä yksi vuorossa olevista lä-
hihoitajista on kipsari, ja sellainen on 
myös Tiina Sid.

– Kipsaaminen on erityisen lähellä 
sydäntäni. Tuntuu hyvältä, kun se alus-
sa peloissaan itkenyt lapsi saa kipsin kä-
teensä ja toteaa, ettei enää satu. Se on 
käsityötä, jossa konkreettisesti voi aut-
taa ja työn tulos näkyy heti, sanoo Sid. 

MIKÄ ON UUSI NORMAALI?
Koronan kanssa eletty puolitoista vuot-
ta on ollut erikoinen rupeama päivys-
tyksen hoitohenkilökunnalle. Melkoi-
nen savotta, voisi joku sanoa.

– Koronapandemia on muuttanut 
kaikkia työskentelytapoja. Epäilys tar-
tunnasta täytyy olla koko ajan mielessä, 
aina pitää ajatella askeleen pidemmälle, 
kuvailee Gunilla Huhta. 

Henkilökunta on joutunut lyhyes-
sä ajassa omaksumaan valtavan mää-
rän uutta tietoa. Suojavarusteiden pu-
keminen ja riisuminen vievät aikaa, sil-
lä esimerkiksi koronakeskuksen näyt-
teenotossa hoitajalla on myssy hiusten 
peittona, kasvoillaan suunenäsuojain ja 
visiiri, ja yllään kertakäyttöinen suoja-

takki ja kertakäyttöiset suojakäsineet. 
Käsiä desinfioidaan jatkuvasti. Eristyk-
sessä olevan potilaan hoitaminen vaatii 
henkilökuntaa.

– Se vie voimia, mutta aaltoillen. 
Jonakin päivänä on tuntunut raskaam-
malta kuin toisena. Vuosi sitten kaikki 
oli uutta, mutta nyt kaikki sujuu mut-
kattomammin. Tähän on tavallaan tot-
tunut, miettii Huhta.  

Tiina Sid sanoo, että korona ei ole 
vaikuttanut hänen vapaa-aikaansa ko-
vin paljon. Ravintoloiden aukiolo-
rajoitukset ja kehotus vältellä ihmis-
joukkoja eivät oikein kosketa arkea, 
jos asuu syrjässä maaseudulla omako-
titalossa. Lapsen rippijuhlat siirtyivät 
sentään loppukesään.

– Minulla on Ruotsissa sukulaisia 
ja tietysti heitä olisi mukavaa taas pian 
nähdä. Ystäviä en ole vuoden aikana 
kovin paljon tavannut, mutta eipä kol-
mivuorotyötä tekevä tapaa heitä pal-
jon muutenkaan, naurahtaa Sid.

Koronatilanne on toukokuun puoli-
välissä ollut Vaasassa rauhallinen. Tar-
tuntaluvut laskevat ja rokotukset ete-
nevät ripeästi. Rajoituksia puretaan, ja 
joskus tulevaisuudessa koronakeskuk-
senkin toiminta.

– Toivon tietenkin, että tilanne 
nyt helpottaa ja palataan normaaliin. 
Mutta mikä se uusi normaali on, mitä 
se tarkoittaa, kysyy Tiina Sid..
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Suojakertoimet syyniin
Kun auringon UV-indeksi ylittää luvun 3, on aika kaivaa esiin 
aurinkorasvat. Tarkkoja UV-lukuja voi seurata Ilmatieteenlai-
toksen verkkosivuilta, mutta hyvä perussääntö on, että Suo-
messa rasvaillaan toukokuusta elokuuhun.

Rasvan määrässä ei kannata pihistellä, eikä päiväysvanhoja 
tuotteita käyttää. Aurinkorasva levitetään iholle puolisen tun-
tia ennen aurinkoon menoa ja sitä lisätään päivän mittaan. 
Paras suoja porotusta vastaan on edelleen varjo ja kevyet 
peittävät vaatteet. Syöpäjärjestöjen mukaan jopa 95 prosent-
tia ihosyövistä olisi estettävissä, jos suojauduttaisiin oikein.

Se suojakerroin? Aikuisille vähintään 15, lapsille 50.  
  

Onko koira liian rankka?
Joogasta tuttu alaspäin katsova koira on koko kehon liike, jol-
la nuutuneen olon saa äkkiä virkeäksi ja vetreäksi. Asento ve-
nyttää makeasti takareisiä, pohkeita ja hartioita, ja vahvistaa 
käsiä ja jalkoja. Varsinkin alkuun tuntuu usein liian hapokkaal-
ta, ja silloin helpottaa kun pitää polvet reilusti koukussa. Suora 
selkä on koirassa tärkeämpi kuin suorat jalat tai lattiaan osu-
vat kantapäät. Ranteitaan säästelevät voivat kokeilla selkäve-
nytystä myös nojaten käsillä seinää vasten. Äläkä pidätä hen-
gitystä, anna virrata vapaasti.

Veripalvelu muutti toukokuussa veren-
luovutuksen ehtoja. Aiemmin miesten 
välinen seksi, tai seksin ostaminen tai 
myyminen estivät verenluovutuksen 
vuoden ajaksi. Nyt aika on lyhentynyt 
neljään kuukauteen. 

Aihe on herättänyt keskustelua, ja 
vuoteen 2014 asti verenluovutus oli 
kokonaan kielletty miehiltä, jotka olivat 
joskus harrastaneet homoseksiä.  

Depressiosta kärsii 
vuoden aikana noin 
5–7 % suomalaisista.

kaypahoito.fi

TERVEYDEKSI Koonnut Elina Kujala  Kuvat Mostphotos

Luovutuskiellon lyhentäminen perus-
tuu useiden asiantuntijoiden arvioihin ja 
lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskes-
kus Fimean uudistuneeseen määräyk-
seen veripalvelutoiminnasta.  

Kaikki sairastetut syövät eivät myös-
kään enää estä verenluovuttamista. 
Jos syövästä on toipunut ja seuranta 
on päättynyt, verta voi käydä luovutta-
massa. Ehtona on, että syöpä ei totea-

misvaiheessa ole levinnyt ja että se on 
hoidettu paikallisella leikkauksella, sä-
dehoidolla tai lääkehuuhtelulla. Tällai-
sia syöpiä ovat monet eturauhassyövät, 
suoliston syövät, ihon syövät ja paikal-
linen kohdunkaulan syöpä. 

Vakava allerginen reaktio tai ana-
fylaksia aiheuttaa kahden viikon luovu-
tusesteen. Aiemmin anafylaksiasta on 
seurannut pysyvä verenluovutuskielto.

Miesten välinen seksi ei enää estä verenluovutusta vuodeksi
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Pähkinöistä parhaimmat
Pehmeää rasvaa pursuavat pähkinät te-
kevät hyvää erityisesti aivoille ja sydä-
melle. Sydänliiton mukaan pekaanipäh-
kinät sisältävät pähkinöistä eniten peh-
meää rasvaa, mutta monipuolisin hy-
vän rasvan lähde on saksanpähkinä. 
Siinä on paljon ihmiselle välttämätön-
tä, omega-3-rasvahappoihin kuuluvaa 
alfalinoleenihappoa. Määrässä ei kan-
nata liioitella, pieni kourallinen pähki-
nöitä päivässä riittää. 

TERVEYDEKSI

@vahis twitterissä 7.5.2021

väestöliitto, finsex-tutkimus

kaisa vähähyyppä 

”Eilen vietin pitkään aikaa 
sairaalassa. Siinä odotelles-
sani seurasin keskustelua, 
jossa suomea osaamattomille 
selvitettiin tulkin avustuksel-
la, mitä tarkoittaa ajanva-
raus ja miten ja milloin se 
tehdään. Moninaisia ovat 
terveydenhuollon työt. Hyvin 
selvisivät.”

Naisista 

46 %  
ja miehistä   

93 %   
kertoo saavansa 

yhdynnässä yleensä 
orgasmin.

Vertailu

5 syytä  
rakastaa
VARHAISKAALIA

1. Mehukas ja monipuolinen varhais-
kaali maistuu ihan sellaisenaan suupa-
loiksi silputtuna, mutta sitä kannattaa 
myös grillata lohkoina ja wokata ohui-
na suikaleina. Ennakkoluuloton maustaa 
varhaiskaalin vuohenjuustolla tai lisää 
sitä kesäisen pastan höysteeksi.  

2. Kaikki kaalit ovat ravinteikkaita, niin 
myös varhaiskaali. Se sisältää paljon C- 
ja K-vitamiinia, kalsiumia ja magnesiu-
mia. Kilokaloreita sen sijaan on vähän, 
vain 31 sadan gramman annoksessa. 

3. Kaali tekee hyvää sydämelle ja aivoil- 
le. Kaalissa on paljon kaliumia, joka 
alentaa korkeaa verenpainetta ja uuden 
tutkimuksen mukaan samalla myös pie-
nentää suolan haittoja. Liiallinen suolan 
käyttö tunnetusti nostaa verenpainetta ja 
altistaa samalla aivoverenkiertohäiriöille. 

4. Kaaliaterian jälkeen olo on pitkään 
kylläinen, sillä siinä on paljon suolistol-
le hyvää tekevää kuitua. Kaikkien vat-
salle kaali ei kuitenkaan sovi. Silloin se 
kannattaa kypsentää tai kokeilla eri la-
jikkeita, esimerkiksi lehtikaali on usein 
herkälle vatsalle hellempi.

5. Kaalinlehtiä käytetään myös ulkoi-
sesti tulehdusten ja haavojen hoitami-
seen. Imettävien äitien rintatulehdusta 
hoidetaan usein viileillä keräkaalin leh-
dillä, jotka laskevat turvotusta ja hel-
pottavat kipua.

fineli.fi, satokausi.fi

”Palautuminenkin on 
vähän kuin onnellisuus, 

joka herkästi pakenee sitä 
tietoisesti tavoittelevaa 
ja joka usein syntyykin 
itsessään mielekkään 

tekemisen sivutuotteena.”

psykologi anniina virtanen  
instagram-tilillään @anniinavir
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teksti saija kivimäki kuva mostphotos

PIINAAVAN  
PITKÄ KORONATAUTI
Osalla koronavirustautiin sairastuneista oireet jatkuvat 

kuukausia altistumisen jälkeen. Syitä sairauden  
pitkittymiseen etsitään nyt geeneistä.

K oronavirustaudin on tähän 
mennessä sairastanut noin 
88 000 suomalaista ja tau-
tiin menehtyneitä suomalai-
sia on hieman yli 900. Virus 
on ollut keskuudessamme yli 

vuoden, mutta sen aiheuttamassa sai-
raudessa on yhä paljon selvittämätöntä. 

Vielä ei tiedetä esimerkiksi sitä, mik-
si joillakin koronavirustaudin oireet 
pitkittyvät ja kroonistuvat, kun vaka-
vimmissakin tapauksissa sairaus on ohi 
tai selvästi paranemaan päin noin kol-
messa viikossa.

Arviot siitä, kuinka monella sairas-
tuneella oireet pitkittyvät, vaihtelevat 
parista kymmenestä prosentista jopa 
puoleen sairastuneista.

Tähän mennessä tehdyt tutkimuk-
set ovat osoittaneet, että taudin pitkit-
tymisellä on tilastollinen yhteys nais-
sukupuoleen, ylipainoon ja korkeaan 
ikään, kertoo Tampereen yliopiston 

anatomian professori ja lääketieteen 
tohtori Seppo Parkkila.

Hän on perehtynyt pitkäaikaisesta 
koronasta tehtyihin tutkimuksiin, joita 
maailmalla on julkaistu jo jonkin verran. 
Suomessa pitkäaikaista koronaa on tut-
kittu vasta vähän, mikä johtuu siitä, et-
tä meillä on kohtuullisen vähän korona- 
potilaita.

– [Pitkäkestoisen koronavirustaudin] 
taustalla olevista mekanismeista tiede-
tään loppujen lopuksi aika vähän. Se tie-
detään, että on tiettyjä assosiaatioita, ku-
ten sukupuoli ja ylipaino, mutta perus-
mekanismit, jotka selittäisivät tämän, 
tunnetaan huonosti.

Se tiedetään myös, että vakavat oireet 
taudin alkuvaiheessa ovat johtaneet useis-
sa tapauksissa sairauden pitkittymiseen. 
Toisaalta tiedossa on tapauksia, joissa pit-
käkestoisia oireita on tullut myös silloin, 
kun oireet ovat akuutissa vaiheessa olleet 
lieviä tai niitä ei ole ollut lainkaan.

Tilastollisesti koronavirustautiin sai-
rastuu enemmän miehiä kuin naisia, 
mutta naisilla sairaus todennäköisemmin 
pitkittyy ja kroonistuu. Tieteessä selityk-
siä koronaviruksen käyttäytymiselle et-
sitään parhaillaan esimerkiksi geeneistä.

– Akuutin covidin osalta tiedetään, 
että vaikeammille oireille on tiettyjä al-
tistusgeenejä. Jää nähtäväksi, altistavatko 
jotkin geenit pitkäkestoiselle covidille.

OIREET HANKALASTI MITATTAVIA
Pitkäkestoisen koronavirustaudin oireet 
ovat samankaltaisia kuin sairauden alku-
vaiheessa. Tyypillisiä potilaiden nimeä-
miä oireita ovat esimerkiksi hengenah-
distus, kurkkukipu, yskä, pahoinvoin-
ti ja oksentelu, lihaskivut ja päänsärky. 
Uupumus on yleistä ja se liittyy usein ra-
situkseen, Seppo Parkkila kertoo.

– Moni potilas ei kykene normaaliin 
liikuntaan. Uupumus myös aaltoilee, 
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välillä tuntuu kuin tauti olisi voitettu, ja 
toisessa hetkessä olo on todella heikko.

Oireita yhdistää se, että ne ovat lää-
ketieteellisesti vaikeasti todennettavis-
sa. Kuume voidaan mitata ja hengitystä 
arvioida, mutta jos potilas kertoo ole-
vansa uupunut tai kuvailee aivosumun  
oireita, lääkärillä ei ole luotettavaa kei-
noa niiden mittaamiseen.

– Tämän tyyppiset oireet ovat hyvin 
subjektiivisia ja hankalia. Me ihmiset 
olemme erilaisia ja koemme oireet niin 
monella tavalla. Toiset kestävät niitä pa-
remmin kuin toiset.

SUURIN OSA TOIPUU TAUDISTA
Pitkäkestoisen koronavirustaudin mää-
ritelmät eivät ole vielä vakiintuneet, ja 
myös taudin nimitys vaihtelee lähtees-
tä toiseen. Tutkimustieto ei anna yksi-
selitteistä vastausta, onko koronaviruk-
sen aiheuttama sairaus yksi ja sama vai 

onko pitkittynyt korona oma tautinsa, 
tai onko pitkittynyttä koronaa yhtä vai 
useampaa tyyppiä.

Sitäkään ei vielä tiedetä, kuinka py-
syviä koronavirustaudin oireet voi-
vat olla, kaikki sairastuneet kun ei-
vät vielä ole parantuneet. Seppo Park-
kila pitää mahdollisena, että joillekin  
oireet jäävät pysyviksi. Muutokset eli-
mistössä voivat ainakin olla pitkäaikaisia.

Koronavirustautiin ei ole 
parantavaa hoitoa vaan kaik-
ki hoito on oireidenmukais-
ta, sairauden pitkittyessä 
myös kuntouttavaa. Koska 
oireet ovat moninaiset, myös 
hoidon tulisi olla moniammatillista.

Seppo Parkkila muistuttaa, että lää-
ketieteellisen hoidon lisäksi koronapo-
tilaiden hoidossa tulisi kiinnittää huo-
miota henkiseen toipumiseen.

– Psykososiaalista tukea tarvitaan 
monestakin syystä. Pienin ei ole se, 

että sairastuminen on henkisesti iso 
asia. Joillekin on traumaattinen koke-
mus sairastua ja seurata uutisia, kuin-
ka samaan tautiin kuolee ihmisiä.

Sosiaalinen eristäytyminen koro-
na-aikaan on omiaan lisäämään hen-
kistä kuormitusta ja hidastamaan sai-
raudesta toipumista.

Seppo Parkkila ei kuitenkaan näe 
tilannetta ollenkaan niin synkkänä 

kuin voisi kuvitella. Hän 
muistuttaa, että Suomes-
sa suurin osa koronaan 
sairastuneista paranee en-
nemmin tai myöhemmin.

– Meillä on hyvä ter-
veydenhuolto ja hyvä yhteistyö perus-
sairaanhoidon ja erikoissairaanhoidon 
välillä. Suomessa akuutin vaiheen sai-
rastaneiden määrä on pieni, kuollei-
suusluvut ovat matalat, ja myös pitkä-
kestoisen covidin osalta tilanne näyt-
tää hyvältä..

Ammattitauti- 
diagnoosi tuo turvaa, 
jos sairaus pitkittyy
Kun sairastuminen koronavirustau-
tiin johtuu työssä saadusta tartun-
nasta, työntekijällä on oikeus saa-
da korvauksia sairauden aiheut- 
tamista kustannuksista. Oikeus 
korvauksiin alkaa siitä päivästä, 
kun työntekijä ensimmäisen ker-
ran hakeutuu lääkäriin sairauden 
takia, joka myöhemmin todetaan 
ammattitaudiksi.

Ammattitaudin toteaminen on si-
tä helpompaa, mitä pikemmin 
sairastumisen jälkeen asia selvi-
tetään.

Pitkäaikainen sairaus heikentää 
aina työntekijän toimeentuloa, 
eikä koronavirustaudista vielä tie-
detä, kuinka kauan sairastaminen 
voi pahimmillaan kestää tai millai-
sia pitkäaikaisia tai pysyviä muu-
toksia se voi jättää elimistöön. 

Ammattitautidiagnoosi oikeuttaa 
työtapaturma- ja ammattitautilain 
mukaisiin korvauksiin, joita ovat 
työkyvyttömyyden aikaisen ansio- 
menetyksen lisäksi esimerkik-
si kuntoutus ja korvaus pysyväs-
tä haitasta.

”SAIRASTUMINEN 
ON HENKISESTI 

ISO ASIA.”



36  SUPER 6/2021 



 SUPER 6/2021  37

MUISTISAIRAUSLÄÄKKEET  
HELPOTTAVAT ARJESSA  

PÄRJÄÄMISTÄ
Lähihoitajalla on merkittävä rooli muistisairaiden lääkehoidossa.  

Neurologi Kati Juva kehottaa raportoimaan lääkehoidon vaikutuksista lääkärille.

teksti minna lyhty kuvat mostphotos 

K un aloitin urani lääkäri-
nä muistisairaiden parissa 
80-luvulla, psykogeriatriset 
osastot olivat erittäin levot-
tomia. Silloinen esimiehe-
ni sanoi joskus, että tunnel-

ma on kuin persialaisella torilla. Kun 
ensimmäinen muistisairauslääke tu-
li käyttöön 90-luvulla, muistisairaiden 
neuropsykiatriset oireet vähenivät dra-
maattisesti, neurologian erikoislääkäri 
Kati Juva kertoo. 

Ensimmäinen Alzheimerin taudin 
hoitoon kehitetty lääke oli AKE-estäjiin 
kuuluva takriini. Sitä piti ottaa neljä ker-
taa vuorokaudessa lyhyen vaikutusajan 
vuoksi. Se aiheutti joillekin maksaent-
syymiarvojen nousua ja pahoinvoin-
tia. Lääke jäi pois käy-
töstä uusien parempi-
en AKE-estäjien tulles-
sa markkinoille. 

– Näin työssäni lääk-
keiden tuoman hyödyn. 
Monesta muistisairaas-
ta tuli rauhallisempi ja 
keskittymiskykyisempi. 
Lääkkeet auttoivat näky-
vimmin sairauden keski-
vaiheessa, jolloin alkaa usein tulla neu-
ropsykiatria oireita, kuten levottomuut-
ta, ahdistusta ja harhaluuloisuutta. 

Juva harmittelee, ettei vielä ole on-
nistuttu kehittämään lääkettä, joka py-
säyttäisi taudin etenemisen. Markkinoil-
le ei ole tullut uusia muistisairauslääk-
keitä vuosikausiin. 

– Iltapäivälehdet ovat uutisoineet 
monta kertaa, että muistisairauksien lää-
kehoidossa on tulossa läpimurto, mutta 

sitä ei ole tullut. Erilaisia uusia lääkkeitä 
on kokeiltu paljon, mutta mikään ei ole 
toistaiseksi toiminut kunnolla. 

RISKIN TIEDOSTAMINEN AUTTAA 
TUNNISTAMAAN
Paras hyöty muistisairauslääkkeistä saa-
daan, kun ne aloitetaan mahdollisim-
man varhain. Kati Juvan mukaan vielä 
parikymmentä vuotta sitten diagnoosi 
tehtiin usein vasta sitten, kun sairaus oli 
edennyt keskivaikeaan vaiheeseen. Ny-
kyisin sairaudet tunnistetaan yleensä lie-
vässä vaiheessa. Koska yleisimmän muis-
tisairauden Alzheimerin taudin riski tie-
dostetaan, ikääntyneiden kognitiota seu-
rataan tarkemmin kuin ennen.

– Vaikeinta on tunnis-
taa yksin asuvan ihmisen 
Alzheimerin tauti, jos se  
aiheuttaa neuropsykiat-
risia oireita, kuten epä-
luuloisuutta, harha-
luuloisuutta ja sairau-
den tunnottomuutta. 
Hän ei ole välttämät-
tä halukas menemään 
tutkimuksiin. Oirei- 

ta saatetaan pitää myös psyykkisinä, jol-
loin diagnoosi ja lääkitys saattavat vii-
västyä.

Juvan mukaan Lewyn kappale -tauti 
huomataan yleensä varhaisessa vaiheessa 
sen tyypillisen oireen, näköhallusinaati-
oiden, perusteella. 

Otsalohkodementian diagnoosi saat-
taa viivästyä, koska sen tunnistaminen 
ei ole helppoa. Sairauden alkuvaihees-
sa muistiongelmat ovat yleensä vähäisiä. 

Oireena saattavat olla toiminnan vaikeu-
det, käyttäytymisen muutokset ja psyyk-
kiset oireet. 

–  Myös vaskulaarinen muistisairaus 
on toisinaan hankala tunnistaa, koska 
voi olla vaikeaa arvioida, mikä on aivo-
kuvissa näkyvän vaskulaarisen vaurion 
merkitys potilaan oireistossa. Joskus hy-
vinkin toimintakykyisellä ihmisellä tode-
taan aivokuvissa merkittävä valkean ai-
neen vaskulaarinen vaurio. Verenkierto-
häiriöt saattavat altistaa myös vakavalle, 
hoitoon reagoimattomalle depressiolle.

SÄHLÄÄMINEN VÄHENEE
Muistisairauslääkkeet on kehitetty alun 
perin Alzheimerin tautiin, mutta nii-
den on huomattu auttavan myös muis-
sa muistisairauksissa, paitsi otsalohko-
dementiassa. 

Muistisairauksien hoito aloitetaan 
AKE-lääkkeellä ja hoitoon voi lisätä me-
mantiinin. Lääkkeet lievittävät oireita ja 
hidastavat taudin kulkua. Ne vähentä-
vät neuropsykiatrisia oireita, kuten har-
haluuloisuutta, hallusinaatioita, levotto-
muutta, ärtyisyyttä, masennusta ja ah-
distusta. Lisäksi ne lievittävät apatiaa ja 
aktivoivat toimintaan.

–  Joillakin kognitio kohentuu, eri-
tyisesti toiminnanohjaus, jolloin pystyy 
käyttämään olemassa olevaa kapasiteettia 
paremmin. Ei hermostu yhtä helposti, 
pystyy keskittymään ja kykenee käyttä-
mään hyödyksi apukeinoja, kuten muis-
tilappuja. Sählääminen vähenee. Lääk-
keet eivät vaikuta suoraan muistiin, mut-
ta voi tulla toimeen huonommalla muis-
tilla lääkkeiden kanssa. 

MONTA KERTAA ON 
UUTISOITU, ETTÄ 

MUISTISAIRAUKSIEN 
LÄÄKEHOIDOSSA ON 

TULOSSA LÄPIMURTO. 
SITÄ EI OLE TULLUT. 
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Entä auttaako lääkitys kaikilla poti-
lailla?

– Ei auta. Kymmenellä prosentil-
la Alzheimer-potilaista AKE-lääkitys ei 
vaikuta, ihan kuin leipää söisi. Joku voi 
hyötyä memantiinista. Lewyn kappale 
-taudissa saadaan yleensä dramaattinen 
teho, kun hallusinaatiot jäävät pois. 

LÄÄKE OTETAAN AAMUPALAN JÄLKEEN
Kati Juva suosittelee lääkehoitoa kaikil-
le koti- tai omaishoidon avulla pärjää-
ville muistisairaille, sillä todennäköises-
ti lääke parantaa toimintakykyä. Hoiva-
kodissa asuva muistisairas, joka tarvit-
see apua kaikessa ja jonka kommunikaa-
tio on vähentynyt, ei yleensä enää hyö-
dy lääkkeestä. 

– Silloin se kannattaa lopettaa, mutta 
pitää seurata, huononeeko vointi. Joskus 
ahdistus ja harhat tulevat voimakkaam-
min päälle, jolloin lääkitys pitää aloittaa 
uudelleen. Joillakin vointi kohenee sel-
västi, kun lääkitys lopetetaan. 

Toisinaan sivuvaikutusten vuoksi 
käyttöä ei voida jatkaa. Juvan mukaan 
silloin kannattaa kokeilla vielä toista val-
mistetta.

– Ake-lääkkeiden aktivoiva vaikutus 
aiheuttaa joskus ongelmia. Lääke voi li-
sätä epätarkoituksenmukaista touhuilua. 
Joillakin tulee ärtyisyyttä. Harhaluuloi-

suus saattaa aktivoitua. Jos lääkkeet eivät 
tunnu sopivan tällä hetkellä, se ei tarkoi-
ta, etteikö niitä voisi kokeilla vielä myö-
hemmin.

Ake-lääkkeet ärsyttävät maha-suoli-
kanavaa. Oireena voi olla pahoinvointi, 
närästys tai ripuli. Juva neuvoo, että lää-
ke pitää ottaa aina aamupalan jälkeen, 
jolloin ne eivät ärsytä yhtä paljon kuin 
tyhjään vatsaan otettaessa.

– Pharmaca Fennicassa suositellaan, 
että lääke otetaan illalla. Se johtuu siitä, 
että lääketutkimuksissa lääke on otettu 
yötä vasten. On kuitenkin havaittu, et-
tä illalla otettu muistilääke voi aiheuttaa 
levotonta yöunta.

LÄHIHOITAJA SEURAA VAIKUTUKSIA
Lähihoitajan rooli muistisairaan lääke-
hoidossa on merkittävä. 

– Hän arvioi, miten lääke vaikuttaa 
arjessa. Kannustan raportoimaan roh-
keasti lääkärille, paransiko lääke vointia 
ja aiheuttiko se sivuvaikutuksia. Voi sa-
noa suoraan, jos muistisairas on hyppi-
nyt pitkin seiniä lääkkeen aloituksen jäl-
keen tai hänen vointinsa on mennyt sur-
keaksi lopetuksen jälkeen.

Juva muistuttaa myös siitä, että on 
tärkeää seurata, meneekö lääke todel-
la vatsaan saakka. Jotkut lääkekielteiset 
muistisairaat piilottavat lääkkeitä suus-

Muistisairauslääkkeet 
hidastavat taudin 
etenemistä ja paran-
tavat toimintakykyä
Muistisairauksien lääkkeissä vai-
kuttavia aineita on neljä. Kolme 
niistä kuuluu samaa ryhmään, yk-
si on eri lailla vaikuttava lääke.

AKE-estäjiä ovat donepetsiili,  
rivastigmiini ja galantamiini. 

Alzheimerin tauti vaurioittaa sel-
laisia aivojen hermoverkkoja, jot-
ka käyttävät asetyylikoliini-ni-
mistä ainetta välittäjäaineena. 
Ake-estäjät lisäävät asetyyliko-
liinin määrää aivoissa estämällä 
sen nopeaa hajoamista. Tämän 
seurauksena muistille tärkeät 
hermoradat toimivat paremmin. 

Ake-estäjistä käytetään vain yh-
tä lääkettä kerrallaan. Sivuvaiku-
tukset vaihtelevat jonkin verran. 
Tutkimukset eivät ole osoittaneet 
mitään AKE-estäjää toista tehok-
kaammaksi. 

Memantiini vaikuttaa aivojen 
glutamaattitasapainoon. 

Alzheimerin taudissa aivosoluja 
kuolee nopeasti, jonka seurauk-
sena niistä vapautuu runsaas-
ti glutamaattia. Liiallinen määrä 
vahingoittaa aivosoluja. 

Memantiini vähentää glutamaatin 
vaikutusta, mistä seuraa kogni-
tion ja toimintakyvyn parantumi-
nen. Memantiinia voidaan käyt-
tää yhdessä Ake-estäjän kanssa.

saan ja sylkäisevät ne pois tilaisuuden 
tullen. 

Juva korostaa, että muistisairaiden 
hoidossa tärkeintä ovat kuitenkin lääk-
keettömät hoidot. Hoitaja voi lievittää 
neuropsykiatrisia oireita luomalla turval-
lisen ympäristön, kohtaamalla empaatti-
sesti ja tarjoamalla mielekästä tekemistä.

– Virikkeitä on oltava riittävästi, mut-
ta ei liikaa. Ympäristö ei saa olla liian le-
voton, mutta ei liian tyhjäkään. Arki pi-
tää rakentaa rutiinien varaan, jotta ei ole 
liikaa haasteita. Silti päivässä pitää olla 
jotain kivaa. Muistelut ja musiikki sopi-
vat muistisairaalle hyvin..

”KYMMENELLÄ 
PROSENTILLA ALZHEIMER-

POTILAISTA AKE-
LÄÄKITYS EI VAIKUTA.”
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LUE SUPER-LEHTI VERKOSSA!

SUPERLEHTI.FI

Lataa hyödylliset 
e-julkaisut 

ja lue aiemmin 
ilmestyneitä 
SuPer-lehtiä.
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PIINAAKO PUUTOS?
Ruoka ja ravitsemus kiinnostavat ihmisiä enemmän 
kuin koskaan ennen, mutta moni saa silti liian vähän 

ravintoaineita ruoastaan.

E nsin hyvät uutiset: Suo-
malaiset syövät vuosi 
vuodelta terveellisemmin. 
Proteiinia saadaan ruoasta 
riittävästi, jopa runsaasti. 
Kuidun ja D-vitamiinin 

saanti on lisääntynyt, ja E-vitamii-
nia ja B12-vitamiinia sekä kiven-
näisaineita, kuten kaliumia, fos-
foria, seleeniä ja sinkkiä, saadaan 
yleensä riittävästi. 

Sitten huonot uutiset: Aikuis-
ten ruokatottumukset ja ravinto-
aineiden saanti eivät ole läheskään 
ravitsemussuositusten mukaisia. 
Vähintään viidesosa aikuisista saa 
ruoasta liian vähän A- ja D-vita-
miineja sekä folaattia ja tiamiinia 
eli B1-vitamiinia. Lisäksi noin jo-
ka viides mies saa ruoastaan liian 
vähän C-vitamiinia ja riboflaviinia 
eli B2-vitamiinia. Suositusten mu-
kaan tyydyttyneiden rasvahappo-
jen saannin tulisi olla alle kymme-
nen prosenttia päivän energiasta, 
mutta vain viisi prosenttia aikui-
sista saavuttaa suosituksen.

Kasviksia, hedelmiä ja marjo-
ja syödään liian vähän, punais-
ta ja prosessoitua lihaa taas liian 
paljon..

teksti elina kujala kuvat mostphotos 

Kuka tarvitsee  
ravintolisiä?
Yli puolet miehistä ja kaksi kol-
masosaa naisista käyttää erilaisia 
ravintolisiä. Milloin vitamiineja ja 
ravintoaineita on syytä hakea ap-
teekin hyllyltä?

– Ravintolisien käyttö summit-
taisesti tai ikään kuin varmuuden 
vuoksi ei välttämättä edistä ter-
veyttä, joten ylenpalttinen vita-
miinilisien käyttö ei ole suositelta-
vaa. Jos syö riittävästi ja tarpeek-
si monipuolisesti, ei yleensä kärsi 
merkittävistä puutostiloista, ravin-
toterapeutti Kirsi Englund sanoo.

Poikkeuksen tähän muodostavat 
D-vitamiini talviaikaan ja rauta – 
etenkin, jos on vähentänyt eläin-
kunnan tuotteita ruokavaliostaan. 

Ruoasta saadaan aina enemmän 
kuin yhtä ainetta, joten ravintoa ja 
ravintolisiä ei pidä verrata toisiinsa 
suoraan. – Kalsiumtabletista saa 
kalsiumia, mutta maitotuotteista 
saat lisäksi jodia, B12-vitamiinia, 
D-vitamiinia ja proteiinia. Täysjy-
väviljoja syömällä vastaa saman-
aikaisesti sekä folaatin, kuidun et-
tä raudan tarpeeseen. Ruoasta saa 
aina sellaisia yhdisteitä, joita pur-
kissa ei ole, Englund selittää.

Ravintolisien sijaan kannattaa 
panostaa monipuoliseen ruoka-
valioon.

RAVINTOA JA 
RAVINTOLISIÄ EI PIDÄ 
VERRATA TOISIINSA.
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Jodi
Saantisuositus päivässä: aikuiset 150µg,  
raskaana olevat 170µg, imettävät 200µg

Lapset 50–150µg iästä riippuen

Miksi? Jodia tarvitaan elimistössä kilpi-
rauhashormonien muodostumiseen. Ne 
säätelevät elimistön kaikkia toiminto-
ja, esimerkiksi lämmönsäätelyä, ener-
gia-aineenvaihduntaa, kasvua, kehitys-
tä ja uni-valverytmiä. 

Puutoksen oireet: Ovat usein epä-
määräisiä. Aikuisilla pitkään jatkunut 
puutostila voi aiheuttaa kilpirauhasen 
laajentumista ja struumaa.

Mistä saa? Maitotuotteista, merenelä-
vistä, kananmunasta, jodioidusta pöy-
täsuolasta sekä viljavalmisteista, joi-
den valmistuksessa on käytetty jodioi-
tua suolaa. 

Tiesitkö? Kauramaitotuotteet eivät si-
sällä jodia luontaisesti, mutta osaan li-
sätään sitä. Jodinpuutos on tutkitusti 
vegaaneilla yleinen, joten heidän kan-
nattaa ottaa jodia ravintolisänä tai vali-
ta tuotteita, joihin sitä on lisätty.

lähteet: terveystalo ja ravitsemus- 
terapeutti kirsi englund, finravinto 2017, 
terveyskirjasto, thl.

Ravintokuitu
Saantisuositus päivässä: miehet 35 g, 
naiset 25 g

Miksi? Kuitu on tutkimuksissa yhdistet-
ty suoliston terveyteen ja alentunee-
seen riskiin sairastua tyypin 2 diabe-
tekseen. Lisäksi se saattaa auttaa pai-
nonhallinnassa. Kuidunsaanti vaikuttaa 
suolistomikrobistoon, joka taas vaikut-
taa elimistön immuunipuolustukseen, 
osallistuu biotiinin ja K-vitamiinin tuo-
tantoon, pilkkoo ravintoaineita ja vai-
kuttaa nykytiedon mukaan myös aivo-
jen välittäjäaineiden muodostumiseen. 

Puutoksen oireet: Esimerkiksi vatsa- 
oireet, kuten ummetus tai ripuli.

Mistä saa? Parhaita kuidunlähteitä 
ovat täysjyväviljatuotteet, kaurapuuro, 
ruisleipä, mysli, täysjyväpasta ja täys-
jyväriisi. Kasvikset, hedelmät ja mar-
jatkin sisältävät kuitua, mutta yksin nii-
den avulla päivittäistä tarvetta on vai-
kea täyttää.

Tiesitkö? Jokaisella naisen viidestä 
päivittäisestä ateriasta tulisi olla noin 
kaksi kourallista jotakin kuidunlähdet-
tä, esimerkiksi lautasellinen puuroa ja 
hedelmä. Miehillä annoskoot voivat ol-
la suurempia.

D-vitamiini
Saantisuositus päivässä: aikuiset ja 
lapset 10µg, yli 75-vuotiaat 20µg

Imeväisikäiset 2–10µg tilanteen  
mukaan

Miksi? D-vitamiinia tarvitaan kehossa 
noin 300 eri toimintoon. Erityisen tär-
keä se on luustolle.

Puutoksen oireet: D-vitamiinin puutos 
on yhdistetty moniin sairauksiin, esi-
merkiksi luukatoon, infektioihin, diabe-
tekseen, syöpään, verenkiertotauteihin 
ja hermoston rappeumatauteihin. Tut-
kimuksissa D-vitamiinin puutos on yh-
distetty kohonneeseen verenpainee-
seen sekä lapsilla että aikuisilla. Par-
haillaan D-vitamiinia tutkitaan MS-tau-
din tukihoitona.

Mistä saa? D-vitaminoiduista mai-
totuotteista, rasvalevitteistä ja kalas-
ta. Lisäksi D-vitamiinia muodostuu au-
ringonvalon vaikutuksesta, mutta Suo-
messa se ei yksin riitä. Ravintolisää 
suositellaan käytettäväksi etenkin tal-
viaikaan. 

Tiesitkö? D-vitamiinin merkitystä  
COVID-19-taudin ehkäisyssä ja hoi-
dossa on tutkittu paljon kuluneen 
vuoden aikana. Luotettavia tuloksia 
ei kuitenkaan vielä ole saatu, vaan D- 
vitamiinin puute näyttäisi olevan vain 
yksi monista sairastumiseen vaikutta-
vista asioista. 

Rauta
Saantisuositus päivässä: miehet 9 mg, 
naiset 15 mg

Lapset 8–11 mg iästä riippuen

Miksi? Rautaa tarvitaan monissa eli-
mistön toiminnoissa, se on välttämätön 
esimerkiksi energiantuotannossa, solu-
jen jakautumisessa ja hapen kuljetukses-
sa verenkierrossa. 

Puutoksen oireet? Väsymys, voimat-
tomuus, iho-oireet, rytmihäiriöt, mie-
lialaongelmat, kognitiiviset oireet ja 
päänsärky. Levottomat jalat voivat ol-
la yksi raudan puutteen oire. 

Mistä saa? Punaisesta lihasta, veri-
tuotteista, täysjyväviljoista, palkokas-
veista ja siemenistä. 

Tiesitkö? Raudan imeytymistä auttaa, 
kun rautapitoisten ruokien kanssa syö 
C-vitamiinipitoisia tuotteita. Sen sijaan 
kahvin ja teen tanniinit sekä maidon 
kalsium heikentävät imeytymistä.



Y ksitoista vuotta sitten Han-
na Viitala työskenteli Lon-
toossa nopeatempoises-
sa TV-tuotantomaailmas-
sa mainostrafiikkipäällikkö-
nä. Vapaa-aika oli vilkasta. 

Harva se ilta käytiin trendiravintolois-
sa ja isojen tähtien konserteissa. 

– Elämässä on jännittäviä käänteitä. 
Noina kiihkeinä Lontoon vuosina en 
olisi voinut kuvitellakaan, että vielä jos-
kus asun Lavialla maanviljelijän vaimo-
na, teen taidetta ja lähihoitajan töitä.

Hanna oli kuitenkin kyllästynyt 
Lontoon pintaliitoon ja kaipasi muu-
tosta. Hän kävi life coachin vastaan-
otolla pohtimassa uutta suuntaa elä-
mälleen.  

– Kolmannella tapaamiskerralla ni-
mesin omat elämänarvoni. Ne olivat 
rakkaus, vapaus, luonto, rentous ja  
aitous. Oivalsin, että arvoni edustavat 
aivan eri maailmaa kuin silloinen me-
diatyöni. Esitin raskasta työroolia. Ha-
lusin lähteä etsimään aitoa Hannaa. 

Hanna oli aina halunnut tehdä jo-
tain luovaa käsillään, mutta epäillyt tai-
tojaan. Elokuussa 2010 hän repäisi ja 
aloitti vuoden kestävän kädentaitojen 
ohjaajan koulutuksen Kankaanpään 
opistossa Satakunnassa.  Kankaanpääs-
sä Lontoosta Suomeen palannut Hanna 
ei ollut koskaan aiemmin edes käynyt. 

– Sisältäni nousi ilo ja lämpö, kun 
pääsin hypistelemään villaa ja muotoi-
lemaan savea. Hykertelin onnesta vil-
loja saippuoidessani. Moni kurssikave-
reistani oli vammaisalan lähihoitaja, jo-
ka tuli hakemaan lisätaitoja työhönsä. 

PARANTAVA TAIDETERAPIA
Helmikuussa 2011 Hanna kohtasi koti- 
bileissä Kankaanpäässä tulevan avio-
miehensä. Moneen kertaan rakkauteen 
pettyneenä hän tunnisti heti kunnon 
miehen.

– Olin jo 35-vuotias, ja oikeastaan 
luopunut toiveesta saada lapsia ja per-
heen. Mutta elämä eteni vauhdilla, ja 
meille syntyi seuraavana vuonna kak-
soset, tyttö ja poika. Asumme Lavialla 
maatilalla. Mieheni on puolet vuodes-

ta maanviljelijä ja talvisin tekee sähkö-
miehen reissuhommia. 

Hanna oli paljon pienten lasten 
kanssa kolmisin. Omat läheiset olivat 
kaukana ja koti keskellä metsää. Muu-
tama vuosi sitten mieliala alkoi synketä. 

teksti reija ypyä kuvat marjaana malkamäki

TAIDE KUULUU KAIKILLE
Kehitysvammaisille taide on keino tulla näkyväksi ja osaksi 
yhteiskuntaa, uskoo taiteilija ja lähihoitaja Hanna Viitala.
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– Uuvuin täysin, ja lääkäri tote-
si minun masentuneen. Kesti hetken 
hyväksyä se, sillä olin aina ihmetellyt, 
että miksi masentuneet eivät vain ota 
itseään niskasta kiinni. 

Kolmen kuukauden sairauslomalla 
Hanna hakeutui taideterapiaryhmään. 
Luovat ideat alkoivat taas pulputa. Tun-
tui kuin pato olisi murtunut ja luovuu-
den virta tempaisi Hannan mukaansa. 

– Paransin itseni lääkkeettömästi 
taiteella. Löysin rauhan, jonkin syvem-
män yhteyden itseeni ja elämääni La-
vialla. 

Hannan työhuone on täynnä kierrä-
tystavaraa, mallinuk-
keja, pienposliiniesi-
neitä, kankaita, pit-
sejä, koruja, helyjä, 
kimalletta, liisteriä 
ja liimaa. Hän tekee 
niistä värikkäitä esi-
nekollaaseja. 

– Tekniikkani on meditatiivinen: 
rentoudun, ihmettelen ja tunnustelen. 
Työstän teoksia liisteröimällä niihin 
pieniä palasia eri materiaaleista.  

Hannan ensimmäinen taidenäytte-
ly KokoNainen pidettiin vanhassa kan-
sakoulussa kesäkahvilan yhteydessä La-
vialla neljä vuotta sitten. Hän epäröi ja 
mietti, tuleeko ketään paikalle. Väkeä 
tuli hirveästi.

– Olin paikalla koko viikon, ja elin 
kuin sadunhohteisessa rakkauskuplas-
sa. Kävin ihmisten kanssa mielenkiin-

toisia keskusteluja, ja tajusin ensim-
mäisen kerran, että minähän olen tai-
teilija. Sittemmin töitäni on ollut esillä 
ITE-taiteen yhteisnäyttelyissä.

Tänä kesänä Hannan töitä voi näh-
dä Ilomantsissa.

 

TAITEELLA ON PARANTAVA VOIMA
Koska taide oli parantanut ja terapoi-
nut Hannaa, häntä alkoi kiehtoa aja-
tus taiteen hyödyntämisestä vammais-
ten asumisyksiköissä ja hoivakodeissa. 

– Lähdin opiskelemaan lähihoita-
jaksi, sillä ammatti tuntuu hyvältä väy-

lältä käyttää taidetta 
vammaistyössä. Tääl-
lä maaseudulla lähi-
hoitajan työ on var-
ma työllistäjä. Halu-
sin päästä sisälle so-
te-maailmaan ja näh-
dä millainen jalansija 

taiteella siellä olisi. Ja onhan siellä!
Hanna on korona-aikana järjestä-

nyt osana lähihoitajaopintoja etäohjat-
tua virike- ja taidetoimintaa eri kehitys-
vammaisten asumisyksikköjen kanssa. 

– Olen ohjannut muun muassa 
maataideprojektia, jossa luonnonmate-
riaaleista rakennettiin mandaloita maa-
han. Ohjasin myös tunnetaitoihin liit-
tyvän tunnesääkartan teon etänä. Siinä 
asukkaat kuulostelivat eri säätiloja, ver-
tasivat niitä omiin tunnetiloihinsa ja lo-
puksi piirsivät omat tunteensa sääilmi-

önä. Tämä onnistui tosi hyvin, vaikka 
mieluiten olisin läsnä tilanteessa, Han-
na kertoo. 

Työskennellessään kehitysvammais-
ten toimintakeskus Oivapajassa Sasta-
malassa Hanna ohjasi kaksi taidenäyt-
telyä. WWF:n merten muoviroskien 
päivästä lähti idea tehdä tyhjistä muo-
vipulloista kokonainen vedenalainen 
maailma. Se esiteltiin Sastamalan pää-
kirjastolla Haavi auki -näyttelyssä.  

– Esillä oli työ- ja päivätoiminnan 
väen askartelemia erilaisia mereneläviä 
kaloista merihevoseen ja mustekalaan. 
Suunnittelin, ideoin ja ohjasin tämän 
näyttelyn. Tuunasimme muovipullois-
ta kaloja, lääkekupeista ja muovipul-
lonpohjista meduusoja ja kuplamuo-
vista merenalaisia maisemia.

Toinen näyttely oli vanhassa Valinta- 
talossa ja nimeltään Valintojen talo. 
Siellä ketsuppipullot ja muropaketit 
liisteröitiin värikkääksi ja ne saivat uu-
den elämän. 

– Suunnitteilla on kierrätyskollaasi-
työpajoja kehitysvammaisten päivä- ja 
työtoimintaryhmille. Toivoisin, että tu-
levaisuudessa voisin ohjata taidetyöpa-
joja kehitysvammaisten kesäleirillä. 

ILMAISUVOIMAA JA OSALLISUUTTA
Hannan mielestä taide on hieno itse- 
ilmaisun keino vammaisille. Se on keino 
tulla näkyväksi ja osalliseksi yhteiskun-
taa. Hän seuraa Instagramissa New Yor-
kissa toimivaa Pure Vision Arts -taide- 
studiopajaa, jossa kehitysvammaiset te-
kevät upeita ilmaisuvoimaisia töitä.  

– Suomessa toimii myös vastaavia 
erityistaidestudioita, esimerkiksi Art 
Kaarisilta, ja seuraan aktiivisesti heidän 
toimintaansa. Olen todella vaikuttunut 
näiden studioiden taiteilijoiden pidäk-
keettömästä ilmaisusta. 

Hoitoalan ammatti antaa Hannal-
le vapauden ajoittain keskittyä rauhas-
sa vain taiteeseen, sillä keikkatöitä on 
tarjolla aina. Kesäksi hän menee töihin 
vammaisten asumisyksikköön. Hanna 
toivoisi pääsevänsä kehittämään kehi-
tysvammaisten päivätoimintaa. 

– Unelmoin siitä, että teoksilleni oli-
si oma pysyvä näyttelypaikka, jossa voi-
sin pitää myös työpajoja. Lähden var-
maan jossakin vaiheessa ekspressiivisen 
taideterapian terapeuttikoulutukseen. 
Jo nyt pystyn toteuttamaan täysillä elä-
mänarvojani. Ne ovat edelleen rakkaus, 
vapaus, luonto, rentous ja aitous..

”PARANSIN ITSENI 
LÄÄKKEETTÖMÄSTI 

TAITEELLA.”
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”NYT PYSTYN TOTEUTTAMAAN 
TÄYSILLÄ ELÄMÄNARVOJANI.  
NE OVAT EDELLEEN RAKKAUS, 
VAPAUS, LUONTO, RENTOUS  

JA AITOUS.”
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 Onnea, 
  tuore 
lähihoitaja!

JOSSA VOIT TEHDÄ TÄRKEÄÄ TYÖTÄ. Attendolla pääset käyttämään kaikkia taitojasi käytännössä, 
niin että asukkaamme saavat elää arvokasta ja omannäköistään elämää.

 
Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn. Pääset myös osallistumaan entistä parempia kohtaamisia 

rakentavaan valmennukseemme – etu josta on paljon hyötyä tulevalla urallasi.

OLET VALMISTUNUT AMMATTIIN,

Avoimet lähihoitajien paikat löydät sivuiltamme attendo.fi
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ANU TEVANLINNA
Psykologi, valmentaja ja tietokirjailija

MITÄ TULEE TYÖYHTEISÖÖN,  
KUN SINÄ TULET TYÖYHTEISÖÖN?

V älillä ajattelen, että työyh-
teisö on luksus, jota mi-
nulla yksinyrittäjänä ei 
ole. Toisinaan taas huo-
kaan helpotuksesta, koska 
työyhteisön taakka ei pai-

na hartioitani.

Kuulen työssäni tosielämän tarinoi-
ta erilaisista työyhteisöistä. Osassa ta-
rinoista työyhteisö on voimavara, joka 
auttaa kantamaan työn tuomaa taak-
kaa. Osassa taas yhteisö on taakka. 
Työyhteisö voi olla energiaa antava voi-
ma, arkinen ilon- tai harminaihe tai pa-
hoinvointia pulppuava lähde. Jaksami-
sen suhteen työyhteisö voi antaa enem-
män kuin ottaa – tai viedä kaiken.

Työyhteisö on vain yksi työhyvin-
voinnin rakennuspalikoista. Työn arjes-
sa sen hyvinvointivaikutus on kuitenkin 
merkittävä: Kenellekään ei ole yhdente-
kevää, huikkaako työkaveri aamulla hy-
myn saatteleman huomenen vai kään-
tääkö selän. Kukaan ei viis veisaa siitä, 
puhalletaanko tiimipalavereissa yhteen 
hiileen vai taistellaanko vastakkain. 

Työhyvinvointi onkin myös työyh-
teisön yhteinen asia. Jokainen osaltaan 
rakentaa tai romuttaa omaa ja jaettua 
hyvinvointia joko tietoisesti tai tiedos-
tamattaan. Sanat, eleet, ilmeet, teot ja 
tekemättä jättämiset vaikuttavat aina 
myös muihin sekä tiimin toimivuuteen 
ja kulttuuriin. Vaikka et sinänsä ole vas-
tuussa työkaverisi hyvinvoinnista, si-
nulla on siihen vaikutusvaltaa. Halusit-
pa tai et, olet työhyvinvointivaikuttaja.

Syvälle työyhteisöön juurtuneet on-
gelmat eivät ratkea pikaratkaisuilla. Pa-
hoinvointia ruokkiva kulttuuri ei kor-
jaannu tyhy-päivällä, eikä heikko esi-
miestyö kuittaannu liikuntaseteleil-
lä. Tulehtuneessa tilanteessa omat vai-
kutusmahdollisuudet työhyvinvointiin 
voivat tuntua mitättömiltä – kuin yrit-
täisi korjata leikkausta tarvitsevaa elin-
tä laastarilla. 

Vaikka oma vaikutusvalta ei aina yllä 
ongelman ytimeen, niin tässä hetkessä 
inhimillisillä teoilla on valtava voima. 
Rohkaiseva nyökkäys kannustaa, kun 
osaamistaan epäilee. Ystävällinen ”Mi-
tä kuuluu?” sykähdyttää sydäntä. Jaet-
tu vitsi voi herättää hyvän mielen, jo-
ka kannattelee kuorman keskellä. Arjen 
jaetut hetket ja kohtaamiset ovat arvo-
kas työhyvinvoinnin lähde.

Huomiointi, kunnioittava vuorovai-
kutus ja kollegoiden kohtaaminen ih-
misinä kantaa yllättävän kauas. Kipe-
rässä tilanteessa suotu myötätunto tai 
tarjottu tuki ei mene koskaan hukkaan. 
Sinulla on annettavaa muille, enem-
män kuin ehkä olet huomannut. Hy-
my, ystävällinen sana, kuunteleva kor-
va tai auttava käsipari voi pelastaa toi-
sen päivän..

ET OLE VASTUUSSA TYÖKAVERISI 
HYVINVOINNISTA, MUTTA SINULLA 

ON SIIHEN VAIKUTUSVALTAA.  

 Onnea, 
  tuore 
lähihoitaja!

JOSSA VOIT TEHDÄ TÄRKEÄÄ TYÖTÄ. Attendolla pääset käyttämään kaikkia taitojasi käytännössä, 
niin että asukkaamme saavat elää arvokasta ja omannäköistään elämää.

 
Tarjoamme sinulle merkityksellisen työn. Pääset myös osallistumaan entistä parempia kohtaamisia 

rakentavaan valmennukseemme – etu josta on paljon hyötyä tulevalla urallasi.

OLET VALMISTUNUT AMMATTIIN,

Avoimet lähihoitajien paikat löydät sivuiltamme attendo.fi
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PALAUTE ON PALJON 
ENEMMÄN KUIN KEHUJA 

JA SAPISKAA
Lähtökohtaisesti ihmiset haluavat tehdä työnsä hyvin ja olla mukavia 

työkavereita. Mutkia tulee matkaan ja mokia sattuu, se kuuluu elämään. 
Työn ja erityisesti yhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää oppia 

antamaan ja vastaanottamaan palautetta.

P ositiivista palautetta kannattaa 
antaa myös spontaanisti, ne-
gatiivista vain harkiten. Hyvä 
palaute ei ole synonyymi po-
sitiiviselle palautteelle. Myös 
kritiikkiä sisältävä, mutta ra-

kentavasti esitetty palaute on hyödyllis-
tä, jos se herättää pohtimaan omia te-
kemisiään ja halun kehittyä ja skarpata. 

Hoitotyössä palautetta tulee monel-
ta taholta: esihenkilöltä, työkavereil-
ta, asiakkailta ja heidän omaisiltaan, ja 
yleisemmällä tasolla mediasta, niin so-
mesta kuin perinteisemmistäkin kana-
vista. Itsekin tulee pohdittua omia te-
kemisiään. 

Toisinaan viestit ovat ristiriitaisia. 
Hyvä itsetuntemus auttaa hyväksymään 
omat kehityskohteensa ja poimimaan, 
mikä palautteessa on olennaista.

PALAUTETTA SAA MYÖS PYYTÄÄ 
Työntekijät reagoivat eri tavalla palaut-
teeseen ja sen puutteeseen. Yksi kokee, 
että kaikki on hyvin ja pomo tyytyväi-
nen niin kauan, kun perästä ei kuulu. 
Toinen taas tuntee itsensä näkymättö-
mäksi ja pohtii, pitääkö johto hänen 
työtään niin merkityksettömänä, et-
tei sitä viitsitä edes kommentoida. Kol-
matta stressaa, tekeekö hän ylipäätään 
oikeita asioita, jos kukaan ei kommen-
toi suuntaan tai toiseen. 

On täysin ok pyytää palautetta, jos 
tuntee, että sitä ei saa riittävästi tai tar-
peeksi usein. Esihenkilöltä voi kysyä 

suoraan, mitä teen hyvin ja missä oli-
si parantamisen varaa. 

– Se osoittaa, että on kiinnostu-
nut ja haluaa kehittyä, kannustaa Joo-
nas Pikkarainen, joka vetää Helsingin 
kaupungilla johtamisen ja työkulttuu-
rin yksikköä. 

PALAUTE ON PARASTA TUOREENA
Palaute toimii parhaiten, kun sitä an-
netaan ja saadaan silloin, kun tilanne 
on päällä. 

– Mitä pidemmälle odotetaan, sitä 
enemmän palaute menettää merkitys-
tään. Ennalta sovituissa kehityskeskus-
teluissa käydään läpi pidemmän tähtäi-
men kehityssuunnitelmia, ei välttämät-
tä yksittäisiä tilanteita.  

Monesti palaute 
mielletään Palautteeksi 
isolla P:lla, mutta niin 
sen ei tarvitse olla. 

– Palaute ei ole 
muusta arjesta erillään 
oleva kokonaisuus, 
vaan se on oleellinen 
osa arjen sujuvoittamis-
ta. Sen ei tarvitse aina 
olla suurieleistä, vaan 
Hoidit tämän hyvin tai 
otatko tämän huomioon seuraavalla ker-
ralla toimivat, Pikkarainen sanoo. 

Mistä pitäisi vähintään saada palau-
tetta omalta esihenkilöltä? 

– Työn sisällöstä ja käyttäytymises-
tä ainakin, Pikkarainen vastaa ja jatkaa:  

– Kaikki lähtee siitä, että työntekijä tie-
tää, mitä häneltä odotetaan ja että ta-
voitteet ovat selkeät. Palautetta pitäisi 
saada ainakin siitä, miten ihminen on-
nistuu työssään, mitkä ovat hänen vah-
vuutensa ja mitkä kasvun paikat. Ja toki 
siitä, millä tavalla hän sitä työtään tekee. 

PALAUTE ON AINA ANTAJANSA 
KÄSITYS  
Oppikirjaesimerkeissä palaute liittyy 
tekoihin, ei ihmisiin. Tosielämässä on 
toisin. 

Harvat onnistumiset ja oikein teke-
miset ovat täysin objektiivisesti mitat-
tavissa. Terveydenhoito- ja hoivatyös-
sä tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi toi-
menpiteet ja lääkkeiden antaminen. 

Näiden suhteen on ole-
massa selkeät, osittain 
jopa lain sanelemat oh-
jeet. Työpaikoilla on 
myös yleensä arkea sel-
keyttäviä pelisääntöjä, 
mutta niissäkin on mo-
nesti tulkinnanvaraa. 

Jäljelle jää melkoi-
nen kappale välimaas-
toa, jossa toimimi-
seen vaikuttavat muun 

muassa jokaisen omat arvot, näkemyk-
set, edut ja mielipiteet.  Niillä on suu-
ri merkitys myös sen suhteen, miten ti-
lanteet kokee, millaista palautetta on 
valmis antamaan ja vastaanottamaan ja 
millä tavalla. 

teksti mari frisk kuvitus matti westerlund 

POSITIIVISTA  
PALAUTETTA 

KANNATTAA ANTAA 
MYÖS SPONTAANISTI, 
NEGATIIVISTA VAIN 

HARKITEN.
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Palaute on siis tavallisesti antajansa 
käsitys ja kokemus tilanteesta, ei ehdo-
ton totuus. 

KUKA SANOO VAI MITÄ SANOTAAN?
Tekoja ja henkilöä voi olla vaikea ero-
tella, ja se koskee niin palautteen an-
tajaa kuin saajaa. Harva meistä pystyy 
olemaan täysin tunteeton palautteen 
edessä, etenkään, jos se on pikemmin-
kin rikkovaa kuin rakentavaa. 

Työkaverin satunnainen tiuskaisu 
kiireen keskellä voi olla helpompi sie-
tää ja sille heruu ymmärrystä toisin 
kuin jos kritiikki tulee niin sanotusti 
ylempää.  

Jos esihenkilö on tuttu nimi lähinnä 
papereista, hänen näkemystään omas-
ta osaamisesta voi olla vaikea ottaa vas-
taan. Tilanne on erilainen kuin jos pöy-
dän toisella puolella istuu ihminen, 
”meidän pomo”, jonka tietää välittä-
vän ja jonka tarkoitusperät ovat selvillä. 

Sama pätee kehuihin. Kun kiitos tu-
lee ihmiseltä, jota arvostaa, se lämmit-
tää eri lailla kuin yleiset juhlapuheet.

 

KASVOKKAIN JA KAHDEN KESKEN
Hyvää työtä -tsempit voi huikata kiirees-
säkin, mutta negatiivinen palaute tarvit-
see aikaa ja tilaa. Se hoidetaan aina kah-
den kesken. Vihjaileva tokaisu ”Nyt ei 
mennyt kuin Strömsössä” ei riitä, vaan 
palautteen antajan on oltava valmis kes-
kustelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. 

On eri asia, koskeeko palaute työ-
tä vai mennäänkö henkilökohtaisuuk-
siin. Hajottavan palautteen tunnistaa 
siitä, että se ei ole perusteltua, ja sanat 
ja ilmaisutyyli ovat pikemminkin sätti-
mistä kuin tarjoaisivat kehitysmahdol-
lisuuksia. 

Lähtökohtaisesti kri-
tiikkiä ei kuitenkaan 
kannata tulkita niin, et-
tä palautteen antaja ha-
luaisi minulle pahaa. 
Usein tilanne on päin-
vastoin – rehellinen pa-
laute kertoo, että antaja ottaa saajan ja 
hänen tekemisensä vakavasti. 

KULMAKIVINÄ KUNNIOITUS JA 
KUUNTELUTAIDOT 
– Mitä paremmin ihminen tuntee it-
sensä, sitä helpommin hän tunnistaa 
omat erheensä. Kun on sinut itsensä 
kanssa, voi sanoa suoraan, että nyt mo-
kasin ja teen ensi kerralla paremmin, 
Pikkarainen sanoo. 

– Sen sijaan rakentavakin palaute 
voi tuntua epäoikeudenmukaiselta, jos 
ei itse tunnista omia heikkouksiaan ja 
vahvuuksiaan. 

Jos tietää, että omat teot eivät ole 
puolusteltavissa, ei kannata lähteä syyt-
telemään toisia tai uhriutua. 

– Palautekeskustelu vaatii molem-
milta osapuolilta taitoa kuunnella. Ei-
päs-joopas-väittely ei vie eteenpäin. 
Monesti kyse on väärinkäsityksistä, esi-

merkiksi palaute voidaan tarkoittaa ra-
kentavaksi, mutta se tulee ulos tai tulki-
taan väärällä tavalla, Pikkarainen sanoo. 

– Uskon, että negatiivisenkin pa-
lautteen käsittely rakentavasti voi par-
haimmillaan lujittaa palautteen anta-

jan ja saajan välistä luot-
tamusta. 

Kritiikkiä ei tarvit-
se kuorruttaa sokerilla, 
mutta samalla istunnol-
la voi olla hyvä nostaa 
esille myös toisen vah-
vuuksia, että hyvä yh-

teishenki säilyy. Maija Poppanenkin sen 
tiesi – hän sai lapset ottamaan kalan-
maksaöljyä ripottelemalla sokeria pa-
hanmakuisen tökötin päälle. 

TUNTEET PELISSÄ 
Negatiivinen palaute herättää usein 
tukun epämiellyttäviä tunteita: pet-
tymystä, surua, häpeää ja jopa vihaa. 
Vahva tunnereaktio voi johtaa torju-
miseen ja palaute jää jalkoihin, kun 
voimat menevät itsensä kasassa pitä-
miseen. 

– Mielestäni tunteet saa näyttää, 
kunhan ei päästele ärräpäitä. Voi vaik-
ka sanoa, että nyt meni tunteisiin, ote-
taanko aikalisä, Pikkarainen pohtii. 

Palaute voi tuntua hajottavalta, vaik-
ka toinen kuinka muotoilisi sanansa ra-
kentavasti, sillä myös eleillä, ilmeillä, ke-
honkielellä ja äänensävyllä on merkitys-
tä. Kritiikkiä ei kannata antaa silloin, 

PALAUTE TUO 
PERSPEKTIIVIÄ. AINA 

EI ITSE NÄE OMIA 
ONNISTUMISIAAN. 
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kun itse on jo valmiiksi huonolla tuu-
lella tai stressaantunut muista asioista. 

JATKOKESKUSTELUT PAIKALLAAN
Kun saa negatiivista palautetta, riip-
puu ensireaktio hyvin paljon paitsi it-
se asiasta ja tilanteesta myös persoonas-
ta. Joku pystyy reflektoimaan heti, toi-
nen taas menee niin sanotusti kipsiin. 

Joskus palaute on helpompi käsitel-
lä, kun sen saa pureskella omassa rau-
hassa. Esihenkilöä voi myös pyytää an-
tamaan palautteen kirjallisena ensikes-
kustelun jälkeen. Tämän jälkeen on he-
delmällisempää jatkaa keskustelua. 

Joskus käy niin, että työkaveri tai 
esihenkilö antaa negatiivista palautet-
ta ja jättää tilanteen siihen, ehkä jopa 
unohtaa. Palautteen saajalle tällainen ti-
lanne on epäreilu ja aiheuttaa epävar-
muutta. 

– Se on pahinta, tällöin toinen jää 
ulapalle, että missä mennään ja miten 
tästä eteenpäin. 

KIVA PALAUTE ENERGISOI 
Kiitokset on yleensä helpompi ottaa 
vastaan kuin moitteet, vaikka ensim-
mäinen reaktio olisikin kursailla, että 
enhän minä nyt, ei tässä mitään. 

Myönteinen palaute motivoi hoi-
tamaan työt hyvin jatkossakin. Se la-
taa virtaa ja vahvistaa käsitystä itsestään 
osaajana ja porukkaan kuuluvana työka-
verina. Kehuja ei siis kannata pihdata. 

Arkinen, positiivinen mikropalaute 
voi olla esimerkiksi kahvihuoneessa tai 
käytävällä huikattu hyvin tehty, hoidit 

mainiosti sen vaikean potilaan tai muka-
va tunnelma pitämässäsi lasten lauluhet-
kessä. Arkisen palautteen rooli on mer-
kittävä, sillä se viestii paitsi osaamises-
ta myös hyväksynnästä ja mukaan ot-
tamisesta. Hyvän tuulen kierre kasvaa, 
kun jokainen tuo yhteisöön jotain po-
sitiivista. 

Toisinaan kehuillekin kannattaa va-
rata aikaa. Silloin käydään tarkemmin 
läpi, mikä oli juuri se juttu, joka toisen 
tekemisissä herätti arvostusta ja ihastus-

ta. Onnistumisen palasteleminen jättää 
muistijäljen hyvän olon tunteesta ja uu-
den vastaanottaminen on helpompaa. 

EI KISSA KIITOKSELLA ELÄ 
Pikkarainen uskoo, että myös julkisil-
la tunnustuksilla, kuten kakkukahveil-
la ja tiimipalaverissa kaikkien kuullen 
annetuilla kehuilla on tärkeä rooli työ-
elämässä. 

Hyvää mieltä ja tunnustusten arvoa 
ei voi mitata rahassa, mutta ei konk-
reettisesta palkitsemisesta haittaakaan 
ole. 

– Toki myös rahapalkkioilla on mer-
kitystä. Esimerkiksi Helsingin kaupun-
ki jakaa kertapalkkioita hyvästä työ-
suorituksesta, käytäntö koskee myös 
sote-toimialaa. Summia ei julkisteta, 
mutta perustelut kerrotaan tavallisesti 
työyhteisöjen yhteisissä palavereissa.. 

jutussa lähteinä käytetty myös: 

palaute on työelämän pienin suuri asia, 
työpiste ttl.fi

the feedback fallacy, harvard business 
review 3/19

when ignoring negative feedback is 
functional: presenting a model of moti-
vated feedback disengagement, current 
directions in psychological science, sage 
journals, 25.11.20

sanotko näin? kokeile ensi kerralla tätä

Haluaisin antaa  
palautetta.

Minä koin äskeisen toimintasi (jatka millaiseksi).

Käytä minä-viestintää

Hyvää työtä! Hyvää työtä! Erityisesti tykkäsin siitä, kun teit 
(pilko onnistuminen osiin). Miltä tuntui/mitä  
ajattelit, kun teit juuri noin?

Auta palastelemaan onnistuminen osiin.

Sinun pitäisi  
tehdä näin.

Jos minä olisin sinun tilanteessasi, niin toimisin 
näin, koska (jatka perusteluilla). 

Käytä minä-viestintää.

Suunnittelu ei taida 
olla vahvin puolesi.

En täysin ymmärrä suunnitelmaasi.

Sparraa kysymyksillä: Mikä mielestäsi on 
tärkein tavoite? Miten olet aiemmin toiminut 
vastaavassa tilanteessa?

Miksi teit noin?  
Miksi homma ei  
toiminut?

Mitä voisit tehdä, että tilanne korjaantuisi?  
Mitä toivot tapahtuvan?

Mitä-kysymyksiin on helpompi vasta  
konkreettisesti kuin miksi-kysymyksiin.
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HUOMAA  
RUUSU AJOISSA

Bakteerin aiheuttama ruusuinfektio edellyttää pikaista 
antibioottilääkitystä. Paras tapa havaita ruusu on  

tarkistaa molempien jalkojen kunto.

R uusu eli erysipelas on ylei-
nen ihoinfektio. Ihotautien 
ja allergologian erikoislääkäri 
Suvi-Päivikki Sinikummun 
mukaan tarkkaa esiintyvyyt-
tä ei kuitenkaan tiedetä.

Sana ruusu esiintyy useampien eri 
ihosairauksien nimissä, ja yleiskieles-
sä nämä taudit menevät monesti sekai-
sin. Erysipelas tarkoittaa ihon bakteeri-
tulehdusta, jonka aiheuttaa pääsääntöi-
sesti streptokokki. Rikkoutuneen ihon 
kautta elimistöön päässyt bakteeri syn-
nyttää ihoon ja ihonalaiseen kudokseen 
voimakkaan tulehdusreaktion.

Tyypillisimmin ruusu tulee jalkoi-
hin säären alueelle, mutta sitä voi esiin-
tyä myös muualla kehossa. Selkeimpiä 

oireita ovat tulehtuneen kohdan puno-
tus, turvotus, kuumotus ja kipu. Lisäk-
si sairastuneelle voi nousta lämpöä, ja 
yleisvointi saattaa heiketä.

− Eräs ruusun tunnusmerkki on 
oireiden äkillisyys. Jos henkilön jalkaa 
on aristanut ja turvottanut kuukauden 
ajan, kyse on todennäköisesti jostakin 
muusta kuin ruususta, Suvi-Päivikki 
Sinikumpu sanoo.

Alttius saada ruusu lisääntyy iän 
myötä, kun elimistön vastustuskyky 
heikkenee. Muita riskitekijöitä ovat 
muun muassa ylipaino, diabetes ja jal-
kojen turvotukset. Infektio kehittyy 
helpommin, jos ihminen käyttää im-
muunipuolustukseen vaikuttavaa lää-
kitystä esimerkiksi syöpähoitojen vuok-
si. Rintasyöpäpotilailla ruusua esiintyy 
ylävartalossa ja käsivarressa.

− Monesti taustalla on jalkasilsa eli 
-sieni, jonka aiheuttamien ihorikkojen 
kautta bakteeri pääsee elimistöön. Tyy-
pillisesti tulehdus alkaa tällöin pikku-
varpaan ja viereisen varpaan välistä, Si-
nikumpu kertoo.

Lapsilla ruusu on harvinainen, mut-
ta joskus esimerkiksi hankala atooppi-
nen ihottuma ihorikkoineen voi toimia 
heilläkin porttina infektiolle.

SUONENSISÄINEN LÄÄKITYS TARPEEN
Epäily ruususta on aina syy hakeutua 
päivystykseen, sillä hoitamattomana 
erysipelas voi johtaa yleisvoinnin mer-
kittävään heikentymiseen ja pahim-

millaan jopa sepsikseen. Ruusu nostaa 
usein CRP:n nopeasti hyvin korkeaksi.

Suvi-Päivikki Sinikumpu kehottaa-
kin hoitajaa ryhtymään aina toimiin, 
jos asiakkaalla on mahdollisesta ruu-
susta kertovia oireita.

− Ikääntyneen epämääräinen seka-
vuus ja huonovointisuus saattavat toi-
sinaan johtua ruususta. Erityisesti jos 
potilas hiukankin valittaa toisen jalan 
kipua tai arkuutta, tilanne kannattaa 
tarkistaa.

Ruusuepäilyn herätessä on yksi kei-
no ylitse muiden: sukkien riisuminen 
ja molempien jalkojen kunnon tarkis-
taminen.

− Ellei tätä tee, ruusu jää havaitse-
matta. Ja jos jompikumpi jalka on tois-
ta kuumempi, punaisempi tai turvon-
neempi, päivystykseen tulee lähteä tur-
hia viivyttelemättä. Tilannetta ei kan-
nata jäädä seurailemaan, Sinikumpu 
tähdentää.

Ruusua hoidetaan antibioottien 
avulla. Useimmiten lääkitys aloitetaan 
sairaalahoidossa suonensisäisesti tai jos-
kus pistoksina lihakseen.

Kun iho-oireet, kuume ja tulehdus-
arvot ovat selkeästi tasaantuneet, voi-
daan vaihtaa suun kautta otettavaan 
lääkitykseen. Tablettihoitoa jatketaan 
yleensä vielä sairaalasta kotiutumisen 
jälkeen. Hoitoaika kokonaisuudessaan 
on keskimäärin 1−2 viikkoa

− Ihoinfektioiden uuden Käypä hoi-
to -suosituksen mukaan ruusun ensisi-
jainen hoito on penisilliini. Rutiinisti ei 

teksti mari vehmanen kuvat mostphotos 

RUUSU ESIINTYY 
USEAMPIEN 

IHOSAIRAUKSIEN 
NIMISSÄ. 

YLEISKIELESSÄ TAUDIT 
MENEVÄT USEIN 

SEKAISIN.
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siis tarvita laajakirjoisempia antibiootte-
ja, Suvi-Päivikki Sinikumpu mainitsee.

KOMPRESSIO ESTÄÄ UUSIUTUMISTA
Ajoissa aloitettu antibioottihoito saa 
ruusun useimmiten talttumaan no-
peasti. Ellei tulehdus reagoi penisillii-
niin, käyttöön otetaan laajakirjoisem-
pi lääkitys.

− Joskus ruusun komplikaatioita 
voivat olla esimerkiksi absessi eli pai-
se tai märkäkertymäkäytävät, ja kirur-
ginen hoito saattaa olla tarpeen, Su-
vi-Päivikki Sinikumpu kertoo.

Keskeinen keino vähentää tulehtu-
neen raajan turvotusta ja ehkäistä ruu-
sun uusiutumista on kompressiohoito 
tukisidosten tai -sukkien avulla. Viilen-
tävät keittosuolakääreet lieventävät ki-

pua akuutissa vaiheessa. Kortisonivoi-
teet rauhoittavat ärtynyttä ihoa.

Mahdollinen jalkasilsa on tärkeää 
havaita ja hoitaa, jottei ruusu uusiutui-
si. Jos erysipelas hyvästä hoidosta huo-
limatta uusiutuu tiheästi, voidaan har-
kita estolääkitystä.

Suvi-Päivikki Sinikumpu kannustaa 
esimerkiksi kotihoidossa työskenteleviä 
hoitajia irrottamaan kiireenkin keskel-
lä herkästi aikaa asiakkaan jalkojen tar-
kistamiseen. Tämä voi nopeuttaa mer-
kittävästi ruusun huomaamista ja hoi-
toon pääsyä. Varvasvälisilsan havaitse-
minen puolestaan saattaa ehkäistä ruu-
sun ennalta.

− Kyse on hoidettavasta sairaudesta, 
joka täytyy vain löytää ajoissa. Ja kan-
nattaa pitää mielessä, että ruusu saattaa 
joskus tulla myös kasvoihin..

Myös näitä  
kutsutaan ruusuksi
Ruusu eli erysipelas on baktee-
rin aiheuttama äkillinen ihoinfek-
tio. Arkipuheessa ruusu sekoite-
taan herkästi kahteen muuhun 
ihon paikalliseen tulehdustilaan:

• Vyöruusun aiheuttaa herpesvi-
rus. Vyöruusu saa aikaan rakku-
laisen ja kivuliaan ihomuutoksen, 
jota voi edeltää kihelmöinti. Sen 
yleisimmät esiintymiskohdat ovat 
kyljet, pakarat ja kasvot sekä toi-
sinaan raajat.

• Ruusufinni on kasvojen talirau-
hasten sairaus. Siinä ihoon tulee 
punoitusta, turvotusta ja mär-
käpäitä. Ruusufinnin eräs harvi-
nainen muoto on rinofyyma eli 
muhkuranenä, jossa nenän tali-
rauhaset suurentuvat pysyvästi.

Tunnista  
ruusun merkit
Ruusun tyypillisiä oireita ovat:

• Tarkkarajainen punoittava alue 
useimmiten alaraajassa. Ruusu 
voi tulla myös kasvoihin tai käsi- 
varteen.

• Ihon kuumotus, turvotus ja kipu.

• Lämmönnousu ja vilunväreet. 
Iäkkäillä ja haurailla henkilöillä 
sekavuus ja yleisvoinnin heiken-
tyminen.

”RUUSUN ENSISIJAINEN HOITO 
ON PENISILLIINI.”
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Oma SuPer on sähköinen jäsenpalvelu, joka on 
tarkoitettu jäsenen henkilökohtaiseen asiointiin ja 
jäsenyyden hoitoon. Muista pitää omat tietosi ajan 
tasalla, jotta saat tiedon tapahtumista, koulutuksista 
ja muista sinulle kuuluvista eduista.

Oma SuPerissa voit:

l tarkistaa yhteystietosi ja päivittää postiosoitteen, 
sähköpostin ja puhelinnumeron muutoksen

l tarkistaa ja päivittää työsuhdetietoja

l maksaa jäsenmaksuja tai tulostaa tai  
ladata jäsenmaksun perintävaltakirjan

l hakea jäsenmaksuvapautusta  
(esimerkiksi äitiysloma, sairasloma, asevelvollisuus).

Kun haluat ilmoittaa jäsenmaksuihin vaikuttavista 
muutoksista tai vaihtaa ammattiosastoa,  
tee ilmoitus sähköisellä lomakkeella nettisivulla: 

l ammattiosaston vaihto, eläkkeelle jääminen  
ja eroaminen: www.superliitto.fi/jasenyys/ 
jasentietojen-paivitys/jasentietojen-muutos/

Päivitä tiedot Oma SuPerissa
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LYMFATERAPIA SAA  
IMUNESTEET VIRTAAMAAN

Imusuonistolla on tärkeä rooli kudosten viemäriverkostona. Jos sen toiminta häiriintyy 
esimerkiksi syöpähoitojen takia, seurauksena voi tulla turvotusta. Lymfaterapia on oikein 

annettuna lääketieteellinen hoito, josta voi saada Kela-korvausta.

teksti mari frisk kuvat mostphotos 
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nia pitkin imusolmukkeisiin ja imusol-
muketjun kautta takaisin laskimoveren-
kiertoon. 

Lymfastaasi on raajoja turvottava sai-
raus, joka johtuu imusuoniston vaurioi-
tumisesta tai toiminnallisista häiriöistä. 
Siihen on nykyisin olemassa tehokkaita 
hoito- ja jopa parannuskeinoja, kuten 
kompressiohoito, lymfaterapia ja viime 
kädessä leikkaukset. 

LYMFASTAASI ON  
VÄHENTYNYT SUOMESSA
– Maailmanlaajuisesti lymfastaasin 
merkittävin aiheuttaja on filariasis-pa-
rasiitti. Länsimaissa lymfastaasi liittyy 
yleisimmin imuteiden kautta leviäviin 
syöpiin ja niiden hoitoihin, Puonti sa-
noo. 

Tällaisia syöpiä ovat muun muas-
sa rintasyöpä, gynekologiset syövät ja 
melanooma. Turvotus näkyy ylä- tai 
alaraajassa sen mukaan, miltä alueelta 
imusolmukkeita tai imusuonistoa on 
tuhoutunut.  

– Syöpä itsessään, syöpäleikkaukset 
ja sädehoito voivat vaurioittaa imutei-
tä. Lääketiede ja syöpähoidot ovat ke-
hittyneet viime vuosina, joten vaka-
va lymfastaasi on onneksi vähentynyt 
merkittävästi. 

SUURIN OSA SELVIÄÄ 
SYÖPÄHOIDOISTA ILMAN TURVOTUSTA
Läheskään kaikille syöpähoidon lä-
pikäyneistä ei tule turvotusta, vaik-
ka imusuonisto olisi vahingoittunut. 
Useimmiten jäljellä oleva kapasiteet-
ti riittää kuljettamaan lymfaa. Ongel-
ma ei välttämättä ilmaannu heti, vaan 
kohonnut riski on olemassa loppuelä-
män. 

Myös sytostaattihoidot voivat tila-
päisesti lisätä nesteen määrää, mutta 
kun hoidot ovat ohi, turvotuskin taval-
lisesti laskee, ja kyse ei ole varsinaisesta 
lymfastaasista. 

Suomessa vuosittain noin 5 000 
naista sairastuu rintasyöpään. Helena 
Puonti kertoo, että noin joka kymme-
nes heistä kärsii jonkin asteisesta lym-
fastaasista. 

– Suurin osa tästä joukosta pärjää 
lymfaterapialla ja kompressiohoidoilla. 
Noin prosentille joudutaan tekemään 

kirurgisia toimenpiteitä. Niihin ryhdy-
tään, jos turvotus ei asetu parissa vuo-
dessa muilla keinoilla.  

RISKITEKIJÖINÄ MYÖS RUUSU  
JA YLIPAINO
Imusuoniston synnynnäiset rakenteel-
liset poikkeamat tai toimintavajaukset 
ovat harvinaisia, ja usein ne diagnosoi-
daankin jo varhaislapsuudessa. 

Myös toistuvat erysipelas- eli ruu-
suinfektiot voivat hävittää imusuonis-
toa. 

– Ylipainokin voi johtaa lymfastaa-
siin. Liika rasva imuteiden ympärillä 
voi aiheuttaa painetta ja inflammaatio-
ta. Puonti kertoo. Tällöin lihastoimin-
nan heikkous ja liikunnan puute voivat 
lisätä turvotusta entisestään.  

Toisin kuin monissa muissa sairauk-
sissa ikääntyminen itsessään ei lisää 
lymfastaasin riskiä. 

LASKIMOVAJAATOIMINNAN 
AIHEUTTAMA TURVOTUS ON ERI ASIA 
Diabetes, laskimovajaatoiminta, sydä-
men vajaatoiminta ja pitkälle edennyt 
säärihaava voivat myös aiheuttaa raajo-
jen turvotusta. 

I musuonisto kulkee rinnakkain ve-
risuoniston kanssa lähes kaikkialla 
kudoksissa. 

– Imutiet puhdistavat elimis-
töä, vahvistavat immuunivastet-
ta ja säätelevät proteiinien aineen-

vaihduntaa. Niiden kautta kehosta 
poistuu kuona- ja epätoivottuja ainei-
ta sekä kuolleita soluja, rintasyöpäre-
konstruktioon erikoistunut plastiikka-
kirurgi Helena Puonti kertoo. 

Imuneste eli lymfa on valkuaispitois-
ta kudosnestettä. Lymfa suodattuu ku-
doksiin verisuonista ja kulkee imusuo-

Milloin ei voi mennä 
lymfaterapiaan? 
Lymfaterapia ei sovi kaikille. 

Jos syöpähoidot ovat kesken tai 
sairaus on krooninen, kannattaa 
aina olla yhteydessä ensin lää-
käriin. 

Akuutin infektion kuten virus-, 
bakteeri- tai sienitulehduksen ai-
kana ihoa ei saa koskea, ja myös 
lymfaterapia voi tällöin levittää 
tulehdusta. 

Syvä laskimotukos voi lähteä liik-
keelle manuaalisesta hoidosta, 
myös lymfaterapian seurauksena. 

Hoitamaton sydämen vajaatoi-
minta on vasta-aihe. Nestekuor-
man liikkeelle lähteminen on suuri 
rasitus sellaiselle sydämelle, jon-
ka toiminnassa on ongelmia. 

VAKAVA LYMFASTAASI 
ON VÄHENTYNYT, SILLÄ 

SYÖPÄHOIDOT OVAT 
KEHITTYNEET.
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– Tällöin mekanismi on toisenlai-
nen, eikä puhuta varsinaisesta lymfas-
taasista, Puonti selvittää. 

– Turvotuksen syy kannattaa aina 
selvittää perustutkimuksilla, jotta hoito 
kohdistuu oikein. Esimerkiksi, jos ky-
seessä on sydämen vajaatoiminta, hoi-
detaan ensisijaisesti sydäntä, ja toissijai-
sesti turvotusta.  

Sydämen vajaatoiminnasta kärsiville 
ei suositella lymfaterapiaa. 

Laskimotukospotilaiden tärkein tur-
votuksen hoito on kompressiosukka-
hoito. 

TURVOTUS PAHENTUU PIKKUHILJAA
Imunestekierron heikennyttyä turvo-
tusta tulee ensin päivän päätteeksi, ja 
se laskee yleensä yön aikana. 

– Sormella painettaessa ihoon jää 
kuoppa ja iho tuntuu pehmeältä, Puon-
ti havainnollistaa. 

– Hoitoon kannattaa tulla erittäin 
matalalla kynnyksellä, sillä mitä aikai-
semmassa vaiheessa aloitetaan komp-
ressiohoidot ja lymfaterapia, sitä pa-
remmat tulokset saadaan. Päivystysasia 
tämä ei kuitenkaan ole. 

Pitkään jatkuva turvotus aiheuttaa 
raajassa inflammaatiota ja sidekudos-
vaurioita, vaikka kipua ei vielä tuntui-
sikaan. 

– Paksuuntunut sidekudos ja arpi-
kudos voivat muuttaa raajan muotoa ja 
verenkierto huononee. 

Myös hermot voivat jäädä pintee-
seen ”paksun nahan” alle. 

– Leikkaushoitoja ei voi enää tehdä, 
jos kudos on jo paksuuntunut. 

MITÄ LYMFATERAPIASSA TAPAHTUU? 
– Lymfaterapia on tosi tärkeää turvo-
tuksen hoidossa, samoin kuin mittati-
lauksena tehty kompressiosukka- tai hi-
ha, Puonti sanoo.

– Kohoasennolla, liikunnalla ja lym-
faterapialla turvotus saadaan useimmi-
ten häviämään ja kompressiosukka tai 
-hiha säilyttää tuloksen kotona. 

Myös asento- ja liikehoito ovat ko-
konaisuuden kannalta kulmakiviä. 

– Liikunta on lääke tässäkin tapauk-
sessa, Puonti korostaa. 

Lymfaterapeutti laittaa imunesteet 
liikkeelle kevyillä, rytmisillä ja pump-

paavilla liikkeillä. Otteet noudattelevat 
imusuonten supistustekniikkaa ja kul-
kusuuntaa. Hoito tehdään tavallisesti 
koko kehon alueelle: raajoille, kasvoil-
le ja vartalolle riippumatta siitä, mis-
sä turvotus on. Manuaalikäsittelyä voi-
daan tehostaa konehoidolla. 

Käsittelyt ovat kivuttomia, eikä lym-
faterapia välttämättä tunnu juuri mil-
tään. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö 
hoito tehoaisi, päinvastoin. Runnovis-

ta otteista olisi haittaa, sillä paine tuk-
kii nestekiertoa. 

Turvonnut kudos on hyvä alusta bak-
teeriperäisille tulehduksille, joten tur-
vonneen raajan ihonhoito on tärkeää.

LEIKKAUSTEKNIIKAT KEHITTYVÄT 
HUIMAA VAUHTIA 
Puonti kertoo, että turvonneeseen raa-
jaan kertyneiden rasvasolujen määrän 
vähentäminen rasvaimulla saattaa vä-
hentää lymfastaasia merkittävästi. 

– Jos tilanne on sellainen, että imu-
suonet ovat laajentuneet, leikkauksessa 
imusuoni voidaan ommella laskimon 
kylkeen ja nestekierto käännetään las-
kimoihin.

Kolmas tapa on ottaa imusolmuk-
keita verenkierrotettuna ja siirtää ku-
dospalat verisuonineen imunesteen-
kierron tukospaikkaan.

– Esimerkiksi rinnan rekonstruk-
tiossa nivusalueelta voidaan siirtää ala-
vatsan kielekkeen mukana nivustai-
peesta imusolmukkeita verenkierrotet-
tuna kainaloon, jos yläraajaan on ke-
hittynyt syöpähoitojen jälkeen lymfas-
taasia..
lähteinä käytetty myös 

lymfaterapia-webinaari, asiantuntijana 
fysioterapeutti, lymfaterapeutti terhi 
pyykönen, Fysios, 9.3.21, imunestekierron 
häiriö (lymfedeema) – krooninen turvo-
tus, lääkärikirja duodecim, lymfatera-
peutti: asiantuntemus ja työskentely, 
terveet jalat, terveyskirjasto & kela.fi

Tukea Kelasta  
ja kunnalta
Kelasta voi saada tietyin ehdoin 
sairaanhoitokorvauksen lymfate-
rapiasta. 

Kela tulee vastaan kuluissa myös, 
jos lymfaterapiaa tarvitaan rinta-
syöpäleikkauksen tai muun laajan 
leikkauksen, sädehoitojen, ruu-
suinfektion tai synnynnäisen imu-
suoniston kehityshäiriön aiheut-
taman turvotuksen hoitoon.

Korvauksen edellytyksenä on, et-
tä lymfaterapiaan on lääkärin lä-
hete ja hoitoa antaa fysiotera-
peutti tai sairaanhoitaja. 

Joissakin kunnissa lymfaterapiaan 
on mahdollisuus saada maksusi-
toumus, ja hoidosta maksetaan 
vain omavastuuosuus. 
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LIITY NYT SUPERIIN – LIITTYMISLINJA ON AVATTU!

Liittymislinja on erittäin helppo tapa liittyä SuPeriin  
ja hankkia turva työelämään. 

Soittamalla liittymislinjalle saat jäsenyytesi kerralla 
kuntoon. Jopa liittymislomake täytetään puolestasi!

Liittymislinjalle voi soittaa kuka tahansa, joka haluaa  
liittyä SuPerin jäseneksi tai muuttaa opiskelija- 
jäsenyytensä varsinaiseksi jäsenyydeksi.

Liittymislinja palvelee 
numerossa 09 2727 9200

Liittymislinja on auki arkipäivisin 6.4.2021–30.6.2021  
seuraavasti:
ma, ke ja pe klo 10–13, ti ja to klo 13–16

superin toimiston ja 
super työttömyyskassan

palvelut kesällä

superin toimisto palvelee 
klo 9–15

numerossa 09 2727 910 (vaihde)
puhelinvaihde on suljettu 5-30.7.  

yksiköiden puhelinpäivystykset 
ovat avoinna klo 9–13 arkipäivisin koko kesän ajan.

päivystysnumerot:
jäsenyksikkö 09 2727 9140 

kehittämisyksikkö 09 2727 9170
sopimusedunvalvonta

 fl kunta 09 2727 9160
 fl yksityinen 09 2727 9171

super työttömyyskassa
1.6.–31.8. kassa palvelee normaalisti puhelimitse 

maanantaisin ja perjantaisin klo 9–13 
sekä keskiviikkoisin 12–15. palvelunumero 09 2727 9377.

poikkeusajoista ilmoitetaan kassan 
verkkosivuilla ja nettikassassa.
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TERAPIASSA TRAUMASTA 
TULEE VAIN MUISTO

Suurin osa ihmisistä kokee vähintään yhden trauman elämänsä 
aikana. Auttamisalalla työskentelevillä riski sairastua trauma- 

peräiseen stressihäiriöön on muita suurempi, sillä he kohtaavat 
työssään usein traumaattisia tapahtumia.

teksti hanna vilo kuva mostphotos 
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T rauman vakavuutta ei voi en-
nustaa vain sen perustella, mi-
tä on ulkoisesti tapahtunut. 
Psykologi ja traumapsykote-
rapeutti Soili Poijula Suo-
men traumaterapiakeskuk-

sesta kertoo, että traumatisoitumiseen 
tarvitaan aina myös ihmisen subjektii-
vinen kokemus.

– Se miten ihminen havainnoi trau-
maattista tilannetta ja millaisia merki-
tyksiä hän sille antaa, vaikuttaa trau-
man syntyyn ja syvyyteen.

Kaikkiin ihmisiin traumat eivät vai-
kuta samalla tavalla. Joillakin on luon-
nostaan parempi resilienssi eli selviyty-
miskykyisyys kuin toisilla. Se johtuu 
muun muassa aivojen neurofysiologi-
sista ominaisuuksista. Jotkut taas rea-
goivat voimakkaammin äkilliseen uh-
kaan tai menetykseen, minkä takia he 
myös traumatisoituvat muita helpom-
min. Toipumista edistäviä ominaisuuk-
sia ovat myös joustava mieli, realistinen 

tapa havainnoida asioita, rohkea asenne 
ja kyky pyytää apua tarvittaessa. Suu-
rin riskitekijä vaikealle traumatisoi-
tumiselle on muilta ihmisiltä saadun 
tuen puuttuminen traumatisoivan ko-
kemuksen jälkeen.

– Selviytymiskykyisyys ei missään 
nimessä tarkoita, että pitäisi pärjätä yk-
sin. Se tarkoittaa, että ihminen havain-
noi asioita realistisesti ja uskaltaa pyy-
tää apua, Poijula kertoo.

KUOLEMANVAARA JA ONNETTOMUUS
Traumat jaetaan kahteen tyyppiin. Yk-
köstyypin traumassa yksittäinen trau-
matisoiva tapahtuma tapahtuu vain 
kerran. Sellainen on esimerkiksi onnet-
tomuus, väkivallan kohteeksi joutumi-
nen, oma tai läheisen yllättävä sairastu-
minen tai läheisen äkillinen kuolema. 
Yksittäisen trauman kokeneelle voi ke-
hittyä traumaperäinen stressihäiriö. 

Kakkostyypin traumassa traumaat-
tiset tapahtumat toistuvat useita kerto-
ja. Silloin kyse voi olla esimerkiksi lähi-
suhdeväkivallasta, koulukiusaamisesta 
tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tois-
tuvasti traumatisoituneelle voi kehittyä 
monimuotoinen traumaperäinen stressi- 
häiriö.

Mikä tahansa ikävä tapahtuma ei 
ole trauma. Lääketieteessä henkinen 
trauma määritellään häiriöksi, jonka 
on aiheuttanut tapahtuma, jossa ih-
minen on kokenut itseen tai läheiseen 
kohdistuvan kuolemanvaaran tai vaka-

van fyysisen loukkaantumisen vaaran. 
Lisäksi trauman voi aiheuttaa työssä 
koetut toistuvat tai äärimmäiset altis-
tumiset asiakkaiden traumaattisille ta-
pahtumille.

TRAUMASTA STRESSIHÄIRIÖKSI
Viidesosalla yksittäisen trauman koke-
neista trauma jatkuu ja stressin reak-
tiot muuttuvat traumaperäisen stressi-
häiriön oireiksi. Tavallisesti siihen me-
nee noin kuukausi. Silloin ihminen al-
kaa kokea paljon kielteisiä tunteita, 
kuten pelkoa, ahdistusta ja syyllisyyt-
tä. Hyvin tavallista on, että ihminen 
käy mielessään läpi tapahtumia ja ajat-
telee, että jos hän olisi tehnyt jotain 
toisin, traumaattista tilannetta ei oli-
si tapahtunut ollenkaan.

– Ihminen ei siis pysty ajattelemaan 
realistisesti, vaan hän arvioi jälkiviisau-
della hyvin epäreilusti omaa toimin-
taansa.

Jos traumaperäistä stressihäiriötä ei 
hoideta, ihmisen toimintakyky heikke-
nee ja kielteiset tunteet lisääntyvät en-
tisestään.

Kakkostyypin trauma eli toistu-
vat traumatisoivat tapahtumat voivat  
aiheuttaa monimuotoisen traumape-
räisen stressihäiriön, persoonallisuu-
den muutoksen. Se oireilee trauma-
peräisen stressihäiriön tavoin, mut-
ta sen lisäksi sille on tyypillistä heik-
ko tunteiden säätelykyky. Silloin ihmi-
nen kokee olevansa arvoton ja huono.  

”IHMINEN VOI 
ARVIOIDA 

JÄLKIVIISAUDELLA 
OMAA TOIMINTAANSA 
HYVIN EPÄREILUSTI.”
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Näin tuet  
traumatisoitunutta
Jos läheisesi tai lähimmäisesi on 
kokenut trauman, älä jätä häntä 
selviytymään yksin. Hän tarvitsee 
toista ihmistä turvakseen.

Kysy, millaista apua traumatisoitu-
nut tarvitsee. Hän voi vastata, et-
tä selviää hyvin omillaan. Älä an-
na heti periksi, vaan kysy uudel-
leen. Traumatisoituneen voi olla 
vaikea myöntää avun tarvettaan.

Huolehdi traumatisoituneen käy-
tännön asioista, kuten ruokailus-
ta. Tuen tarve on suurin ensim-
mäisten viikkojen aikana.

Trauma aiheuttaa ylivireisyyttä, 
joka voi tehdä ärtyisäksi. Älä ota 
traumatisoituneen käyttäytymistä 
henkilökohtaisesti.

Usein traumatisoituneella on tar-
ve puhua kokemastaan. Silloin 
on tärkeää, että kuuntelija todel-
la kuuntelee ja kestää vastaanot-
taa kokemukset. Muuten trauma-
tisoitunut alkaa vetäytyä.

Jos et itse kestä kuunnella, huo-
lehdi, että traumatisoitunut pää-
see puhumaan ammattiauttajan 
kanssa.

Auttamisalan ammattihenkilöille 
työterveyshuolto tarjoaa kriisiapua 
ja voi järjestää myös mahdollisuu-
den päästä traumapsykoterapiaan.

Lisäksi hän kokee toiset ihmiset pelot-
tavina eikä pysty luottamaan heihin.

APUKEINOJA TERAPIASTA
Mitä varhaisemmassa vaiheessa trau-
maa aletaan hoitaa, sitä helpompi sii-
tä on toipua. Varsinkin vakavien trau-
matapahtumien jälkeen Poijula suosit-
telee hakemaan ammattiapua nopeasti.

– Traumapsykoterapiassa trauma 
voidaan hoitaa niin, että siitä tulee vain 
muisto. Terapeutti voi antaa traumape-
räistä stressihäiriötä koskevaa tietoa ja 
neuvontaa sekä opettaa erilaisia itsea-
pukeinoja.

Tutkitusti parhaita terapiamuoto-
ja traumaperäisen stressihäiriön hoi-
toon ovat kognitiiviset psykoterapiat, 
kuten pitkitetyn altistamisen terapia ja 
kognitiivisen prosessoinnin terapia. Li-
säksi apua saa EMDR-terapiasta eli sil-
mänliiketerapiasta.

Terapiamuodot pyrkivät auttamaan 
trauman käsittelyssä, vahvistamaan elä-
mänhallintaa ja mahdollistamaan vält-
telystä luopumisen.

Käytännössä esimerkiksi mieleen-
tunkeutuvuutta voidaan vähentää opet-
tamalla erilaisia hallinnan tekniikoita. 
Trauman aiheuttamasta painajaisesta 
taas voi vapautua, kun kirjoittaa kuva-
uksen tapahtuneesta ja sen jälkeen uu-
den version, jossa unen tuskallinen koh-
ta muutetaan. Sen jälkeen parannettua 
versiota luetaan useita kertoja ääneen.

Ylivireisen kehon rentouttamiseen 
hyviä keinoja ovat erilaiset hengitys-, 
rentoutus- ja tietoisuusharjoitukset. 

– Kun kehon pystyy rauhoittamaan, 
myös tunteet laantuvat ja toimintaky-
ky palautuu.

KAIKKI TERAPIA EI TEHOA
Tavallisessa psykoterapiassa lähtökoh-
tana saattaa olla esimerkiksi itsetunte-
muksen lisääminen. Monessa terapias-
sa asiakas saa myös itse valita, mistä hän 
haluaa kulloinkin puhua. Poijula nä-
kee sen trauman hoidon kannalta haas-

teellisena, sillä traumatisoitunut pyrkii 
usein välttelemään traumasta puhumis-
ta. Juuri välttely ylläpitää häiriötä.

– Terapia ei auta, kun traumatisoi-
tunut voi vältellä trauman käsittelyä lo-
puttomiin.

Traumakeskeinen kognitiivinen 
psykoterapia sen sijaan lähtee nimen-

omaan trauman käsittelystä, jolloin 
asiakas voi saada nopeastikin apua ti-
lanteeseensa.

– Trauman hoidossa asiakas joutuu 
tekemään paljon työtä, jotta hän oppii 
uusia tapoja toimia ja ajatella. Yleen-
sä se on kuitenkin hyvin palkitsevaa ja 
selviytymiskykyisyyttä vahvistavaa..

Trauma oireilee  
monella tavalla
Osa oireista tulee heti tapahtu-
man jälkeen, osa myöhemmin.

Ylivireys on tyypillinen stressi-
reaktio heti traumaattisen koke-
muksen jälkeen. Se johtuu taiste-
le tai pakene -mekanismin käyn-
nistämästä autonomisen her-
moston toiminnasta ja stressi-
hormoneista. Sympaattinen her-
mosto aktivoituu, jotta ihminen 
pystyy toimimaan vaaratilantees-
sa. Kun tilanne on ohi, parasym-
paattisen eli autonomisen her-
moston rauhoittavan osan ja ok-
sitosiinin erityksen pitäisi aktivoi-
tua, jotta elimistö palaa lepoti-
laan. Trauman takia se ei kuiten-
kaan onnistu, vaan ihminen voi 
jäädä jatkuvaan ylivireystilaan. 
Jos pulssi on silloin koko ajan yli 
90, se ennustaa traumaperäisen 
stressihäiriön kehittymistä.

Mieleentunkeutuvuus. Ihmi-
nen haluaisi unohtaa kokeman-
sa, mutta traumaattiset tapahtu-
mat tulevat jatkuvasti mieleen ja 
uniin painajaisina. 

Välttely. Ihminen yrittää kaikin 
keinoin olla ajattelematta tapah-
tunutta. Hän alkaa vältellä arjes-
saan paikkoja, asioita ja ihmisiä, 
jotka laukaisevat trauman muis-
tamisen.

KAIKKI IKÄVÄT TAPAHTUMAT EIVÄT OLE TRAUMOJA.
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SuPer maksaa opetuksen, 
ohjelman mukaiset ruokailut, 
majoituksen kahden hengen 
huoneessa ja matkakulut 
matkustusohjeen mukaan. 
Koulutukseen osallistumista 
varten voit hakea palkatonta 
vapaata saatuasi kurssi- 
vahvistuksen. SuPer  
maksaa ansionmenetys-  
tai vapaapäiväkorvauksen 
todistusta vastaan.

Ohjelma ja tarkemmat 
ohjeet kustannusten 
korvaamisesta lähetetään 
kurssivahvistuksen 
mukana ilmoittautumisajan 
päättymisen jälkeen.

superliitto.fi

superliitto

Ilmoittaudu jäsensivuilla! 
Koulutus on sinulle  
täysin maksuton!

Lisätiedot:  
opiskelijat@superliitto.fi

w

w
SUPER-OPOJEN 

KOULUTUKSET 2021
SuPer-Opojen peruskurssi  
verkkokoulutuksena 9.9.2021 

Peruskurssi on tarkoitettu ammattiosastojen uusille 
opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin 
osallistuneet peruskurssille tai starttikurssille.

Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat, 
ajankohtaiset asiat sekä tutustutaan Opo-toimintaan 
liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.

SuPer-Opojen jatkokurssi  
verkkokoulutuksena 25.10.2021

Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen 
SuPer-Opot, jotka ovat osallistuneet SuPer-Opojen 
peruskurssille tai SuPer-Opojen starttikurssille. 

SuPer-Opojen jatkokurssi on tarkoitettu ammattiosastojen 
opiskelijavastaaville, jotka eivät ole aikaisemmin 
osallistuneet jatkokurssille.

Kurssin aikana syvennytään jäsenyysasioihin,  
sekä superin toimintaan.

SuPer-Opojen kehittämispäivä  
verkkokoulutuksena 18.11.2021

Koulutukseen voivat osallistua kaikki perus- ja 
jatkokurssin käyneet Opot.

Koulutuksessa keskitytään opiskelijatyön ja opotoiminnan 
kehittämiseen sekä tietojen päivittämiseen.

Verkostoidutaan toisten opojen kanssa, sekä jaetaan 
kokemuksia ja onnistumisia.

VALMISTUVA!
Olet yksi meistä. 

Tervetuloa joukkoon.

Olet valinnut ammatin, jossa teet työtä lähellä ihmistä. 
SuPer on ainoa liitto, joka on keskittynyt 

sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinnon 
suorittaneiden edunvalvontaan. 

Jäsenenä saat apua ja tukea työelämän kiemuroissa. 
Katso kaikki jäsenedut ja liity:  

www.superliitto.fi/opiskelijat/valmistuvalle/

Lisäksi saat hyödyllisen liittymislahjan. 

superliitto 

Varaa mainostilaa
SuPer-lehdestä!

Ilmoitustilavaraukset: 
super-lehti@superliitto.fi 

tai puh. 09 2727 9197

Lehti
7-8/21 
9/21 
10/21 
11/21 
12/21

Ilmoitukset Lehti ilmestyy
14.6.2021 7.7.2021 
13.8.2021 1.9.2021 
13.9.2021 6.10.2021 
14.10.2021 3.11.2021 
15.11.2021 1.12.2021
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MILLAINEN ON HYVÄ HOITAJA?

Sellainen joka on kiva
teksti ja kuva anne palm

helsingissä iltapäiväkerhojen toiminnasta vastaa kaupungin 
kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. toimintaa on noin 200 toi- 
mintapaikassa eri puolilla kaupunkia. ohjaajina työskentelevät 
koulujen koulunkäyntiavustajat sekä järjestöjen, seurakuntien 
ja yksityisten palveluntuottajien koulutetut ohjaajat.

Paavo Pihkala, 8, käy leikkipuisto Rusthollarin iltapäivä-
kerhoa Helsingissä. Iltapäiväkerhossa järjestetään päivittäin 
vaihtelevaa ohjattua toimintaa sekä sisällä että ulkona. Kou-
lulaiset saapuvat iltapäiväkerhoon koulun jälkeen. Ohjaajat 
huolehtivat lasten ja toimintaympäristön turvallisuudesta.

Millainen paikka iltapäiväkerho on?
Kiva. Siellä on kivaa leikkiä kavereiden kanssa.

Käyvätkö kaikki luokkakaverisi iltapäiväkerhossa?
Melkein kaikki käyvät iltapäiväkerhoa joko Rusthollarin 
leikkipuistossa tai toisessa iltapäiväkerhossa, joka järjestetään 
meidän koululla.

Mitä haluaisit tehdä iltapäiväkerhossa?
Jos on aurinkoinen sää, haluaisin uida. Jos on sateinen sää, 
haluaisin lähteä kotiin. 

Syötkö iltapäiväkerhossa välipalaa?
Syön. Iltapäiväkerho tarjoaa meille välipalan. Kaikki eivät 
kuitenkaan syö välipalaa. Jotkut taas tuovat omat eväät. Ha-
luaisin, että tarjolla olisi useammin kakkua. Vappuna ja las-
kiaisena ollaan saatu herkkuja.

Millainen on hyvä hoitaja?
Sellainen, joka on kiva. Me keksitään yleensä tekeminen it-
se. Ohjaajat valvoo, että kaikki menee hyvin. Olisi kuiten-
kin kivaa, jos ohjaajat järjestäisivät enemmän tekemistä meil-
le. Vaikka lisää retkiä. Meillä on koronapeli, jota tykkään pe-
lata ohjaajien kanssa, ja joskus käydään pelaamassa jalkapal-
loa viereisellä kentällä. Iltapäiväkerhossa on kivoja ohjaajia.

Millainen on huono ohjaaja?
Sellainen, joka ei anna tehdä mitään kivaa. 

Mikä iltapäiväkerhossa on kivointa?
Minilemmikkien hoitaminen. Ne on sellaisia muovisia le-
lueläimiä, joita me hoidetaan. 

Minkälaisia unelmia sinulla on?
Haluaisin kerrankin päästä uimaan ihan yksin tyhjässä uima-
hallissa. 

Saako iltapäiväkerhossa ampua vesipyssyillä?
Ei.
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VOITTOJA JA AVAUKSIA
Ammatillisessa ja sopimusedunvalvonnassa

teksti saija kivimäki kuva mostphotos

HOVIOIKEUS TUOMITSI  
TYÖNANTAJAN KORVAUKSIIN

Attendon palvelukodissa työskennelleiden lähihoitajien palkkaerolle 
ei ollut perusteita. Hovioikeus tuomitsi työnantajan maksamaan 

hoitajille korvauksia yhteensä lähes 30 000 euroa.

K orvauksia saaneista seitsemäs-
tä lähihoitajista viisi oli SuPe-
rin jäseniä. Heidän yhteinen 
korvaussummansa oli lähes 
22 000 euroa.

Hoitajat olivat työskennel-
leet Attendon Oulussa sijaitsevassa pal-
velukodissa useita vuosia. Heille mak-
settiin yksityisen sosiaalipalvelualan 
työehtosopimuksen mukaista palkka-

luokan G17 palkkaa ilman henkilökoh-
taisia lisiä. Kahdelle samassa yksikössä 
työskennelleelle lähihoitajalle makset-
tiin palkan lisäksi henkilökohtaista li-
sää yli 50 euroa kuukaudessa.

Korkeampaa palkkaa saaneet lähi-
hoitajat olivat siirtyneet elokuussa 2011 
palvelukotiin toisesta yksiköstä, jonka 
Attendo oli ostanut osakekaupalla it-
selleen. Edellisessä yksikössä hoitajille 

oli maksettu korkeamman palkkaluo-
kan palkkaa, minkä Attendo kompen-
soi henkilökohtaisella lisällä alentaen 
palkkaluokaksi G17. 

Henkilökohtainen lisä ei perustu-
nut hoitajien osaamiseen eikä mui-
hin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. 
Korkeampaa palkkaa saaneet lähihoita-
jat tekivät palvelukodissa samaa työtä 
kuin muutkin lähihoitajat.

PALKKAERO PYSYI VUOSIA
Työsopimuslain mukaan työnantajan 
tulee maksaa samasta tai samanarvoi-
sesta työstä samaa palkkaa, eikä työn-
antajalla ollut Attendon tapauksessa 
mitään hyväksyttävää syytä olla maksa-
matta samaa palkkaa. 

Käräjäoikeuden mukaan työnan-
tajalle ei tullut tässä tapauksessa antaa 
edes harmonisointiaikaa palkkaerojen 
poistamiseen, koska palkkaerolle ei ol-
lut alun perinkään hyväksyttävää syytä. 

Molemmat korkeampaa palkkaa saa-
neet lähihoitajat lopettivat työskentelyn 
palvelukodissa kesken oikeusprosessin 
syksyllä 2018. Korvaukset tuomittiin 
tuohon asti eli lähihoitajat saivat kor-
vauksia noin seitsemän vuoden ajalta.

Attendo valitti käräjäoikeuden tuo-
miosta hovioikeuteen, mutta hovioi- 
keus ei muuttanut käräjäoikeuden tuo-
mion lopputulosta. Attendon makset-
tavaksi tuomittiin hoitajien oikeuden-
käyntikulut sekä käräjä- että hovioi-
keuden osalta..

Lähihoitajille maksettiin vuosia eri palkkaa
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA

K oeajan tarkoitus on antaa se-
kä työntekijälle että työnan-
tajalle mahdollisuus harki-
ta ja arvioida vastaako tehty 
työsopimus niitä odotuksia 
mitä sille on asetettu. Työn-

antajalla on mahdollisuus koeaikana 
selvittää työntekijän ammattitaitoa, 
kykyä selvitä työtehtävistään ja sopeu-
tumista työyhteisöön. Työntekijällä on 
puolestaan mahdollisuus selvittää vas-
taavatko työtehtävät ja työolosuhteet 
hänen työlleen asettamia odotuksia. 

Koeaika voidaan sopia sekä toistai-
seksi voimassa olevaan että määräaikai-

seen työsopimukseen. Pääsääntöisesti 
koeajasta sovitaan kirjallisesti työsopi-
muksessa. Jos koeajasta ei ole kuiten-
kaan sovittu kirjallisesti työsopimukses-
sa, on siihen vetoavan pystyttävä näyt-
tämään toteen, että asiasta on sovittu 
muutoin. Jos työnantajaa sitovassa työ-
ehtosopimuksessa on määräys koeajas-
ta, työnantajan on ilmoitettava tämän 
määräyksen soveltamisesta työntekijäl-
le työsopimusta solmittaessa. 

Koeaika voidaan sopia lähtökohtai-
sesti vain kerran työsuhteen alkaessa. 
Mikäli työnantaja ja työntekijä sopivat 
työsuhteen päättymisen jälkeen uuden 

työsopimuksen, voidaan koeaikaehdos-
ta sopia vain, jos edellisen työsuhteen 
päättymisestä on kulunut jo pitkähkö 
aika. Uuden koeajan sisällyttäminen 
uuteen työsopimukseen voi olla joissa-
kin tapauksissa perusteltua, jos työteh-
tävät tai työntekijän asema poikkeavat 
huomattavasti siitä mitä ne aiemmassa 
työsuhteessa olivat. 

KOEAJAN PITUUDESTA
Työsopimuslain mukaan työnanta-
ja ja työntekijä voivat sopia työnteon 
aloittamisesta alkavasta, enintään kuu-

KOEAIKA JA TYÖSOPIMUKSEN  
PURKAMINEN KOEAJALLA

SuPerin edunvalvontaan saapuu usein yhteydenottoja, joissa jäsenemme työsuhde on 
purettu koeajalla. Mikä on koeajan tarkoitus ja mitä on hyvä ottaa huomioon, jos epäilee 

työsuhteensa tulleen puretuksi koeajalla epäasiallisilla tai syrjivillä perusteilla? 

teksti mari leisti, superin lakimies kuva mostphotos
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den kuukauden pituisesta koeajasta. 
Jos työntekijä on koeaikana ollut työ-
kyvyttömyyden tai perhevapaan vuok-
si poissa työstä, työnantajalla on oikeus 
pidentää koeaikaa kuukaudella kutakin 
työkyvyttömyys- tai perhevapaajaksoi-
hin sisältyvää 30 kalenteripäivää koh-
den. Työnantajan on ilmoitettava työn-
tekijälle koeajan pi-
dentämisestä en-
nen koeajan päät-
tymistä. 

Määräaikaisessa 
työsuhteessa koeai-
ka saa pidennyksi-
neen olla korkein-
taan puolet työso-
pimuksen kestos-
ta, ei kuitenkaan 
enempää kuin kuu-
si kuukautta. Jos 
työntekijä vuokratyösuhteen päätyttyä 
palkataan käyttäjäyrityksen palveluk-
seen samoihin tai samankaltaisiin teh-
täviin, koeajan enimmäispituudesta vä-
hennetään se aika, jonka työntekijä oli 
vuokrattuna käyttäjäyritykseen. 

KOEAIKAPURKU VOIDAAN SUORITTAA 
VAIN LAIN SALLIMILLA PERUSTEILLA
Koeajan kuluessa työsopimus voidaan 
molemmin puolin purkaa. Työsopi-
musta ei saa kuitenkaan purkaa syrjivil-
lä tai muutoinkaan koeajan tarkoituk-
seen nähden epäasiallisilla perusteilla. 

Jos työnantaja tai työntekijä vetoaa 
koeaikaehtoon työsuhteen purkamiseksi 
koeajan kuluessa, päättyy työsuhde välit-
tömästi. Työsuhteen purkaminen koea-
jalla ei edellytä työsopimuslain mukais-
ten irtisanomis- tai purkuperusteiden 
täyttymistä, vaan työsuhteen päättämis-
kynnys on koeaikana alempi. Työnantaja 
voi purkaa työsuhteen koeajalla esimer-
kiksi silloin, jos työntekijä on myöhäs-
tellyt toistuvasti, hän ei sovellu työyh-
teisöön tai työsuoritus on puutteellinen. 
Yleinen sopimattomuus tai sopeutumat-
tomuus on katsottu oikeuskäytännössä 

myös hyväksyttäväksi koeaikapurkupe-
rusteeksi. Sopeutumattomuuden ei tar-
vitse liittyä itse työsuoritukseen vaan se 
voi ilmetä myös muunlaisena käyttäyty-
misenä työyhteisössä. Työnantajan teke-
män koeaikapurun asiallisuutta arvioita-
essa on merkityksellistä se, että perusteen 
tulisi olla esimerkiksi sellainen työnteki-

jän henkilöön tai 
hänen työsuorituk-
seensa liittyvä syy, 
jonka vuoksi teh-
ty sopimus ei vas-
taa työnantajan sille 
oikeutetusti asetta-
mia vaatimuksia tai 
edellytyksiä. 

Sen sijaan epä-
asiallisiksi purku-
perusteiksi on kat-
sottu oikeuskäy-

tännössä muun muassa työntekijän 
terveyteen kohdistunut aiheeton epäi-
lys, työnantajan erehdys ja työpaikalla 
työaikana tapahtunut toiminta, jota ei 
voida lukea työntekijän syyksi. 

Kiellettyä syrjintää on esimerkik-
si se, että työsuhde päätetään raskau-
teen, terveydentilaan, ikään, syntype-
rään, ammattiyhdistystoimintaan, us-
kontoon tai muiden näihin verratta-
vien syiden vuoksi ilman hyväksyttävää 
perustetta. Koeajan tarkoituksen mu-
kaista ei ole vedota päättämisperustee-
na myöskään tuotannolliseen ja talou-
delliseen perusteeseen. 

TYÖNTEKIJÄN NÄYTTÖVELVOLLISUUS
Työntekijällä on näyttötaakka siitä, et-
tä työnantaja on purkanut koeajalla hä-
nen työsuhteensa epäasiallisin perustein 
tai että työsuhteen purkaminen koea-
jalla on synnyttänyt syrjintäolettaman. 
Työntekijän pitää siis pystyä yksilöi-
mään ne seikat, joiden perusteella voi-
taisiin katsoa työnantajan toimineen 
epäasiallisesti ja syrjivästi ja lisäksi työn-
tekijän asiana on esittää riittävää selvi-
tystä. Pelkkä yleispiirteinen vetoaminen 

epäasiallisuuteen tai väite siitä ei riitä. 
Vasta, kun työntekijä on ensin saatta-
nut todennäköiseksi, että koeaikapur-
ku on voitu tehdä epäasiallisesti, tämän 
jälkeen on työnantajan asiana näyttää, 
että purun syy on ollut asiallinen. 

Esimerkiksi koeaikapurun lainvas-
taisuuden toteennäyttämiseksi ei läh-
tökohtaisesti riitä vielä se, että työso-
pimus on purettu koeajan puitteissa 
työntekijän sairausloman aikana, vaan 
työntekijällä on oltava myös muuta re-
levanttia näyttöä kantansa tueksi. 

Mikäli työsuhde kuitenkin pure-
taan koeajalla työntekijän raskaudes-
ta tai perhevapaan käyttämisestä johtu-
vasta syystä, on näyttötaakka kääntei-
nen eli työnantajan on pystyttävä esit-
tämään näyttöä (saatettava toteen) siitä, 
etteivät edellä mainitut seikat ole olleet 
koeaikapurun perusteena. Epäillyissä 
syrjintätilanteissa on hyvä olla viipy-
mättä yhteydessä SuPerin edunvalvon-
taan lisäohjeiden saamiseksi..

edunvalvontayksikön 
yhteystiedot

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

intressebevakningsenheten
svenskspråkig telefontid: torsdagar  
kl. 9–12, telefon 09 2727 9165.

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

Sopimusedunvalvonta huolehtii SuPerin jäsenten työsuhteisiin liittyvästä edunvalvonnasta valtakunnallisesti ja paikal-
lisesti. Yksikön vastuualueeseen kuuluvat virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta ja lainsäädäntö. Lisäksi yksi-
kön vastuulla ovat yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat. Huolehdimme jäsenten oikeusturvasta työhön liittyvissä eri-
mielisyyksissä. Järjestämme edunvalvontakoulutuksen ja -tiedotuksen sekä annamme neuvontaa edunvalvonta-asioissa.

TYÖSOPIMUSTA EI 
SAA KOEAJALLA 

PURKAA RASKAUDEN 
TAI TERVEYDENTILAN 

PERUSTEELLA.
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hakemusten postitusosoite:

Super työttömyyskassa, PL 117, 00521 Helsinki

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

Toimisto avoinna arkisin klo 8.30−16.

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

Sähköinen asiointi: nettikassa.supertk.fi

super ty öttömyyskassaHakemuksen huolellinen täyttäminen vähen-
tää tarvetta lisäselvitysten pyytämiseen. Mitä 
huolellisemmin hakemus on täytetty, sitä vä-
hemmän lisäselvityksiä tarvitsee pyytää ja sitä 
nopeammin kassa saa hakemuksesi käsiteltyä. 
Tämä korostuu erityisesti kesäaikaan, kun ha-
kemusten määrä lomautusten ja työnteon kes-
keytysten myötä kasvaa. 

SUPERTK
Super työttömyyskassa

Super työttömyyskassan sähköisen asioinnin eli Nettikassan 
hakemukset uudistuivat. Jatkossa päiväraha haetaan 

Nettikassan etusivun painikkeesta ”Hae ansiopäivärahaa”.

teksti sirpa kallioniemi-lahti

E
tuuden hakeminen on jat-
kossa entistäkin helpompaa, 
koska hakemuslomakkei-
ta on vain yksi. Hakemusta 
täyttäessäsi järjestelmä oh-
jaa sinua eteenpäin lomak-

keelle täyttämiesi tietojen perusteella 
ja kysymysmerkin takaa löytyy täyttö- 
ohjeita. Järjestelmä ilmoittaa mahdolli-
sista puuttuvista tiedoista huomautuk-
sella automaattisesti, ennen kuin voit 
jatkaa seuraavalle välilehdelle.

Kaikkien ansiopäivärahahakemus-
tyyppien täyttäminen tapahtuu saman 
“hae ansiopäivärahaa” -painikkeen ta-
kaa. 

Jos hakujaksolla on muutoksia ku-
ten poissaoloja Te-palvelusta tai sai-
rasaikaa, tai olet hakujaksolla työssä, 
pääset ilmoittamaan niistä painamal-
la ”Muokkaa”-painiketta ”Tiedot haet-
tavalta ajalta” kohdan alareunasta. Jos 
olet ollut hakujaksolla töissä, sinun tu-
lee jatkossa ilmoittaa päivittäiset työ-
tunnit työnantajittain. Nettikassa oh-
jaa sinua eteenpäin hakemuslomakkeel-

le täyttämiesi tietojen perusteella. Työ-
tunnit ilmoitetaan työantajittain omille 
riveille, esimerkiksi jos samana päivänä 
olet tehnyt töitä neljä tuntia Helsin-
gin kaupungille ja kaksi tuntia 30 mi-
nuuttia Vantaan kaupungille, laita nä-
mä omille riveilleen.

Uusi lomake tallentuu luonnoksek-
si automaattisesti. Tallennustoimin-
non ansioista voit täyttää hakemustasi 
osissa, koska hakemuksen luonnos säi-
lyy 30 päivän ajan. Täyttämistä ei siten 
enää tarvitse joka kerta aloittaa alus-
ta vaan voit palata täydentämään si-
tä myöhemmin, jos hakemuksen täyt-
tö jää kesken. Tallennustoiminnon an-
siosta voit tutustua uudistettuun hake-
mukseen jo ennen hakujaksosi päätty-
mistä. Älä kuitenkaan lähetä hakemus-
tasi etukäteen.

Huomioi, että pelkkä hakemuk-
sesi luonnos ei päädy työttömyys-
kassalle käsittelyyn. Tallennettu ha-
kemus siirtyy työttömyyskassan työ-
jonoon vasta, kun lähetät sen. Kun 
olet valmis lähettämään hakemuk-

sesi, paina ”Allekirjoita ja hyväksy” 
-painiketta.

Nettikassan hakemusuudistus ei vai-
kuta hakemuksesi käsittelyaikaan tai 
päivärahan maksamiseen.

ANSIOPÄIVÄRAHAN IKÄRAJA NOUSEE 
18 VUOTEEN ELOKUUSSA
Myös työttömyysvakuutusmaksuvelvol-
lisuuden ikäraja nousee. Työttömyys-
turvalaki muuttuu 1.8.2021. Uuden 
säädöksen mukaan työttömyysetuutta 
ei myönnetä työnhakijalle, joka on al-
le 18-vuotias. Aiemmin oikeus työttö-
myysetuuteen on voinut syntyä 17-vuo-
tiaana. Oikeus työttömyysetuuteen voi-
si uuden säädöksen mukaan syntyä jo 
17-vuotiaana silloin, jos oppivelvol-
lisuus on täyttynyt ennen 18 vuoden 
ikää. Tämä ei pääsääntöisesti vaikuta 
ansiopäivärahaoikeuteen, sillä työttö-
myysvakuutusmaksua aletaan 1.8.2022 
alkaen maksaa vasta 18 vuoden iässä. 
Alle 18-vuotias ei näin ollen voi jatkos-
sa kerryttää työssäoloehtoa.

Nettikassan hakemuslomake  
on uudistunut
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Lähihoitajaopiskelija ja SuPer-
lehden entinen toimittaja

KIRJAVIISAUTTA
KÄYTÄVÄPSYKOLOGILLE

”ONKO VÄÄRIN SANOA, 
ETTÄ JOISTAKIN VOI TULLA 
HYVIÄ HOITAJIA IHMISIÄ 
LUKEMALLA, KIRJAT VOI 
JÄTTÄÄ VÄHEMMÄLLE?”

J ossakin vaiheessa oppisopimusopintoja pitää 
lukea kirja. 

Tartuin erääseen mielenterveys- ja päihde-
työstä kertovaan opukseen uudenkarhealla in-
nolla. Tässä iässä lukemista helpottaa, että enää 
ei tarvitse päntätä loistoarvosana silmissä kii-

luen. Nyt sisäistetään laiskan harkitusti vain oleellinen ja 
analysoidaan tekstiä käytännön työn antamien suunta- 
viittojen kautta.

Ei se huono tietojärkäle ollut. Joitakin asioita jau-
hettiin liikaa, jotakin olisin halunnut enemmän. Joku 
asia kirkasti kokonaiskuvaa, toinen esitettiin turhan vai-
keasti. Organisaatioesittelyt ja pitkät lääkeluettelot hyp-
päsin vilkaisten yli ja keskityin etenkin niihin kohtiin, 
joissa kinkkisiä asioita lähestyttiin hoitajan jokapäiväi-
sen työn näkökulmasta. Päämääränä ei ole kiveen hakat-
tu totuus vaan viisas oletus esimerkiksi siitä, mitä hoi-
dettavan pään sisässä mahdollisesti tapahtuu, kun hän 
käyttäytyy tietyllä tavalla.

Koska mielenterveys- ja päihdetyö kulkevat käsi kä-
dessä, kaltaiseni nillittäjä tietenkin kysyy, miksi näin. 
Mielenterveys liimautuu kaikkeen ihmistoimintaan, ei 
vain päihteisiin. Ehkä näiden kahden asian naittami-
sen tärkein syy on se, että varsin monella päihteiden-
käyttäjällä on mielenterveydellisiä ongelmia. Mutta entä  
toisinpäin?

Ja sitten. Minulla saattaa vipata päässä, mutta tuntuu, 
että kirjassa esitetty mielenterveyden häiriöiden luokitus 
on sekavahko ja pikkaisen jopa epälooginen. Tuhannet 
professorit ja tutkijakollegiot ovat sen tieteellisin meto-
dein kehittäneet, mutta saa kai sitä valittaa. Muistetaan, 
että hysteria-niminen tauti on aikanaan kadonnut näistä 
kirjoista. Käykö masennukselle joskus samoin?

Mehukkainta antia mipä-raamatussa on asiakkaan lä-
hellä tapahtuvan toiminnan osuus. Jotkut työssä toteut-
tamani asiat ovat kuin ovatkin jo kansien välissä. Onko 
väärin sanoa, että joistakin voi tulla hyviä hoitajia ihmi-
siä lukemalla, kirjat voi jättää vähemmälle? Tähän kai 
oppisopimuskoulutuskin osin perustuu. 

Ehkä olen linkuttamassa kokonaan väärälle uralle, 
kun suunpieksentä asuntolan käytävällä ja pikkuasioi-
den sumpliminen pirkkojen ja penttien kanssa sujuvat 
työmaalla parhaiten. Nyt ei ole syntymässä kirjaviisas 
hoitaja-ohjaaja, vaan tavallinen käytävä-Kake.

Osittain väärällä alalla olo pitää paikkansa: tämä 
opiskelija ei valmistu nyt, niin kuin piti. Polvi hajosi, 
ja työpainotteisella opintiellä on pidetty taukoa jo mel-
koisen rupeaman verran. Syksyllä pistetään hoitsukou-
lun reppu selkään uusin kujein. Jospa sitä ottaisi ja val-
mistuisi ennen eläkeikää..



70  SUPER 6/2021 

SUPERRISTIKKO
Tuuli Rauvola

Ratkaisijan nimi 

Katuosoite 

Postiosoite 

1

2

3

4 5

6

7

8

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ristikkotuuli.fi

OODI

NIINISTÖ NÄKYY
IHOLLA

RÄME
NEVA

KIR-
JAI-
MIA

MARK-
    KU

   AL-
FONS

 FA-
 RA-
HIN
 SU-
KUA

 SUKU-
  LAIS-
KOTEJA

 “NUUT-
 TILAN”
   KAI-
 MOJA

 REB-
ROFF

   WIR-
TANEN PIRSSI

HALUAVAT
    LAKIN

DOUG-
   LAS

 KAHI-
LUOTO

1100

LUJAT

 HÄLY-
   TYS

HIDAS-
   TAA

KEVÄI-
  NEN

CAME-
  RON

VAPAA-
  AIKA

KALASTAA

ETU-AASI-
    ASSAELOISANORMIT-

TOMUUS

LIIKE

RAAM.
  MIES

   INI-
SEVÄT

WAYNEN
    FILMI

ELINA
 ULLA
IÄTI

 SUH-
 TEEL-
LINEN

LINTU

UKRAI-
  NAA
TULOJA

EIRA
PEIT-
TOJA

  KI-
MAL-
 LUK-
 SET

SILEÄ

OBJEK-
  TIIVI

RATKAI-
  SEVA �

+T

� VA-
LAH-
TAA

KURA

KÄSIN

ENSI-
 VAI-
HEET

OSA
 LOI-
MAA-
  TA

VOUTI

Osallistu ristikkokisaan 23. kesäkuuta mennessä kertomalla vastauksesi verkkosivuillamme osoitteessa www.superlehti.fi/kuulumiset-ja-kisat/. Oi-
kein vastanneiden kesken arvomme Lapuan Kankureiden ihanan torkkupeiton. Voit lähettää ratkaisurivin ja yhteystietosi myös sähköpostitse osoit-
teeseen super-lehti@superliitto.fi. Muista kirjoittaa sähköpostin aihekenttään ”Ristikko”. Voit osallistua kisaan myös lähettämällä koko  
ristikkosivun kuoressa tai ratkaisurivin postikortilla osoitteeseen SuPer-lehti, Ristikko, Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ris

tik
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o
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u
li.fi

ANTIN
SUKUA

HONKO-
    NEN

 PII-
 LO-
TEL-
 LA

AUH!
  NE-
NILLE

TOY-
OTA

VAARIT TEIL-
  LÄ

“III”

RANNI-
KOLLA

 LAP-
 SEL-
LISIA

FUNK-
  TIO

LEINO SOK-
  KA

KIERRE-
NUOTAT

 SAAS-
TUNUT
  KAH-
LAAJA

     KEN-
   TÄLLÄ
    YHTÄ
   AIKAA

PUOLI-
APINA

NISKA-
VUORI

LYYTI-
  NEN

SHOK-
     KITIIVISRAUHA-

 SESTA

AHKE-
  ROI

ARVO-
PAPERI

ETSIVÄ

SAAKKA
 VEL-
VOIT-
 TAA

NAPAMUSISOI
NANNY

I S Ä

  VIEVÄT
LUVATTA

SONNY

IDÄSTÄ
123
ABC

OJA

POSTI-
NESTE

OPPIA

KEL-
JUT

PILLEIN
TUPU 
HUPU

MALTO
KIILAUS MANUN

 TOINEN
ISOLDEN 
    KERA

PIRKAN-
MAALLA

ETSOT
KAADET-
   TAVA

VIRNE KOHO-
KOHTA

 MUSI-
SOINTI

HIKI
KAS-
   VI

HAMEIS-
  SAKIN

    MM:n
   SUKUA LAUREL

 PYHÄ
HÄRKÄ

-CARD

�
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PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA

Lehden paras juttu

Juttu vahvasta naisesta ja  
työpaikan keskustelukulttuuri kiinnostivat
Toukokuun lehden jaetulle ykkössijalle äänestettiin Minna Lyhdyn juttu Luku- 
taidottomasta lähihoitajaksi. Se kertoi viiden lapsen äidistä, Afganistanista 
kotoisin olevasta Rahima Hussainista, joka opetteli suomen kielen, kävi pe-
ruskoulun ja opiskeli lähihoitajaksi. Yhtä paljon ääniä sai Mari Friskin juttu 
Puhumalla parempi työpaikka, jossa käsiteltiin työpaikan keskustelukulttuu-
ria. Kolmanneksi eniten ääniä sai Mari Vehmasen juttu Parodontiitti jyllää 
ikenissä ja vaikuttaa koko elimistöön. Arvonnassa SuPerin Hamam-pyyh-
keen voitti Eija Kajaanista. Onnittelut!

 
Mieletön tarina  
sinnikkyydestä,  

ahkeruudesta ja sisusta. 
lukutaidottomasta lähihoitajaksi s. 42

 
Ihana Rahima Hussaini! 

Moni kansalainen voisi ottaa 
esimerkkiä tästä sitkeästi 

naisesta. Mikään ei ole este, 
jos niin päättää.  

lukutaidottomasta lähihoitajaksi s. 42

 
Tässä on taas yksi esimerkki 
rasisteille. Minua inhottaa, 

kun maahanmuuttajia vähek-
sytään. Samanlaisia ihmisiä 

he ovat kuin mekin.
lukutaidottomasta lähihoitajaksi s. 42 

Päivähoidossa, 
ainakaan meidän 

yksikössä, ei tehdä 
läheltä piti -tilan-
teista tai tönimi-
sistä ilmoituksia.

lapsi puri päiväkodissa s. 60

 
Edustaa elämän-

viisautta.
sirkka-liisa kivelä: iäkäs 

kulkee sukupolvet  
mukanaan s. 47

 
Aina ajankohtainen asia. 
Ikävä kyllä, myös yleisin 

ongelma.
puhumalla parempi työpaikka s. 49

 
Tuttua joka työpaikalla! Asioista ei 

puhuta, vaan selän takana juorutaan. 
Monella olisi peiliin katsomisen paikka.

puhumalla parempi työpaikka s. 49

 
Vaikenemalla eivät asiat 

hoidu. Keskustelu rakenta-
vasti vaikeista ja kielteisistä 

asioista auttaa luomaan 
hyvän ilmapiirin työyhteisöön 
ja töissä jaksaa paremmin.
puhumalla parempi työpaikka s. 49

 
Moni hyvä sijainen ei palaa huonon 

perehdytyksen takia. Kuvitellaan, että 
kaksi päivää riittää perehdytykseen. 
Joskus sijainen ei saa minkäänlaista 

perehdytystä, vaan joutuu suoraan työ-
vuoroon. Tämä käytäntö on tätä päivää.
sijainen arvostaa perusteellista perehdytystä s. 62

 
Hauska asia, josta 

en ollut kuullut 
aiemmin.

riemuretkiä päiväkodin  
lähiympäristöön s. 59

 
Hyvää tietoa 

ennalta- 
ehkäisystä.

parodontiitti jyllää 
ikenissä ja vaikuttaa 
koko elimistöön s. 52

Paras juttu?

miksi?

nimi

osoite

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

lehden 6/2021 paras juttu oli:

Vastaanottaja
maksaa

postimaksun

sivulla:
SUPER-LEHTI

Tunnus 5005172

00003 Vastauslähetys

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 23. kesäkuuta mennessä  
vastanneiden kesken arvotaan SuPerin trendikäs ja kätevä heijastava vyölaukku.

 
Todella tärkeä, mutta liian vähälle huomiolle jäänyt aihe, 
jota pitää kenties liian itsestäänselvänä. Artikkeli herätti 
paljon ajatuksia ja pisti miettimään erilaisia toimintamal-
leja, vaikka en edes työskentele varhaiskasvatuksessa. 

ei vain yhtä ydinperhettä s. 40



72  SUPER 6/2021 

KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Minna Lyhty

Sallan ao 116 muisti kevätkokouksessa SuPer-viireillä 60 vuotta täyttä-
neitä. Onnittelut  Armi Kauttio-Hinkkaselle ja Taimi Uutelalle syntymä-
päivän johdosta. 

sallan ao 116 hallitus

Kesäkuu
2.6. Kuulopäivä
5.6. Maailman ympäristöpäivä
13.6. Kuntavaalit
14.6. Maailman verenluovuttajien 
päivä
18.6. Autistien oikeuksien päivä
20.6. Maailman pakolaispäivä
27.6. Kansainvälinen kuurosokeus-
päivä

Heinäkuu
28.7. Maailman hepatiittipäivä

SuPerin koulutuksia
9.6. Työsuojelun täydennyskurssi
9.9. SuPer-Opojen peruskurssi

Varhaiskasvatuksen 
webinaarit
9.6. Tunne- ja turvataidot

Kalenteri

Kerro mielipiteesi teknologian mahdollisuuksista 
hoitotyössä

Sinun näkemyksiäsi kaivataan tutkimuksessa, jossa tunnistetaan tärkeim-
mät työtehtävät erilaisissa terveydenhuollon työympäristöissä erityisesti 
tilanteissa, joissa pandemia tai muu kriisi aiheuttaa haasteita työskentelylle. 
Tutkimus on suunnattu kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Tutkimuk-
sen avulla pyritään selvittämään potentiaalisia kehityskohteita, joihin älyvaa-
teteknologialla ja robotiikalla voidaan vastata. 
     Tarvekartoitus toteutetaan sähköisenä kyselytutkimuksena, joka on 
avoimena 1.4.–31.8.2021. Sinulta pyydetään vastaus ammatista, työympä-
ristöstä, tärkeistä työtehtävistä, työskentelystä kriisitilanteessa sekä ajatuk-
sia teknologioiden mahdollisuuksista ja haasteista. Kyselyyn vastaaminen 
ei edellytä vastaajalta teknologian tuntemusta tai kokemuksia teknologian 
käyttämisestä.
     Tutkimuksessa rekisteriin tallennetaan vain tutkimuksen tarkoituksen 
kannalta välttämättömiä henkilötietoja. Kerättyjä tietoja ja tutkimustuloksia 
käsitellään luottamuksellisesti. Näitä tietoja ei anneta tutkimuksen ulkopuo-
lisille henkilöille. 
     Tutkimuksen toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk) ja 
Tampereen yliopisto (TAU). Vastaavina tutkijoina toimivat akatemiatutkija 
Johanna Virkki (TAU) ja tutkijayliopettaja Sari Merilampi (Samk). Tutkimuk-
sen rahoituksesta vastaa Suomen Akatemia.
     Yhdessä kehittäminen on mainio keino vaikuttaa tulevaisuuden työn 
sisältöön. Vain olemalla osa kehitystä voi varmistaa teknologian olevan hyvä 
renki, ei isäntä.

Lisätietoa tutkimuksesta: https://www.roboai.fi/roborfid/

Voit vastata kyselyyn täällä: https://tki.samk.fi/roborfid-kysely
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KUULUMISIA
Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu

Koonnut Minna Lyhty

ristikkoratkaisu 5/2021

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

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

N I S I S U S V A I S A
L Ä I K E T S V A N A
I K E V Ä Ä N K U K I S T A
U R A L H Ä Ä T S O K E U S
S E R T T I K Ä E T S I L E
K E O T N Ä K Y O V E L A T
E T S I V Ä I S O T T A T E

T I L L Ä S K R Y E
Toukokuun ristikkokisan voitti 

Emma Vaasasta.
Lämpimät onnittelut!

Kuulumiset lehteen
Lähetä kutsut ja kuulumiset syys-
kuun SuPer-lehteen  2.8. mennessä 
osoitteeseen: 

super-lehti@superliitto.fi

SuPer-lehden Facebook-sivuis-
ta tykänneiden kesken arvottujen 
hamam-pyyhkeiden voittajat tou-
kokuussa olivat Krista Kajaanis-
ta, Tuija Karttulasta ja Eeva-Maria 
Ylitorniolta. Onnittelut! Kesä- 
kuussa arvotaan kolme super-
trendikästä vyölaukkua. Tykkää 
SuPer-lehden Facebook-sivuista 
ja voit olla yksi voittajista!

SuPer-lehden vyölaukku Facebook-sivuista tykänneille

”Kunnalliskotien sairasosastojen 
henkilökunnan mitoituksessa suo-
sitellaan käytettäväksi kokonais-
henkilökuntanormia 77 henki-
löä 100 hoitopaikkaa kohti, mistä 
osastolla työskentelevän henkilö-
kunnan osuus on 52 henkilöä 100 
hoitopaikkaa kohti.  
    Vanhustenhuoltolaitosten kun-
toutushenkilöstöä tulee lisätä. 
Koko henkilökunnan tehtäviin 
tulee sisällyttää kuntouttaminen 
siten, että kaikissa toiminnoissa 
otetaan huomioon vanhusten 
omatoimisuuden edistäminen.”

apuhoitajalehti 6/1981

40 vuotta 
sitten

Meidän ammattiosastomme pitkäai-
kainen hallituksen jäsen Merja Huhta-
la lomailee ensin ja sen jälkeen jää 
ansaitulle eläkkeelle. Lämmin kiitos 
Merjalle, aurinkoista lomaa ja onnelli-
sia eläkepäiviä!

akaan ao 646 hallitus

Jäsenmaksut 
kuntoon
• Huolehdi jäsenmaksujen maksami-
sesta säännöllisesti.
• Jätä työnantajalle SuPerin val-
takirja jäsenmaksun perimiseksi 
palkasta.
• Tarkista aina palkkalaskelmasta, 
että jäsenmaksu on peritty, jos olet 
jättänyt valtakirjan.
• Muista maksaa jäsenmaksu palk-
katuloista myös saadessasi kassasta 
päivärahaa.
• Huomioi, että hoitamaton jäsenyys 
johtaa erottamiseen. 
• Erottaminen voi johtaa myös 
maksettujen päivärahojen takaisin-
perintään.
• Jos vaihdat liittoa, maksa jäsen-
maksut eropäivään asti, jolloin työ-
historiasi seuraa sinua.
• Hae vapautusta jäsenmaksusta, 
tarkista vapautusperusteet: www.
superliitto.fi/jasenyys/jasenmaksut/
• Ilmoita, jos aloitat opinnot tai ryh-
dyt yrittäjäksi sekä, jos olet lähdös-
sä ulkomaille työhön, työnhakuun 
tai muusta syystä.

Nyt on aika

• Tykätä SuPerin Facebook-sivuista.
• Seurata SuPeria Instagramissa.
• Ryhtyä yhdysjäseneksi.
• Suositella SuPeria kaikille valmis-
tuville lähihoitajille.
• Tarkistaa omat jäsentiedot Oma 
SuPerista.



74  SUPER 6/2021 

Nimi: 

Jäsennumero: 

Henkilötunnus: 

tilaus:

 Tilaan jäsenmaksuviitteet alkaen (pvm)  .  . 

 Tilaan ammattimerkin: lähihoitaja (17,30 €)         perus- tai apuhoitaja (20,00 €)         muu koulutus (8,40 €)  

 Tilaan jäsenmaksun perintävaltakirjoja:  kpl

 Tilaan liittymislomakkeita:  kpl

 Tilaan jäsenkalenterin

 Tilaan muovisen jäsenkortin (käytössäni ei ole älypuhelinta, ei mahdollisuutta ladata mobiilijäsenkorttia)

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 (84 €/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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ELÄINYSTÄVÄT HOITOTYÖSSÄ

Vehnäterrieri Kreivi on toiminut Kennel-
liiton kaverikoirana noin kolme vuotta. 
Omistaja Sanna Laitisen mukaan on 
ällistyttävää, miten hyvin Kreiviä rap-
suttavat muistisairaat saattavat yhtäk-
kiä muistaa edesmenneiden koirien-
sa nimiä vuosikymmenten takaa. ”Sa-
mat ihmiset saattavat muuten olla ihan 
puhumattomia, tai he eivät välttämät-
tä muista edes omaa nimeään. Kaveri- 
koiran hellyys saa ihmeitä aikaan.”.

Kuva ja teksti Jenna Lehtonen
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WWW.SUPERLIITTO.FI

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@superliitto.fi

   SOPIMUSEDUNVALVONTA
• puhelinpalvelu 09 2727 9160 ma–to klo 9–13
• edunvalvontajohtaja Anne Sainila-Vaarno p. 09 2727 9167
• palveluvastaava Sari Kaartoaho p. 09 2727 9179
• sopimusasiantuntija Virve Aho p. 09 2727 9112
• sopimusasiantuntija Teemu Hiilinen p. 09 2727 9201
• sopimusasiantuntija Annika Rönneberg  p. 09 2727 9263
• sopimusasiantuntija Anne Villman p. 09 2727 9196
• sopimusasiantuntija/tutkija Riina Kurkinen p. 09 2727 9168
• lakimies Tiia Jokinen p. 09 2727 9214
• lakimies Niina Poijärvi p. 09 2727 9221
• lakimies Sanna Rantala p. 09 2727 9190 
• lakimies Riitta Saarikoski p. 09 2727 9114 
• lakimiesharjoittelija Elmeri Eteläaho p. 09 2727 9216 
• työympäristöasiantuntija Eija Kemppainen p. 09 2727 9131
• koulutuskoordinaattori Tarja Sundqvist p. 09 2727 9164
• sihteeri Sirpa Lahtiluoma p. 09 2727 9182
 yksityissektori: 
• puhelinpalvelu 09 2727 9171 ma–to klo 9–13
• neuvottelupäällikkö Pia Zaerens p. 09 2727 9163
• sopimusneuvottelija Jukka Parkkola p. 09 2727 9117
• sopimusasiantuntija Niina Laitinen p. 09 2727 9238
• lakimies Mari Leisti p. 09 2727 9133
• lakimies Sini Siikström p. 050 4544 816
• järjestöasiantuntija Anne Meriläinen p. 09 2727 9113
• järjestöasiantuntija Joni Vainikainen p. 09 2727 9225

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO
• talous- ja henkilöstöjohtaja Anne Kisk p. 09 2727 9127
• henkilöstösihteeri Heli Utter p. 09 2727 9130
• henkilöstösuunnittelija Kirsi Kauppinen p. 09 2727 9126
• kiinteistökoordinaattori Kaarina Laintila p. 09 2727 9118
• laskentasihteeri Ville Herttuainen p. 09 2727 9187
• laskentasihteeri Heli Pirttikoski p. 09 2727 9245
• laskentasihteeri Liisa Pääkkönen p. 09 2727 9181
• taloussihteeri Maria Hietala p. 09 2727 9129
• toimistopalvelusihteeri Mari Alakärki p. 09 2727 910
• toimistoapulainen Olli Hytönen p. 09 2727 910

JÄSENYYSASIAT
• puhelinpalvelu 09 2727 9140 ma–pe klo 9–12
• www.superliitto.fi -> Kirjaudu jäsensivuille/Oma SuPer 
• telefax 09 2727 9155
• postiosoite: PL 112 00521 Helsinki
• johtaja Anne Kisk p. 09 2727 9127
• jäsenyksikön päällikkö Irja Nevala p. 09 2727 9158
• jäsensihteerit Päivi Askolin, Rita Brand, Ronja Hasu  
 Miia Heikkonen, Mira Koskinen, Noora Mikkonen, 
 Jaana Niittynen, Piia Partanen, Sirkka Rytinki, Katja Sirkiä 
 ja Leila Ulmanen.

SUPER TYÖTTÖMYYSKASSA
• postiosoite: PL 117, 00521 Helsinki 
• käyntiosoite: Kellosilta 3
• internet: nettikassa.supertk.fi 
• puhelinpalvelu: 09 2727 9377 ma ja pe klo 9-13, ke klo 12–15       
• telefax 09 278 6531

SUPERIN TOIMISTO
Ratamestarinkatu 12, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde 09 2727 910, telefax 09 2727 9120

• puheenjohtaja Silja Paavola p. 09 2727 9121
• puheenjohtajan sihteeri Sari Äikäs p. 09 2727 9122

YLEISHALLINTO
• toiminnanjohtaja Arja Niittynen p. 09 2727 9123
• järjestöpäällikkö Tiina Pendolin p. 09 2727 9297
• järjestöasiantuntija Krista Brunila-Holappa p. 09 2727 9204
• järjestöasiantuntija Anne Kisonen p. 09 2727 9189
• järjestöasiantuntija Miika Korpi p. 050 3446 263
• järjestöasiantuntija Lauri Kämäri p. 09 2727 9184
• koulutuskoordinaattori Jaana Huovinen p. 09 2727 9235 
• sihteeri Hanne-Riitta Haapakorpi p. 09 2727 9290

VIESTINTÄ
• viestintäjohtaja Päivi Jokimäki p. 09 2727 9243
• sihteeri Anne Palm p. 09 2727 9197
• mediatuottaja Timo Väkimies p. 09 2727 9141
 super-lehti:
• päätoimittaja Päivi Jokimäki p. 09 2727 9243
• toimitussihteeri Elina Kujala p. 09 2727 9219 
• graafinen suunnittelija Robert Ottosson p. 09 2727 9233
• toimittaja Saija Kivimäki p. 09 2727 9237
• toimittaja Sonja Kähkönen p. 09 2727 9175
• toimittaja Minna Lyhty p. 09 2727 9176
• super-lehti@superliitto.fi
 tiedotus: 
• tiedotuspäällikkö Sari Tirronen p. 09 2727 9162
• tiedottaja Sari Järvinen p. 09 2727 9138
• tiedottaja Terhi Walamies p. 09 2727 9191
• superviestinta@superliitto.fi

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA
• kehittämisjohtaja Jussi Salo p. 09 2727 9292
• sakkunnig/asiantuntija Mervi Lehtinen p. 09 2727 9209
• asiantuntija Sini Felipe p. 09 2727 9240
• asiantuntija Sari Ilonummi p. 09 2727 9152
• asiantuntija Leena Kaasinen p. 09 2727 9151
• asiantuntija Elina Kiuru p. 09 2727 91 94
• asiantuntija Heidi Kuusisto p. 09 2727 9128
• asiantuntija Sari Ojajärvi p. 09 2727 9124
• asiantuntija Elina Ottela p. 09 2727 9154
• asiantuntija Saija Vähäkuopus p. 09 2727 9218 
• opiskelija-asiamies Minna Kuusela p. 09 2727 9119
• opiskelija-asiamies Tanja Oksanen p. 09 2727 9192
• opiskelija-asiamies Heli Saarinen p. 09 2727 9150
• sihteeri Raili Nurmi p. 09 2727 9172

TIETOHALLINTA
• toiminnanjohtaja Arja Niittynen p. 09 2727 9123
• it-päällikkö Sakari Hulkkonen p. 09 2727 9145
• järjestelmäasiantuntija Antti Löksy p. 09 2727 9210
• av-asiantuntija Ville-Pekka Reen p. 09 2727 9116
• sihteeri Anne Palm p. 09 2727 9197
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