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iittäminen ja kannustaminen ovat työpaikoilla todella tarpeen. Samalla ne ovat
vähän hankala asia. Joskus
kiitokseksi riittää sydämestä
aidosti tuleva yksi sana. Joskus taas taakka on kasvanut sellaiseksi,
että kiitos ei enää tavoita kuulijaansa.
Hoitajien parissa tilanne alkaa olla pandemian vuoksi sellainen, että suklaalevy jouluksi tai kiitoskortti työnantajalta
eivät tunnu palkitsemiselta.

pitää sanoa, että sitä ne eivät ole. Riittävä miehitys tai palautumisen mahdollistava työvuorolista ei ole mikään
ekstraetu.

Sieltä täältä on kuulunut, että työnantajat ovat palkinneet työntekijöitä
aiempaa laajemmilla virkistyseduilla.
Sovellukseen napsahtaa vaikkapa 200
euroa, jonka voi käyttää jumppaan tai
leffalippuun. Kulttuurinautinnot ja hyvinvointia lisäävä liikunta ovat aina tarpeen. Ruokaa ja sähkölaskua ei eduilla
tietenkään voi maksaa. Syy virike-etujen suosimiseen on se, että työnantaja
saa vähentää ne verotuksessa.

Seuraa siis SuPerin viestintäkanavia
ensi vuonnakin, niin tiedät missä mennään! Lähetämme SuPerkuu-uutiskirjettä sähköpostiisi joka kuukausi. Tarkista tuleeko se sinulle. Jos ei, käy päivittämässä sähköpostiosoitteesi Oma
SuPerissa tai tee se lehden lomakkeella,
niin pysyt kärryillä ensi vuonna.

Aiemmin syksyllä vedin aamukahvin nenään, kun luin yksityissektorin
työnantajien pelosta. He haluaisivat
palkita hoitajiaan rahalla, mutta eivät
millään uskalla. Syynä on se, että sitten
pitäisi kaikille antaa sama. Toivottavasti työnantajat saavat joululahjaksi rohkeutta. Sitä nimittäin tarvitaan rutkasti, muun muassa pahenevan henkilöstöpulan vuoksi.

Päivi Jokimäki

Yksi asia on varma. Pukki ei tuo tänäkään vuonna kilteille hoitajille palkankorotuksia ja asiallisia työoloja.
Niistä neuvotellaan työnantajapuolen
kanssa heti alkuvuodesta alkaen. Helppoa ja lyhyttä neuvottelutietä ei kukaan
povaa.

Hyvää joulunaikaa kaikille, töissä tai
vapailla!
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osoitteenmuutokset
Jäsenet: jäsenrekisteri 09 2727 9140
Tilatut: toimitus 09 2727 9191

Jumppa ja hieronta
on kiva juttu,
muttei riittävää

Tämän lehden jutussa tarkastellaan
työpaikkojen erilaisia palkitsemiskäytäntöjä. Artikkelista ilmenee, että osa
henkilökunnasta on kokenut myös asialliset työolot palkitsemisena. Erikseen
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Suomalaisista lapsista
10% elää
köyhässä perheessä

ANNA AUTIO

Syksyllä julkaistun selvityksen mukaan lapsiperheköyhyys on
periytyvää ja aiempaa syvempää. Hope ry auttaa pienituloisia
perheitä. Toiminnanohjaaja, lähihoitaja Nora Nederström kertoo,
että yhteydenottoja tulee nyt poikkeuksellisen paljon. Tuleva
joulu painaa monen vanhemman mieltä. Helsingin Hope antaa
asiakasperheiden lapsille tänä vuonna 2500 joululahjaa.
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3x

päähenkilönä hoitaja

Aluevaaleissa jaetaan
paljon valtaa, jolla vaikutetaan
hoitajien työoloihin

Kansainvälinen sairaanhoitotiimi työskentelee kenttäsairaalassa Pakistanissa. Hoidettavina on niin siviileitä kuin taleban-taistelijoitakin. Ilmapiiri on kireä, työ vaativaa. Klinikalla kuolee poikkeuksellisissa olosuhteissa nuori potilas ja sairaalan johtaja katoaa.
Suomalainen sairaanhoitaja Kaisa Valli joutuu tahtomattaan osaksi tapahtumia. Kenttäsairaala on vahva, eletyn oloinen jännäri kansainvälisen avustustyön kiemuroista.
Tarja Tuovinen: Kenttäsairaala.
Viestintätoimisto Kirjokansi 2021.

teksti saija kivimäki kuva mostphotos

Tammikuussa järjestettävissä ensimmäisissä aluevaaleissa
ratkaistaan, miten sosiaali- ja terveyspalvelut ja pelastustoimi
järjestetään hyvinvointialueilla. Vaalien äänestysprosentin
ennakoidaan jäävän poikkeuksellisen alhaiseksi.

A

luevaaleissa valitaan
edustajat 21 hyvinvointialueen valtuustoihin. Tulevat valtuutetut päättävät, miten
sote-uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita lähdetään toteuttamaan, esimerkiksi sitä, miten alueilla
tuotetaan yhdenvertaisia ja laadukkaita
sosiaali- ja terveyspalveluita.
– Valtuutetuilla on todella suuri valta hyvinvointialueilla. Valtuustot päättävät suurista linjoista, miten hyvinvointialueiden rahat jaetaan ja keitä alueiden
johtaviksi viranhaltijoiksi valitaan, sanoo
SuPerin kehittämisjohtaja Jussi Salo.
Vallankäyttö näkyy Salon mukaan
konkreettisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten työoloissa,
esimerkiksi siinä, kuinka paljon vaikkapa kotihoitoon pystytään palkkaamaan
ammattitaitoista henkilökuntaa.

KIINNOSTAVATKO VAALIT?
Aluevaalit on tärkeä etappi pitkään
suunnitellussa sote-uudistuksessa.

Ehdokasasettelu päättyy joulukuun
puolivälissä, mutta jo nyt ennakoidaan,
etteivät vaalit herätä yhtä suurta kiinnostusta kuin viimeksi kesällä järjestetyt kuntavaalit.
Kunnallisalan kehittämissäätiön syksyllä teettämässä kyselyssä selvä
enemmistö suhtautui suopeasti siihen,
että hyvinvointialueiden päättäjät valitaan suorilla vaaleilla. Samassa kyselyssä kuitenkin alle puolet 18–79-vuotiaista suomalaisista kertoi olevansa
kiinnostunut aluevaaleista.
– On suorastaan katastrofi, jos
äänestysprosentti jää alle viidenkymmenen. Siksi SuPerkin pyrkii innostamaan, että ihmiset lähtisivät vaaliuurnille, Jussi Salo sanoo.
Jokaisella hyvinvointialueella valitaan
vähintään 59 valtuutettua. Helsingissä
vaaleja ei järjestetä vaan pääkaupungin sosiaali- ja terveyspalveluista sekä
pelastustoimesta huolehtii vastedeskin
kaupunginvaltuusto.
Aluevaalit pidetään sunnuntaina 23.
tammikuuta. Ehdokkaaksi vaaleihin voi
ilmoittautua 14. joulukuuta saakka.

.

Kaksi naista kohtaa Kultarinteen hoitokodissa.
Nanna tekee yövuoroja, eikä saa unta töiden
jälkeen. Lääkäri ei myönnä unilääkettä. Tyyne
kalisuttaa sänkyään nurkkahuoneessa, huutaa ja elää sota-ajan muistoissa. Puhutteleva,
synkkäsävyinen romaani muistuttaa hienovaraisesti, että kaikki me vanhenemme eikä silloin ole sama, kuka valvoo yössä kanssamme.
Tiina Lifländer: Hyvä yö. Atena 2021.

Huumoria, rakkautta ja toivoa, mutta myös
vaikeita omaisia, kuolemaa ja monisairaita
hoidettavia. Hoitotyön arkea valottavassa
kirjassa pohditaan, miksi hoitotyön ammattilaiset väsyvät ja mikä vanhustyössä kuormittaa. Hoitajan työstä on tullut sairaaloissa ja palvelutaloissa kaoottista suorittamista. Mikä on päättäjien rooli? Kirjan kirjoittaja sanoo olevansa työstään nauttiva hoitaja,
joka haluaisi olla ammatistaan myös ylpeä.
Saara Mondillo: KelokkoSuo - Entä
hoitajat? Vulkan 2021.
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kuukauden kysymys

Vietätkö pikkujouluja
työkavereiden kanssa?
Kyllä aion osallistua. Mukava
tehdä työkavereiden kanssa välillä
muutakin kuin töitä.
Tiina Mentilä, Kemi

Kyllä

Ei

34%

66%

• On mukavaa nähdä työkavereita edes kerran
vuodessa omissa vaatteissa ja rennommassa
ilmapiirissä.

• Olen vasta aloittanut nykyisessä työpaikassani,
ja haluan antaa pitempään olleille
mahdollisuuden osallistua.

• Neljän hengen porukalla menemme teatteriin.
Isompaa remmiä ei saatu, kun ollaan
vuorotöissä.

• Olen työpisteeni ainut työntekijä!

• Meitä on lähdössä hyvänkokoinen porukka
kunnan pikkujouluihin.
• Mukava viettää myös työajan ulkopuolella
aikaa samanhenkisten työkavereiden kanssa.
Tuo myös iloa ja jaksamista jokapäiväiseen
puurtamiseen.
• Haluan tutustua työkavereihin ja suomalaiseen
kulttuuriin enemmän, koska minulle
pikkujoulujuhlat ei ole tuttu.

• Joulun alusaika on niin kiireistä itse kullakin,
että työkaverien kanssa pidetään illanistujaisia
muulloin kuin pikkujouluaikana.
• Työ on työtä ja kaverit kavereita.
• Koronatilanteen takia pikkujoulut peruttiin.
• En vietä pientä enkä isoa joulua.
• Firma ei järjestä, eikä omakustannepikkujoulut
oikein innosta.
• Olen keikkalainen, tuskin tulee kutsua.

vastaa joulukuun kysymykseen osoitteessa www.superlehti.fi
kohdassa kuulumiset ja kisat. kaikkien 13.12. mennessä vastanneiden kesken arvotaan superin trendikäs ja kätevä heijastava
vyölaukku. marraskuussa arvotun superin vyölaukun voitti
voitti mirva lohjalta.
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kuukauden numerot

75 vuotta täyttäneistä suomalaisista
tehostetun palveluasumisen piirissä oli

5 857 henkilöä
vuonna 2000
Odotettu rokotusraja
saavutettiin, mutta normaaliin
paluun raja siirtyy
Suomessa 80 prosenttia yli 12-vuotiaista oli marraskuun puoliväliin mennessä saanut vähintään kaksi koronarokotetta. Hallitus asetti alkusyksystä tavoitteeksi 80 prosentin rokotuskattavuuden, jonka jälkeen yhteiskunnassa voidaan palata lähemmäs
normaalia. Käytännössä avautuminen alkoi aikaisemmin, mikä
on johtanut uusien koronatartuntojen määrän nopeaan kasvuun.

39 888 henkilöä
vuonna 2020
lähde: thl.fi

Uusia avauksia hoitajapulan
lievittämiseksi
Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt ohjelman, jossa
etsitään ratkaisuja alan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ehdotuksia odotetaan viimeistään keväällä 2023. Ohjelman työryhmässä SuPeria edustaa puheenjohtaja Silja Paavola.

robertin pilapiirros

Satoja vammaisia
yhä laitoksessa
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asui viime vuoden lopussa 427
vammaista ihmistä, mikä on parikymmentä vähemmän kuin
edellisvuonna. Heistä yli sata on alle 18-vuotiaita. Tavoitteena on ollut, ettei vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen asu
enää laitoksessa. Muutoksessa huomioidaan kuitenkin ihmisen elämäntilanne.
SUPER 12/2021 9
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Superilainen,
tilaa itsellesi
vuoden 2022
jäsenkalenteri!
Lue lisää: superliitto.fi

Ympäristöystävällinen
kalenteri on valmistettu
Suomessa suomalaisesta
paperista. Tee tilaus
kätevästi Oma SuPerissa.

superliitto.fi
10 SUPER 12/2021Mene osoitteeseen superliitto.fi ja kirjaudu Oma SuPeriin. Tuotteet-kohdasta löydät Kalenteri 2022 -kohdan, josta pääset
TILAUSOHJEET:
klikkaamaan tilauksesi. Voit tilata kalenterin myös täyttämällä ja postittamalla palvelukortin, joka löytyy tämän lehden sivulta 74.

PUHEENJOHTAJALTA
Silja Paavola

K A R I H U L K KO

ALUEVAALIT OVAT
LÄHIHOITAJAN TÄRKEIMMÄT VAALIT

J

ulkisuudessa on viime aikoina
puhuttu ja kirjoitettu, etteivät
ihmiset ymmärrä, mistä aluevaaleissa on kyse. SuPerin jäsenet ymmärtävät. Me tiedämme, että aluevaaleissa päätetään, millainen oma työpaikka tulevaisuudessa on, missä se sijaitsee, mitä työtä siellä tehdään ja kuinka paljon sitä
työtä on.
Oletko jo päättänyt, lähdetkö itse
ehdokkaaksi aluevaaleihin? Kannustan superilaisia asettumaan ehdokkaaksi. Tammikuussa järjestettävissä vaaleissa punnitaan monta sellaista asiaa, jotka ovat SuPerin jäsenille
tärkeitä, työskentelitpä sitten julkisella tai yksityisellä työnantajalla. Sinulla on nyt mahdollisuus vaikuttaa
siihen, että juuri sinun hyvinvointialueellasi on tulevaisuudessa kattava sote-verkko ja siinä toimiva integraatio.
Aluevaalit ovat tärkeimmät vaalit sote-henkilöstölle. Sote tarkoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoimintaa: Sitä, että jokainen saa
hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa oikeaaikaisesti ja yhdenvertaisesti, aivan

kuten hallitusohjemassa lukee. Tätä
päämäärää tukemaan tarvitaan juuri
superilaisten tietämystä. Lehdessä ja
liiton verkkosivuilla on selkeitä ohjeita, miten toimia, jos ja kun olet
päättänyt lähteä mukaan ehdolle.

le lihaskunnon heikkeneminen ja se
puolestaan johtaa käyntimäärien lisääntymiseen päivystyksessä tai jopa vuodepotilaaksi joutumiseen.
Kukaan ei halua tätä. Se on turhaa
ja kallista, siitä tuhoitajille mieleHYVINVOINTIALUEIDEN lee
tön eettinen kuorma
ja vanhukselle itselVALTUUSTOIHIN
leen se on inhimilliTARVITAAN IHMISIÄ,
nen tragedia.

Ensi vuonna päätetään hyvinvointialueiden hallinnosta ja rahoituksesta.
JOTKA TUNTEVAT
Terveydenhuolto on
Tällaisilla tapahSOSIAALI- JA
kuormittanut, niin
tumaketjuilla ja niimyös sosiaalihuolhin johtaneilla pääTERVEYSALAN.
to. Hoitovelkaa on
töksillä on isoja takertynyt ja kertyy
loudellisia vaikutukyhä. Nuorten mielenterveysongelsia. Hyvinvointialueiden valtuustoimat nousevat otsikoihin, syystäkin.
hin tarvitaan ihmisiä, jotka tuntevat
Hoitovelkaa on sielläkin, apua ei saa
sosiaali- ja terveysalan. Lähde muedes kohtuullisessa ajassa.
kaan ehdokkaaksi ja tee tietosi tiedettäväksi muillekin!
Hoitovelkaa syntyy myös vanhustenhoidossa, ja paljon. Yksi hoitoveTerveisin
lan syy on hoitajapula. Tähän pulaan
voidaan vaikuttaa aluevaaleissa. Vanhus ja hoitajan kiire ovat huono yhdistelmä muun muassa kotihoidossa. Silloin voimavaralähtöinen hoitaminen jää ajanpuutteen takia toteutumatta. Tästä seuraa vanhukselSUPER 12/2021 11

YTIMESSÄ

”HÄPEÄ ESTÄÄ HAKEMASTA
APUA AJOISSA”
teksti saija kivimäki kuva anna autio

Päihde- ja mielenterveyspalveluita tuottavan A-klinikan johtaja Kaarlo
Simojoen mukaan suomalaisessa päihdekeskustelussa ei huomioida
riittävästi niitä, joita päihdeongelmat koskettavat kaikkein kipeimmin.

1

Kuinka harmitonta suomalaisten alkoholinkäyttö on jouluna?
Tiedetään, että joulun alla erityisesti viinien myynti kasvaa merkittävästi. Ymmärrän, että sillä halutaan juhlistaa tilaisuutta, eikä se
maailmaa kaada, jos alkoholia käyttää
vaikka ruoan yhteydessä sosiaalisissa tilanteissa niin, ettei sillä ole ikäviä
jälkiseurauksia. Toisaalta joulusta puhutaan usein lasten juhlana, ja voi kysyä, kuuluuko alkoholi siihen lainkaan,
tai haluammeko opettaa lapsille, että alkoholi kuuluu aina juhlaan. Alkoholinkäyttö ei edistä lepoa ja palautumista työvuodesta ja se myös lisää
sosiaalisten sotkujen riskiä.

2

Tilastollisesti alkoholin kulutus
on vähentynyt korona-aikana.
Miltä tilanne näyttää päihdepalveluiden näkökulmasta?
Pelkän kokonaiskulutuksen tarkas-
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Kaarlo Simojoki
• A-klinikka Oy:n toimitusjohtaja
ja lääketieteellinen johtaja
• Helsingin yliopiston päihdelääketieteen työelämäprofessori
• Alansa tunnettu asiantuntija ja
yhteiskunnallinen vaikuttaja

telu on ongelmallista, sillä se on vain
keskiarvo ja siihen vaikuttavat esimerkiksi matkustajatuonnin ja ravintoloissa käytetyn alkoholin anniskelun väheneminen. Osalla ihmisistä käyttö
on vähentynyt, mutta samaan aikaan
noin joka viidennen ihmisen käyttö

on lisääntynyt, ja mitä säännöllisempää käyttö on ollut ennen koronaa, sitä suurempi riski käytön lisääntyminen
on ollut. Uutena ryhmänä päihdepalveluiden piiriin on tullut työssäkäyviä
ihmisiä, joilla etätyö on johtanut juomiseen työaikana.

3

Samaan aikaan päihdehuollon avopalveluista on kadonnut ihmisiä. Mitä heille on
tapahtunut?
Kuntien kustantamista päihdepalveluista näyttää hävinneen vuoden aikana noin 6 000 ihmisistä. Perhepalveluista ja kuntoutuksesta on niin ikään
kadonnut asiakkaita. Luulen, että se
liittyy korona-ajan sulkuihin ja ihmisten pelkoihin. Kunnat ovat myös säästäneet palveluista ja työntekijöitä on
tarvittu niin koronatehtäviin kuin sote-uudistuksen valmisteluun, eikä väkeä ole riittänyt tunnistamaan ja oh-

jaamaan asiakkaita palveluiden piiriin.
Ongelmat eivät ole hävinneet, ja pelkään, että ihmiset palaavat takaisin
isomman avun tarpeessa ensi vuonna.

4

Päihde- ja mielenterveyspalveluihin pääsy oli vaikeaa jo
ennen koronaa. Miten pitkittynyt hoitovelka kurotaan
umpeen?
Resurssien lisääminen on ihan aidosti tarpeen. Päihdepalveluista on hävinnyt 30 prosenttia potilaista viimeisen
kymmenen vuoden aikana, ja kuten
kaikki tietävät, myös hoitamaton mielenterveysongelma altistaa päihteidenkäytölle. Matalan kynnyksen avohoitoa pitäisi vahvistaa, sillä päihdeongelmaiset eivät ole terveyspalveluiden prioriteettilistan kärjessä. Päihteidenkäytön stigman poistaminen madaltaisi kynnystä hakeutua palveluiden
piiriin. Häpeä estää hakeutumasta

apuun ajoissa, ja silloin tarvitaan raskaita, korjaavia palveluita. Meillä on
lähes 600 000 päihteiden riskikäyttäjää, joista merkittävä osa on työelämässä. Työnantajilla ja työterveyshuollolla voisi olla suurempi rooli varhaisen avun antamisessa.

5

Pitäisikö kannabiksen käyttö
laillistaa?
Kannabiksen laillistaminen on
poliittinen päätös. Tieteen ja
tutkimuksen tai olemassa olevien kokemusten perusteella ei pystytä sanomaan, onko se yksinomaan hyvä vai
huono asia. Vihreiden tekemä aloite on hyvä, koska se pakottaa meidän
poliittisen järjestelmämme ottamaan
kantaa asiaan. Laillistaminen on pitkä prosessi, jos sille tielle lähdetään ja
se halutaan tehdä hyvin. Nykyisellään
suomalainen palvelujärjestelmä ei ole
siihen valmis.

6

Entä pitäisikö käytön rangaistavuus poistaa?
Pelkän kannabiksen rangaistavuuden poistaminen hyödyttäisi eniten keskiluokkaista väestöä, jolle merkinnät rikosrekisterissä aiheuttavat eniten ongelmia. Niille, jotka ovat jo syrjäytyneet ja joilla
on jo isompia ongelmia, kannabis on
yleensä kaikkein lievin päihde. Rankaiseminen itsessään ei ratkaise ongelmia. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on ehdottanut kaikkien päihteiden
rangaistavuuden poistoa, mikä auttaisi eniten kaikkein heikoimmassa asemassa olevia. Ehkäpä rangaistavuuden
poisto veisi huomion oikeusjärjestelmästä ja rankaisemisesta hoidolliseen
fokukseen, jossa sen pitäisikin olla.
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Super ehdottaa:

LÄÄKÄRI JA LÄHIHOITAJA OVAT
TYÖPARI TULEVAISUUDEN
TERVEYSKESKUKSISSA
teksti elina kujala kuva mostphotos

S

Terveyskeskuslääkäri tekee paljon sellaista työtä, jonka lähihoitaja
osaisi tehdä yhtä hyvin tai paremmin. Tiimityömalli säästäisi rahaa,
lyhentäisi jonoja ja lisäisi hoitoalan vetovoimaa.

uPer ehdottaa, että tulevien hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveyskeskuksissa lähihoitaja ja lääkäri työskentelevät työparina.
– Se on kustannusvaikuttava ja toimiva tiimityömalli, joka vastaa ikääntyvän väestön palvelutarpeeseen sekä oikea-aikaiseen diagnosointiin ja helpottaa
alan työvoimapulaa, SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola sanoo.
Terveyskeskuslääkärin työajasta kuluu keskimäärin yksi työpäivä viikossa muuhun kuin lääkärin työhön. Vastaanotolle tulevat potilaat ovat usein ikääntyneitä, ja silloin aikaa kuluu lääkärikäynnilläkin helposti tavallista enemmän.
Uudessa lääkärin ja lähihoitajan työparimallissa lähihoitaja
esimerkiksi valmistelisi potilaat vastaanotolle, avustaisi lääkäriä toimenpiteissä, huolehtisi vastaanottohuoneen varustelusta
14 SUPER 12/2021

ja tarkistaisi lääkitystietoja reseptikeskuksesta. Lähihoitaja voisi huolehtia myös jatkohoidon ohjaamisesta ja sosiaalipuolen
palveluohjauksesta.
Usein lähi- ja perushoitajilla on koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi myös alueen paikallista tuntemusta. Työn arjessa se sujuvoittaisi potilastyötä ja varmistaisi, että terveyskeskuslääkärin potilaat saavat oikeanlaisia palveluja oikeaan aikaan.

POSITIIVISIA KOKEMUKSIA
Perusterveydenhuollossa on jo pitkään yritetty hakea erilaisia
työtapoja ja hallintoratkaisuja, jotta toiminta olisi sujuvampaa.
Kun jonot terveyskeskuslääkärille ovat pitkiä, hoitoon pääseminen viivästyy. Se taas kasvattaa kalliin erikoissairaanhoidon ku-

luja. SuPerin avaus on tervetullut ja todellinen ratkaisuehdotus
tuleville sote-keskuksille.
– Saadut kokemukset tiimityömallista ovat positiivisia,
vaikkakin tiimityömalli on vähemmän käytössä oleva malli terveys- ja lääkäriasemilla. Kyseisillä työpaikoilla on totuttu enemmän erillisiin lääkärivastaanottoihin, sanoo SuPerin
asiantuntija Elina Ottela.
Tulevaisuuden sote-keskuksissa palveluiden painopiste siirtyy erikoissairaanhoidosta perustasolle ja ehkäisevään työhön.
Kiinnostus lähihoitajan ja lääkärin työparimallia kohtaan on
herännyt, kun väestö
ikääntyy ja perustason terveyspalvelujen
kysyntä kasvaa.
– Nyt tarvitaan
uudenlaista työnjaon
kehittämistä ja kaikkien ammattihenkilöiden laaja-alaista osaamisen käyttöä.
Moniammatillinen
työskentely on oleellinen osa tehtävä- ja työnjaon uudistumista. Eri ammattikuntien välinen yhteistyö heijastuu myös palvelujen laatuun, huomauttaa Ottela.
Työparimalli on ajankohtainen juuri nyt, sillä hallituksen
esitys perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta on
parhaillaan lausuntokierroksella valiokunnissa.
Silja Paavola painottaa, että henkilöstörakenteella on suuri
merkitys kustannuksiin ja palvelujen saatavuuteen.
– Osaavan henkilöstön riittävyys ja saatavuus on turvattava
tulevaisuuden sote-keskuksissa, eikä saatavuutta saa tietoisesti vaarantaa epätarkoituksenmukaisilla henkilöstöratkaisuilla.

VÄESTÖ IKÄÄNTYY
JA PERUSTASON
TERVEYSPALVELUJEN
KYSYNTÄ KASVAA.

VIRHEELLISIÄ TULKINTOJA
Hoitajapula on kaikkialla. Se näkyy myös lähi- ja perushoitajien
parempana työllistymisenä. Jotta hoitajapulaan saataisiin ratkaisuja, lähi- ja perushoitajien ammattiosaaminen täytyy tunnistaa ja tunnustaa paremmin.
– Lähihoitajien työllistyminen terveysasemille on ollut vuosia haasteellista, vaikka terveydenhuollon lainsäädännössä on
vain vähän terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjakoa
rajoittavia säädöksiä, sanoo Elina Ottela.
Monessa kunnassa tehdyt toimimuutokset ovat yksi esimerkki terveydenhuoltolain väärästä tulkinnasta.
– Kun lähi- ja perushoitajien toimia on muutettu sairaanhoitajien toimiksi, muutosta on usein virheellisesti perusteltu
sillä, että lähihoitajalla ei olisi oikeutta tehdä hoidon tarpeen
arviointia.
Todellisuudessa lähihoitajat voivat perusterveydenhuollon
yksiköissä osallistua hoidon tarpeen arviointiin joko itsenäisillä hoitajavastaanotoilla tai osana moniammatillisia tiimejä. He
ovat siihen lain mukaan oikeutettuja, sillä lähihoitaja on terveydenhuollon ammattihenkilö ja nimikesuojattu.
– Sillä on vaikutusta työn tuloksellisuuteen ja mielekkyyteen, kun ammattihenkilöt voivat työskennellä koulutuksensa
ja osaamisensa mukaisissa työtehtävissä. Myös lähihoitajaopiskelijoiden on tärkeää päästä jo opiskeluaikana käytännön harjoitteluun terveysasemille. Työnantajan on vaikea tunnistaa lähihoitajatutkinnon tuottamaa osaamista, jos siihen ei ole tutustunut, sanoo Ottela.

.

Joulukuussa
SuPer-bonusta
suosittelijoille!
Suosittelijat saavat jokaisesta
joulukuun aikana hankkimastaan
varsinaisesta jäsenestä
50 euron arvoisen lahjakortin.
Lisäksi arvomme joulukuussa
suositelleiden joukosta kolme
onnekasta, joiden lahjakortin arvo
tuplataan peräti 100 euroon*.
Tuplaus koskee yhtä lahjakorttia/suosittelija.

Lisätietoja suosittelusta:
superliitto.fi -> jäsenyys ->
suosittele SuPeria

Joulukuussa
SuPerin suosittelu
on kannattavampaa
kuin koskaan!
Lue lisää: superliitto.fi

SUPER 12/2021 15

K U VA : M A R J A A N A M A L K A M Ä K I

KIITOS, OLET TEHNYT
TOSI HYVÄÄ TYÖTÄ
teksti kerttu juutilainen

Onnistunut palkitseminen kannustaa, kohottaa ilmapiiriä ja sitouttaa
työpaikkaan. Tutkijan mielestä jokaisesta työntekijästä kannattaisi pitää
kiinni kuin kultakimpaleesta. Siksi palkitsemisen tapoja täytyy kehittää.

Tamperelaisen Orion-ryhmäkodin
asiakaslähtöinen ja monipuolinen huolenpito on huomioitu myös palkinnoin.
− Kun ihminen muuttaa vanhainkotiin,
elämän ei tarvitse loppua siihen, lähihoitaja Taru Tuomi sanoo.
16 SUPER 12/2021
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PALKITSEMINEN RATKAISUNA
TYÖNTEKIJÄPULAAN?
Palkitseminen nähdään tänä päivänä
keskeisenä osana hyvää henkilöstöjohtamista. Hoitoalan kaltaisilla työntekijäpulasta kärsivillä aloilla palkitseminen
voi olla myös keino houkutella työntekijöitä taloon.
− Palkitsemisen päällimmäinen tarkoitus vahvistaa työmotivaatiota ja
kannustaa hyviin työsuorituksiin. Palkitsemisella voidaan myös lisätä tyytyväisyyttä ja sitoutumista työyhteisöön,
Helsingin kaupungin palkitsemisen
päällikkö Leena Sandgren kuvaa.
Peruspalkan lisäksi annettavia palkkioita voivat olla esimerkiksi suoritusperusteiset palkkiot, kuten kerta-, tulos- ja ideapalkkiot sekä henkilöstöetuudet. Myös kehittymis- ja oppimismahdollisuudet sekä erilaiset henkilöstön tunnustukset, kuten yhteiset kahvit, lounaat ja joululahjat ovat
osa palkitsemista. Palkitseminen voi olla huomionosoitus työn kehittämisestä
tai erinomaisista suorituksista tai koko
henkilöstölle yhteinen. Vastikkeelliset
palkkiot, kuten palkkio hyvästä työstä,
ovat myös verotettavaa tuloa.

MONENLAINEN PALKITSEMINEN
MERKITYKSELLISTÄ
Lähihoitaja Taru Tuomi
pitää monenlaista palkitsemista merkityksellisenä. Rahan lisäksi
esihenkilön palaute ja
mahdollisuus ohjata
viriketoimintaa palkitsevat häntä.

T

ampereella sijaitsevan Pohjolan palvelukodin Orion-ryhmäkoti on viiden toimintavuotensa aikana ehtinyt saada
useampia palkintoja.
15-paikkaisen ikäihmisten ryhmäkodin henkilökunta sai tänä
vuonna La Carita -säätiön ja SuPerin
jakaman 2000 euron arvoisen tunnustuspalkinnon. Kunniakirja ryhmäkodin
seinällä muistuttaa Tampereen kaupungin myöntämästä 2200 euron arvoisesta Henkilöstö kehittäjänä -palkinnosta
vuodelta 2019.
Palkintojen perusteluissa nostettiin esiin Orionin kokonaisvaltaiseen
ja yksilölliseen huolenpitoon tähtää-
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Taru Tuomi pitää monenlaista palkitsemista merkityksellisenä ja työmotivaatiota lisäävänä. Hän pitää tärkeänä, että työnantajan lisäksi myös ulkopuoliset tahot voivat antaa palkintoja.
− Rahallinen palkkio on tietysti aina erityispositiivista. Hoitoalalla peruspalkka on aika pieni, varsinkin kun
vuorotyön vuoksi joutuu luopumaan
paljosta.
vä toiminta, jota on esimerkiksi kulleMonelle ylimääräiset, muutaman
kin asukkaalle laadittasadan euron suuruiset
vat elämänpuut, asuksummat, tulevatkin tar”PALKINNOT OVAT
kaiden kuuleminen yhpeeseen. Orion-ryhmäteisöpalavereissa ja koTUONEET HIRVEÄSTI kodin saamat palkintorona-aikana toteutetut
rahat on jaettu kaikilkolmen ruokalajin illal- UUTTA MOTIVAATIOTA le tasavertaisesti kunkin
liset.
omaan käyttöön.
TYÖHÖN.”
Ryhmäkodissa sen
Erilaiset etuudet eiperustamisesta asti työsvät Tuomen mielestä
kennellyt lähihoitaja Taru Tuomi kervielä täytä palkitsemisen kriteereitä.
too palkintojen olleen iloisia yllätyksiä
− Kaikissa töissä on etuuksia ja mikoko työyhteisölle.
nusta se on työnantajille kuuluva tehtä− Palkinnot ovat tuoneet hirveästi
vä antaa niitä työhyvinvoinnin tueksi.
Aineeton palkitseminen, kuten pauutta motivaatiota työhön. Tulee tunlaute esimieheltä ja asukkailta on Tuone siitä, että on tehnyt työtään oikein
melle kuitenkin tärkeää. Hoitotyötä
ja sitä myös arvostetaan.

täydentävän viriketoiminnan ohjaaminen on Tuomelle palkinto jo itsessään.
− Kärsin hirveästi itse, jos joudun työskentelemään kiireessä. En jaksaisi tehdä
tätä työtä, jos en saisi toteuttaa itseäni ja
työskennellä omien arvojeni mukaisesti.

EI VAIN YLHÄÄLTÄ ANNETTUJA OHJEITA
Terveystieteiden tohtori Jaana Seitovirta on tutkinut vuonna 2018 julkais-

tussa väitöskirjassaan sairaanhoitajien
kokemuksia ja käsityksiä palkitsemista. Myös hänen tutkimuksessaan nousi
esiin aineettoman palkitsemisen merkitys, kuten asiakas-potilastyö itsessään sekä mahdollisuudet työssä kehittymiseen
ja siihen vaikuttamiseen.
Seitovirran mukaan aineettoman
palkitsemisen korostuminen voi kertoa
myös työoloihin liitetyistä realiteeteista.
Palkan ei uskotakaan nousevan ja rahal-
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Palkitsemista
tutkinut terveystieteiden tohtori
Jaana Seitovirta
pitää tärkeänä
työntekijöiden toiveiden
huomioimista
palkitsemisen
kehittämisessä.

lisen kertapalkitsemisen mahdollisuuksia saatetaan epäillä.
− Kun palkka on pieni, kaivataan
edes sitä työssä jaksamista, että työ olisi
sellaista, jonka sisältöön ja urakehitykseen voisi päästä vaikuttamaan.
Seitovirta pitää tärkeänä, että työssä
kehitetään niin aineellista kuin aineetontakin palkitsemista.
Palkitsemiskäytäntöjä tulisi kehittää
työntekijöiden omista toiveista.
− Me emme tulevaisuudessa voi palkita pelkästään ylhäältä annettujen ohjeiden mukaisesti. Meidän täytyy tietää, miten työntekijät itse haluavat tulla palkituksi.

PALKITSEMISTAVOISTA EPÄSELVYYKSIÄ
Seitovirta huomasi omassa tutkimustyössään, että hoitoalalla on paljon
epäselvyyksiä työnantajien palkitsemistavoista.
− Haastateltavat sanoivat usein aluksi, että meillä ei ole palkitsemista. Kun
keskustelut etenivät, he saivat kuitenkin oivalluksia siitä, mitä kaikkea palkitseminen on ja minkälaisia palkitsemistapoja heidän työnantajillaan oli
käytössä.
Suomalaisilla työnantajilla on yhä
parannettavaa palkitsemisesta viestimisessä. Tämä on keskeinen osa myös palkitsemistyytyväisyyttä.
− Työntekijöille pitää olla selvää minkälaista palkitsemista heidän on mahdollista saada. Hyvä kokonaispalkitseminen
SUPER 12/2021 19
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Orionissa asukkaiden toiveet pyritään
huomioimaan kaikessa
toiminnassa aterioista
kerhoihin ja retkiin.
Kullekin asukkaalle
laaditaan elämänpuut,
jonka tietoja hyödynnetään yksilöllisen
hoidon takaamisessa.
Taru Tuomen ja Sofia
Stoltin välissä istuu
Kyllikki Brown.

KERTOO TYÖNANTAJAN
ARVOSTUKSESTA
Hoitohenkilökunnan riittävä ja oikeudenmukainen palkitseminen vaatii myös satsauksia. Helsingin kaupungilla sosiaali- ja terveystoimialan kertapalkitsemiseen käytettiin vuonna 2020
noin 4,4 miljoonaa euroa. Lisäksi kaupunginvaltuusto myönsi sote-alan palkitsemiseen koronan vuoksi noin kahden miljoonan euron lisäbudjetin.
Helsingin kaupungilla lähiesihenkilöt voivat päättää kertapalkintojen saajista aina 500 euroon asti. Kertapalkintoja voidaan myöntää esimerkiksi ennalta sovittujen tavoitteiden suorittamisesta tai erinomaisesta suoriutumisesta työtehtävässä.
Leena Sandgren näkee, että palkitsemisella tuetaan myös esihenkilöiden

työtä. Myös työkaverit voivat kertoa esihenkilölle työkavereiden onnistumisista.
− Kaupungilla on haluttu pitää kertapalkitseminen lähellä työntekijöitä ja
lähiesihenkilöitä. Tällä tavoin palkitseminen on nopeaa ja oikea-aikaista, jotta onnistumisella ja palkkion saamisen
välille muodostuu selkeä yhteys. Tämä
on keskeistä työntekijän tyytyväisyyden
kannalta.
Laakson sairaalassa työskentelevä lähihoitaja Ayman Saleh on valmistunut
alalle vasta viime kesänä. Hän on jo saanut Helsingin kaupungin kertapalkkioita, 300 euron arvoisia ”heti-palkkioita”.
− Viime keväänä töissä oli pulaa
henkilökunnasta ja me teimme pitkää
päivää. Tuplavuoroja oli usein ja joskus
tulin vapailta töihin. Sain kertapalkkioita työssä joustamisesta.
Saleh kertoo saaneensa palkitsemisista uutta motivaatiota työhön. Palkinnon antamisen yhteydessä osastonhoitaja Päivi Hemming kertoo pal-
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on oikeudenmukaista, läpinäkyvää ja siihen on selkeät kriteerit.

”PALKINNOT
AUTTAVAT MINUA
KEHITTÄMÄÄN
ITSEÄNI
AMMATISSANI.”

Ayman Salehillle myös kiitos
ja palaute on tärkeä osa palkitsemisen kokonaisuutta.

Laakson sairaalassa tehtiin viime
keväänä pitkää päivää. Lähihoitaja
Ayman Saleh huomioitiin työstään
kahdella 300 euron arvoisella
heti-palkkiolla.

kinnosta ja sen antamisen perusteluista palkitulle työntekijälle aina itse, mikä on Salehille tärkeä osa palkitsemisen
kokemusta.
− Palkinto kertoo siitä, että työnantaja arvostaa ja ymmärtää, että on
tehnyt kovasti duunia. Lisäksi palkinnot auttavat minua kehittämään itseäni ammatissani myös tulevaisuudessa.

PALKKIORAHAT TULEVAT TARPEESEEN

K U VA : A N N A A U T I O

20 SUPER 12/2021

Salehin osastolla jaetaan vuosittain noin
40 rahallista kertapalkkiota. Palkkiolla
voidaan huomioida kaikkia työntekijöitä vuorollaan, mikä myös lisää työyhteisön palkitsemistyytyväisyyttä.
− Kun palkkioita jaetaan tasaisesti,
ei meillä ole ollut epäselvyyksiä siitä, että miksi joku on saanut palkinnon ja
toinen ei. Työkaverit näkevät, että tä-

mä ihminen on tehnyt kovasti töitä, Saleh sanoo.
Saleh kertoo saamiensa palkkioiden
menneen pitkälti perheensä elämiseen.
Pääkaupunkiseudun korkeat asumiskulut vievät kuukausittain ison siivun palkasta ja erityisesti yllättävissä menoissa
talous voi jäädä tiukalle.
− Jos saisi vaikka pari kolme kertaa vuodessa tällaisen kertapalkkion,
se auttaisi paljon erityisesti meitä, joilla on lapsi.
Saleh näkee myös kiitoksella ja palautteella tärkeän merkityksen palkitsemisen
kokonaisuudessa. Arjessa pienet muistamiset ja kiitokset potilailta, omaisilta ja
osastonhoitajalta ovat hänelle tärkeitä.
− Palaute on lähihoitajalle tärkeää.
Huono palkinto olisi sellainen, että on
tehnyt kovasti duunia, mutta kukaan ei
antaisi siitä hyvää palautetta.

HUONO PALKINTO EI VASTAA
TYÖSUORITUSTA
Epäonnistunut palkinto voi ylittää jopa
uutiskynnyksen. Esimerkiksi HUS:n
itsetulostettavat kiitoskortit saivat tyrmäävän vastaanoton viime kesänä.
Palkinto voi epäonnistua, jos se on
väärässä suhteessa työn vaativuuteen.
Jos peruspalkka ei tunnu riittävältä,
työ on kuormittavaa ja ilmapiiri raskas, jää muu palkitseminen herkästi
laihaksi lohduksi. Palkitsemisessa keskeistä on aina myös palkituksi tulemisen tunne.
Vaikeassa työtilanteessa palkitsemista saatetaan pitää tarpeettomana tai
pelätään, että hyvää tarkoittava kääntyy itseään vastaan. Jaana Seitovirta pitää kuitenkin tärkeänä, että työolojen
ja palkkauksen kehittämisen rinnal-

la kiinnitetään huomiota myös kokonaispalkitsemiseen.
− Aineellista ja aineetonta palkitsemista pitää antaa, ne luovat oikeudenmukaisuuden tunnetta. Jokainen palkitseminen on jollain tavalla tärkeä, ainakin osalle henkilöstöä.
Seitovirta näkee hoitajien palkitsemistoiveiden kietoutuvan ennen kaikkea huomioiduksi tulemisen tarpeeseen. Hänen tutkimuksessaan palkitsemisella nähtiin olevan merkitystä työmotivaatioon ja työssä viihtymiseen,
työnantajaan sitoutumiseen sekä ylipäätään ammatissa pysymiseen.
− Nämä ovat hyvin voimakkaita
merkityksiä. Asiakas-potilastyössä hoitajan työtyytyväisyydellä on merkitystä
aina potilasturvallisuuteen saakka. Itse
työnantajana pitäisin jokaisesta työntekijästä kiinni kuin kultakimpaleesta.

.
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TUPAKOINTIIN PUUTUTAAN
LIIAN HARVOIN
TERVEYDENHUOLLOSSA
teksti elina kujala kuva mostphotos

Kaksi kolmasosaa sauhuttelijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin,
mutta harva puhuu asiasta hoitajan tai lääkärin kanssa.
Lähihoitaja voi motivoida asiakasta muutokseen.

S

uomessa tupakointi on väkirjan tehnyt lääkäri Eveliina Hirvohentynyt viimeisen vuosinen taustoittaa.
kymmenen aikana, mutta
edelleen 14 prosenttia suoVIEROITUSHOITAJAN TAPAA HARVA
malaisista polttaa joka päivä.
– Riski sairastua esimerHirvonen havaitsi väitöstutkimukseskiksi syöpään, aivosaan, että vain 60
ja sydäninfarktiin
prosenttia sairaus”EMME OTA TUPAKOINNIN
sekä keuhkosaikertomuksista siLOPETTAMISTA RIITTÄVÄSTI sälsi tiedon potirauksiin on selkeästi suurempi tupalaan tupakoinnisPUHEEKSI, VAIKKA SILLÄ
koimattomiin verta tai tupakoimatON MERKITTÄVÄ VAIKUTUS tomuudesta. Hierattuna. Tupakointi heikentää myös
man alle puolet
HOITOJEN TEHOON.”
monien lääkkeiden
aktiivisesti tupa kuten tavallisten astmalääkkeiden tekoivista oli keskustellut tupakoinnin
hoa, aiheesta Turun yliopistossa väitöslopettamisesta lääkärin kanssa ja vain

22 SUPER 12/2021

neljä prosenttia oli käynyt vieroitushoitajan luona.
– Analyysit tehtiin sairauskertomustekstien pohjalta, joten todellisuudessa
keskustelu on todennäköisesti hieman
aktiivisempaa kuin mitä kirjataan. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettemme ota tupakoinnin lopettamista riittävästi puheeksi, vaikka sillä on merkittävä vaikutus
hoitojen tehoon ja esimerkiksi leikkausriskien pienenemiseen, Hirvonen pohtii.

HAITTAVAIKUTUKSET EIVÄT AINA NÄY
Kaksi kolmasosaa tupakoitsijoista haluaisi lopettaa tupakoinnin, mutta se
on usein pitkä prosessi, joka vaatii tukea.
– Terveydenhuollon tehtävänä on
kysyä potilaan tupakoinnista, motivoida tätä elintapamuutokseen ja tarjota apua tupakoinnin lopettamiseen.
Useat tupakoinnin haittavaikutuksista eivät ole silminnähtävissä ja onkin
tärkeää viestittää tupakoitsijalle lopettamisen merkityksestä hänen sairauksiensa kannalta, Hirvonen painottaa.

.

kevään esitykset myynnissä!

Jessie Nelson – Sara Bareilles

WAITRESS – UNELMIEN RESEPTI
Herkullinen musikaalikomedia

PÄÄROOLEISSA Anni Kajos, Mikael Saari, Ushma Karnani ja
Miila Virtanen / ohjaus Ilkka Laasonen

Ryhmäedut jo 20 hengen ryhmälle!

Lippumyymälä 0600 30 5757 (1,53€/min+pvm)
lktliput@lahti.fi / Väliaikatarjoilut (03) 7826 474
Ryhmämyynti (03) 752 6000 • lktryhmat@lahti.fi
www.lippu.fi • www.lahdenkaupunginteatteri.fi

Tammikuussa käydään superilaisittain tärkeät aluevaalit.
Vaalipäivä on 23.1.2022 ja ennakkoäänestys alkaa 12.1.2022.

Superilainen aluevaaliehdokas!
Varmista näkyvyytesi ja tavoitat äänestäjäsi.

1 Lehti-ilmoitus

Voit ostaa vaalimainoksellesi
ilmoituspaikan SuPer-lehdestä
ja saat alennusta -80 %
ilmoitushinnoista.
Esimerkki:
●
●
●
●
●

●

●

¼ sivun ilmoitus 307 e
1/8 sivun ilmoitus 165 e

Lehti ilmestyy 10.1.2022
Varaa ilmoitustila 14.12. mennessä.
Valmiit ilmoitukset on toimitettava
PDF-tiedostona viimeistään 28.12.
Lähetä ilmoitustilavaraus ja
valmis materiaali osoitteeseen
ilmoitusmyynti@superliitto.fi
Tiedustelut:
Anne Palm,
p. 09 2727 9197

2 Jakomateriaalit
Voit tilata itsellesi
Vaalitavoitteet-esitteitä
ja käsidesipulloja (max.
250 kpl/ehdokas).

Tee tilaus 15.12. mennessä
sähköpostiosoitteeseen:
viestinta@superliitto.fi
Kirjoita sähköpostiviestiin

●

●
●
●
●
●
●

Kappalemäärät:
Vaalitavoitteet-esite
Käsidesipullot
Nimesi
Osoitteesi
Sähköpostiosoitteesi
Puhelinnumerosi
Kuntasi/alueesi
Puolueesi

Oletko ehd
olla
aluevaaleis
sa?

3 Verkkosivu

Saat maksuttoman
näkyvyyden liiton
verkkosivulla, jossa
esitellään superilaiset
aluevaaliehdokkaat.
Katso tarkemmat ohjeet
verkkosivuilta (superliitto.fi)
ja uutiskirjeestä.

Tuemme superilaisia aluevaaliehdokkaita.
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MAINETTAAN PAREMPI
VUOROHOITO
teksti antti vanas kuvitus salla pyykölä

Lasten vuorohoito on suomalainen erikoisuus, sillä sellaista järjestelmää
ei ole missään muualla. Vuorohoidossa lapselle on ehkä enemmän aikaa,
mutta pedagogiikan toteutuminen mietityttää aikuisia.

K

olmasosa suomalaisista työskentelee epätyypillisinä aikoina. Noin 15 prosenttia varhaiskasvatukseen
osallistuvista lapsista käy vuorohoidossa. Suomalaisilla on aihetta ylpeyteen: Yhteiskunnan
järjestämää vuorohoitoa ei ole
tarjolla missään muualla kuin
Suomessa. Monissa maissa
vanhempien työssäkäynti epätyypillisinä aikoina nojaa isovanhempien, naapureiden tai
tuttavien apuun.
– Yleisenä ihanteena tuntuu edelleen
olevan kotihoito etenkin illalla, yöllä ja
viikonloppuisin, jolloin lapsen ajatellaan tarvitsevan eniten oman vanhemman läheisyyttä. Lapsilla itsellään ei onneksi ole tällaisia kulttuurisia oletuksia
oikeista ja vääristä hoitoajoista, Jyväskylän ylipiston tutkijatohtori Kaisu
Peltoperä sanoo.
Vuorohoito toimii arkiaamuisin ennen kello kuutta ja arki-iltaisin kello
kahdeksantoista jälkeen sekä öisin, viikonloppuisin ja pyhinä. Viikon jokaisena päivänä ja ympäri vuorokauden.

– Meillä Suomessa hoitojärjestely
on tarjolla valmiina, vaikkakaan lapsella ei ole siihen subjektiivista oikeutta.

Pedagogiikkaa pidettiin usein vain
vanhemmille lapsille kuuluvana asiana, nuorempien katsottiin tarvitsevan
lähinnä vain hoivaa. Kodinomaisuus ja pedagogiikka
nähtiin usein toisilleen vastakkaisina.
– Näin ahtaaseen käsitykseen pedagogiikasta ei mahdu ajatus lapsesta sekä hoivan tarvitsijana että aktiivisena oppijana. Juuri sitä pari vuotta sitten käyttöön otetut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet jokaisen päiväkodin
toiminnalta kuitenkin edellyttävät, Peltoperä huomauttaa.

VARHAISKASVATUKSESSA
ELÄÄ EDELLEEN PERINNE, ETTÄ
PEDAGOGISTA TOIMINTAA OLISI
MUKA VAIN ARKISIN AAMUPÄIVÄLLÄ.
Järjestelmä on vanhemmille tuttu ja
turvallinen, ja siihen voi luottaa.

HOIVA VOITTAA PEDAGOGIIKAN
Kaisu Peltoperä haastatteli väitöskirjatutkimuksessaan vuorohoitopalveluja
käyttäviä vanhempia ja vuorohoidossa työskenteleviä varhaiskasvattajia eri
puolilta Suomea.
Hän sanoo, että haastatteluista hahmottuva lapsikäsitys on hoivapainotteinen: Lapsi hoivan tarvitsijana korostui,
lapsi aktiivisena oppijana jäi selvästi vähemmälle.

PEDAGOGIIKKAA AAMULLA
Varhaiskasvatuksessa elää Peltoperän
mukaan edelleen perinne, joka sitoo
pedagogisen toiminnan tiettyihin vuorokaudenaikoihin – yleensä arkiaamupäiviin.
– Jos lapsi ei ole silloin paikalla, hänen katsotaan jäävän ilman pedagogista toimintaa, mutta pääsevän kuitenkin osalliseksi leikistä ja hoidosta
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ruokailuineen ja päiväunineen – kaikki asioita, joita ei periteisesti ole pidetty pedagogiikkana.
Jotkut väitökseen haastatelluista varhaiskasvatuksen ammattilaisista totesivat, ettei viikonloppuisin ole pedagogiikkaa, silloin leikitään.
Peltoperä huomauttaa, etteivät leikki
ja pedagogiikka ole toisilleen vastakkaisia. Leikki jos mikä on varhaiskasvatuksen pedagogiikan keskeinen menetelmä.
Vuoropäiväkodin kodinomaisuuskin on
pedagogiikkaa, samoin sen ainakin
ajoittain tavallista
pienemmät ja rauhallisemmat lapsiryhmät.
– Nykyään puhutaan kokopäiväpedagogiikasta, joka pitää sisällään
kaiken, mitä päiväkodissa tehdään. Lapsella on oikeus
varhaiskasvatussuunnitelman mukaiseen varhaiskasvatukseen kaikkina vuorokauden aikoina. Varhaiskasvatuksessa ei yleensäkään puhuta enää hoidosta
– paitsi vuorohoidon yhteydessä.

Pedagogiikan merkitys jäi työntekijöiden puheessa epäselväksi. Peltoperä uskoo, että vuoropäiväkodeissa tehdään paljon pedagogisia asioita ilman,
että niitä sellaisiksi mielletään.

PITKIÄ PÄIVÄ,
MUTTA PALJON VAPAATA
Vanhemmat, lastenhoitajat ja opettajat kantoivat huolta myös lasten pitkiksi venyvistä hoitoajoista. Moni uskoi, että vuorohoidossa olevat lapset
viettävät hoidossa
poikkeuksellisen
suuren osan ajastaan.
Se ei kuitenkaan ole totta. Peltoperän mukaan
tässä sekoitetaan
hoidon kokonaismäärä yksittäisten hoitovuorojen pituuteen. Suomen Akatemian rahoittama Perheet 24/7-tutkimus osoitti,
ettei hoidon määrä ole vuorohoitoon
osallistuvilla tavallista suurempi, vaikka seassa voikin olla tavallista pidem-

VUOROHOIDOSSA ON
AIKAA 24/7. KIIRETTÄ
EI OLE, KOSKA TALO
ON AINA AUKI.
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piä hoitojaksoja. Peltoperän väitöskirja on osa kyseistä tutkimusta.
– Vuorohoito on hyvin yksilöllistä
ja kaikille erilaista. Esimerkiksi kahden
vuorotyötä tekevän vanhemman perheessä lapsi saattaa käydä vuorohoidossa iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Vanhempien työaikojen limittymisen vuoksi
lapsi voi kuitenkin viettää kotona enemmän aikaa kuin päiväkotilapset yleensä.

24/7 TARJOAA TOISENLAISIA
MAHDOLLISUUKSIA
Usein jää huomaamatta, että vuoropäiväkodissa on joinakin aikoina hiljaisempaa ja rauhallisempaa kuin tavallisessa päiväkodissa. Myös lapsiryhmät
ovat usein pienempiä.
– Vuorohoidossa voi olla helpompi antaa lapselle yksilöllistä huomiota ja olla hänen kanssa läheisemmässä vuorovaikutuksessa. Mielestäni näihin positiivisiin asioihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Oman tutkimukseni perusteella ei voida sanoa, että
vuorohoito olisi lapselle huono vaihtoehto, tai että se vaikuttaisi kielteisesti
hänen kehitykseensä.

Koska vuorohoitoa joka tapauksessa tarvitaan, siihen luonnostaan kuuluva 24/7-ajattelu kannattaa Peltoperän mielestä kääntää haitasta eduksi.
– Eräs haastattelemani ammattilainen tuumi, että vuorohoidossa on aikaa 24/7. Kiirettä ei ole, koska talo on
aina auki. Tällainen positiivinen puhe
on tärkeää, sillä puheella luodaan vuorohoidon todellisuutta.

LAPSEN OIKEUS OPPIA
Tutkimuksessa ei vertailtu työntekijäryhmien näkemyksiä toisiinsa. Haastatteluissa ei Peltoperän mukaan kuitenkaan tullut esiin, että lastenhoitajat olisivat painottaneet hoivaa muita
vuorohoidon työntekijäryhmiä enemmän.
– Mukana oli lastenhoitajia, jotka korostivat nimenomaan lapsen
oikeutta oppimiseen. Lastenhoitajilla
on vähemmän pedagogisesti painottunut koulutus kuin vaka-opettajilla,
mutta heillä on sen vastapainoksi kokemuksen tuomaa vahvaa pedagogista osaamista.
Peltoperän mielestä pedagogiikan
toteuttamiseen ei tarvita joka hetki
varhaiskasvatuksen opettajaa, vaikka
opettaja onkin vastuussa ryhmän pedagogiikasta.
– Vuorohoidossa pedagogiikka
on korostetusti jokaisen työntekijän
asia. Myös lastenhoitajat taitavat sen.
Opettajan tärkeä tehtävä on käydä pedagogista keskustelua työntekijöiden
kanssa.

.

Vuorohoidossa lasta
rasittavat vaihtuvuus
ja epäsäännöllisyys

K

aisu Peltoperä tunnistaa toki myös vuorohoidon heikot kohdat. Lapsi voi käydä vuorohoidossa hyvin
epäsäännöllisesti, mikä voi
vaikeuttaa kaverisuhteiden
syntymistä ja ylläpitoa. Lapsi voi myös
olla surullinen siitä, että joutuu jäämään hoitopaikkaan muiden päästessä
kotiin. Omaa vanhempaa tulee helposti
ikävä illan väsyneinä hetkinä.
- Vuorohoidossa ryhmä voi vaihtua usein, ja se voi olla lapselle haastavaa. Lapsiryhmän ikäjakaumakin
on leveämpi kuin tavallisessa päivähoidossa. Tilanteen valoisana puolena voi pitää sitä, että vuorohoidossa
lapset oppivat leikkimään monenlaisten ja monen ikäisten lasten kanssa.
Vaihtuvuuden vaikutuksia voi tutkijan mukaan lieventää esimerkiksi tavallista pitempään kestävillä projekteilla ja teematyöskentelyllä. Näin
välillä poissa ollut lapsi pääsee vuorohoitoon palatessaan heti käsiksi
tuttuun aiheeseen ja tekemiseen.
Vanhempien epäsäännöllisten työaikojen vaikutusta lapseen on tutkittu ulkomailla, ja negatiivisiakin tuloksia on saatu. Tulosten soveltamista
Suomen oloihin haittaa se, että tut-

kittavana ei ole ollut täkäläisen mallin
mukainen vuorohoito. Sellaista kun ei
ole muualla kuin Suomessa.
Peltoperän haastattelemat vanhemmat toivoivat hoidolta ennen
kaikkea joustoa.
- Epätyypillistä työaikaa tekevät
vanhemmat eivät välttämättä tiedä tulevan viikon työvuorojaan vielä maanantaina, jolloin hoitovuorot
pitäisi varata. Äkilliset työvuorojen
muutokset ovat tuttuja muun muassa
terveydenhuollossa, ja niiden määrä
on viime aikoina kasvanut muuallakin.
Muutosten ennakointi on yksi vuorohoidon suurimmista haasteista.
Joustoa tarvitaan, mutta ei sitä tutkijan mukaan saa repiä varhaiskasvatuksen työntekijöiden selkänahasta.
- Joustot ovat paljolti resurssi- ja
järjestelykysymys. Päiväkodinjohtajan työajasta puolet voi kulua työvuorojen muutosten järjestämiseen.
Joissakin kunnissa on tähän työhön
palkattu sihteeri, jotta johtajille jäisi enemmän aikaa pedagogiikan johtamiseen.

.

väitös: vanhempien ja päiväkodin
työntekijöiden rakentamat merkitykset varhaiskasvatuksen vuorohoidolle.
jyväskylän yliopisto 2021.
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Kynttilät
Joulukuussa tilastoissa on selkeä piikki kynttilöistä lähtevistä tulipaloista. Aidonnäköisistä led-kynttilöistä saa myös tunnelmaa ja ne ovat huomattavasti turvallisemmat. Huomiota kannattaa kiinnittää myös keittiön paloturvallisuuteen. Uunin vieressä ei tarvitse päivystää koko kinkunpaiston ajan, mutta jonkin verran sitäkin pitäisi valvoa. Kuuma uuni,
varsinkin huolimattomasti puhdistettuna, on aina paloturvallisuusriski.

TURVALLISTA JOULUA
KOTIHOIDON ASIAKKAILLE
– JA MEILLE KAIKILLE
teksti saija kivimäki kuvat mostphotos

Kotihoidon työntekijä voi vaikuttaa paljon asiakkaiden
paloturvallisuuteen. Palotarkastaja Jarkko Jääskeläinen
Varsinais-Suomen pelastuslaitoksesta antaa turvallisuuden
lisäämiseen vinkkejä, joista meistä jokainen voi ottaa varten.

T

ilastojen valossa tärkein yksittäinen teko on pitää huolta, että palovaroitin on asianmukaisesti asennettu ja että se toimii. Viime vuonna
lähes 90 prosentissa kuolemaan johtaneissa rakennuspaloissa toimivaa palovaroitinta ei ollut tai sitä ei
löydetty.
Kynttilät ovat tupakoinnin jälkeen
yleisin palojen syttymissyy. Joulu on
muutoinkin otollista aikaa tulipaloille,
sillä silloin valmistetaan tavallista enemmän ruokaa, poltetaan takkaa ja saunakin saattaa olla päällä pitkiä aikoja.
– Suurin osa asuntopaloista pystyttäisiin välttämään. Ihmisen oma toiminta aiheuttaa suurimman osan paloista ja ruoanlaitto on yksi yleisimmistä tavoista.
Palotarkastaja myöntää, että erheitä
sattuu epähuomiossa kaikille.
– Itsellekin on joskus käynyt niin,
että olen unohtunut puhelimeen ja
popcornit ovat kärähtäneet mikroon,
mutta ei mitään sen vakavampaa. Vahin28 SUPER 12/2021

koja sattuu kaikille, mutta niistä pitäisi osata ottaa opiksi, Jääskeläinen sanoo.

HUOLESTA VOI ILMOITTAA
PALOTARKASTAJALLE
Kotikäynneillä vastassa on usein tilanne, jossa vanhuksen kotiin on kertynyt
vaarallisen paljon tavaraa pahan päivän
varalle.
– Keskustelemalla päästään usein pitkälle. Ylimääräistä tavaraa on siirretty
yhteisymmärryksessä varastoon tai asukas on karsinut niitä sukulaisten tai siivouspalvelun kanssa.
Jos asiakkaan kodin paloturvallisuus
huolestuttaa eikä asiaa saa puhumalla
hoidettua, pelastuslaitokselle voi tehdä
ilmoituksen onnettomuusriskistä, Jääskeläinen vinkkaa. Sen perusteella palotarkastaja päättää, mitä asialle kannattaa tehdä.
Ilmoituksen onnettomuusriskistä voi
tehdä kuka tahansa verkossa löytyvällä
lomakkeella vähän samaan tapaan kuin
huoli-ilmoituksen sosiaalihuoltoon.

.

Keittolevyt
Vierailulla kannattaa luoda silmäys myös hellan keittolevyihin,
ettei niiden päällä tai lähistöllä
säilytetä mitään. Levyt saattavat
unohtua tai mennä vahingossa
päälle. Vahinkojen estämiseen on
liesivahteja, -hälyttimiä ja muita laitteita, joiden hankkimiseen
muistisairaan kotiin voi saada tukea kunnan sosiaalitoimesta.

Takka
Kiinteistön omistajan on itse
huolehdittava tulisijojen nuohoamisesta. Asiakkaalta kannattaa tarkistaa, milloin nuohous on viimeksi tehty, ja kurkata myös tulipesään, ettei
siellä ole paljon puoliksi palamatonta materiaalia.

Palovaroitin
Palovaroitin itsessään saattaa herättää turvallisuudentunteen, mutta yllättävän harvassa asunnossa varoitin oikeasti toimii. Palovaroittimen
kunto tulisi tarkastaa kerran kuussa. Laite ei myöskään ole ikuinen vaan
tulisi vaihtaa 5–10 vuoden välein. Ikäihmiselle katonrajaan kiipeäminen
ei välttämättä ole mahdollista tai mukavaa, joten parempijalkaisen kannattaa testata varoitin vierailun tai kyläilyn aikana

Sauna
Saunaa ei saisi käyttää muuhun kuin löylyttelyyn. Jos siellä säilytetään tavaraa
tai kuivatetaan pyykkiä, kannattaa ottaa sulake pois, ettei
kiuas lämpene vahingossa.

Tavaramäärä
Asunnon yletön tavaramäärä on yleisimpiä asioita, joihin palotarkastaja joutuu puuttumaan. Jos tavaraa on paljon, palon syttyessä tuli leviää
nopeammin ja se on hankalampi sammuttaa, eikä turvallinen poistuminen asunnosta välttämättä onnistu. Tavaramäärän lisäksi kannattaa
miettiä, onko vanhuksen nukkumispaikka sellainen, josta pääsee tarvittaessa poistumaan nopeasti asunnosta omatoimisesti tai avustettuna.
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KIELIHÄIRIÖINEN
LAPSI TARVITSEE
TUKEA JA TOISTOJA
teksti mari frisk kuva mostphotos

Kielenoppimisvaikeus on yleinen ongelma. Se ei
rajoitu puhumisen ja ymmärtämisen haasteisiin,
vaan voi vaikuttaa myös koulussa pärjäämiseen ja
kaverisuhteisiin. Puheterapeutin pakeille kannattaa
hakeutua matalalla kynnyksellä.

J

opa joka viidennen lapsen
puheenkehitys on viivästynyt. Varsinaisen kehityksellisen kielihäiriön diagnoosikriteerit täyttää noin seitsemän
prosenttia lapsista. Diagnoosin voi saada yli 4-vuotiaana.
TAYSissa työskentelevä foniatrian
erikoislääkäri Marja Asikainen käyttää mieluummin termejä kielenoppimisvaikeus ja kielihäiriöisyys kuin kehityksellinen kielihäiriö.
– Kielihäiriöisyys voi olla lievää, vaikea-asteista tai siltä väliltä. Vaikeusasteen määrittelyyn vaikuttaa oleellisesti kielihäiriöisyyden aiheuttama hait-
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ta lapsen toimintaan ja osallistumiseen
kotona, päiväkodissa ja koulussa.
Kielenoppimisvaikeus voi ilmetä
pääsiassa puhumisen vaikeuksina, mutta usein haasteita on sekä puhumisessa
että kielellisessä ymmärtämisessä. Ymmärtämisvaikeus jää kuitenkin helposti
piiloon. Kielihäiriöisillä lapsilla voi olla vaikeuksia myös kuullun erottelukyvyssä, muistitoiminnoissa ja kielellisessä prosessoinnissa.

EPÄILYS VOI HERÄTÄ PÄIVÄKODISSA
Tavallisesti lapsi sanoo ensimmäisen sanansa noin yksivuotiaana, usein myös he,

joilla myöhemmin todetaan kielenoppimisvaikeus. Aikuisten epäily herää, kun
pikkulapsen käyttösanasto karttuu hitaasti tai puhe on pitkään epäselvää.
– Kielihäiriöinen lapsi tarvitsee selvästi keskimääräistä runsaammin sanojen kuulemista ja toistumista arjen normaaleissa toiminnoissa, jotta hän oppii
uusia sanoja ja käsitteitä.
Puuttuvia sanoja lapset korvaavat
eleillä, ilmeillä ja ääntelemällä. Kun puhe vähitellen lisääntyy, kielihäiriöisen
lapsen voi olla vaikea pukea havaintojaan ja kokemuksiaan sanoiksi. Myös
virheelliset sanarakenteet ja puuttuvat
tai virheelliset taivutuspäätteet saattavat
viitata kielenoppimisvaikeuteen.
Usein huoli herää varhaiskasvatuksessa.
– Kotona arki vaihtelee päivästä toiseen yleensä paljon vähemmän kuin
toiminta päiväkodissa. Päiväkodissa on
enemmän uusia tilanteita, ja luonnollisesti enemmän myös ihmisiä, joten toimintakyvyn puutteet voivat tulla päiväkodissa esiin paljon selkeämmin, Asikainen sanoo.

AINA NEUVOLASSAKAAN EI HUOMATA
Joskus neuvolassakin voidaan ajatella, että
ujous selittää lapsen puheen niukkuuden.
– Sanojen löytämisen vaikeus saattaa
myös korostua vieraiden ihmisten seurassa, ja se voi näyttäytyä ujoutena.

Yhtä yleinen
tytöillä ja pojilla
Kielenoppimisvaikeutta on myös
lapsilla, joilla on laaja-alainen kehityshäiriö, kehitysvammaisuus tai
neuropsykiatrinen häiriö.
Kuulovika vaikuttaa luonnollisesti
puheen kuulemiseen, ja sen myötä puheen ja kielen kehittymiseen.
Kielenoppimisvaikeutta on pidetty yleisempänä pojilla kuin tytöillä. Väestötason tutkimuksissa kielihäiriöisyyden esiintyvyydessä ei
kuitenkaan ole todettu tyttöjen ja
poikien välillä merkittävää eroa.
Äännevirheitä (yleisimmin puheesta puuttuva r-äänne) on noin kolmasosalla leikki-ikäisistä. Kielihäiriöisillä lapsillakin on usein äännevirheitä, mutta ne liittyvät äänteiden, eivät kielen oppimiseen.

Asikainen muistuttaa, että puheliaisuus ei ole kielitaidon merkki. Suppeallakin sanavarastolla voi hyvin puhua pälpättää.
Kaksikielisten lasten mahdollisesti hidas puheen kehittyminen laitetaan herkästi monikielisyyden piikkiin. Heidät ohjataan usein tutkimuksiin yksikielisiä myöhemmin, vaikka
monikielisessä ympäristössä kasvavalla lapsella kielihäiriöisyyden aiheuttama haitta voi olla isompi kuin yksikielisillä lapsilla.
Normaalisti kieltä oppivan lapsen
toimintakyvyn kehittymiselle monikielisyydestä voi olla etua.
– Kielihäiriöiselle lapselle monikielinen ympäristö tuo harvoin vastaavaa
hyötyä.

Osaamisvaatimukset
kasvavat kouluiässä
Kielihäiriöisyyden aiheuttama
haitta saattaa tulla selkeämmin
esiin vasta kouluiässä.
Kielihäiriöiset lapset oppivat lukemaan ja kirjoittamaan usein keskimääräistä hitaammin.
Sanaston ja käsitteistön hallinnan
puutteet voivat haitata oppimista
ja keskittymistä. Joskus levottomuuden taustalla onkin kielihäiriöisyys.
Jos lapsella on oppimisvaikeuksia,
kannattaa aina tutkia myös kielellinen toimintakyky.

KUULLUT ASIAT VOIVAT UNOHTUA
TOSI NOPEASTI

– Puheterapian lisäksi toimintaa
ja osallistumista voidaan tukea paljon
Kielihäiriöinen lapsi tarvitsee paljon kesomassa arkiympäristössä. Arjen tukitoimet ovat tärkeitä lapsen kehittymikimääräistä enemmän toistoja tunnesasen tukemisessa, Asikainen korostaa.
naston oppimiseksi. Tunnesanaston hiNe lapset, joilla puheterapeutin ja
das karttuminen voi haitata tunteiden ilpsykologin tutkimuksissa todetaan
maisemista, ja siitä voi seurata tunteiden
vaikea-asteinen kielenoppimisvaikeus
käsittelyn ja loppukädessä tunne-elämän
siirtyvät yleensä erikoissairaanhoidon
kehittymisen ongelmia.
seurantaan.
– Tunnekuohun keskellä kenelle taNykytiedon mukaan kehityksellisen
hansa rakentavat sanat tulevat vaikeamkielihäiriön aiheuttaa lapsen perimä,
min mieleen, ja kielihäiriöiselle viejoka vaikuttaa hermoverkostojen toilä huonommin. Sananlöytymisvaikeumintaan ja toiminnan
den ohella puheen epäkehittymiseen.
selvyys vaikuttaa tunteiKIELENOPPIMIS– Lapsen ympäristöden ilmaisuun ja tapahkin
vaikuttaa aina toitumista keskusteluun.
VAIKEUS VOI NÄKYÄ
mintakyvyn kehittyNyrkit tai muu ei-toiVASTA KOULUSSA.
miseen, samoin kaikki,
vottu toiminta voivat
mitä lapsi ylipäätään telöytyä helpommin kuin
kee, kuinka paljon ja millä tavalla. Ihsanat.
Kielennoppimisvaikeus voi haitaminen ei kehity yksinomaan perimänta kaverisuhteita, jos lapsi ei pysty kersä kannattelemana, Asikainen sanoo.
tomaan ymmärrettävästi omia leikkiKielenoppimisvaikeus on pysyvä
ideoitaan tai ymmärtämään mitä leikkiominaisuus.
kaveri tarkoittaa.
– Se haittaa yleensä eniten pikkuKielihäiriöisen lapsen kuulomuisti
lapsena ja leikki-iässä, kun lapsen puon suppea, joten hän voi unohtaa juuri
he ja kielellinen toimintakyky ovat vassanotun ohjeen tai kehotuksen helposti.
ta kehittymässä. Aikuisena työelämässä
– Tällöin on tärkeää toistaa kielhaitta on yleensä pieni, kun oman alan
to rauhallisesti, ja tarvittaessa rajoittaa
sanasto on tuttua.
kiellettyä toimintaa konkreettisesti sen
sijaan, että rankaistaisiin tottelemattomuudesta, Asikainen opastaa.
lähteet:

.

AIKUISENA HAITTA ON PIENEMPI
Ensimmäinen puheterapeutin arvio
tehdään perusterveydenhuollossa. Puheterapia kuuluu hoitotakuun piiriin.

kartalle kielihäiriöstä -webinaaritallenne, aivoliitto
kehityksellinen kielihäiriö (kielellinen
erityisvaikeus, lapset ja nuoret), käypä
hoito -suositus
puheen ja kielen kehityksen vaikeudet
lapsella, lääkärikirja duodecim
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TERVEYDEKSI

Koonnut Elina Kujala Kuvat Mostphotos

Hölkkää hyvä verenpaine

Koivun siitepölystä kärsivistä 5 % saa allergiaoireita myös kurkumasta, kuminasta, sinapista,
kanelista tai inkivääristä.

terveyskirjasto

Säännöllinen liikunta hoitaa korkeaa
verenpainetta parhaiten, mutta jos aika
ja innostus eivät tahdo riittää, voi lohduttautua sillä, että yhdelläkin juoksulenkillä on jo hyviä vaikutuksia.
Verenpainepotilaiden systolinen verenpaine laskee keskimäärin 1,6 mmHg
ja diastolinen 1 mmHg sen jälkeen, kun
ihmiset ovat harrastaneet liikuntaa. Liikunnan pitää olla reipasta ja reilusti hengästyttävää, esimerkiksi juoksemista. Voimaharjoittelu ei näytä laskevan verenpainetta. Vaikutukset ovat
samanlaisia riippumatta siitä, käyttikö
verenpainelääkettä vai ei. Tulokset perustuvat aikaisempien tutkimusten yhteisanalyyseihin.
Valitettavasti vaikutus ei ole pysyvä, vaan näkyy verenpainelukemissa
vain noin vuorokauden. Pienikin muutos kuitenkin kannustaa liikkumaan.
Parempi yksi hölkkä viikossa kuin selkä sohvassa seitsemän päivää!
hypertension ja ahajournals.org.

Korkea hemppa altistaa
sairauksille

Kiivit, luumut ja jänönratamon kuivatuista siemenistä valmistettu jauhe psyllium
tehoavat kaikki yhtä hyvin ummetukseen. Kiivillä on puolellaan myös muita etuja.
Amerikkalaistutkimuksessa ummetuksesta kärsivät osallistujat jaettiin kolmeen ryhmään: Ensimmäinen porukka söi kaksi vihreää kiiviä päivässä, toinen ryhmä nautti
sata grammaa luumuja päivässä ja kolmas joukko 12 grammaa psylliumia vuorokaudessa. Koe kesti kuukauden.
Kaikilla lopputulos oli positiivinen. Kakalla sai käydä useammin. Uloste oli pehmeämpää etenkin luumuja tai kiivejä syöneillä, eikä pöntöllä tarvinnut ponnistella
niin paljon. Vatsan turvotusta helpottivat eniten kiivit ja kiiveillä todettiin myös vähiten haittavaikutuksia. Tutkimuksen loputtua kiivin syöjät olivat kaikkein tyytyväisimpiä saamaansa hoitoon.

Korkeaa hemoglobiinia on totuttu pitämään terveyden merkkinä ja tavoittelemisen arvoisena. Näin ei kuitenkaan
välttämättä ole.
Uuden tutkimuksen mukaan korkea
hemoglobiiniarvo on yhteydessä metaboliseen sairastuvuuteen kuten diabetekseen ja maksan rasvoittumiseen sekä sydän- ja verisuonitauteihin liittyvään
kuolleisuuteen. Matala hemoglobiini taas
yhdistyi pienempään painoindeksiin ja
parempaan metaboliseen terveyteen.
Metabolinen oireyhtymä on monen
suomalaisen kansantaudin takana. Siinä
esiintyy yhtä aikaa häiriöitä verensokerissa, veren rasvoissa ja verenpaineessa. Nykyään voidaan puhua jo maailmanlaajuisesta epidemiasta, sillä metabolista oireyhtymää sairastaa yli miljardi ihmistä.

medpagetoday.com

oulun yliopisto

Kaksi kiiviä päivässä hoitaa kovan vatsan
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5

syytä
rakastaa
HILJAISUUTTA
1. Aivomme tarvitsevat rauhaa ja hiljaisuutta, muuten emme palaudu ja virkisty. Elämme meluisassa maailmassa.
Aina melu ei ole konkreettista pulinaa
ja mölinää, vaan se voi olla myös kaikkialta arkeen tunkevaa tietoa, tehtäviä
ja älypuhelimen näytöltä virtaavaa viriketulvaa.
2. Luonnon hiljaisuus hoitaa. Metsä ja
meri ovat esimerkkejä paikoista, joissa
mieli rauhoittuu hiljaisemmassa äänimaisemassa. Verenpaine laskee. Pulssi tasoittuu. Luonnossa hiljaisuus nostaa esiin myös uusia ääniä, oksien rasahtelua tai tuulen huminaa, joita emme yleensä kuule. Se virkistää ja ilahduttaa mieltä.

3. Hiljaisuuksia on erilaisia. Kukaan ei
kaipaa ahdistavaa, painostavaa mykkyyttä. Hyviä, hoitavia hiljaisuuden tiloja
ovat esimerkiksi sauna, kirkko, kirjasto
tai taidemuseo. Ne ovat paikkoja, joissa
voi keskittyä ilman pakonomaista yrittämistä. Kyse on meditatiivisesta hiljaisuudesta. Kun mieli ei junnaa negatiivisissa ajatuksissa, myönteisyys kasvaa.
Psyykkistä energiaa jää muuhun.
4. Hiljaisuudessa, ja myös hiljaisuudessa vietetyn ajan jälkeen, ihminen keskittyy paremmin. Ongelmanratkaisukyky
paranee ja luovuus lisääntyy. Tarpeeton,
taustalla kuuluva puheääni lisää kaikkein
eniten työkuormitusta ja koetaan häiritsevämmäksi kuin tasainen kohina.
5. Suurin osa ihmisistä tarvitsee hiljaisuutta voidakseen nukkua. Uniongelmista kärsiviä neuvotaan usein viettämään hiljaisia tunteja jo ennen sänkyyn
menemistä, sillä hiljentyminen auttaa
nukahtamisessa ja parantaa unenlaatua. Koska hiljaisuus laskee stressihormonin tasoa, voi yöunta parantaa sekin, että jo päivällä valveillaoloaikana
hakeutuu tietoisesti välillä hiljaisuuteen.
aivoliitto, healthline.com,
outi ampuja: hyvä hiljaisuus (atena 2017)

”

Käydään auttamassa siivouksessa ja pihanhoidossa.
Sellaista vanhanaikaista
kotipalvelua.”
Sotaveteraani Kaarlo Lehmusvuori testamenttasi koko
omaisuutensa Kurun alueen
vanhustenhuoltoon. Rahalla
on rakennettu kylään oma
kuntosali yli 65-vuotiaille.
Loput 550 000 aiotaan käyttää
esimerkiksi kotipalveluun.

ylöjärven terveys- ja
sosiaalijohtaja anne santalahti
yle:n haastattelussa 10.11.

Vertailu
Työpaikalla uhkaavan
tilanteen kohdanneista
lääkäreistä

75 %
jätti ilmoituksen
tekemättä.

”Kun elämässäsi
yllättää sumu, pysähdy
ja nauti, älä vastusta.
Sumu ei tule sattumalta,
se on opettaja, joka
saapuu koska kaipaat
pysähdystä, vaikka et sitä
itse ymmärtäisikään.”
motivaatiopuhuja maria kuivinen
instagram-tilillään
@arjensankaritar

Kahvin haaskaus
huipussaan
Suomalainen kaataa joka vuosi keskimäärin 2,5 litraa valmista kahvia viemäriin. Erot kotitalouksien välillä ovat
suuria. Kaikkein eniten kahvia hussaavissa huusholleissa määrä on peräti 13
litraa vuodessa.
Kahvi on ruokahävikin kolmanneksi
suurin ryhmä, vain vihanneksia ja hedelmiä menee enemmän roskikseen.
Arvion mukaan jopa kolmannes maailman ruoasta päätyy kompostiin tai
kaatopaikalle.
luonnonvarakeskus

Lähihoitajista
ilmoituksen teki yli

70 %

johanna pulkkisen väitöstutkimus
väkivallan uhan hallinta suomessa
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan
työssä. turun yliopisto 2021.
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SE JOULU JÄI MIELEEN
teksti superin jäsenet kuvitus robert ottosson

Hoitajien joulumuistoissa mummojen kirkonmenot vaihtuvat
konjakkiryyppyyn ja pukin tutut kengät herättävät hämmennystä.

Aito ja kaunis
On ensimmäinen jouluni eräässä kehitysvammayksikössä. Pakkanen narskuu kenkieni alla, hengitys höyryää jouluaaton aikaisessa aamussa. Tästä tulee ikimuistoinen päivä, ajattelen, enkä arvaakaan kuinka oikeassa olen. Avaan
ulko-oven ja huomaan jo eteisessä, että jännitystä on ilmassa. Eräs asukas kurkistelee huoneensa oven raosta ja
kertoo minulle hyvin salamyhkäiseen ääneen tänään olevan se kauan odotettu päivä. Jouluaatto.
Päivän vietämme yhdessä joululauluja laulaen ja pipareita koristellen. Jouluruoan nautimme hyvällä halulla,
yhdessä me kaikki. Ruokailun aikana katselen asukkaita
ja mietin, että tässä se on. Aito joulu. Se riemu ja loiste,
mikä asukkaiden silmistä paistaa. Se on sitä aidointa ja
kauneinta joulun taikaa.
Vielä vuosien jälkeenkin pääsen tähän samaan tunnelmaan kuin tuona ensimmäisenä jouluna. Lämmin tunne täyttää mielen.
Joulun taikaa

Pukin kengät
Olin töissä pienessä päiväkodissa ja joulujuhla mehu- ja
piparitarjoiluineen oli päätetty järjestää ulkona lyhtyjen
loisteessa. Olin värvännyt mieheni joulupukiksi, hänellä kun oli takki, parta ja muut pukin tamineet valmiina. Mies kävi ne vaivihkaa pukemassa sisällä ja ilmestyi sitten päiväkodin pihalle lapsia tervehtimään. Mukanani oli myös meidän omat lapset, joulujuhla kun oli
illalla ja vapaamuotoinen. Muuten meni hyvin, mutta illalla ennen nukkumaanmenoa 4-vuotias totesi, että olipa jännää, kun sillä joulupukilla oli meidän iskän
kengät. Auts!
Riikka

Tunnelmasta toiseen
Istuimme päiväsalissa asiakkaiden kanssa jouluaattona
ja kuuntelimme suoraa lähetystä kirkonmenoista. Tilaan oli sijoitettu kaiuttimet, joista kuului läheisen kirkon jumalanpalvelus suorana lähetyksenä.
Ikkunasta näimme, että joulupukki saapuu etuajassa. Eipä muuta kuin kirkon menot kiinni stop-nappia painamalla ja joulupukkia vastaanottamaan. Pukki toi mummoille lahjaksi pieniä alkoholijuomapulloja ja useampi asiakas kiskaisi omansa kurkkuunsa siltä istumalta. Joulupukki osasi laulaa ulkoa Joulupukki, joulupukki -laulun kaikki 12, vai onko niitä kahdeksan, säkeistöä.
Veikko
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Liikaa kinkkua koiralle

Riemukasta joulua!

Meidän palvelutalossa on eläinrakasta väkeä. Otan
usein oman koirani mukaan töihin. Yhtenä jouluna
olin aattoillan töissä. Tarjolla oli monenmoista herkkua. Koiralle, mummujen ja pappojen silmäterälle, tarjottiin tietysti kinkkusiivuja, torttuja, piparkakkuja ja
ties mitä. Konvehtien syöttämistä koitin vahtia, suklaa
kun on käsittääkseni koiralle myrkyllistä ainakin isoina annoksina.
Herkuille persolla koiralla oli palvelutalossa varmaan
elämänsä paras jouluaatto, mutta iltavuoron jälkeen minun jouluyöni kuluikin sitten ylensyöneen, mahatautisen koiran kanssa ulkona ravatessa. Nyt muisto jo naurattaa, silloin ei niinkään.
Anna

Aloitin 16-vuotiaana työn kotihoidossa ja opiskelin
samalla lähihoitajaksi. Reippaana tyttönä lupasin olla
vanhustentaloilla joulun töissä.
Aattoaamuna ensimmäinen asiakas tervehti iloisesti ja
totesi, että tiesithän, että hoitaja auttaa riemurasian pesemisessä. Siinä hetken verran mietin, että minkä? Työohjeena oli hygieniapesut. Asia hoidettiin tarkennuksien
jälkeen ja hymyssä suin. Tämä sana on jäänyt elämään
20 vuoden hoitajauralleni ja monesti tarina auttaa rikkomaan jään, kun täytyy puhua intiimiasioista.
Kiitos tästä joululahjasta, Esteri!
Sini

Laulu toi lämmön
Työskentelin kahdeksan vuotta sitten sairaalassa jouluaattona. Iltavuoroon mennessä se harmitti kovasti.
Mietin, että olisi ollut myös mahdollisuus olla vapaalla, mutta päätin olla töissä. Joulu töissä ei tuntunutkaan kivalta, kun yksin asuvana ei nähnyt koko jouluna perhettä.
En muista mistä ajatus lähti, mutta me kaikki aattoillassa työskennelleet hoitajat kävimme laulamassa
joululauluja tonttulakit päässä jokaisen huoneen ovella. Potilaat tykkäsivät ja meitä hoitajiakin tämä ilahdutti. Muistan, kuinka kyyneleitäkin pyyhittiin, kun
olimme kaikki huoneet kiertäneet. Se pieni ele lämmitti myös omaa mieltä.
Piia

Luo köyhän niin kuin rikkahan
Aloitin työn asunnottomien ensisuojassa vuonna 2007.
Ensimmäinen jouluni siellä oli todella koskettava.
Juhlaa vietettiin asunnottomien kanssa, eikä heillä
ollut omaisia, ei läheisiä. Heille joulu oli päivä muiden
joukossa, mutta minua se kosketti. Yhteistyökumppanit
toivat suklaata ja pöydällä oli pieni tekokuusi.
Työvuoron jälkeen menin itse joulukirkkoon ja siellä laulettiin joululauluja. Luo köyhän niin kuin rikkahan sai viimein kyyneleet valumaan. Kaikki konkretisoitui sillä hetkellä.
Jonna
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Joulu vai juhannus?
Joulun paras hetki
Muuan vuosi sitten olin töissä dementiayksikössä. Joulun alla vietettiin joulujuhlaa dementoituneiden asukkaiden ja heidän omaistensa kanssa. Oli kahvit, glögit
ja herkkuja, päiväkotilaisten tonttutansseja ja arpajaiset.
Ja joulupukin vierailu! Joulupukki jakoi karkkia ja
kävi jututtamassa joka ikistä asukasta. Mieleeni painui,
kuinka erään huononäköisen, täysin dementoituneen ja
lähes liikuntakyvyttömän asiakkaan silmät ja koko ilme
kirkastui, kun hän näki joulupukin. Hän henkäisi täristen innoissaan ja onnessaan kuin lapsi jouluaattona:
”Ooh, joulupukki!”
Tätä suurenmoista onnea kesti vielä hetken joulupukin mentyä, kunnes dementia voitti ja tapahtuma unohtui. Mutta se hetki oli ihana ja niin koskettava, että tällä hoitajalla ja muutamalla muullakin oli tippa linssissä.
Lähitonttuhoitaja

Olin tehostetussa palveluasumisessa töissä jouluaattona.
Kaikki asukkaat olivat muistisairaita. Olimme koristelleet kuusen ja laitelleet muutenkin paljon ihania joulukoristeita ja valoja. Joululaulut soivat jouluaattoaamuna ja riisipuuro porisi liedellä.
Pyysin erään rouvan syömään joulupuuroa, hän söi
hyvällä ruokahalulla, nousi pöydästä, kiitti ja toivotti
kaikille yhteisesti hyvää juhannusta!
Minua hymyilytti. Muisti voi olla hyvä, mutta hieman lyhyt.
Annastiina

Savut sisään
Joulun aika lähestyi, joten päätimme toisen iltavuorolaisen kanssa tehdä tulen palvelukeskuksen takkaan. Sitä ei oltu pariin vuoteen käytetty. Muuten kaikki meni hyvin, mutta takka ei aluksi vetänyt kunnolla, joten
hienoinen savu leijaili yleisissä tiloissa tarttuen ikkunaverhoihin ja kalusteisiin. Jostakin syystä palohälyttimet
eivät alkaneet huutaa. Tuuletus auttoi. Takka meni sen
jälkeen käyttökieltoon.
Veikko
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JOULUSAUNA TEKEE HYVÄÄ
SYDÄMELLE JA AIVOILLE
teksti elina kujala kuva mostphotos

J

Lääkärin mielestä löylyistä voivat hyötyä esimerkiksi
astmaatikot ja sydämen vajaatoimintaa sairastavat.

oulusauna on yksi vanhimmista jouluperinteistä. Jouluaattona suomalaisista saunoo Harvian teettämän tutkimuksen
mukaan 80 prosenttia, ja joululöylyt ovat tärkeitä etenkin
miehille, varsinkin nuorille miehille.
Saunomisen hyviä puolia on tutkittu jo pitkään, ja mitä enemmän on tutkittu, sitä enemmän on löydetty terveydelle myönteistä. Hyvät löylyt vaikuttavat sekä ihmisen fyysiseen että psyykkiseen hyvinvointiin.
– Saunominen lisää rentoutuneisuutta ja yleistä hyvinvointia, ja on monelle osa mukavaa illanviettoa. Lauteilla
oleilu vähentää ahdistusta ja stressiä sekä lähentää ihmisiä, saunassa ollaan tasavertaisia. Saunomisella on merkittävä vaikutus psyykkiselle hyvinvoinnille, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri
Jarmo Kantonen Terveystalosta.

KUIN PIENI URHEILUSUORITUS
Säännöllisen saunomisen on osoitettu hyödyttävän etenkin sydän- ja verenkiertoelimistöä. Saunominen saa lihakset
rentoutumaan ja ääreisverisuonet laajenemaan. Saunoja voi huomata sen veren
pakkautumisena ja esimerkiksi naaman
punoituksena sekä ihon laikkuisuutena.
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– Verisuoniston laajeneminen laskee
– Myös vanhukset voivat hyvin sauverenpainetta, mikä hyödyttää sydäntä.
noa, joskin monet iäkkäämmät nautEsimerkiksi sydämen vajaatoiminnasta
tivat hieman matalammista lämpötikärsivä henkilö voi tätä kautta hyötyä
loista ja lyhyemmistä saunomisajoissaunomisesta, kun sydän pääsee saunasta. Kaatumisriski ja esimerkiksi voisa ikään kuin helpommalla. Saunomimakkaat huimauskohtaukset on syytä
nen tekee hyvää myös monille astmaahuomioida, sillä saunassa horjahtamitikoille, sillä limakalvot pitävät saunan
nen voi olla kohtalokasta. Saunoessa ja
lämpimän kosteasta ilmasta, mikä voi
uidessa on aina parempi, jos on kavevähentää astmaoireilua.
ri mukana: silloin apuakin saa tarvitLöylyttely hellii myös aitaessa nopeammin, totevoja, ja tutkimuksissa sauLAUTEILLA OLEILU aa Kantonen.
nomiseen onkin pystytty
Moni kammoaa etenVÄHENTÄÄ
yhdistämään myös pienemkin yleisissä saunoispi riski sairastua muistisaiAHDISTUSTA JA sa lauteilta mahdollisesrauksiin. Saunomisen vaiti tarttuvia tauteja, mutSTRESSIÄ.
kutus kroppaan voi muista tämä huoli on tutkituttaa jopa pientä urheilumuksissa osoitettu aisuoritusta, sillä korkea lämpötila saa hien
heettomaksi. Sukupuolitaudit eivät
virtaamaan ja sykkeen kohoamaan.
lauteilta tartu, mutta oman laudelii– Kun kuumuus saa veren pakenenan käyttö on tietysti hygienian takia
maan kehossa, sydän kompensoi tilansuositeltavaa.
netta lisäämällä tahtia, jotta veri jaksaisi
Joulusaunassakin täytyy huomioikiertää ja jottei ihminen pyörtyisi. Vaikda kohtuus. Runsas alkoholinkäyttö
ka toisin voisi luulla, sopivina annoksiei sovi yhteen saunomisen kanssa, sillä
na tällainen pieni stressitila tekee elimiskompuroinnin lisäksi vaarana on lämtölle ainoastaan hyvää, Kantonen sanoo.
pöhalvaus. Terveyshyödyt häviävät, jos
saunoo liian pitkään ja liian kuumassa. Jos saunominen tuntuu hyvältä, siiKEHOA KUUNNELLEN
tä tuskin on haittaa.
Saunominen sopii lähtökohtaisesti kaikille, mutta tilannetaju on paikallaan.
terveystalo, harvia, suomen saunaseura.

.

SuPer toivottaa

RAUHALLISTA JOULUA

jäsenille ja yhteistyökumppaneille!
Olemme tänä vuonna lahjoittaneet joulutervehdyksiin varatut rahat
Hyvä Joulumieli -keräykseen vähävaraisten lapsiperheiden auttamiseksi.
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Ikäihmiset & mielenterveys 1/3

KIPU ON RISKI MYÖS IÄKKÄÄN
MIELENTERVEYDELLE
teksti kerttu juutilainen kuva mostphotos

K

Kipu ja mielenterveys kulkevat usein käsi kädessä, mistä syystä kipukokemuksen
hoitaminen vaatii usein myös mielenterveyden hoitoa. Lähihoitajalla voi olla
keskeinen merkitys iäkkään kipupotilaan mielenterveyden tukijana.

ipu voi olla riski myös mielenterveydelle. Erityisesti pitkittyneen kivun seurauksena voi olla masennusta, ahdistusta ja uupumusta.
Tästä voi syntyä vaarallinen
noidankehä.
− Masentunut potilas kokee herkemmin myös kipua. Kun mieliala on
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alentunut, kipujaan alkaa myös tarkkailla enemmän ja kuntoutusta voi olla vaikeaa vastaanottaa, geriatrian ja
yleislääketieteen erikoislääkäri Sanna
Maula Pihlajalinnalta sanoo.
Ikäihmisen kiputila syntyy usein
monista syistä. Valtaosalla ikääntyneistä
on eriasteista nivelrikkoa ja muita rappeumasairauksia, joihin voi liittyä myös

hyvin epämiellyttävänä koettua neuropaattista kipua. Erityisesti iäkkäät naiset kärsivät usein myös osteoporoosista.
Luukato voi aiheuttaa kipua itsessäänkin ja sen myötä pienetkin tapaturmat
voivat olla hyvin kivuliaita.
Iäkkäillä kipu voi aiheuttaa samanlaisia mielenterveyden häiriöitä kuin
nuoremmillakin. Häiriöiden tunnista-

misessa ja hoitamisessa on kuitenkin
omat haasteensa.

KIVUN JA MIELEN VAHVA YHTEYS

tulla kuulluksi, paitsi esimerkiksi hoitotyöntekijöille, myös potilaalle itselleen,
Siira kuvaa.

TERAPIAA MYÖS IKÄIHMISILLE?

Sosiaalisten verkostojen puute tai toiKäytännössä kivun hoito on usein liian
mintakyvyn muu rajoittuneisuus saatlyhytaikaista ja vain akuuttiin vaivaan
tavat pahentaa iäkkäiden ihmisten kikeskittyvää. Siira pitää tärkeänä, että
putiloja sekä vaikeuttaa niiden kanssa
kivun hoitoa pyrittäisiin toteuttamaan
elämistä. Ajatuksia kivusta voi olla vaimoniammatillisesti.
keaa saada irti, mikäli elämänpiiri on
Myös moni ikäihminen voisi hyötyä
kovin pieni.
terapiasta, jossa käsiteltäisiin esimerkiksi
Koska kipu ja mielenterveys vaikutelämän vaiheita sekä niiden mahdollista
tavat toinen toisiinsa, ei ensisijaisen vaivaikutusta kipuun. Kipupotilaan kansvan tunnistaminen ole aina aivan yksisa työskentely on aina myös
selitteistä.
arvotyöskentelyä, jossa pitää
Joskus mielenterveyden
ongelmat voivat purkau- ”KIPU VOI OLLA pohtia sitä, mitä menetyksiä
potilas itse on kivun myötä
tua erilaisina somaattisina
VIIMEINEN
voinut kokea.
oireina, erityisesti muistiKEINO TULLA
− Pitkittyneet kivut ja
sairailla. Jos potilas valittaa
tunteet
liittyvät toisiinsa. Jos
jatkuvasti erilaisia tunteKUULLUKSI.”
emme työstä tunteita, emme
muksia ja kolotuksia, tauspääse muuttamaan kipukotalla saattaa olla myös psykemustakaan, Siira sanoo.
kologisia tekijöitä.
Etenevät neurologiset häiriöt voivat
Toisaalta kipua voidaan toisinaan tulolla este terapian vastaanottamiselle. Tekita myös virheellisesti masennukseksi.
rapeuttista hoito-otetta voivat hyödynKivun ja mielen välinen yhteys on
tää kuitenkin myös muut kuin terapeuvahva ja usein potilaat hyötyvät sekä
tit, Siira ajattelee. Monelle tärkeintä olimielen että kivun hoitamisesta. Erityisi tulla kohdatuksi, missä myös lähihoisesti iäkäs ihminen tarvitsee aina kokotajilla on tärkeä merkitys.
naisvaltaista arviointia ja hoitoa.
− Olen kohdannut monia kipupoti− Mikäli kipuun liittyy myös mielaita, joilla on kokemusta siitä, ettei heilenterveyden ongelmia, on tärkeää hoidän kipuaan uskota. Kipuun ei tarvitse
taa molempia vaivoja, Maula sanoo.
aina voida vaikuttaa, vaan monelle olisi
tärkeintä, että joku kuuntelee.

KIPU KOKEMUSTEN HEIJASTUMANA

Riittävä, ajoissa aloitettu lääkehoito on
keskeinen osa kivun hoitoa. Myös psykososiaalisen tuen merkitys tunnistetaan nykyisin entistä vahvemmin.
Psykososiaalinen hoito on tärkeää
erityisesti sellaisilla potilailla, jotka eivät koe saavansa lääkehoidosta riittävää
hyötyä tai joilla kivun aiheuttaja ei ole
selvillä.
− Meillä voi olla hyvin monenlaisia kehollisia tuntemuksia, joille ei löydy aina selitystä. Se ei tarkoita, etteikö
kivun kokemus olisi todellinen, kivun
hoitoon erikoistunut psykologi Juha
Siira Terveystalolta sanoo.
Fysiologisten tekijöiden lisäksi myös
traumaattiset kokemukset ja käsittelemättömät tunteet voivat ilmetä kipuna.
Joskus taustalla voi olla hyvin vanhojakin tapahtumia.
− Kivun kautta ihminen voi kanavoida myös muuta kokemusmaailmaansa. Kipu voi olla viimeinen keino

HYVÄ HOITOSUHDE VOI KANTAA
PITKÄLLE
Myös korona-aika on muistuttanut toiminnan ja sosiaalisen elämän merkityksestä kivun hoidossa.
− Monen toimintakyky on heikentynyt ja kivut lisääntyneet, kun kuntoutus ja ryhmätoiminta ovat olleet tauolla. Jos elämässä on mielekästä tekemistä, kipu ei häiritse siinä määrin kuin jos
elinpiiri on hyvin kapea ja viettää paljon
aikaa itseään tarkkaillen ja omia vaivojaan miettien, Sanna Maula sanoo.
Myös lähihoitajilla on keskeinen
rooli moniammatillisessa kivun hoidossa. Ryhmätoimintaan kannustaminen,
yksinäisyyden lievittäminen ja jumppaohjeiden ohjaaminen, ovat tärkeitä
asioita niin kivun kuin mielenterveydenkin hoidossa.
Myös ulkona ja luonnossa liikkumisella, puutarhanhoidolla ja eläinkon-

Muistisairaan
sekavuus voi
johtua kivusta
Muistisairaudet voivat muuttaa
ikäihmisen kivun kokemusta ja vaikeuttaa sen ilmaisemista. Erityisesti pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavalla kipu voi ilmetä sekavuutena ja levottomuutena.
Hoivakotilääkärinäkin työskentelevä Sanna Maula sanoo, että sekavuudesta kärsiviä potilaita lääkitään usein psyykelääkkeillä, mutta
sen sijaan kivun hoito saattaa jäädä riittämättömäksi.
− Psyykelääke ei välttämättä ole
oikea ratkaisu tilanteeseen, vaan
hoitajan pitäisi käydä läpi mielessään listaa siitä, mistä kaikista tekijöistä muistisairaan käytöksen
muutos voi johtua. Kipu on yksi mahdollinen, merkittävä tekijä.
Muistisairaiden kiputilojen havaitsemiseen voidaan hyödyntää
esimerkiksi PAINAD-kipumittaria,
joka on kehitetty pitkälle edenneestä muistisairaudesta kärsivien kivun havaitsemiseksi. Maula
muistuttaa, että lähihoitajienkin tulisi turvautua matalalla kynnyksellä
lääkelistojen tarvittaviin kipulääkkeisiin. Arviot kokeillun lääkkeen
tehosta auttavat myös lääkäreitä
lääkehoidon suunnittelutyössä.
− Tarvittavaa lääkettä voidaan
antaa joka päivä tai vaikka kolme kertaa päivässä, jos se on niin
määrätty. Jos lääkkeestä on apua,
niin lääkäriltä voidaan pyytää määräystä säännöllisen kipulääkityksen
tehostamiseksi. Muistisairaiden kiputilan hoitaminen yhtä tärkeää
kuin muillakin.

takteilla on keskeinen merkitys iäkkäiden kipupotilaiden mielenterveyden tukemisessa, Maula muistuttaa. Panosta
malla asiakkaan aitoon kohtaamiseen ja
kuulemiseen, voidaan välttyä myös turhalta medikalisoinnilta.
− Hyvä hoitosuhde voi kantaa todella pitkälle. Koskettaminen, huomioiminen ja huolenpito vaikuttavat mielialaan todella paljon. Toimintaterapeuttisissa keinoissa vain mielikuvitus ja taivas on rajana.

.
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KIILA-kuntoutuskurssi
KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa ja tukea ammatillista työkykyä sekä edistää pysymistä työelämässä.
Kuntoutuksessa arvioidaan monipuolisesti kuntoutustarpeeseen johtaneita syitä sekä nykyistä työnhallintaa. KIILAkuntoutuksessa tehdään yhteistyötä mahdollisen työnantajan sekä työterveyshuollon kanssa, jotta kuntoutuksella olisi
kokonaisvaltaisia ja konkreettisia vaikutuksia työelämään. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti, ja se perustuu
ajankohtaiseen ja yksilölliseen kuntoutustarpeeseen. KIILA-kuntoutuskurssi on työterveyshuollon, työnantajan, liiton tai
yhdistyksen hakema KIILA-ryhmä, joka voi olla työnantaja- tai ammattialakohtainen.

Kenelle?

Työelämässä oleville, alle 67-vuotiaille, jotka kokevat tarvitsevansa asiantuntija-apua ammatillisiin ja
työhyvinvointiin liittyviin asioihin sekä terveyteen ja elämänhallintaan. Kuntoutuja voi olla vakituisessa tai
määräaikaisessa työsuhteessa. KIILA-kuntoutukseen voivat hakea myös yrittäjät. Vaikka yrittäjällä ei välttämättä
ole työterveyshuoltoa, se ei ole este kuntoutukseen hakeutumiselle. Kurssimuotoinen KIILA kohdistetaan tietylle
työyhteisölle tai jollekin ammattiryhmälle.

Kuntoutuksen toteutus

Kuntoutuksen alkua edeltää yhteinen suunnittelukokous kurssin hakijatahon ja mahdollisen työterveyshuollon
sekä kuntoutushenkilökunnan kesken. Varsinainen kuntoutus käynnistyy arviontipäivällä Kankaanpäässä ja jatkuu
työelämäasiantuntijan yhteydenotolla, jossa myös esimies on mukana. Tämän jälkeen alkavat varsinaiset
kuntoutusjaksot, joissa toimitaan KIILA-kuntoutujaryhmän kanssa. Kuntoutusjaksojen väleissä
työelämäasiantuntija ottaa kuntoutujiin yhteyttä tavoitteiden etenemisen, terveystilanteen ja työn
kuormitustekijöiden muutosten kartoittamiseksi. Kuntoutus päättyy loppuarviointiin työelämäasiantuntijan
kanssa, ja mukana voivat olla myös työterveyshuollon edustaja sekä esimies. Kuntoutusjaksoihin sisältyy majoitus
täysihoidolla.

Hakeminen

1. Työterveyshuolto, työnantaja, liitto tai yhdistys hakee kurssia KIILA-kurssien asiointipalvelussa suomi.fitunnisteella. Päätöksen saa heti. Hakijataho tiedottaa KIILA-kurssista kohderyhmälle.
2. Kuntoutujat täyttävät Kelan kuntoutushakemuksen KU101 sekä ammatillisen selvityslomakkeen KU200.
Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto.
3. Lomakkeet liitteineen toimitetaan Kelaan.
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SIRKKA-LIISA KIVELÄ
Yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri

TAIDE JA KULTTUURI NOSTAVAT
ARJEN YLÄPUOLELLE

O

sallistuin lakkautetun Kellokosken psykiatrisen sairaalan kaluston huutokauppaan syksyllä. Internet-sivujen kuvat kauniista huonekaluista, ryijyistä ja tauluista houkuttelivat minut menemään sairaalan isossa kasvihuoneessa pidettyyn
tilaisuuteen.
Saapuminen vuonna 1915 perustetun ja 2010-luvulla lakkautetun sairaalan piha-alueelle oli elämyksellinen.
Ruskan väreissä hehkuvat puut ja pensaat, vanha kartano ja uudemmat ra-

kennukset olivat kuin maisemaan luotu taideteos.
Myytävään kalustoon kuului
1900-luvun alkupuoliskon huonekaluja, ryijyjä ja tauluja sekä näitä
uudempia esineitä. Oman aikakautensa taiteen ja kulttuurin lisäksi ne nostivat mieleeni psykiatrisen hoidon kehittymisen viimeisen sadan vuoden aikana. Osa niistä oli kokenut insuliini- ja
sähkösokkihoitojen ja psykokirurgisten
leikkausten aikakauden ja sitten psykoterapian ja lääkkeiden modernisoiman
hoidon.
Huutokaupan esineet ja sairaalamiljö toivat esille sen, että esteettisyys, taide ja kulttuuri ovat kuuluneet
psykiatriseen hoitoon jo viime vuosituhannen alusta lähtien.
Esteettisyys sekä taide- ja kulttuuritoiminnat ovat myös olleet osa vanhusten pitkäaikaista hoitoa. Niitä ei ole
unohdettu vanhainkotien lakkauttamisen jälkeenkään uusia palvelumuotoja kehitettäessä. Posion vanhainkodin lääkärin työni 1970-luvulla ja vierailuni vanhainkoteihin 1980-luvulla avasivat silmäni näkemään niiden
merkityksen hoidossa ja hoivassa. Kuluneilla, halvoilla huonekaluilla, itse
kehystetyillä tauluilla ja kodeissa kudotuilla raanuilla kalustetut siistit huoneet olivat esteettisiä elämyksiä. Puhtaissa, kotona tehdyissä asuissa huoneessaan istuvat, kerhohuoneessa räsymattoja tai poppanoita kutovat ja ruokasalin pöydän ääressä seurustelevat

ikääntyvät ja iäkkäät kuuluvat näihin
mielikuviini.
Tutkimukset osoittavat kulttuurin
harrastamisen luovan myönteisiä tunteita ja kohottavan tyytyväisyyttä elämään. Se tuo kanssakäymistä ja yhteyttä muihin. Kulttuuri tukee henkistä kasvua, syventää itsetuntemusta ja
kohottaa voimavaroja. Taide lisää luovuutta, iloa ja aktiivisuutta ja vaikuttaa
myönteisesti aivotoimintoihin.
Vuosina 2010–14 toteutettu Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointiatoimintaohjelma Taiku toi taide- ja
kulttuuritoiminnan sosiaali- ja terveyspalveluiden näkyväksi osaksi. Se loi uutta virettä myös vanhuspalveluihin, erityisesti melko itsenäisesti suoriutuvien
iäkkäiden preventiivisiin toimintoihin.
Koronapandemia on näyttänyt taiteen ja kulttuurin puutteen sekä eristyneisyyden kielteiset vaikutukset hyvinvointiin, mielenterveyteen, kognitiivisiin toimintoihin ja fyysiseen kuntoon.
Rajoitukset ovat paljastaneet ihmisten
tarpeen kokea näitä elämyksiä.
Taide kohottaa myös liikuntakyvyttömien ja kuolemaa lähestyvien hyvinvointia. Ulkoilu pyörätuolissa tai maiseman ja rakennusten ihaileminen invataksin ikkunasta on taide-elämyksen kaltainen kokemus. Television, radion, musiikin ja sähköisten live-esitysten kautta voi liikuntakyvytönkin saada
kosketuksia taiteeseen.
Taide lisää myös työhyvinvointia.
Hoitajatkin hyötyvät siitä.

.

TAIDE LISÄÄ LUOVUUTTA, ILOA JA
AKTIIVISUUTTA JA VAIKUTTAA
MYÖNTEISESTI AIVOTOIMINTOIHIN.
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”ASIAKAS EI OLE MEIDÄN
TYÖPAIKALLAMME, VAAN
ME OLEMME HÄNEN
KOTONAAN”
teksti mari frisk kuvat jussi helttunen

Jutun otsikkoon kiteytyy lähihoitaja ja poliisi Päivi Reininsalon
motto. Hän kouluttaa opiskelijoita ja hoitajia vanhuksiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Se on yhä vaiettu aihe hoitoalalla.

P

äivi Reininsalo, 57, haluaa
heti aluksi painottaa, että
suurin osa hoitajista on ammattitaitoisia ja hoivatessaan
helläkätisiä. Joskus kuitenkin
väärä alanvalinta ja uupuminen voivat johtaa välinpitämättömyyteen, laiminlyönteihin ja kovakouraisiin otteisiin.
Neljän vuoden ajan kouvolalainen
Reininsalo tutustui hoivakodin arkeen
omaisen näkökulmasta käsin. Hänen
molemmat vanhempansa sairastivat
Alzheimerin tautia. Ennen vanhempien
asettumista hoivakotiin Reininsalo oli
avustanut heitä kymmenen vuotta päivittäisissä askareissa oman työnsä ohella.
Reininsalo on ensimmäiseltä koulutukseltaan poliisi. Hän ehti toimia siinä ammatissa toistakymmentä vuotta. Isänsä kuoleman jälkeen hän aloitti lähihoitajaopiskelut ja valmistui päälle viisikymppisenä.
– En ole enää mikään untuvikko,
mutta minulla on palo tähän työhön.
Mikä houkutteli alanvaihtajaksi ja
hoitajaksi?
– Näin läheltä hoitotyön merkityksellisyyden. Halusin itse opiskella alaa,
jotta ymmärtäisin vielä paremmin, miksi asiat tehdään tietyllä tavalla, Reininsalo taustoittaa.

KEIKKATÖITÄ JA KOULUTTAMISTA
Tällä hetkellä Päivi Reininsalo tekee lähihoitajan töitä keikkalaisena tehostetun palveluasumisen yksiköissä. Sen lisäksi hän kouluttaa Kouvolan seudun
ammattiopistossa työharjoitteluun lähteviä lähihoitajaopiskelijoita ja jo alal-

la toimivia. Reininsalon erikoisala kouluttajana on vanhusten kaltoinkohtelu.
Poliisitaustansa takia väkivallasta puhuminen ei ole hänelle tabu.
– Aiempi ammattini on varmasti
tuonut rohkeutta puuttua tähän epäkohtaan. Poliisina olen nähnyt myös
huomattavasti rajumpia asioita.
– Haluan herätellä pitämään mielessä sen, ketä varten ja kenelle me teemme töitä. Puolustuskyvyttömien ihmisten äänenä oleminen ja heidän oikeuksistaan huolehtiminen on meille velvollisuus.
Reininsalo kokee, että poliisin ja hoitajan työssä on paljon samaa.
– Vuorovaikutus on pärjäämisen
edellytys kummassakin ammatissa. Samoin kuin ihmisten käyttäytymisen
ymmärtäminen ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen.

LIIAN RAJUJA OTTEITA ARJEN
TILANTEISSA
Päivi Reininsalo sanoo, että kaltoinkohtelu on pehmeämpi termi väkivallalle.
– Se on yleisempää kuin mitä halutaan myöntää. Pääasiassa meillä on hyviä hoitajia ja loistavan hyviä, mutta
valitettavasti isoon joukkoon mahtuu
aina heitä, jotka toimivat syystä tai toisesta epäeettisesti.
Millaista piiloon jäävä väkivalta käytännössä on?
– Fyysinen väkivalta ilmenee esimerkiksi puristamisena, liian rajuina
työskentelyotteina päivittäisissä hoitotilanteissa sekä yli- tai alilääkitsemisenä. Henkinen väkivalta puolestaan
voi olla mitätöimistä, nöyryyttämistä,
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nimittelyä, huutamista, loukkaavaa ja
alentavaa kohtelua, pelottelua, uhkailua tai eristämistä.
Reininsalo muistuttaa, että mustelmat vanhuksilla eivät välttämättä kerro väkivallasta.
– Mustelmia voi tulla helposti ilman
kaltoinkohteluakin. Kaikesta väkivallasta ei jää fyysisiä merkkejä, vaan se voi
näkyä vanhuksessa esimerkiksi arkuutena, itkuisuutena, masentuneisuutena tai
jopa aggressiivisuutena. Muistisairas ei
välttämättä osaa kertoa ilkeästä kohtelusta selkein sanoin, mutta hän voi puhua siitä omalla tavallaan.
Kaltoinkohtelua tapahtuu perushoitoa vaativissa arkitilanteissa, ei yön pimeydessä kellareissa.
– Esimerkiksi lavettipesulle siirrot
voidaan tehdä liian vauhdikkaasti, eikä
samalla muisteta kertoa hoidettavalle,
mitä ollaan tekemässä. Ikäihmistä voi
pelottaa, että mitä tässä oikein tapahtuu
ja hän alkaa huitoa. Sitten tulee kiinnipitotilanteita, joihin voi liittyä puristamista. Tai joskus inkontinenssisuoja voidaan
vaihtaa liian kovakouraisesti. Kyse ei siis
ole lyömisestä, tukistamisesta tai sellaisista asioista, jotka kaikki heti tunnistavat väkivallaksi.

HOITAJAN TYÖ VAATII LUOVUUTTA
Makuuttamista ei aina mielletä kaltoinkohteluksi. Reininsalon mukaan pitäisi.
– Makuuttaminen eristää ihmisen.
Myös virikkeiden puuttuminen voi
aiheuttaa henkistä pahoinvointia. Seurauksena on sosiaalinen kuolema.
Toinen esimerkki on vastaan hangoittelevan vanhuksen hampaiden pesemättä jättäminen.
– Jos sitä ei saada tehtyä aamu- tai iltatoimien yhteydessä, suu voi jäädä kokonaan hoitamatta. Todennäköisesti päi46 SUPER 12/2021

vän mittaan löytyisi jokin kolo, jolloin
vanhus on rauhallinen ja hampaat voi
pestä. Joskus toisen hoitajan tekemänä
hoitotoimi voi onnistua helpommin.
Entä henkinen väkivalta?
– Sitä voi esiintyä esimerkiksi ruokailussa, kun asukas ei saa kaikkea ruokaa
osumaan suuhun ja sitä putoaa rinnuksille tai pöydille. Tällaisessa tilanteessa on
ala-arvoista tiuskia kaikkien kuullen, että mitä sinä sotket tai puhista, että taas
sinä sotket.

– Tällöin kannattaa istua alas pohtimaan oman käytöksensä syitä. Väsymys
ja uupumus voivat ajaa kenet tahansa tilanteeseen, jossa tulee tiuskittua, eikä
jaksa tehdä työtään hyvin. Silloin sairausloma on paikallaan. Jos työ on menettänyt merkityksensä, alanvaihto voi
olla oikea ratkaisu.
Päivi Reininsalo painottaa, että jokainen on itse vastuussa omasta käytöksestään. Kaikkea ei voi vierittää esihenkilön,
kiireen, vaikean lapsuuden tai edes uupumisen kontolle, vaikka ne voivat madaltaa kynnystä toimia väärin.
– Jos ei arvosta itseään tai omaa työtään, on vaikea arvostaa työpaikkaansa,
kollegoitaan tai hoidettavia.

KOLLEGALLE PITÄÄ USKALTAA PUHUA

– Kun tulee tietoiseksi, tulee vastuulliseksi, eräs tuttuni tapasi sanoa. Pidän
tästä ajatuksesta.
Vastuu tarkoittaa myös epäkohtiin
puuttumista.
– Nuoremmalla tai vähemmän aikaa
ammatissa toimineella voi olla korkeampi kynnys puuttua vanhemman tai kokeneemman kollegan työtapoihin, mutta se ei saa olla este.
SYYT SORTUA OVAT MONINAISET
Sosiaalihuoltolaki määrää, että kaltoinkohtelusta täytyy ilmoittaa esihenPäivi Reininsalo toivoo, että lähihoitajakilölle.
opintoihin palautettaisiin pääsykokeet.
– Kyseessä ei ole valintatilanne, vaan
– Alalle on tällä hetkellä liian helppo
itsestäänselvyys, vaikpäästä. Hoitajat ovat
ka ymmärrettävästi
väsyneitä, mutta kun
”HOITAJAT USKALTAVAT on vaikea kertoa työalalle jo lähtökohtaiepäasiallisesta
sesti sopimattomat
TÄNÄ PÄIVÄNÄ PUUTTUA kaverin
käytöksestä.
väsyvät, ollaan ikäEPÄKOHTIIN HERKEMMIN.
Todennäköisesti
vässä tilanteessa.
epäeettisesti
Syitä löytyy myös
ONGELMAT EIVÄT RATKEA nutkin hyötyytoimikiintyöpaikkojen rakenVAIKENEMALLA TAI
nijäämisestä pitkällä
teista.
tähtäimellä, kun hä– Kun johtamisKUISKUTTELEMALLA
nellä on mahdollisuus
vastuissa on epäselKAHVIHUONEESSA.”
saada apua ongelvyyttä, muodostuu
miinsa.
helposti varjo-orgaPäivi Reininsalo
nisaatioita ja kuppion hyvillään siitä, että vanhanaikainen
kuntia. Työhyvinvointi kärsii ja asioita
salailun kulttuuri on muuttumassa.
salaillaan.
– Vanhustenhoidon tilasta keskustelKun ihminen voi pahoin ja väsyy työlaan paljon ja asioiden tuominen julkihönsä, riski toimia välinpitämättömästi
suuteen on rohkaissut myös hoitajia kerkasvaa. Huonoista toimintatavoista tutomaan kokemuksistaan. Hoitajat uslee käytäntöjä.
kaltavat tänä päivänä puuttua epäkoh– Laiminlyönti voi olla myös tietoistiin herkemmin. Ongelmat eivät ratkea
ta ilkeyttä, esimerkiksi jos leipiintymisen
vaikenemalla tai kuiskuttelemalla kahvitakia luistetaan perushoivasta, vaikka jähuoneessa.
tetään jo mainittu hampaiden pesu väPoliisille hoivakodeissa sattuneista
liin tai tehdään se huonosti.
väkivaltatapauksista raportoidaan vain
Miten toimia, jos itse huomaa toimimurto-osa.
vansa väärin?

– Yleensä ne selvitellään sisäisesti tai
Aluehallintoviraston kautta.

JOKAISEN TULISI HALLITA
IRROTTAUTUMISTEKNIIKKA
Ei ole tavatonta, että hoidettavat käyttäytyvät hoitajia kohtaan aggressiivisesti.
– Ensisijainen tapa toimia näissä tilanteissa on puhua ja rauhoitella. Joskus tilanne äityy fyysiseksi, ja hoitajalla on oikeus puolustaa itseään. Voimankäyttö tulee olla suhteessa tapahtumaan. Jokaisen
tulisi hallita irrottautuminen. Kun sen
tekee teknisesti oikein, hoitajan ja hoidettavan loukkaantumisriski pienenee.
– Itsepuolustustaidot tuovat turvallisuutta hoitajille. Kun tietää etukäteen,
miten toimia pattitilanteessa, on helpompi pysytellä rauhallisena.
Päivi Reininsalo muistuttaa, että aggressiivisesti käyttäytyvän ihmisen seurassa ei kannata kääntää selkäänsä edes
hetkeksi. Tällaisissa tilanteissa on myös
aina varmistettava poistumistie ja mahdollisuus hälyttää apua.
Aina huitomiseksi eskaloituneiden tilanteiden ja pillastuneen vanhuksen rauhoittelu ei onnistu, vaikka olisi kuinka
hyvät vuorovaikutustaidot.
– Silloin on parasta pyytää kollega
apuun.
Avun pyytäminen työkaverilta ei ole
heikkoutta, vaan osoitus ammattitaidosta.
Käsikähmää voi tulla myös asukkaiden välille.
– Hoitajalla on velvollisuus mennä
väliin näissä tilanteissa. Helpoimmillaan tilanne rauhoittuu, kun asukkaat
ohjataan erikseen. Hoitajan on turvattava itsensä, työkaverinsa, muut asukkaat ja estää kohdehenkilöä vahingoittamasta itseään.

”VUOROVAIKUTUS ON PÄRJÄÄMISEN EDELLYTYS
SEKÄ POLIISIN ETTÄ LÄHIHOITAJAN AMMATISSA.”

PALAUTUMINEN JA PALAUTE
PARANTAVAT TYÖHYVINVOINTIA
Päivi Reininsalo kertoo palautuvansa
töistä parhaiten nukkumalla riittävästi.
– Uni paras lääke on, sanotaan lastenlaulussakin. Harrastan joskus enemmän
ja joskus vähemmän luonnossa liikkumista, musiikkia, piirtämistä, eläinsuojelutyötä, käsitöitä ja tapaan ystäviäni.
Hän uskoo paitsi suorapuheisuuteen,
niin myös positiivisen palautteen voimaan.
– Positiivista palautetta kannattaa
antaa matalalla kynnyksellä. Työkaverin
antama kiva palaute kantaa tosi pitkälle
ja auttaa jaksamaan.

.
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MIELLYTTÄJÄ OHITTAA
OMAT TARPEENSA
teksti maria paldanius kuvitus matti westerlund

Miellyttäjä on työyhteisön myötäilijä, joka välttelee konflikteja, on aina
käytettävissä, eikä koskaan sano ei. Liiallisen miellyttämisen tarpeen voi
tunnistaa esimerkiksi tyytymättömyydestä, ahdistuksesta ja uupumuksesta.
Alkuun pääsee sillä, että määrittää omat rajansa ja pitää niistä kiinni.

O

letko se, joka pyrkii aina
miellyttämään muita omien
toiveiden ja tarpeiden kustannuksella? Annatko muiden päättää kaiken puolestasi? Jätätkö omat mielipiteesi
sanomatta kritiikin tai konfliktin pelossa? Tuntuuko ”ein” sanominen esimiehelle tai kollegoille mahdottomalta? Jos
vastaus yhteen tai useampaan kysymykseen on myöntävä, miellyttämisen tarve
saattaa olla lipsahtanut liiallisuuksiin.
– Miellyttäminen on taito, joka ilmenee sekä hyvässä että pahassa. Hyvää se voi olla silloin, kun sitä käytetään jonkin asian saavuttamiseen ja siitä on mahdollisesti hyötyä sekä itselle että toiselle. Tällaista miellyttämistä
tapahtuu esimerkiksi, kun on ihastunut
toiseen ihmiseen tai
jos työskentelee hoito-, myynti- tai asiakaspalvelualalla, sanoo Pihlajalinnan
työterveyspsykologi
Sini Cavén.
Parhaimmillaan
miellyttäminen edistää vuorovaikutusta
ja vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ihmisten välillä. Cavénin mukaan
miellyttämisestä voi olla hyötyä myös
sosiaalisesti aroille ja epävarmoille.

– Tarve kuulua joukkoon on nisäkkäiden perustarve. Miellyttämällä muita voi kokea kuuluvansa joukkoon. Työyhteisöissä roolit muodostuvat yleensä
luonnostaan: osa on äänessä ja osa myötäilee. Pahimmillaan miellyttämisen tarve voi kuitenkin ajautua hyväksikäyttämiseen, ja johtaa sairastumiseen.

LINTU VAI KALA?
– Jos ihminen toistuvasti ohittaa omat
tarpeensa ja laittaa muiden tarpeet etusijalle, voidaan arvioida, että miellyttämisen tarve ei ole enää terveellä pohjalla. Ylenpalttinen muiden mielistely
johtaa myös usein päinvastaiseen lopputulokseen. Muut eivät tiedä, onko
henkilö lintu vai kala, koska miellyttäjän omat mielipiteet eivät tule vuorovaikutustilanteissa
esille, avaa rovaniemeläinen psykologi
Marianne Back.
Miellyttämiseen
ehdollistuneelle on
tyypillistä, että mielipiteet vaihtuvat seuran ja tilanteen mukaan. Muut alkavat
pitää miellyttäjää ja tämän käyttäytymistä itsestäänselvyytenä. Syntyy oletus, että ihmisellä ei ole oikeutta kiel-

MIELLYTTÄJÄN
MIELIPITEET
VAIHTUVAT SEURAN
JA TILANTEEN
MUKAAN.

täytyä. Miellyttäjästä tulee hiljainen
suorittaja ja miellyttämisestä itseään toteuttava profetia.
– Miellyttäminen on haitallista silloin, jos ihminen on alisteisessa tilassa
ja valmis tekemään mitä tahansa miellyttääkseen muita. Taustalla on yleensä turvallisuuden tarve ja pelko jäämisestä porukan ulkopuolelle. Usein pelko johtaa myös uhkakokemuksiin. Jatkuva uhan kokemus aiheuttaa valtavaa
stressiä, Cavén tietää.
– Porukkaan pääseminen vaatii pyrkimystä yhteistyöhön ja hyviin väleihin ihmisten kanssa. Miellyttäjä haluaa myös suojella muita pahastumiselta. Moni heistä on luonteeltaan hyvin
sovinnollinen, Back lisää.

EROJA PERSOONALLISUUDESSA
Sovinnollisuus (agreeableness) on persoonallisuuden piirre, johon kuuluvat
ystävällisyys, lempeys, epäitsekkyys,
yhteistyöhalukkuus ja luottamus muita kohtaan. Persoonallisuuspsykologian kentällä on yleisesti käytössä ”viiden
suuren piirteen mallia”. Mallin avulla
ihmisten käyttäytymistaipumusten välisiä eroja tarkastellaan viiden piirteen
mukaan. Sovinnollisuus on yksi näistä
piirteistä.
– Persoonallisuuspsykologian näkökulmasta voisi ajatella, että ihmiset,
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joilla on korkea sovinnollisuus, ovat taipuvaisempia miellyttämään muita käyttäytymisen tasolla. Sovinnollisuus on
tutkitusti yhteydessä pelkästään hyviin
asioihin. Sovinnolliset ihmiset ovat onnellisempia ja tyytyväisempiä, ja heillä on paremmat sosiaaliset suhteet,
kuvailee persoonallisuustutkija Sointu Leikas Helsingin
yliopistosta.
Toinen, miellyttämisen kannalta
kiinnostava piirre on neuroottisuus. Se
kuvaa taipumusta hermostua, stressata
ja kokea negatiivisia tunteita. Neuroottisuus yhdistetään sosiaaliseen ahdistukseen ja syyllisyysherkkyyteen.
– Saattaa olla, että ihmiset, joilla on
korkea neuroottisuus, pyrkivät miel-

lyttämään muita omalla kustannuksellaan. He kokevat kieltäytymisen stressaavaksi ja pelottavaksi. Tällöin voisi olla hyvä pohtia, onko miellyttämisen
taustalla taipumus
ahdistukseen ja halu välttää stressiä tai
syyllisyydentunteita, Leikas mainitsee.
Oma mittarinsa
on olemassa myös
uhrautuvalle kiltteydelle, joka viittaa
taipumukseen tehdä asioita muiden
hyväksi vastoin omaa jaksamista ja tahtoa. Ihmiset, jotka kertovat toimivansa näin, ovat keskimäärin tyytymättömämpiä elämäänsä.
– Tiedetään, että jos ihminen pakotetaan käyttäytymään miellyttävästi vastoin omaa tahtoa ja jaksamista,
stressi ja negatiivinen mieliala kasvavat,

SOVINNOLLISET
IHMISET OVAT MUITA
TYYTYVÄISEMPIÄ.
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ja seurauksena voi olla burnout. Palveluammateissa työskentelevät joutuvat
usein miellyttämään tunteidensa vastaisesti. Tutkimusta on tehty esimerkiksi
lentoemäntien ja tarjoilijoiden piirissä.

RAJANVEDON AIKA
Liiallinen miellyttäminen voi juontaa
juurensa lapsuuden kokemuksiin. Taustalla voi olla koulukiusaamista, kotona
koettua väkivaltaa tai korostunut konfliktien välttämisen malli. Kotona on ehkä painotettu, että jos joku pyytää apua,
kieltäytyminen ei ole vaihtoehto. Jos on
nuorena joutunut kantamaan liikaa vastuuta, aikuisena saattaa olla vaikea olla
ottamatta vastuuta muiden tunteista.
– Lapsuuden roolit heijastuvat aikuisuuden työelämään. Kasvatus voi näyttäytyä esimerkiksi tilanteeseen tyytymisenä. Monen on helpompi suostua

avunpyyntöihin kuin kohdata epämiellyttäviä tunteita ja muiden pettymystä. Joillekin on luontaista myös pohtia
enemmän, mitä muut ajattelevat, jolloin ajatus konflikteista saattaa ahdistaa. ”Ein” sanomista voi ja kannattaa
kuitenkin harjoitella, Back rohkaisee.

KARTOITA OMAT TARPEESI
Liiallisesta miellyttämisen tarpeesta olisi hyvä pyrkiä eroon. Ilmiön tunnistaminen voi kuitenkin olla haastavaa,
koska tunnetasolla aste-erot ovat suuria. Haitallisen miellyttämisen tarpeen
voi usein tunnistaa esimerkiksi yleisestä tyytymättömyydestä, uupumuksesta,
omanarvontunteen menestyksestä, itsevihasta, uniongelmista, ahdistuneisuudesta ja pelkotiloista.
– Muutos alkaa siitä, että tiedostaa
tilanteen. Niin kauan kuin ihminen on
automaattiohjauksella, sama ehdollistunut toiminta jatkuu. Usein ensin käy
niin, että jotain murtuu, tulee särö: ihminen huomaa, että hänellä on koko
ajan maahan lyöty olo ja kaipuu muutokseen. Jos tämä jotenkin halutaan nimetä, voidaan ehkä puhua lievästä ahdistuneisuudesta ja alakulosta. Ilo ja
spontaanisuus puuttuvat, Cavén kuvaa.
Seuraava askel on omien toiveiden
ja tarpeiden kartoittaminen. Käytännössä ensimmäinen toimenpide voi olla se, että valmistautuu vaikeisiin tilanteisiin mielikuvaharjoitusten avulla. Itseltään voi kysyä: Missä tilanteessa tulen todennäköisesti sanomaan kyllä,
vaikka haluaisin sanoa ei? Miten kieltäydyn ilman häpeää ja syyllisyyttä? Miten rohkaistun jakamaan näkemykseni?
Mikä on minun roolini – ja minkä roolin haluaisin?
– On tärkeää ottaa vastuu omista tunteista ja tarpeista, ja erotella tärkeämmät ja vähemmän tärkeät asiat
toisistaan. Kun ihminen alkaa arvostaa itseään ja onnistuu pitämään kiinni
rajoistaan, itsearvostus kasvaa ja ihmissuhteet alkavat kehittyä henkistä hyvinvointia tukeviksi. Omien rajojen määrittäminen kirkastaa sen, mitä ihminen
elämältään haluaa, Back kiteyttää.

kuusi keinoa, joilla pääset eroon
liiallisesta miellyttämisen tarpeesta
1) Tunnista toiveesi ja tarpeesi
Kysy itseltäsi: Mitä haluan elämältäni? Mitä en halua? Mitä tarvitsen voidakseni hyvin?
2) Palkitse itsesi
Nimeä muutama asia, jotka tuottavat mielihyvää. Kyse voi olla esimerkiksi
kukkien pitämisestä keittiönpöydällä tai säännöllisestä vaahtokylvystä!
3) Hyödynnä mielikuvaharjoituksia
Mieti, millaisissa tilanteissa sanot kyllä, vaikka haluaisit sanoa ei. Käy tilanteita mielessäsi läpi. Kirjaa ylös onnistumiset ja epäonnistumiset. Hyviä harjoituksia löytyy täältä: mielenterveystalo.fi & oivamieli.fi
4) Opettele sanomaan ei
Jos suora kieltäytyminen tuntuu hankalalta, kokeile ensin kompromissia. Kerro, mitä pystyt tekemään ja mitä et. Voit myös ilmoittaa, että palaat asiaan
myöhemmin. Lakkaa olemasta intuitiivinen myöntyjä.
5) Älä vastaa pyyntöihin heti
Kun joku pyytää jotakin, vastaa, että mietit asiaa ja palaat asiaan esimerkiksi
parin tunnin kuluttua tai huomenna. Miellyttämisen tarve laukeaa usein sosiaalisessa paineessa. Anna itsellesi lupa miettiä rauhassa.
6) Suojaa itseäsi ja hallitse kalenteriasi
Varaa kalenterista aikaa sekä työlle että vapaa-ajalle. Pidä rajoistasi kiinni.

.

VAIKEISIIN KYSYMYKSIIN
KANNATTAA VALMISTAUTUA
MIELIKUVAHARJOITUSTEN AVULLA.
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”LUUNTIHEYSMITTAUS
TULISI TEHDÄ JOKAISELLE
IBD-POTILAALLE, JOLLA ON
LAAJA-ALAINEN TAUTI.”
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TULEHDUKSELLISET
SUOLISTOSAIRAUDET VOIVAT
AIHEUTTAA OSTEOPOROOSIA
teksti kerttu juutilainen kuvat mostphotos

Suoliston tulehdustilan rauhoittaminen on tärkein
tapa ehkäistä luiden haurastumista.

N

opeasti yleistyvät tulehdukselliset suolistosairaudet
lisäävät myös riskiä sairastua osteoporoosiin.
Suolistosairauksissa tulehdusvälittäjäaineiden
eritys lisääntyy, mikä lisää luun hajoamista ja aiheuttaa vähitellen luuston haurastumista. Nuorella tulehduksellinen suolistosairaus voi heikentää
myös luumassan karttumista.
Tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa käytettävien pitkäaikaisten kortisonihoitojen tiedetään myös aiheuttavan luuston haurastumista. Toisinaan hoitokeinoina tehtävät suolen poistoleikkaukset voivat aiheuttaa rasvojen ja rasvaliukoisten vitamiinien imeytymishäiriöitä, mikä myös lisää
osteoporoosiriskiä.
Suomessa noin 54 000 ihmistä sairastaa tulehduksellisia
suolistosairauksia, joita ovat haavainen ja välimuotoinen koliitti sekä Chronin tauti. IBD-sairauksiin (inflammatory bowel disease) liittyy krooninen maha-suoli-kanavan tulehdus ja
niiden yleisimpiä oireita ovat ripuli, vatsakivut, väsymys, laihtuminen sekä ajoittainen kuumeilu.

SYY SUOLISTOSAIRAUKSIEN YLEISTYMISEEN ON MYSTEERI
IBD-sairaudet yleistyvät nopeasti kaikissa länsimaissa. Viimeisen 20 vuoden aikana tulehduksellisten suolistosairauksien esiintyvyys on jopa kuusitoistakertaistunut ja sairastuminen painottunut erityisesti nuoriin ihmisiin. Syytä tähän
ei tunneta.
− Vastaus olisi varmasti Nobelin arvoinen. Taudin syntymekanismit ovat epäselvät, mutta ympäristön ja mikrobien
muutokset on nähty siinä keskeisinä, emeritusprofessori ja
Helsingin yliopistossa ja HUS:in Vatsakeskuksessa tutkijana
toimiva Matti Fränkkilä sanoo.
Koska tulehduksellisten suolistosairauksien syntymekanismeja ei tunneta riittävästi, mitään ohjeita niiden ennaltaehkäisemiseksi ei voida myöskään antaa.
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Merkittäviä puutteita
osteoporoosipotilaiden hoidossa
Osteoporoosipotilaan kokonaisvaltainen hoito ei aina
toteudu terveydenhuollossa. Tämä ilmenee Luustoliiton
lokakuussa julkaisemasta potilaskyselystä, johon vastasi 1000 osteoporoosia sairastavaa.
Tuloksista selviää, että potilaiden hoidossa on puutteita niin sairauden ja sen syntymekanismien selittämisessä kuin hoidon ohjauksessa. Kyselyyn vastanneista vain
63 %:lle diagnoosin saaneista kerrottiin, mitä osteoporoosi tarkoittaa. Vain 42 %:lla selvitettiin syitä osteoporoosin taustalla ja vain 37 % sai ohjausta omahoitoon.

OSTEOPOROOSI
ON VUOSITTAIN
JOPA 40 000
LUUNMURTUMAN
TAUSTALLA.

Luumassa vähenee
vaihdevuosien jälkeen
Elimistössä tapahtuu jatkuvaa luunhajotusta ja muodostumista. Vaihdevuosien jälkeen elimistön estrogeenitaso vähenee, minkä seurauksena luuta alkaa hajota enemmän kuin uutta luuta muodostuu. Tämän seurauksena naisten luumassa vähenee vaihdevuosien jälkeen merkittävästi.
− Osteoporoosi on selkeästi naisia koskeva ongelma,
endokrinologian erikoislääkäri Riku Kiviranta sanoo.
Kiviranta muistuttaakin, että myös pienenergisiin murtumiin, kuten ranne- ja olkavarsimurtumiin on tärkeää
kiinnittää huomiota.
− Uusien murtumien kierre voi alkaa herkästi, ellei osteoporoosia hoideta. Erityisesti murtumapotilaita ja
iäkkäitä tulee seurata.
Luumurtuman saaneilla voi olla jopa nelinkertainen riski saada uusi murtuma. Myös ikä on merkittävä osteoporoosin riskitekijä. Yli 65-vuotiaista yli 40 prosentilla
on pienentynyt luuntiheys tai osteoporoosi.
Kaiken osteoporoosin hoidon tavoitteena on estää
murtumia. Ennaltaehkäisy terveellisillä elämäntavoilla
on tärkeää muistaa jo nuorena.
− Kaikkein parasta on kerätä luustopankkia, liikkua
ja syödä monipuolisesti. Kannattaa sijoittaa luustonsa lujuuteen.
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Kyselyn mukaan monilta alueilta puuttuu myös osteoporoosin hoitoketju, jossa huomioitaisiin hoidon kokonaisuus murtumapotilaiden seulonnasta hoidon tehon
seurantaan.
Osteoporoosi vaatii potilaalta elinikäistä sitoutumista
hoitoon. Jotta pitkäaikaissairas voi sitoutua itsensä hoitamiseen, on tärkeää, että hän tuntee sairautensa, hoidon tavoitteet sekä oman roolinsa sairauden hoidossa.

IBD-sairauden aktiviteetin rauhoittaminen on keskeistä
osteoporoosin ennaltaehkäisemisessä ja jo ilmenneen luukadon hoitamisessa.
Lisäksi IBD:tä sairastaville suositellaan samanlaisia terveellisiä elämäntapoja kuin muillekin. Näitä ovat esimerkiksi monipuolinen liikunta, riittävästi kalsiumia sisältävä ravitsemus
sekä tupakoimattomuus. Lisäksi D-vitamiinilisällä voidaan
pyrkiä hillitsemään tulehdussoluja.

RISKIRYHMIEN HUOMIOINTI TÄRKEÄÄ
Osteoporoosi on vuosittain jopa 40 000 luunmurtuman taustalla. Luunmurtumat heikentävät sairastuneen toimintakykyä
ja aiheuttavat kipua, sekä vaativat usein pitkäaikaista hoitoa
ja kuntoutusta.
Osteoporoosi jää usein tautia sairastavalta tai häntä hoitavilta lääkäreiltä huomaamatta. Monesti sairaus havaitaan vasta ensimmäisen murtuman yhteydessä. Riskiryhmien luuntiheysmittauksista tulisikin huolehtia terveydenhuollossa aiempaa tarkemmin.
Diagnosointivaikeudet perusterveydenhuollossa liittyvät
myös riittämättömiin resursseihin, esimerkiksi luuntiheyttä
mittaavia laitteita ei ole riittävästi käytössä. Tästä syystä diagnoosi voidaan usein tehdä vain epäsuorasti, pituuden lyhenemän ja murtuman perusteella.
Tarkkaan diagnoosiin päästäkseen erityisesti riskitekijöistä kärsivien potilaiden pitäisi päästä luuntiheysmittaukseen.
Yleisiä riskitekijöitä ovat esimerkiksi tupakointi, sukuhistoria,
aiemmat murtumat ja naisilla menopaussi.
− Luuntiheysmittaus tulisi tehdä myös jokaiselle IBD-potilaalle, jolla on laaja-alainen tauti, Matti Fränkkilä sanoo.

.

lähteet:
luustoliiton mediatilaisuudet 7. ja 19. 10.2021
terveyskirjasto, duodecim

Onko muistisairaan Hyvän
hoidon kriteeristö -työkirja
käytössä työyhteisössänne?
Hyvän hoidon kriteeristö -työkirja
on jaoteltu kolmeen osaan:
1. Kuntoutus, hoiva ja hoito
2. Oikeuksien edistäminen
3. Henkilöstö ja työhyvinvointi

Hyvän hoidon kriteeristö
Työkirja työyhteisöille muistisairai
den ihmisten hyvän hoidon
ja elämänlaadun kehittämiseen
ja arviointiin

Tutustu nyt
maksutta ja
ilman rekisteröitymistä!

Työkirja on tarkoitettu työyhteisöille
muistisairaiden ihmisten
hyvän hoidon ja elämänlaadun
kehittämiseen ja arviointiin.
Muistiliiton julkaisusarja 2/2016

Työkirja on saatavilla sähköisessä
muodossa ja se on vapaasti käytettävissä osoitteessa:

https://muistiliitto.vuolearning.fi/login/hyvaen-hoidon-kriteeristoe

Kaikkea
sitä kertyy
ihmiselle.
Niin kuin
työeläkettä.
Tutustu uudistuneeseen
Omat eläketietosi
-nettipalveluun. Voit
esimerkiksi tarkistaa
työeläkekertymäsi,
arvioida laskureilla tulevan
eläkkeesi määrää sekä
hakea eläkettä.
Keva.fi/elaketietosi
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Pätevä puheenjohtaja I
15.–16.02. Helsinki
viimeinen ilm.päivä 16.01.
Pätevä puheenjohtaja II
osallistujat kutsutaan
11.–12.05. Helsinki
Pätevä puheenjohtaja III
osallistujat kutsutaan
28.–29.09. Helsinki
Pätevä puheenjohtaja -valmennus on tarkoitettu ammattiosastojen puheenjohtajille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.

Järjestökoulutus
SuPer järjestää perus- ja jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukset tarjoavat runsaasti tietoa ja työkaluja
toimintaan sekä mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon ja kokemusten vaihtoon. Tervetuloa innolla mukaan!
Muutokset vuoden 2022 koulutusohjelmaan ovat mahdollisia.
Tilaisuuksiin ilmoittaudutaan osoitteessa
www.superliitto.fi  kirjaudu jäsensivuille  ilmoittaudu
tapahtumiin ja koulutuksiin.
Lisätiedot löytyvät osoitteesta www.superliitto.fi  Jäsenyys
 koulutukset.
Aktiivinen ammattiosasto I
27.01. 1. päivä
Verkkokoulutus viimeinen ilm.päivä 16.01.
10.02. 2. päivä
Verkkokoulutus osallistujat kutsutaan
06.–07.04. Vantaa

viimeinen ilm.päivä 06.03.

07.–08.09. Vantaa

viimeinen ilm.päivä 07.08.

02.–03.11. Vantaa

viimeinen ilm.päivä 02.10.

Peruskoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille. Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, sihteerit, jäsenrekisterinhoitajat, taloudenhoitajat, yhdysjäsenet, hallituksen jäsenet ja opiskelijavastaavat
(myös hallituksen varajäsenet, jos kurssille mahtuu).
Tilaisuudessa käsitellään liiton ja ammattiosaston toimintaa
sekä ammattiosaston hallituksen roolia ja tehtäviä. Lisäksi perehdytään ammatilliseen ja sopimusedunvalvontaan ammattiosaston näkökulmasta, jäsenasioihin sekä opiskelija- ja nuorisotoimintaan.
Aktiivinen ammattiosasto II
viimeinen ilm.päivä 27.03.
27.–28.04. Helsinki
05.–06.10. Helsinki

viimeinen ilm.päivä 04.09.

22.11. 1. päivä
Verkkokoulutus viimeinen ilm.päivä 06.11.
13.12. 2. päivä
Verkkokoulutus osallistujat kutsutaan
Jatkokoulutusta uusille ammattiosastotoimijoille, jotka ovat
osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.
Päivien aikana syvennetään Aktiivinen ammattiosasto I -kurssilla saatuja tietoja ja taitoja ammattiosaston roolista paikallisena toimijana sekä keskitytään ammatillisen edunvalvonnan ja
sopimusedunvalvonnan erityiskysymyksiin.
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Koulutuksessa paneudutaan puheenjohtajan rooliin ja tehtäviin
ammattiosastossa. Jaksojen aikana perehdytään muun muassa
hallitustyöskentelyyn, hallituksen vastuisiin ja velvollisuuksiin,
ammattiosaston johtamiseen ja toiminnan suunnitteluun, kokouskäytäntöihin sekä ammattiosastoiminnan sähköisiin työkaluihin.
Valmennus suoritetaan jaksojärjestyksessä. I-jaksolle osallistuneet kutsutaan II- ja III-jaksolle.
Puheenjohtajien neuvottelupäivät		
viimeinen ilm.päivä 8.8.
21.–22.9. Helsinki
Ammattiosastojen puheenjohtajat ja muut kohderyhmään kuuluvat kutsutaan neuvottelupäiville. Neuvottelupäivät ovat palkalliset kuntasektorilla työskenteleville puheenjohtajille.
Päivillä käsitellään ammattiosastotoimintaa ja ajankohtaisia
aiheita.
Huippuhallitus
26.10. 1. päivä Helsinki

viimeinen ilm.päivä 16.10.

01.12. 2. päivä Helsinki

tilaisuuteen kutsutaan

Koulutus on suunnattu ammattiosastojen hallituksille. Kurssilla
perehdytään hallitusyhteistyön saloihin ja se antaa valmiuksia
sujuvaan hallitustyöhön. Ensimmäinen osa kurssista pidetään
verkossa ja toinen osa toteutetaan lähikoulutuksena. Kurssille
edellytetään, että ammattiosaston hallituksesta puheenjohtajan lisäksi osallistuu vähintään 2 hallituslaista. Aktiivinen
ammattiosasto I -koulutus edellytetään käydyksi ennen
kurssille osallistumista.
Valmistautunut varapuheenjohtaja
08.12. Helsinki viimeinen ilm.päivä 06.11.
Koulutus on suunnattu ammattiosastojen varapuheenjohtajille.
Koulutuksessa paneudutaan varapuheenjohtajan rooliin ja valmistetaan varapuheenjohtaja tarvittaessa sijaistamaan puheenjohtajaa. Puheenjohtajan tehtäviin valmistautumisen lisäksi päivän aikana perehdytään muun muassa hallituksen toiminnan
tukemiseen ja kokoustoimintaan. Osallistumisen edellytyksenä
on Aktiivinen ammattiosasto I -koulutuksen suorittaminen.
Osaava sihteeri
02.–03.02. Verkkokoulutus viimeinen ilm.päivä 09.01.
Kurssi on tarkoitettu ammattiosastojen sihteereille, jotka
ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.
Kurssin aiheita ovat kokousten käytännön valmistelut ja
sihteerinä toimiminen, toimintasuunnitelma ja -kertomus,
toiminnantarkastuskertomus, asiakirjamallit ja arkistointi.

Toimiva jäsenrekisteri
02.02. Verkkokoulutus

viimeinen ilm.päivä 23.01.

Vauhtia jäsenviestintään
viimeinen ilm.päivä 13.02.
15.03. Helsinki		

04.10. Verkkokoulutus

viimeinen ilm.päivä 25.09.

25.10. Verkkokoulutus

Kurssille voivat osallistua ammattiosastojen jäsenrekisterinhoitajat, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I
-koulutukseen.
Kurssin aiheita ovat mm. jäsenrekisterinhoitajan tehtävät ammattiosastossa, jäsenyysasiat, uudet sähköiset jäsenpalvelut
sekä tietojen salassapito ja luovutus.
Yhdysjäsen yhdistää
23.03. Helsinki		
31.08. Verkkokoulutus

viimeinen ilm.päivä 20.02.
viimeinen ilm.päivä 21.08.

Kurssi on tarkoitettu yksityis- ja kuntasektorin yhdysjäsenille,
jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet yhdysjäsenkoulutukseen sekä uusiksi yhdysjäseniksi haluaville.
Kurssilla tutustutaan SuPeriin liittona sekä yhdysjäsenen tehtäviin, joita ovat esimerkiksi tiedotustoiminta liiton, ammattiosaston ja jäsenten välillä, uusien ja vanhojen jäsenten neuvonta ja innostaminen mukaan ammattiosaston toimintaan sekä jäsenhankinta yhdessä ammattiosaston kanssa.
Etevä esiintyjä
08.–09.02. Helsinki
29.–30.11. Helsinki

viimeinen ilm.päivä 09.01.
viimeinen ilm.päivä 30.10.

Koulutukseen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen
puheenjohtajat, pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet. Jos
paikkoja jää, myös muilla ammattiosastotoimijoilla on mahdollisuus päästä mukaan.
Päivien aikana tutustutaan henkilökohtaisiin viestintävahvuuksiin, opiskellaan yleisön huomioon ottamista, jännityksen hallitsemista, kokonais- ja ryhmäviestintää sekä tehdään
harjoituksia.
Onnistunut kokous
12.–13.10. Helsinki

viimeinen ilm.päivä 11.09.

Kurssi on suunnattu ammattiosastojen puheenjohtajille ja
hal¬lituksen jäsenille, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen
ammattiosasto I -koulutukseen.
Kurssin tavoitteena on tarjota osallistujille kokoustekniikan
perustaitoja niin fyysisiin kuin sähköisiin kokouksiin. Päivän
aikana keskitytään kokousten tarkoitukseen ja tekniikkaan,
kokoustoiminnan pelisääntöihin sekä päätöksentekoon niin
ammattiosastossa kuin hallituksessa.
Tehoa taloudenhoitoon
viimeinen ilm.päivä 06.02.
15.02. Verkkokoulutus
14.09. Helsinki		

viimeinen ilm.päivä 14.08.

09.11. Helsinki		

viimeinen ilm.päivä 09.10.

Tilaisuuteen voivat osallistua ensisijaisesti ammattiosastojen
hallitusten jäsenet, jotka ovat osallistuneet Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen.
Tehoa taloudenhoitoon -kurssilla tutustutaan ammattiosaston
taloudenhoidon perusteisiin ja sitä ohjaaviin lakeihin, sääntöihin ja käytäntöihin. Kurssi perehdyttää myös taloudenhoitoon
liittyviin vastuisiin ja opettaa tulkitsemaan ammattiosaston
taloudenhoitoon liittyvää informaatiota.

viimeinen ilm.päivä 16.10.

Viestintäkoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti ammattiosastojen hallitusten jäsenille ja varajäsenille, jotka ovat osallistuneet
Aktiivinen ammattiosasto I -koulutukseen. Koulutuksessa keskitytään ammattiosastojen sisäiseen viestintään.
Päivän aikana käydään läpi jäsenviestinnän perusteet ja käsitellään viestintäkysymyksiä ammattiosaston näkökulmasta.
Lisäksi tutustutaan eri tapoihin, mahdollisuuksiin ja työkaluihin
viestiä jäsenille ja jäsenryhmille.
Menestyvä yrittäjä
29.01. Helsinki		

viimeinen ilm.päivä 09.01.

Oletko SuPerin yrittäjäjäsen tai kiinnostaako yrittäjyys palkkatyön vaihtoehtona? Tule verkostoitumaan ja oppimaan uutta
mm. Kanta-liittymisestä ja sote-uudistuksen vaikutuksista yrittäjän arkeen.
SuPer tarjoaa koulutuksen. Ansionmenetyksiä eikä majoituksia korvata.
Vaihda vapaalle		
viimeinen ilm.päivä 19.12.2021
20.01. Helsinki		
23.11. Helsinki		

viimeinen ilm.päivä 23.10.

Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä eläkkeelle
jäävät superilaiset.
Seminaaripäivän aikana käsitellään tärkeitä eläkkeelle siirtymiseen liittyviä asioita, mm. Suomen eläkejärjestelmä, eläkkeen
karttuminen, eläkkeen hakeminen jne. Lisäksi ohjelmassa on hyvään terveyteen ja terveyttä tukeviin valintoihin liittyviä teemoja.
JÄRJESTÖKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET
SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut, majoituksen kaksipäiväisten kurssien osalta kahden hengen huoneessa sekä matkakulut matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista varten voi hakea palkatonta vapaata ja liitto
maksaa ansionmenetyksen työnantajalta saatua ansionmenetystodistusta vastaan. Vapaapäivänä koulutukseen osallistumisesta ei makseta erillistä korvausta. Tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta lähetetään kurssivahvistuksen mukana.

KOULUTUSTARJONTA
TJS Opintokeskuksen koulutustarjonta sisältää runsaasti kursseja eri puolilla maata mm. seuraavilta aloilta: yhdistystoiminta, työelämä ja hyvinvointi, viestintä ja tietotekniikka.
Kurssit ovat maksullisia. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla
http://www.tjs-opintokeskus.fi/koulutukset
TALOUDELLINEN TUKI KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEKSI
Ammattiosastot voivat hakea oman koulutuksen järjestämisestä aiheutuviin menoihin TJS:n tukea. TJS-tuki on opetusja kulttuuriministeriön myöntämää valtion taloudellista tukea.
Tukea myönnetään esim. luentoihin, seminaareihin, ohjattuun
ryhmätyöskentelyyn, verkkokoulutukseen, jäseninfoihin, yritysvierailuihin ja opintomatkoille. Tuki määräytyy opetustuntien,
menojen ja osallistujamäärän mukaan. Lisätietoja TJS:n verkkosivuilla www.tjs-opintokeskus.fi/TJS-tuki
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SuPerin ammatillinen
täydennyskoulutus 2022
Ammatillisen edunvalvonnan järjestämä maksullinen, ammatillinen koulutus tarjoaa jäsenille erinomaisen mahdollisuuden kehittää omaa ammatillista osaamistaan. Ajankohtaisia teemoja
käsittelevät koulutukset ovat ammatillista täydennyskoulutusta. Keskustele osallistumisestasi ja koulutuksen kustannuksista esimiehesi kanssa.
SuPerin ammatillisen täydennyskoulutuksen tarkemmat ajantasaiset tiedot ja ilmoittautumisohjeet löydät myöhemmin liiton
verkkosivuilta www.superliitto.fi  jäsenyys  koulutukset 
ammatillinen koulutus tai SuPer-lehdestä.

Koulutuspäivät
SuPerin ammatillinen opintopäivä 16.3. webinaari
SuPerin ammatillisen opintopäivän aikana saat uusimmat tiedot juuri sinun työhösi. Ohjelmassa on huomioitu lähihoitajien
vahva ammatillinen osaaminen. Lopuksi kuulet myös, millaisista aineksista muodostuu parempi työpäivä!
La Carita-säätiön tunnustuspalkinto jaetaan opintopäivän aikana.
Osallistumismaksu on 100 euroa.
SuPerin sairaanhoidolliset päivät 10.-11.5. Tampere
SuPerin sairaanhoidolliset päivät on tarkoitettu kaikille terveydenhuollon ammattihenkilöille. Päivien luennot muodostuvat hoitotyön keskeisistä ja ajankohtaisista aiheista, kuten
lääkehoito, haavahoito, potilas- ja asiakasturvallisuus, akuuttitilanteissa toimiminen, sekä muista potilasryhmäkohtaisista
hoitokäytäntöistä, unohtamatta hoitajien työhyvinvointia tukevaa koulutusta.
Koulutuksen hinta on SuPerin jäsenille 180 euroa, ei-jäsenille
210 euroa. Maksu sisältää opetuksen ja ohjelmassa mainitut
tarjoilut. Koulutus laskutetaan jälkikäteen. Koulutuksen hinta ei
sisällä majoitusta, vaan Original Sokos Hotel Ilves -hotellista on
varattu kiintiö, josta jokainen varaa ja maksaa majoituksen itse.
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Svenskspråkig utbildning
SuPers svenskspråkiga studiedag 16.2.2022 webinar
Tema: Äldre diabetiker som närvårdarens kund
• Diabetes hos äldre
• Mat och näring hos äldre med diabetes
• Stöd för egenvård i diabetes
• Fysisk aktivitet hos äldre med diabetes
• Extra märke till fötter hos äldre med diabetes
Deltagaravgiften är 100 euro.

Ammatillisen edunvalvonnan
muu koulutus
SuPer Voimat käyttöön – onnistutaan yhdessä
Paikallisilla SuPer-toimijoilla on paras tietämys, mutta keinot
saattavat puuttua. Mitä tehdä, kun jäsen ottaa yhteyttä ja asioihin pitää saada muutosta.
27.9.
27.9.
28.9.
28.9.
29.9.
29.9.
1.11.
1.11.
2.11.
2.11.
3.11.

Rovaniemi		
Joensuu		
Oulu		
Kuopio		
Vaasa		
Jyväskylä		
Tampere		
Lappeenranta
Pori		
Turku		
Helsinki

Kohderyhmä: Ammattiosaston hallituksen jäsenet, pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.
Toteutetaan alueellisena kutsukurssina. Kutsusta selviää ilmoittautumisohjeet ja ansionmenetysten korvaaminen.

w

w

SUPER-OPOJEN
KOULUTUKSET 2022
OPOJEN PERUSKURSSI
9.–10.2. Helsinki
15.–16.9. Helsinki

Opi uutta SuPerin
verkkokoulu Skarpissa!
Haluatko treenata lääkelaskujen perusteita? Jäikö SuPerin
webinaari näkemättä? Ei hätää, Skarppi-verkkokoulutusympäristössä voit kehittää osaamistasi milloin ja missä vain.
Hyödynnä jäsenetusi ja tutustu monipuoliseen koulutustarjontaan Skarpissa.
Skarppi on maksuton kaikille superilaisille. Se toimii mobiilissa,
tabletissa ja tietokoneella.
Lue lisää: www.superliitto.fi/skarppi

SuPer mukana messuilla 2022
22.–24.4.
11.–13.5.
23.–24.5.
16.–19.5.
14.–15.9.
28.–29.9.

Lapsimessut, Helsinki
Apuväline, Helsinki
Terve-Sos, Lahti
Taitaja-tapahtuma, SkillsFinland, Pori
Kuntamarkkinat, Helsinki
Hyvä Ikä, Helsinki

Kohderyhmä: Uudet SuPer-Opot
Kuvaus: SuPer-Opojen peruskurssi on tarkoitettu
ammattiosastojen uusille opiskelijavastaaville, jotka eivät
ole aikaisemmin osallistuneet perus- tai starttikurssille.
Kurssilla käsitellään SuPer-Opon tehtävät, jäsenyysasiat,
ajankohtaiset asiat, sekä tutustutaan Opo-toimintaan
liittyviin materiaaleihin ja työvälineisiin.
OPOJEN JATKOKURSSI
8.4. webinaari
14.10. webinaari
Kohderyhmä: SuPer-Opot
Kuvaus: Koulutukseen voivat osallistua ammattiosastojen
SuPer-Opot, jotka ovat osallistuneet SuPer-Opojen
peruskurssille tai SuPer-Opojen starttikurssille.
Kurssin aikana syvennytään jäsenhankintaan,
jäsenyysasioihin ja SuPerin toimintaan. Kurssi toteutetaan
webinaarina.
SUPER-OPOT YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN
18.–19.1. Helsinki
Kohderyhmä: Kaikki toimivat SuPer-Opot
Kuvaus: Kehitetään yhdessä superilaista opiskelijatoimintaa
alueellisesti ja valtakunnallisesti. Jaetaan parhaat ideat,
kehitytään esiintyjinä ja paneudutaan ajankohtaisiin
asioihin rentoa ryhmäytymistä unohtamatta.

Muutokset mahdollisia.
KEHITTÄMISPÄIVÄT
17.–18.11. Helsinki
Kohderyhmä: SuPer-Opot
Kuvaus: Koulutukseen voivat osallistua kaikki perusja jatkokurssin käyneet SuPer-Opot. Koulutuksessa
keskitytään opiskelijatyön kehittämiseen sekä tietojen
päivittämiseen.
Verkostoidutaan toisten SuPer-Opojen kanssa sekä
jaetaan kokemuksia ja onnistumisia.

Ilmoittaudu jäsensivuilla!
Koulutus on sinulle
täysin maksuton!
Lisätiedot:
opiskelijat@superliitto.fi
SuPer maksaa opetuksen, ohjelman mukaiset ruokailut,
majoituksen kahden hengen huoneessa ja matkakulut
matkustusohjeen mukaan. Koulutukseen osallistumista
varten voit hakea palkatonta vapaata saatuasi kurssivahvistuksen. SuPer maksaa ansionmenetys- tai
vapaapäiväkorvauksen todistusta vastaan.
Ohjelma ja tarkemmat ohjeet kustannusten korvaamisesta
lähetetään kurssivahvistuksen mukana ilmoittautumisajan
päättymisen jälkeen.

superliitto.fi
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”Haemme hoivatyöstä innostuneita huippuosaajia
tekemään kanssamme arjen ihmeitä”

TARKISTA TYÖPAIKKAILMOITUKSEN
LUPAUKSET ENNEN TYÖSOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITTAMISTA
teksti kerttu juutilainen kuva mostphotos

Hoitoalan työpaikkailmoituksissa työn kannalta tärkeät asiat voivat jäädä epäselviksi.
Tutustuimme lähihoitajien rekrytointi-ilmoituksiin sekä kysyimme liiton lakimies Sini
Siikströmiltä, mitä työnhakijan kannattaa tarkistaa ennen työsopimuksen allekirjoittamista.

H

aaveiletko työstä ikäihmisten
parissa?” ”Arvostatko työnantajaa, joka tarjoaa mahdollisuuksia osaamisesi monipuoliseen hyödyntämiseen ja uralla etenemiseen?” ”Jos vastasit
kyllä, saatat olla tiimimme uusi jäsen!”
Lähihoitajien rekrytointi-ilmoituksissa on toisinaan suuria lupauksia. Ilmoituksista voi kuitenkin olla vaikeaa löytää
keskeisimpiä tietoja itse työnkuvasta ja
työehdoista. Jotkut ilmoitukset jättävät
kysymyksiä niin työntekopaikan, palkkauksen kuin työajankin osalta.
SuPerin lakimies Sini Siikströmin
mukaan hyvä rekrytointi-ilmoitus on
työntekijälle ennen kaikkea informatiivinen ja kertoo selkeästi työnteon kannalta keskeisimmät asiat.

”SAAT JOUSTAVASTI VAIKUTTAA
TYÖVUOROIHISI”
Siikström kertoo, että liittoon otetaan
yhteyttä erityisesti työaikaan ja tarjottavan työn määrään liittyvissä epäselvyyksissä. Melko tyypillistä on, että työntekijä on saanut rekrytointi-ilmoituksen tai
työhaastattelun pohjalta väärän käsityksen siitä, miten paljon työtä työnantajalla on velvollisuus tarjota.
− Joskus on tullut eteen tilanteita,
joissa työntekijä on käsittänyt työnantajan lupausten perusteella saavansa ihan
kokoaikaisen työn, mutta sopimukseen
onkin kirjattu vaihteleva työaika alhaisin vähimmäistunnein. Syyksi vaihtelevan työajan sopimukselle on voitu lisäksi
kirjata ”työntekijän oma pyyntö”, vaikkei tällaisesta ole ollut mitään puhetta.
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Ei voi riittävästi korostaa sitä, että työntekijän kannattaa olla sopimuksen teossa
hyvin tarkkana, Siikström sanoo.
Työmäärän lisäksi myös työajasta
syntyy ilmoitusten perusteella toisinaan
väärinkäsityksiä. Rekrytointi-ilmoituksessa saatetaan etsiä työntekijää erityisesti yötyöhön, mutta työsopimukseen tahdotaan joustavuuden nimissä usein kirjata työaikamuodoksi jaksotyö ja tämän lisäksi, että työ voi sisältää yötyötä.
− Tällainen kirjaus itsessään ei takaa
työntekijälle pelkästään yötyötä, mikä
taas voi työnhakijalle olla kynnyskysymys.
Erityisesti sote-alan keikkatyöntekijöiden hakuilmoituksissa sopimuksen tyyppiin, voimassaoloaikaan ja työaikaan liittyvät asiat jäävät usein täsmennettäviksi työnhaun myöhemmässä vaiheessa. Näissä työnhakuilmoituksissa työn määräksi saatetaan kuvata esimerkiksi ”juuri sen verran,
kuin itse haluat” tai ”oman elämäntilanteesi mukaan”. Työnantaja saattaa kuitenkin esittää sopimuksen tekemistä
runkosopimuksena, jossa
jokaisesta määräaikaises-

Kysy apua luottamusmieheltä tai liitosta
Laissa kielletään työsyrjintä myös
rekrytointivaiheessa, mutta muutoin rekrytointia ei säädellä kovin tarkasti. Työnhakijan kannattaakin aina tarkistaa, miten rekrytointi-ilmoituksen tai työhaastattelun lupaukset on kirjattu työsopimukseen. Mikäli työnteon ehdoista syntyy työsuhteen aikana
epäselvyyksiä, on työsopimukseen
kirjattu lähtökohtana sille, miten
asioita tulkitaan myöhemmin.
Luottamusmies tai liiton edunvalvonta voi tarvittaessa käydä
työsopimusluonnoksen etukäteen
työnhakijan kanssa läpi. Tällä voidaan varmistua siitä, että työsopimus on keskeisten ehtojen osalta sellainen, mihin työntekijä haluaa sitoutua.
Epäselvyydet työsuhteen aikana
voivat johtua esimerkiksi työnantajan työsopimukseen haluamasta
joustonvarasta, mikä ei aina ilmene työnhakijalle riittävän selkeästi. Erilaisia ehtoja saatetaan kirjata
työsopimukseen siten, että mahdollisimman laaja harkintavalta jää
työnantajalle, eikä työnjohtovaltaa
haluta työsopimuksella rajoittaa.

ta työsuhteesta eli keikasta sovitaan erikseen. Tällainen sopimus ei takaa työntekijälle yhtään tuntia työtä.
Siikström muistuttaa, että mikäli
työntekijällä on halu kokoaikaisempaan
ja pysyvämpään työskentelyyn, kannattaa vaihtelevan työajan sopimuksella työskentelevän tai muun osa-aikaisen
työntekijän pyytää vähimmäistyöajan
nostoa. Runkosopimuksella työskentelevän kannattaa pyytää pidempiaikaista työsopimusta ja määräaikaisen työntekijän sopimuksen tekemistä toistaiseksi voimassa olevana.
− Työvoimapulassa pitäisi olla työnantajankin intressinä sitouttaa työntekijöitä eikä kikkailla erilaisilla työntekijän
kannalta epävarmoilla sopimuksilla.

MISSÄ TYÖ TEHDÄÄN?
Useissa rekrytointi-ilmoituksissa myös
työn tekemisen paikka saattaa jäädä
epäselväksi.

Työntekijää haetaan esimerkiksi kotihoitoon tai vammaispalveluihin, mutta kertomatta jää, missä päin työnantajan toiminta-aluetta työntekijää tarvitseva yksikkö tai yksiköt sijaitsevat. Tämä voi erityisesti suuremmalla toiminta-alueella olla työnhakijalle keskeinen
tieto.
On tavallista, että myös työsopimuksessa työntekopaikaksi määritellään jopa
koko tietty alue kuten Uusimaa tai työntekopaikkaa koskevaan ehtoon otetaan
tietyn yksikön lisäksi kirjaus ”ja muut
työnantajan määräämät toimipisteet”.

EI MAININTAA ALKUSIJOITUSPAIKASTA
Erityisesti vakituisten lähihoitajatoimien ilmoituksissa mainitaan usein
myös työntekijän ”alkusijoituspaikka”
tai ”sijoituspaikka työsuhteen alkaessa”.
Jos samantyyppinen ehto sisällytetään
myös työsopimukseen, voi työnantaja
myöhemmin työsuhteen aikana muuttaa työntekopaikkaa ehtoon vedoten.
Mikäli työntekijälle on sopimusluonnoksen pohjalta epäselvää, voidaanko
työpiste siirtää muuallekin, kannattaa
hakijan kysyä asiasta tarkemmin työnantajalta ja luottamusmieheltä ennen sopimuksen allekirjoittamista.
− Jos työnhakijalle on tärkeää juuri
tietyssä työyksikössä työskentely, kannattaa yrittää neuvotella, että työsopimukseen merkitään työntekopaikaksi juuri tämä kyseinen yksikkö ilman mainintoja alkusijoituspaikoista tai muista yksiköistä.

MISTÄ PALKKANI KOOSTUU?
Palkan osalta työpaikkailmoituksissa viitataan yleisimmin työnantajaa velvoittavaan työehtosopimukseen.
Toisinaan rekrytointi-ilmoituksissa kerrotaan työehtosopimuksen lisäksi
myös palkkaryhmä, mutta Siikström toivoisi, että palkasta kerrottaisiin työntekijöille tarkempaakin tietoa.
− Palkkaluokan lisäksi olisi hyvä lyhyesti kertoa, mitkä tekijät vaikuttavat
palkan määrään ja mitä lisiä työpaikalla
on käytössä. Käytössä olevista kunnollisista tehtäväkohtaisista ja henkilökohtaisista lisistä kertominen voisi myös houkutella työntekijöitä.
Viimeistään työsopimukseen palkka
kannattaa pyytää kirjattavaksi mahdollisimman tarkasti siten, että palkan osat
tulevat euromäärineen ja perusteineen

esille. Silloin työntekijä tietää, millä perusteella hänelle maksetaan mitäkin palkanosaa ja minkä suuruisena.

”TARJOAMME KILPAILUKYKYISEN
PALKAN”
Useissa hoitoalan työpaikkailmoituksissa kerrotaan ”kilpailukykyisestä palkasta” tai ”TESin ylittävästä palkasta”
avaamatta asiaa kuitenkaan tämän tarkemmin.
− Tällaiset ilmaukset eivät ole kovin
informatiivisia työnhakijan kannalta, eivätkä juuri avaa sitä, minkä suuruinen
palkka oikeasti on. Sote-alalla etenkään
yksityisellä sektorilla ei yleensä hirveästi mennä yli työehtosopimuksen vähimmäispalkkojen. Jos puhutaan kilpailukykyisestä palkasta, sen pitäisi ylittää vähimmäistason ja muiden maksaman tason tai olla vähintään samansuuruinen.
Jos ilmoituksessa kerrotaan työehtosopimusta reilusti korkeammista ansioista, saatetaan työntekijän sijaan etsiä yrittäjää. Yrittäjän kokonaisansioista vähennetään erilaisia yrittäjän eläke- ja vakuutusmaksuja, jolloin käteen jäävä palkka
on paljon pienempi.

.

Työntekijän markkinat
Lähihoitajista on nyt pulaa. Sen
huomaa siitäkin, että monissa
rekrytointi-ilmoituksissa ei vaadita työnhakijalta hakemuksen
tai cv:n lähettämistä, vaan pelkästään yhteystietojen jättämistä.
Mikäli työsopimusluonnoksessa on
työntekijälle epäselvyyksiä, kannattaa kohtiin pyytää selvennystä työnantajalta. Lisäksi sopimus
kannattaa käydä läpi työpaikan
luottamusmiehen kanssa tai ottaa yhteyttä liiton edunvalvontaan.
Sopimusluonnos ei ole lopullinen,
vaan siihen voi pyytää muutoksia
ennen varsinaisen työsopimuksen
allekirjoittamista.
− Nyt on työntekijän markkinat. Työntekijöiden kannattaa ehdottomasti pyrkiä vaikuttamaan
omiin työehtoihinsa niin palkan
kuin muidenkin työehtojen osalta
sopimuksentekovaiheessa neuvottelun kautta, sanoo Sini Siikström.
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Super työttömyyskassa

Työnteon keskeytys
joulun loma-ajalle
teksti marie mod

Tiesithän, että voit hakea ansiopäivärahaa Super työttömyyskassasta,
jos työsopimuksessasi on sovittu työnteon keskeytymisestä tai sinut
lomautetaan. Kyseinen tilanne voi syntyä esimerkiksi koulunkäynninohjaajalle, jonka työnteko voi keskeytyä koulujen loma-ajoiksi.

L

omautus tai lomautukseen rinnastettava syy on tilanne, jossa velvollisuus tehdä työtä ja työnantajan velvollisuus maksaa palkkaa ovat keskeytyneet
kokonaan, mutta työsuhde on edelleen voimassa.
Lomautukseen rinnastettavassa tilanteessa
työsopimuksessa täytyy olla sovittu palkattomista
loma-ajoista, palkanmaksun keskeytyksestä tai siitä, että työnantajalla ei ole tarjota työtä kyseiselle ajalle. Päivärahaan ei
ole oikeutta, jos tästä ei ole sovittu työsopimuksessa. On hyvä huomioida myös, että jos työnantaja tarjoaa lomautuksen
tai keskeytyksen ajaksi muuta työtä, se täytyy ottaa vastaan tai
muuten menettää oikeutensa päivärahaan.

NÄIN HAET PÄIVÄRAHAA
Muista ensimmäisenä ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Jos teet kokoaikatyötä, lähetä hakemus takautuvasti lomautusajalta ja liitä hakemuksen mukaan työ-

Super työttömyyskassa kiittää jäseniään kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua ja hyvää uutta
vuotta 2022. Kassa tiedottaa joulunajan ja vuodenvaihteen poikkeuksellisista ansiopäivärahan maksupäivistä
ja puhelinpalvelun aukioloajasta kotisivuilla www.supertk.fi.

sopimus, jossa lomautukseen rinnastettavasta tilanteesta on
sovittu. Jos työsopimuksessa ei ole sovittu keskeytyksestä, toimita kassalle lomautusilmoitus.
Lähetä osa-aikatyötä koskeva hakemus kassalle takautuvasti kalenterikuukaudelta ja liitä mukaan työsopimus, jossa on
sovittu lomautukseen rinnasteisesta ajasta. Jos työsopimuksessa on esimerkiksi sovittu lomautukseen rinnastettavasta ajasta joululoman ajaksi ja teet töitä osa-aikaisesti, lähetä kassalle hakemus koko joulukuulta ja seuraava hakemus koko tammikuulta. Muista pitää myös työnhaku voimassa koko ajan.
Maksamme sinulle soviteltua päivärahaa.
Kassa saa pääsääntöisesti tulotiedot suoraan tulorekisteristä. Jos työnantaja ei ole ilmoittanut kaikkia kassan tarvitsemia
tietoja tulorekisteriin, kassa pyytää puuttuvat tiedot, kun hakemus on otettu käsittelyyn. Nopeuttaaksesi hakemuksen käsittelyä kannattaa palkkalaskelmat lähettää hakemuksen yhteydessä viimeisiltä kuudelta kuukaudelta tai edellisen lomautusjakson jälkeiseltä ajalta.

super ty öttömyyskassa

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
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Vaihda vapaalle
-seminaari
20.1.2022, Helsinki, Sokos Hotel Tripla

Tilaisuuteen voivat osallistua noin vuoden sisällä
eläkkeelle jäävät superilaiset. Seminaaripäivän
aikana käsitellään eläkkeelle siirtymiseen liittyviä
asioita, joita ovat esim. Suomen eläkejärjestelmä,
eläkkeen karttuminen ja eläkkeen hakeminen.
Lisäksi kuullaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä
luento. SuPer maksaa matkakulut, tarjoilut ja
tarvittaessa ansionmenetyksen.
Seminaarin ohjelma
09.00–09.45 Ilmoittautuminen ja kahvi
09.45–10.00 Päivän avaus
10.00–12.15 Ajankohtaista eläkkeelle
siirtymisestä
12.15–13.15
Lounas
13.15–14.15
Superilaisena myös jatkossa.
Mitä työelämän jälkeen?
14.15–14.30
Iltapäiväkahvit
14.30–15.45 Eteenpäin uuteen hyvillä mielin
- 5 viisasta keinoa tehdä
muutoksesta iloinen ja toimiva
15.45–16.00 Päivän päätös
• Ilmoittautumiset viimeistään 19.12.2021
osoitteessa www.superliitto.fi > kirjaudu
jäsensivuille/Oma Super > Super Tilaisuudet >
ilmoittaudu kurssille.
• Mukaan mahtuu 50 osallistujaa ja paikat
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautuneet saavat tarkemmat ohjeet
vahvistuskirjeessä noin kuukausi ennen
tilaisuutta sähköpostitse.
• Tarkista, että Oma Superissa on käytössä
oleva sähköpostiosoite.
• Pidätämme oikeuden ohjelmamuutoksiin
• Lisätietoja: jaana.huovinen@superliitto.fi

Seminaariin
ilmoittautuminen
Oma SuPerin kautta.
Lue lisää: superliitto.fi

Oletko jo tutustunut SuPer-lehden e-kirjoihin?
Löydät ne helposti verkosta
www.superlehti.fi/Julkaisut/E-julkaisut
SUPER 12/2021 63

MILLAINEN ON HYVÄ HOITAJA?

Kohtelias ja mukava
teksti mari vehmanen kuva laura vesa

Jatkosodan veteraani Alpo Haaranoja, 96, asuu tamperelaisessa Tammenlehväkeskuksessa yhdessä puolisonsa kanssa.

Millaista on arki tässä vaiheessa elämää?
Käyn joka päivä lenkillä. Täällä Kaupissa on komeat ulkoilumetsät ympärillä. Lisäksi käyn pari kertaa viikossa kuntosalilla. Muuten aika kuluu esimerkiksi lukiessa ja kotipuuhissa.
Emme ole vielä tarvinneet paljoakaan kotiapua tai muita
palveluita. Henkilökunta käy auttamassa siivoamisessa ja lakanoiden vaihtamisessa, mutta pikkupyykin ja muut kevyet askareet hoidamme itse. Keskuksen yhteisessä ravintolassa käyn
välillä syömässä tai hakemassa annoksen mukaan.
Mikä on mielestäsi pitkän iän salaisuus?
Lääkäri joskus kysyi samaa. Vastasin, että sehän on kova työ
ja vähän heikot sapuskat. Kunto on kasvanut hyväksi jo lapsena pitkiä koulumatkoja kulkiessa ja pysynyt myöhemmin
yllä raskaissa rakennusalan töissä.
Nuorena miehenä eväsleipien päälle piti usein laittaa silakkaa, kun muilla oli oikein läskiä. Ne läskinsyöjät ovat kuolleet jo aikaa sitten. Lääkärikin on sanonut, että silakka oli itse asiassa parempi vaihtoehto.
Perusterveydestä ja elämäntavoistahan kaikki lähtee.
Millainen on hyvä hoitaja?
Hän on kohtelias ja mukava. Täällä henkilökunta on oikein
asiallista. Minulla ei ole minkäänlaista moittimista.

tamperelainen, sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava tammenlehväkeskus palvelee sotainvalideja ja sotiemme veteraaneja sekä
muita palveluiden käyttäjiä. tällä
hetkellä keskuksen 156 asukkaasta
22 on veteraaneja, sotainvalideja
tai lottia sekä 37 veteraanien tai
sotainvalidien leskiä tai puolisoita. vuoden 2021 alussa suomessa
eli edelleen yhteensä noin 6 000
sotiemme veteraania.
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Millaista on suhtautuminen veteraaneihin nykyään?
Arvostus on parantunut kovasti aiemmista vuosikymmenistä.
Ennen sai usein kuulla, että mitäs menitte sinne sotimaan. Mutta ei siinä ollut vaihtoehtoina kuin lähtö sotaan tai vankilaan.
Millaisia ajatuksia itsenäisyyspäivä herättää?
Itsenäisyyspäivää tulee tietysti vietettyä joka vuosi. Meitä asuu
täällä keskuksessa edelleen muutamia veteraaneja, ja tarjolla
on yhteistä juhlaohjelmaa. Omista nuoruuden rintamatovereista ei enää kukaan taida olla hengissä.
Tuntuu hyvältä ajatella, että Suomi sai sentään pitää itsenäisyytensä, vaikka Karjala menetettiin. Virolle ja Latvialle
kävi toisin. Edelleen silti ihmettelen, mihin tarkoitukseen venäläinen meiltä Petsamonkin tarvitsi.

Työssäni nautin suunnattomasti
itsenäisestä työskentelystä ja
siitä vastuusta, mikä meille
kotihoidon lähihoitajille on
annettu. Vapaus luo vaateita,
mikä luo tarvetta uusiutua
ja kehittyä työssä.
Meillä on Espoossa hieno ja toisiamme tukeva
työyhteisö, mikä antaa tilaa meille kaikille olla
oma itsemme, yhteiset tavoitteet ja päämäärät
muistaen.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Katso avoimet työpaikat
espoonrekry.ﬁ

Parkinmäessä meillä on
sellainen porukka, että töitä
tehdään tutulla jengillä
yhteen hiileen puhaltaen.
Ja se on hyvä porukka se!
SARI | lähihoitaja

TUTUSTU MEIHIN:
www.parkinmaki.fi
Multavierunkatu 5, Turku
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EDUNVALVONTAYKSIKKÖ TIEDOTTAA

PAIKALLISEEN SOPIMISEEN
ON YKSITYISELLÄ SEKTORILLA
VIELÄ PITKÄ MATKA
teksti virve aho, superin sopimusasiantuntija kuva mostphotos

P

Sopimisen täytyy olla aitoa ja tasavertaista työntekijän ja työnantajan
välillä. Näin on valitettavasti harvemmin käytännön työelämässä.

aine paikallisten sopimusten tekemiseen on työnantajan suunnalta lisääntynyt.
Tes-määräysten perusteella
työnantajien aloitteesta tehtävät sopimukset tarkoittavat työntekijöiden näkökulmasta kuitenkin usein vain heikennyksiä työntekijöiden työehtoihin eikä joustoa kompensoivista parannuksista puhuta.
Aito ja tasavertainen sopiminen on
harvoin totta käytännössä. Alan keskeiset ongelmat paikallisessa sopimisessa
liittyvätkin juuri neuvotteluaseman epätasapuolisuuteen ja työnantajien haluttomuuteen myös työntekijöiden edut
huomioivaan sopimiseen. Sopimusten
sisällön saneleminen, painostus sopimusten teossa ja suoranainen tes-määräysten rikkominen ovat paikalliseen sopimiseen liittyen tuttuja teemoja SuPerin edunvalvonnassa.

TYÖAJAN EHDOISTA SOVITAAN USEIN
PAIKALLISESTI
Laajassa merkityksessä paikallinen sopiminen voidaan ymmärtää kaikenlaisena työpaikalla tapahtuvana sopimisena.
Yksi paikallisen sopimisen keskeinen osa-alue on kuitenkin työehtosopimuksen määräyksistä toisin sopiminen.
Sekä yksityisen sosiaalipalvelualan että
terveyspalvelualan työehtosopimukset
ovat yleissitovia. Ne sisältävät määräyk66 SUPER 12/2021

siä, joita alan kaikkien työnantajien on
työsuhteissaan noudatettava.
Tiettyihin työehtosopimuksen määräyksiin on jätetty mahdollisuus sopia
työehdoista toisin työpaikkatasolla työehtosopimuksen mahdollistamissa rajoissa ja siinä määrätyllä tavalla. Usein
tällaisia paikallisia sopimuksia tehdään
etenkin työaikaa koskevista ehdoista.
Työpaikoilla voidaan sopia toisin esimerkiksi tasoittumisjaksosta tai työvuoron pituudesta.

EI SOPIMUSTA ILMAN
MOLEMMINPUOLISTA HYÖTYÄ
Paikallinen sopiminen edellyttää aina
sitä, että edellytykset työpaikkatason
sopimiseen ovat työpaikalla kunnossa.
Silloin, kun näin on, on paikallinen sopiminen nähtävä hyvänä asiana, jonka
avulla voidaan huomioida joustavasti
niin yksittäisen työpaikan toiminta ja
tarpeet kuin työntekijöiden etu. Työaikasopimisen osalta tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työntekijöiden erilaisten elämäntilanteiden ja vapaatoiveiden huomioimista paikallisen sopimisen kautta.
Paikallisen sopimuksen tulee hyödyttää molempia osapuolia: sekä työnantajaa että työntekijää. Siksi paikallista sopimusta harkitessa on hyvä miettiä, mikä on siitä muodostuva hyöty
verrattuna tilanteeseen, jossa paikallis-

ta sopimusta ei tehtäisi. Usein on niin,
että työnantaja pyrkii sanelemaan paikallisen sopimuksen sisällön. Tällöin
työntekijöiltä edellytetään kyllä joustoja, mutta tämän kompensoivat parannukset tuntuvat työnantajien esityksistä unohtuvan. Paikallista sopimusta, joka ei takaa työntekijöille mitään ekstraa
suhteessa työehtosopimuksen tasoon, ei
kannata tehdä. Paikallisen sopimuksen
vaikutuksia työntekijän kannalta voi
kuitenkin olla vaikea arvioida etukäteen. Paikallisessa sopimisessa ei pidäkään koskaan jäädä yksin kysymystensä kanssa. Henkilöstön edustajien rooli on monissa paikallisen sopimisen tilanteissa keskeinen.

LUOTTAMUSMIES TÄRKEÄSSÄ ROOLISSA
Useimmista asioista sopiminen paikallisesti edellyttää sekä työehtosopimuksen että työlainsäädännön tuntemusta.
Neuvottelijalla, monissa tilanteissa siis
luottamusmiehellä, pitää olla tiedossa,
mistä on mahdollisuus neuvotella, missä rajoissa ja minkälaisia vaikutuksia sopimuksen tekemisellä olisi työntekijöiden kannalta.
Paikallisen neuvottelukulttuurin
edistäminen edellyttää aina sitä, että
työntekijöillä on mahdollisuus luottamusmiehen valitsemiseen. Tasavertaisemman neuvotteluaseman saavuttaminen edellyttää lisäksi sitä, että luotta-

Tutustu paikallisen sopimisen oppaisiin
SuPer on tehnyt paikallisen sopimisen oppaat yksityiselle sosiaalipalvelualalle
ja terveyspalvelualalle. Niiden tarkoitus on tukea työntekijän oikeuksien toteutumista työpaikoilla vastaan tulevissa neuvotteluissa paikallisista sopimuksista.
Oppaat löydät SuPerin verkkosivulta: www.superliitto.fi/viestinta/ajankohtaista/
paikallisen-sopimisen-oppaat-julkaistu-yksityiselle-sosiaalipalvelualalleja-terveyspalvelualalle/

musmiehellä on mahdollisuus osallistua
koulutuksiin ja riittävästi aikaa asioihin
perehtymiseen.
Osa paikallisista sopimuksista on
sellaisia, että ne voidaan tehdä suoraan
yksittäisten työntekijöiden kanssa. Tällöin tulee varmistaa se, että työntekijällä on riittävät tiedot käytettävissä, jotta
hän voi harkita sopimuksen tekemistä
omalta osaltaan. Työntekijälle tulee varata aina riittävästi aikaa selvittää asioita ja mahdollisuus keskustella luottamusmiehen tai ammattiliiton asiantuntijan kanssa asioista, joista on sopimassa työnantajan kanssa.
Ihmetystä herättää, että vaikka paikallisen sopimisen tarve on lisääntynyt,
ei edellytyksiä sopimiselle ole kuitenkaan parannettu. Mikäli näitä edellytyksiä paikalliselle sopimiselle ei vahvisteta
työpaikoilla, ei ole olemassa aitoa tahtoa
tasavertaiseen neuvotteluun eikä edellytyksiä edistää paikallista sopimista. Paikallinen sopiminen ei voi olla näennäistä toimintaa, jossa vain toinen osapuoli
on voittaja. Toimiva luottamusmiesjärjestelmä ja riittävät toimintaedellytykset
luottamusmiehille ovat työntekijöiden
oikeuksien turvaamiseksi välttämätön
edellytys paikallisen sopimisen taustalla. Sopimisen tulee myös aina perustua
aidosti vapaaehtoisuuteen ja molemmilla osapuolilla tulee olla oikeus kieltäytyä
sopimuksen tekemisestä.

ASIALLINEN NEUVOTTELUKULTTUURI
HUKASSA
Paikallisesta sopimisesta kieltäytyminen
ei saa johtaa sopimuksentekoon painostamiseen tai siihen, että työntekijäl-

le tulee asian johdosta sanktioita. Työpaikoilla ei SuPeriin tulleiden lukuisten
yhteydenottojen perusteella kuitenkaan
läheskään aina mahdollisteta aitoa neuvottelukulttuuria.
Työntekijöiden yhteydenottojen
perusteella sopimiseen painostamista
näyttää aika ajoin ilmenevän. Paikallisen sopimuksen tekeminen on voitu käytännössä asettaa ehdoksi uuden
työsopimuksen tekemiselle. Nämä sopimukset tulee kuitenkin nähdä erillisinä asioina ja siksi ne tulisi tehdä eri
aikaan. Uudella työntekijällä ei ole
työsopimusta tehdessä mahdollisuutta
tarkastella paikallisen sopimuksen sisällön vaikutusta työnteolle ja työntekijälle voi syntyä käsitys, että suostuminen paikalliseen sopimiseen on työsopimuksen solmimisen edellytys.
Paikallisen sopimuksen tekemisestä kieltäytyminen on myös käytännössä johtanut eriarvoiseen kohteluun työpaikalla. Esimerkiksi työntekijälle, joka
ei ole tehnyt paikallista sopimusta pidemmästä työpäivästä tai tasoittumisjaksosta, ei ole annettu enää mahdollisuutta tehdä viikonlopputöitä. Myöskään suoranainen tes-määräysten rikkominen ei ole paikallisen sopimisen
yhteydessä poikkeuksellista. Esimerkiksi työaikajoustosopimuksia tehdään

SOSTES:in piirissä toisinaan suoraan
työntekijöiden kanssa välittämättä kaksiportaisuuden edellytyksestä eli siitä, että sopimus tulisi tehdä ensin luottamusmiehen kanssa.

MATKALLA KOHTI PAREMPAA
TYÖELÄMÄÄ
Työelämää kehitetään yhteistyössä
työnantajan ja työntekijöiden kanssa. Parhaimmillaan paikallinen sopimus palkitsee sopimuksen molempia
osapuolia. Työpaikan avoin keskusteluyhteys ja luottamukselliset välit ovat
avainasemassa sopimiselle. Paikallinen
sopiminen vaatii ennen kaikkea osapuolten mahdollisimman tasavertaista asemaa. Mikäli yksityisen sektorin
paikallista sopimista halutaan lisätä,
tulee neuvottelukulttuurissa tapahtua
tuntuvia muutoksia ennen kuin asiassa voidaan edetä. Kyse ei voi olla vain
työntekijän näkökulmasta heikennyksistä neuvottelusta ja siihen painostamisesta.

.

edunvalvontayksikön
yhteystiedot
Päivystys ma–to kello 9–13
kuntapuolen sopimusasioissa
numerossa 09 2727 9160 ja yksityissektorilla 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 paikallisesti. Yksikön vastuualueeseen kuuluvat virka- ja työehtosopimusneuvottelutoiminta ja lainsäädäntö. Lisäksi yksikön vastuulla ovat yhteistoiminta- ja työturvallisuusasiat. Huolehdimme jäsenten oikeusturvasta työhön liittyvissä erimielisyyksissä. Järjestämme edunvalvontakoulutuksen ja -tiedotuksen sekä annamme neuvontaa edunvalvonta-asioissa.
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VALMISTUVA!
Olet yksi meistä.
Tervetuloa joukkoon.

LIITY
SuPeriin!
Opiskelijajäsenyys
päättyy.

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/

Saan tukea ja
turvaa työelämään
sekä rahanarvoisia
jäsenetuja.

Lisäksi saat hyödyllisen liittymislahjan.

superliitto
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LÄHIHOITAJAN
OMA LIITTO

SYDÄMELLÄ SALLA

Kirjoittaja on 40-vuotias maaseudulla kotihoidossa työskentelevä
lähihoitaja, jonka sydäntä lähellä ovat vanhukset, aidot kohtaamiset ja
elämänmakuiset yksityiskohdat, joihin palstan tuokiokuvat pohjautuvat.

UNIA IKÄVÄSTÄ

V

ieläkö sinä näet unia äidistäsi?”
Käännyn ulko-ovelta
takaisin katsomaan vanhaa
miestä, jonka luota olen
juuri lähdössä. Päivän viimeinen käynti. Kuluneen tunnin olemme rupatelleet saunotuksen lomassa,
vitsailleet vuorotellen ja nauraneet paljon. Lasken kumisaappaat hitaasti takaisin lattialle ja palaan puusohvalla istuvan miehen luokse.
Hänen katseensa on vakavoitunut,
ryhti kumartunut hetken takaisesta.
Posket rusottavat vielä saunan jäljiltä. Mietin, milloin olemme puhuneet
unista ja muistan yhden keskustelumme muutamien vuosien takaa. Hän oli
menettänyt vaimonsa hiljattain, minä
äitini. Puhuimme silloin surusta ja kaipuusta, ja siitä miten unissa menneet
rakkaamme tulivat hetkeksi taas luoksemme.

tan, miten minua liikutti hänen yksinkertainen ilonsa.
Hiljenen. Mies on vaiti. Sivusilmällä huomaan varovaisen kyyneleen hänen
poskellaan. Sanaakaan sanomatta laitan
käden hänen olalleen ja tunnen sen vavahtelevan käteni alla. En osaa sanoa
mitään, en tiedä kuinka toimia, tuntuu
kuitenkin oikealta istua siinä ja elää ikävän hetki hänen kanssaan.
Muutaman minuutin päästä nousen
ja haen keittiöstä miehelle lasin mehua.

Hän juo mehun ja laskee lasin pöydälle,
hymyilee hieman minulle. Surun aalto
on tyyntynyt, vienyt taas yhden piirun
verran kaipuuta etäämmäs. Se tulee kyllä
uudestaan, sen me tiedämme kumpikin.
Halaan häntä, nähdään pian. Kumisaappaat kädessäni vilkutan hänelle vielä ikkunan takaa. Mies istuu puusohvallaan eikä huomaa vilkutustani,
hän katselee pellonlaidan yli. Toivon,
että tänä yönä hän näkee kauniin unen
vaimostaan.

.

”EN OSAA SANOA MITÄÄN, MUTTA TUNTUU
KUITENKIN OIKEALTA ISTUA SIINÄ JA ELÄÄ
IKÄVÄN HETKI HÄNEN KANSSAAN.”

Istun miestä vastapäätä. Katsomme toisiamme sanattoman ymmärryksen leijuessa ympärillämme. ”En enää
niin usein, mutta joskus kyllä”, vastaan. Hän nyökyttää päätään ja katsoo
ikkunasta syksyistä peltomaisemaa. Minäkin katson. Hiljaisuudessa mieleeni
nousee hetki kaukaa, sen samaisen maiseman ääreltä. Kerron siitä miehelle.
Kerran kotikäynnillä, kun hänen vaimonsa vielä eli, istuimme siinä samalla
paikalla ja juttelimme arkisista asioista.
Oli aikainen kevät, mies lämmitti pönttöuunia kammarissa, me teimme terveysmittauksia vaimon kanssa pöydän
ääressä. Kesken kaiken hän nousi pystyyn pöytään nojaten ja osoitti ryppyisellä sormellaan ulos taivaalle. Pellon yllä lensi kurkiaura. ”Ne ovat tulleet takaisin, olen odottanut niitä monta viikkoa!”. Hänen silmänsä loistivat. MuisSUPER 12/2021 69

SUPERRISTIKKO
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KÄSIN ristikkokisaan 15. joulukuuta mennessä kertomalla vastauksesi verkkosivuillamme osoitteessa superlehti.fi/kuulumiset-ja-kisat/.
Osallistu
Oikein vastanneiden kesken arvomme SuPerin yleellisen ja pehmeän hamam-pyyhkeen. Voit lähettää ratkaisurivin ja yhteystietosi myös
sähköpostitse osoitteeseen ristikko@superliitto.fi. Muista kirjoittaa sähköpostin aihekenttään ”Ristikko”. Voit osallistua kisaan myös
1
2
3 SuPer-lehti,
4
5
6Ratamestarinkatu
7
812, 00520
9 Helsinki.
10
lähettämällä koko ristikkosivun kuoressa tai ratkaisurivin postikortilla
osoitteeseen
Ristikko,
1

2

3

Ratkaisijan nimi
Osoite
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PALAUTETTA VIIME LEHDEN ARTIKKELEISTA
Paras juttu
Marraskuussa lukijoihin upposi erityisesti Vesa Kiviniemen haastattelu
otsikolla ”Nukkuminen kannattaa, sillä silloin aivot puhdistuvat”. Jutussa
neuroradiologian professori kertoi selkeäsanaisesti aivoterveyden tuoreista tutkimuksista. Toiseksi suosituin artikkeli oli Liike on lääke, jossa tutustuttiin sporttiseen lähihoitajaan Eila-Sinikka Niemeläiseen. Kolmanneksi eniten ääniä sai Sydämellä Salla -kolumni Huippumummo. SuPerin hamam-pyyhkeen voitti Satu Nakkilasta, onnittelut!

Mielenkiintoinen aihe ja tärkeää
suomalaista tutkimustyötä.
”nukkuminen kannattaa, sillä silloin
aivot puhdistuvat” s. 12

Aivoterveys kiinnostaa.
”nukkuminen kannattaa, sillä silloin
aivot puhdistuvat” s. 12

Koskettava kirjoitus
siitä, miten syvää
ja hyvää voi
kohtaaminen
hoitotyössä olla.

Kovasti
kaivattaisiin
miehiä lisää
lastenhoitoalalle!

huippumummo, s. 69

”en usko, että isyys
on muuttanut minua
dramaattisesti”, s. 44

Tässä jutussa aisti
asukkaan ja hoitajan välisen kiintymyksen ja lämmön.
Tällaista hoitotyö
voi parhaimmillaan
olla.
huippumummo, s. 69

On tärkeää
muistuttaa
aiheesta, joka
koskee koko
maailmaa!
aikuinen, oletko
muistanut hakea
rokotuksesi? s. 34

Asiallista
tietoa tärkeästä
aiheesta.
kohtuus kaikessa, myös
kolesterolissa s. 52

Hyvää unta arvostetaan
nykyisin liian vähän.
”nukkuminen kannattaa, sillä silloin
aivot puhdistuvat” s. 12

Kiva lukea ihmisten
liikunnallisuudesta.
liike on lääke, s. 28

Sanonta pitää paikkansa,
on omakohtaista
kokemusta.
Olemme kaikki
erilaisia, siitä
huolimatta suodaan edes pieni
onnenmurunen
kaikille <3
seksuaalisuus on jokaisen syntymälahja s. 16

liike on lääke, s. 28

Vuokratyö lisääntyy
hurjasti. Hyvä, jos
työyhteisössä olisi tietoa
pelisäännöistä.
vuokratyön pelisäännöt s. 60

Tärkeä asia, liian vähän tuodaan julki
epäkohtia työpaikoilla.

Jäin pohtimaan myötätuntouupumukseen
”sairastuneita” työkavereita.

yli 40 hoivakotia päätyi valvontaan, s. 10

näen sinut, et ole minulle ilmaa, s. 49

Paras juttu?
Mikä on mielestäsi paras juttu tässä SuPer-lehdessä? Käy kertomassa mielipiteesi verkkosivuillamme: superlehti.fi/kuulumiset-ja-kisat tai lähetä sähköpostia osoitteeseen: parasjuttu@superliitto.fi. Kirjoita sähköpostin aihekenttään
”Paras juttu”. Voit äänestää myös tällä kupongilla. Kaikkien 15. joulukuuta mennessä
vastanneiden kesken arvotaan SuPerin kätevä ja trendikäs heijastava vyölaukku.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

lehden 12/2021 paras juttu oli:
sivulla:
SUPER-LEHTI

miksi?

Tunnus 5005172
00003 Vastauslähetys

nimi
osoite
olen iältäni

alle 20

20–30

31–45

46–60

yli 60
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Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Anne Palm

superhetki

#superhetki eläinystävien kanssa.
Kiitos kuvaajille!

Jäsenyys rokkaa,
kun tiedot täsmää!
Varmista kaikki hyöty jäsenyydestäsi tarkastamalla henkilö- ja jäsentietosi ja korjaamalla ne ajan tasalle. Vuodenvaihteessa
valmistaudutaan kovaa vauhtia ensi vuoden
tuleviin tapahtumiin, muutoksiin ja muihin
myllerryksiin, joten haluamme, että voimme huolehtia sinusta täysillä. Ajantasaiset
jäsentiedot ovat ehdoton edellytys kokonaisvaltaiselle jäsenpalvelulle, ja ne kannattaakin laittaa kuntoon viimeistään nyt.

@silent_life_in_a_noisy_world
@trajaveraja

Ikuistitko SuPerhetken? Kerro siitä
SuPer-lehdelle!

Väinö tykkää yhdessäolosta. Siitä, että
ollaan vaan, tai rakennetaan yhdessä,
kävellään pellolla yhdessä, juodaan
kahvia samasta kupista. Aina on hyvä
syy olla yhdessä. @trajaveraja

Tietojen tarkistukseen ja muutosten
tekemiseen:
Oma SuPer – sähköinen jäsenpalvelu kaikille jäsenille:
- Omat tiedot, jäsenmaksujen maksaminen, jäsenmaksuviitteet, muutosten tekeminen, jäsenkortin ja kalenterin tilaus ja
paljon muuta.
SuPerin verkkosivut:
- Kaikki lomakkeet ja ohjeet löytyvät kohdasta Jäsenyys.

Joulukuussa kuvataan työkenkiä!
Ota kuva työkengistäsi ja jaa se
Instagramissa. Jaamme kuvia
SuPer-lehden kuulumisissa ja
lehden Instagramissa.

📷

• Käytä hashtagia #superhetki
• Tägää @superlehti.fi

“Joskus vaan voi olla ja nauttia.”
@lindqvistmaarit

Kuulumiset tammikuun
SuPer-lehteen

kuulumiset@superliitto.fi

Toimituksella on oikeus muokata
tekstiä ja kuvia sekä valita julkaisuajankohta.
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Vuodenvaihteeseen liittyvää:
- Itsemaksavien jäsenmaksuohje postitetaan tammikuun alussa. Kun tiedoissasi
on, että maksat itse jäsenmaksusi, saat
tammikuun aikana maksuohjeen, joka
kannattaa säilyttää koko vuoden.
- Nykyinen jäsenkortti on voimassa vuoden 2024 loppuun saakka. Voit tilata uuden kadonneen tilalle Oma
SuPer -palvelussa.
- Eläkeläisjäsenille lähetämme jäsenmaksulaskun maalis-huhtikuun aikana.
Tarkasta ja päivitä tietosi nyt – voit saada
yllätyksenä SuPer-tuotteita. Arvomme
useita SuPer-tuotteita viikoittain koko
joulukuun ajan kaikkien tietojaan päivittäneiden kesken!

Lähetä kutsut ja kuulumiset tammikuun SuPer-lehteen 7.12. mennessä
osoitteisiin:
Huomioithan kuvaa lähettäessäsi,
että sen laatu on riittävä. Tiedostokoon pitää olla vähintään 300
kilotavua, mielellään huomattavasti
suurempi. Mitä isompi tiedostokoko on, sitä paremmalta se näyttää
painetussa lehdessä.

Voimme pitää sinusta huolen, kun:
- Tiedämme, missä olet töissä.
- Muistat huolehtia jäsenmaksun maksamisesta eräpäivänä.
- Tiedämme, että sinulta ei tule jäsenmaksua, koska olet ilmoittanut olevasi
palkattomalla vapaalla, kuten esimerkiksi
vanhempainvapaalla tai sairauslomalla.
- Tiedotamme tärkeistä asioista ja tiedämme oikean sähköpostiosoitteesi.
- Haluamme selvittää asiasi puhelimitse ja
meillä on oikea puhelinnumerosi.
- Haluat jatkaa jäsenyyttäsi valmistumisen
jälkeen ja täytät liittymislomakkeen.

Vaasan ao 312 40-vuotisjuhlaa vietettiin
27.10. Waskiassa. Osallistujia oli 50, joista 7
perustajajäsentä. Puheiden jälkeen kuuntelimme viulunsoittoa, ruokailimme ja seurustelimme mukavassa seurassa. Tunnelma oli
lämminhenkinen. Kiitos osallistujille.
Marja Isomöttönen

Tornion ao 104 pikkujoulut pidetään
Järjestötalolla (Kemintie 53) pe
17.12.2021 klo 19. Ammattiosasto
tarjoaa jouluruokailun. Esiintyjänä
Herrasmiehet. Sitovat ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot tekstiviestillä
10.12. mennessä pj Nina Papuselle
0407192787. Tervetuloa!

KUULUMISIA

Lue, mitä superilaisille sattuu ja tapahtuu
Koonnut Anne Palm

kalenteri
joulukuu

40 vuotta sitten

1.12. Maailman AIDS-päivä
3.12. Kansainvälinen vammaisten päivä
6.12. Suomen itsenäisyyspäivä
8.12. Mokkapalapäivä
10.12. Ihmisoikeuksien päivä
13.12. Lucian päivä
24.12. Jouluaatto
25.12. Joulupäivä

tammikuu
1.1. Uudenvuodenpäivä
4.1. Maailman pistekirjoituspäivä
27.1. Kansallinen lähihoitajapäivä
27.1. Vainojen uhrien muistopäivä

Säteilylomaa röntgenhenkilöstölle
Terveyskeskusten röntgenhenkilökunta saa talvikautena 1981–1982 erillistä ns. säteilylomaa
vastaavin perustein kuin sairaaloiden röntgenhenkilöstö. Koska säteilyvaarallisissa töissä olevien henkilöiden vuosilomatarpeen selvittely
on vielä kesken, jatkettiin perjantaina annetulla asetuksella erillislomaoikeutta tässä vaiheessa vuodella. Sairaaloiden röntgenhenkilökunnalla on ollut tietyin edellytyksin oikeus ylimääräiseen talvilomaan vuodesta 1967 lähtien. Paikallissairaaloiden siirtyminen terveyskeskusten
alaisuuteen on epäyhtenäistänyt lomakäytäntöä.
apuhoitajalehti 12/1981

superin koulutukset
1.12. Luottamusmiesten jatkokurssi,
webinaari
8.12. Vain Vakaa -webinaari
18.1. SuPer-Opot yhteistyöllä
eteenpäin, Helsinki
20.1. Vaihda vapaalle, Helsinki
26.-27.1. Pätevä Puheenjohtaja III
27.1. ja 10.2. Aktiivinen ammattiosasto I webinaari
29.1. Menestyvä yrittäjä, Helsinki

superin tapahtumat
16.2. SuPer-Proffs 2022
16.3. Ammatillinen opintopäivä 2022

Nyt on aika

ristikkoratkaisu 11/2021

• Käydä pelaamassa uutta SuPerin
peliä super.leadfamly.com/
tule-mukaan-toimimaan

• Tutustua päivitettyyn Potilas- ja

asiakasturvallisuuden oppaaseen
www.superliitto.fi/viestinta/esitteet

• Ottaa haltuun uusi jäsenetu:

ilmaiset minivalmennukset.
Lisätietoja SuPerin verkkosivuilta.

• Suositella SuPeria kaikille työkavereille ja ansaita lahjakortteja.
• Tutustua superilaisten jäsenetuihin
sähköisessä SuPerliitto-mobiisovelluksessa ja käyttää edut hyödyksi.

Marraskuun ristikkokisan voitti
Tuija Ypäjältä.
Lämpimät onnittelut!

Lähetä lehteen postia!
SuPer-lehden kilpailujen, palstojen ja
palautteen sähköpostiosoitteet uudistuivat.

Hamam-pyyhe SuPer-lehden
Facebook-sivuista tykänneille
Juuan ammattiosaston nuoret suuntasivat
nuorten retkelle oman kylän Wild Woods
Husky -tilalle vierailulle. Saimme sylin
täydeltä hellyyttä koirilta ja he saivat oikein
paljon huomiota meiltä. Lopuksi kodassa
vielä keittolounas ja nokipannukahvia.
Piia Kukkonen

SuPer-lehden Facebook-sivuista tykänneiden kesken arvottujen vyölaukkujen voittajat marraskuussa ovat Jussi Helsingistä,
Pirjo Lempäälästä ja Maija Sastamalasta.
Onnittelut! Joulukuussa arvotaan kolme hamam-pyyhettä. Tykkää SuPer-lehden Facebook-sivuista ja voit olla yksi voittajista!

Kuulumiset ja kokouskutsut:
kuulumiset@superliitto.fi
Äänestä lehden parasta juttua:
parasjuttu@superliitto.fi
Ristikkovastaukset:
ristikko@superliitto.fi
Palaute ja juttuideat:
lehtipalaute@superliitto.fi
Ilmoitusmyynti:
ilmoitusmyynti@superliitto.fi
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Obs! Du kan göra anmälan på svenska på
www.superliitto.fi > medlemskap > uppdatering av medlemsuppgifter
Nimi:

maksuton palautusosoite:

Jäsennumero:

SUPER RY / Jäsenyksikkö
Tunnus 5005173
00003 VASTAUSLÄHETYS

Henkilötunnus:
Puhelinnumero:

tilaus:
Tilaan jäsenmaksuviitteet alkaen (pvm)

.

Tilaan ammattimerkin: lähihoitaja (17,30 €)  	

.
perus- tai apuhoitaja (20,00 €)

Tilaan jäsenmaksun perintävaltakirjoja:

muu koulutus (8,40 €)

(Hintoihin lisätään postikulut.)

kpl

Tilaan liittymislomakkeita:

kpl

Tilaan jäsenkalenterin 2022
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

.

Määräaikaisesti ajalla

20

.

20

–

20

.

ilmoitus:
Olen ajalla

.

jatko-opiskelija

20

–

.

työlomalla

20
ulkomailla

toistaiseksi voimassa olevalla eläkkeellä alk.
kassan jäsenyyteni päättyy

yrittäjänä
.

muu, mikä

. (jään liiton eläkeläisjäseneksi, 20 €/vuosi, mutta työttömyys-

20

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.):
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Allekirjoitus:

Päiväys:

.

20

Ilmoittaudu mukaan viimeistään maanantaina 14.2.2022 > superliitto.fi

WEBINAARIKOULUTUS

La Car

ita

Tilaisuu
dessa
La Carita julkistetaan
tunnustu -säätiön
spalkinto
jen
saajat.

16.3.2022, klo 8.30–16.00
Lähihoitajan vahva ammatillinen osaaminen
on sosiaali- ja terveydenhuollon kantava
voima. Tule kuulemaan ajankohtaisin
tutkittu tieto alastasi ja vahvistat entisestään
ammattiosaamistasi. Tutustu ohjelmaan
ja ilmoittaudu mukaan!

Opintopäivän
avaus

Kulttuurien
tuntemus
hoitotyössä

Kognitiivinen
ergonomia
lähihoitajien
työssä

Tietoiskut
COPD:n,
astman ja
uniapnean
hoidosta

Ulla Anttalainen

dosentti,
keuhkosairauksien
erikoislääkäri, Tyks
LUENTO
klo 14.15–15.00

Lähihoitaja
lääkehoidon
toteuttajana oikeudet ja
velvollisuudet

Elina Ottela

Silja Paavola

puheenjohtaja,
SuPer

PUHEENVUORO
klo 8.30–8.45

Ferdinand
Garoff

PANEELIKESKUSTELU
klo 8.45–9.30

Kirsi Luokkala

psykologi,
traumaterapiakeskus

erityisasiantuntija,
Työterveyslaitos

Keho
ja mieli
virkeäksi

Haavat
haltuun

LUENTO
klo 9.40–10.40

Lähihoitajat
- arjen
osaajat

hallintotieteiden
maisteri, asiantuntija,
SuPer

Elina Kiuru

Personal trainer
LUENTO
klo 10.40–10.50

LUENTO
klo 10.50–11.30

LUENTO
klo 12.30–13.15

Parempi
työpäivä!

Mervi Niskanen
sairaanhoitaja,
auktorisoitu
haavahoitaja
shhy
LUENTO
klo 13.15–14.00

Olli Keskinen
yrittäjä

LUENTO
klo 15.00–16.00
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Koulutus järjestetään verkossa. Osallistumismaksu on 100 euroa. Ilmoittaudu mukaan!

SUPERIN TOIMISTO

SOPIMUSEDUNVALVONTA

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
• visuaalinen suunnittelija Tanja Pitkänen p. 09 2727 9220
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 Mari Frisk p. 09 2727 9276
• toimittaja Saija Kivimäki p. 09 2727 9237
• super-lehti@superliitto.fi
tiedotus:

AMMATILLINEN EDUNVALVONTA

• kehittämisjohtaja Jussi Salo p. 09 2727 9292
• sakkunnig/asiantuntija Mervi Lehtinen p. 09 2727 9209
• asiantuntija Minna Aittakallio p. 09 2727 9298
• 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
• toiminnanjohtaja Arja Niittynen p. 09 2727 9123
• it-päällikkö Sakari Hulkkonen p. 09 2727 9145
• järjestelmäasiantuntija Irja Nevala p. 09 2727 9158
• järjestelmäasiantuntija Salla Tonttila p. 09 2727 9234
• av-asiantuntija Ville-Pekka Reen p. 09 2727 9116
• sihteeri Anne Palm p. 09 2727 9197
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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 Aleksi Halonen p. 09 2727 9278
• lakimies Mari Leisti p. 09 2727 9133
• lakimies Saana Luoma p. 09 2727 9239
• lakimies Sini Siikström p. 050 4544 816
• järjestöasiantuntija Anne Meriläinen p. 09 2727 9113
• järjestöasiantuntija Joni Vainikainen p. 09 2727 9225

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

• tiedotuspäällikkö Sari Tirronen p. 09 2727 9162
• tiedottaja Sari Järvinen p. 09 2727 9138
• tiedottaja Terhi Walamies p. 09 2727 9191
• superviestinta@superliitto.fi

TIETOHALLINTA

• 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 Eila Koponen p. 09 2727 9268
• sopimusasiantuntija Seija Piipponen-Pekkola p. 09 2727 9230
• sopimusasiantuntija Annika Rönneberg p. 09 2727 9263
• sopimusasiantuntija Anne Villman p. 09 2727 9196
• sopimusasiantuntija/tutkija Riina Kurkinen p. 09 2727 9168
• lakimies Katariina Harju p. 09 2727 9282
• lakimies Jussi Kiiski p. 09 2727 9231
• 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

• 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 9–13
• 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 Sari Niemi p. 09 2727 9149
• jäsensihteerit Päivi Askolin, Ronja Hasu, Miia Heikkonen,
Mira Koskinen, Mona Mikkola, 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

WWW.SUPERLIITTO.FI
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@superliitto.fi

SUPERSVENSKA
Översättningar Laura Koskela

K A R I H U L K KO

VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET ÄR
NÄRVÅRDARENS VIKTIGASTE VAL

D

en senaste tiden har det i offentligheten talats och skrivits om att människor inte
förstår vad välfärdsområdesvalet handlar om. Men SuPers medlemmar förstår. Vi
vet att vid välfärdsområdesvalet bestäms hur den egna arbetsplatsen kommer att se ut, var den ligger, vad för
slags arbete utförs där och hur mycket arbete det blir.
Har du redan bestämt om du ska
kandidera i välfärdsområdesvalet? Jag
uppmuntrar SuPer-medlemmarna att
kandidera i valet. Vid valet som äger
rum i januari övervägs många frågor
som är viktiga för SuPer-medlemmarna oavsett om du arbetar i den offentliga sektorn eller för en privat arbetsgivare. Du har nu möjlighet att påverka om det i ditt välfärdsområde i framtiden kommer att finnas ett
komplett social- och hälsovårdsnätverk och fungerande samordning.
Välfärdsområdesvalet är det viktigaste valet för sote-personalen. Sote betyder samarbete inom socialoch hälsovården: att alla får jämställd
vård, omvårdnad och omsorg i rätt
tid, precis som det står i regeringsför-

klaringen. För att stödja denna målföljer att den äldres muskelkraft försättning behövs SuPer-medlemmarnas
svagas vilket i sin tur leder till ökade
kunskap. I tidningen och på förbunjourbesök, eller att den äldre blir sängdets hemsida finns tydliga instrukliggande. Ingen vill att detta sker. Det
tioner hur du ska göär onödigt och dyrt,
ra om och när du bevårdarna utsätts för
TILL VÄLFÄRDSstämmer dig att kanen enorm etisk belastOMRÅDENAS
didera i valet.
ning och för den äldär det en mänsklig
FULLMÄKTIGE BEHÖVS retragedi.
Nästa år tas beslut
PERSONER SOM ÄR VÄL
om välfärdsområdenas förvaltning och fiSådana här hänINSATTA I FRÅGORNA delsekedjor
nansiering. Hälsovåroch beINOM SOCIAL- OCH
den är överansträngd,
slut som lett till dessa
så även socialvården.
ekonomin
HÄLSOVÅRDSOMRÅDET. påverkar
Vårdskulden har anstort. Till välfärdshopat sig och gör det
områdenas fullmäkfortfarande. Allt oftare får man se rubtige behövs personer som är väl insatriker om de ungas psykiska problem,
ta i frågorna inom social- och hälsooch på goda grunder. Även inom det
vårdsområdet. Ställ upp som kandiområdet finns det vårdskuld, och ingdat och dela med dig av din kunskap
en hjälp att få inom rimlig tid.
som kommer alla till del!
Vårdskulden anhopar sig även inom
äldrevården, och blir större. Ett av skälen till vårdskulden är vårdarbristen.
Denna brist kan påverkas i välfärdsområdesvalet. En äldre person och
vårdarens stress är en dålig kombination inom bland annat hemvården. Då
kan inte resursorienterad vård genomföras på grund av tidsbrist. Av detta

Hälsningar
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ledare

GYMPA OCH MASSAGE ÄR JU
BRA MEN INTE TILLRÄCKLIGT

T

ack och uppmuntran behövs verkligen på arbetsplatserna. Samtidigt är det lite problematiskt.
Ibland räcker det med ett tack som kommer direkt från hjärtat. Ibland har bördan blivit så tung
att ett tack inte längre når fram. På grund av pandemin börjar situationen bland vårdarna bli sådan att en chokladkaka eller ett tackkort till jul från arbetsgivaren känns inte som belöning.

Lite här och var har vi hört att arbetsgivarna har belönat arbetstagare med allt mer rekreationsförmåner. I appen dyker det
upp exempelvis 200 euro som kan användas till träning eller biobiljett. Kulturnöjen och motion som ökar välmåendet behövs
ju alltid, men maten och elräkningen kan naturligtvis inte betalas med förmåner. Orsaken till rekreationsförmånernas popularitet är att arbetsgivaren kan dra av kostnaden i beskattningen.
Tidigare i höstas höll jag på att sätta kaffet i vrångstrupen
när jag läste om rädslan hos arbetsgivarna inom privatsektorn.
De skulle vilja belöna sina vårdare med pengar men vågar inte. Orsaken är att då skulle de vara tvungna att belöna även alla
andra på samma sätt. Hoppas att arbetsgivarna får mod till julklapp. Det behövs nämligen, och mycket, bland annat på grund
av allt större personalbrist.
I denna tidnings artikel granskas arbetsplatsernas olika belöningspraxis. I artikeln kommer det fram att en del av personalen upplever att en bra arbetsmiljö är en belöning i sig. Vi
måste särskilt påpeka att det är den inte. En tillräcklig bemanning eller arbetsskiftslista som möjliggör återhämtning är ingen
extra förmån.
En sak är säker. Julgubben kommer inte heller i år med löneförhöjningar eller bra arbetsmiljö för snälla vårdare. Men förhandlingar med arbetsgivarsidan ska påbörjas direkt i början av
nästa år. Någon lätt och kort förhandlingsväg kommer det inte att bli.

Trevlig juletid till alla, såväl i
arbete som i ledighet!
Päivi Jokimäki
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RO B E RT OT TO SS O N

Följ således SuPers kommunikationskanaler även nästa år så
få du veta vart vi är på väg! Vi skickar SuPer-nytt till din e-post
varje månad. Kontrollera om du får det. Om inte, uppdatera
din e-postadress i Oma SuPer eller
med blanketten i tidningen så du
hänger med även nästa år.

SuPer önskar

FRIDFULL JUL

åt alla medlemmar och
samarbetspartners!
De till julhälsningarna reserverade
pengarna har vi detta år donerat till
Hyvä Joulumieli -insamlingen för barnens
väl i mindre bemedlade familjer.
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VID VÄLFÄRDSOMRÅDESVALET UTDELAS
MYCKET MAKT MED VILKEN VÅRDARNAS
ARBETSFÖRHÅLLANDEN PÅVERKAS
text saija kivimäki bild mostphotos

V

Vid det första välfärdsområdesvalet, som äger rum i januari, avgörs hur
social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet organiseras inom
välfärdsområden. Det förespås att valdeltagandet blir osedvanligt lågt.

id välfärdsområdesvalet
väljs 21 representanter för
välfärdsområdets fullmäktige. De framtida fullmäktigeledamöterna bestämmer hur de centrala målen
inom social- och hälsovårdsreformen ska
genomföras, till exempel hur man inom
välfärdsområden producerar jämlika och
kvalitativa social- och hälsovårdstjänster.
– Ledamöterna har verkligen en stor
makt inom välfärdsområden. Fullmäktige beslutar om övergripande linjer, hur
pengarna inom välfärdsområden delas
och vilka väljs till ledande tjänsteinnehavare inom områden, säger utvecklingsdirektören Jussi Salo vid SuPer.
Enligt Salo syns maktutövandet
konkret i arbetsförhållandena för per-

sonalen inom social- och hälsovårdssektorn, till exempel hur många yrkeskunniga personer kan anställas inom
hemtjänsten.

ÄR DU INTRESSERAD AV VALET?
Välfärdsområdesvalet är en viktig etapp
i den länge planerade social- och hälsovårdsreformen.
Nominering av kandidater avslutas i
mitten av december men redan nu räknar man med att valet inte väcker ett lika stort intresse som kommunalvalet i
somras.
Enligt enkäten som Kommunbranschens utvecklingsstiftelse utförde i
höstas hade en klar majoritet positiv
inställning till att beslutsfattarna inom

välfärdsområden väljs i direkta val. Enligt samma enkät var det dock mindre än hälften av 18–79-åringarna som
uppgav att de var intresserade av välfärdsområdesvalen.
– Det är rent av en katastrof om valdeltagandet stannar under femtio procent. Därför vill även SuPer uppmuntra folk att gå och rösta, säger Jussi Salo.
Inom varje välfärdsområde väljs
minst 59 fullmäktigeledamöter. I Helsingfors anordnas inget val utan det är
stadsfullmäktige som fortsattvis ansvarar för huvudstadens social- och hälsovårdstjänster och räddningsväsendet.
Välfärdsområdesvalet äger rum söndagen den 23 januari. Kandidater kan
anmäla sitt intresse i valet till och med
den 14 december.

.
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Julens bästa stund
För några år sedan arbetade jag
på en demensenhet. Före jul firade vi jul med de demenssjuka patienterna och deras anhöriga. Vi hade mat, glögg och andra läckerheter, daghemsbarnens
tomtenisselekar och lottdragning.
Och även besök av julgubben! Julgubben delade ut godis
och pratade med varenda en av
de boende. Jag kommer särskilt
ihåg hur en boendes ögon och
hela uppsynen lyste upp när julgubben visade sig trots den boendes dåliga syn, demenssjuka och
mycket dåliga rörelseförmåga.
Personen drog andan darrande av
iver och var lycklig som ett barn
på julafton: ”Åh, julgubben!”
Denna stora lycka varade ännu en stund efter att julgubben
gått tills demenssjukdomen tog
över igen och händelsen glömdes bort. Men den stunden var
så härlig och rörande att jag och
några andra vårdare hade svårt
att hålla tårarna borta.
Närvårdare med tomteminnen

Sången kom med värmen

DEN JULEN
GLÖMMER JAG INTE
text supers medlemmar illustrationer robert ottosson

I vårdarnas julminnen byts tanternas kyrkobesök ut mot
konjakssup och julgubbens bekanta skor väcker undran.
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För åtta år sedan arbetade jag på
ett sjukhus en julafton. Jag var
ganska förargad när jag var på
väg till kvällsskiftet. Jag funderade på att jag hade haft möjlighet
att vara ledig men hade ändå bestämt mig att arbeta. En jul på
arbetet kändes inte så kul när jag
som ensamstående inte kunde
träffa familjen under hela julen.
Jag kommer inte ihåg varifrån vi fick idén men alla vi vårdare som arbetade på julafton
gick från dörr till dörr sjungandes julsånger och med tomteluvor på huvudet. Patienterna blev
glada och så blev även vi vårdare.
Jag kommer ihåg att det torkades en och annan tår när vi hade
gått runt i alla rum. Denna lilla
gest värmde även mitt hjärta.
Piia
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För mycket skinka
för hunden

Jul eller midsommar?

Till rik, till arm

Jag arbetade på ett effektiverat
serviceboende på en julafton. Alla boenden hade minnessjukdom. Vi hade dekorerat granen
och dekorerat även för övrigt
med fina juldekorationer och juleljus. Julsångerna ljudade på
julaftons morgon och risgrynsgröten puttrade på spisen.
Jag bad en dam komma och
äta sin julgröt, hon åt med god
aptit, reste sig från bordet, tackade för maten och önskade alla
trevlig midsommar!
Det fick mig att le. Minnet
kan vara bra men lite kort.
Annastina

Jag började arbeta på de bostadslösas skyddshärbärge år 2007.
Min första jul där berörde mig
mycket.
Vi firade jul med de bostadslösa vilka inte hade några anhöriga eller närstående. För dem
var julen en dag bland andra,
men jag blev berörd. Samarbetspartner kom med choklad och
på bordet stod en liten konstgjord gran.
Efter mitt arbetspass gick jag
till julkyrkan och där sjöng vi
julsånger. Till rik, till arm fick
till slut mina tårar flöda. Allt
konkretiserades i den stunden.
Jonna

Julgubbens skor
Jag arbetade på ett mindre daghem och vi hade bestämt att ha
julfesten med saft och pepparkakor ute i lyktornas sken. Jag hade
övertalat min man att vara julgubbe eftersom han hade jacka,
skägg och all annan julgubberekvisita redan klar. Maken tog
på sig kläderna inne i daghemmet och dök sedan upp på daghemmets gårdsplan och hälsade på barnen. Jag hade med mig
även våra barn eftersom julfesten var på kvällen med fri samvaro. Annars gick det bra men på
kvällen före läggdags konstaterade fyraåringen att det var konstigt att julgubben hade pappas
skor på sig. Ridå!
Riikka

På vårt servicehus finns det djurälskande folk. Jag tar ofta min
hund till arbetet. En jul arbetade jag på julafton. Det fanns
massor med julens läckerheter.
Och hunden, tanternas och farbrödernas ögonsten, fick förstås
skinkskivor, julstjärnor, pepparkakor och gud vet allt. Jag försökte vakta konfektmatande eftersom, om jag förstått rätt, är
choklad rena giftet för en hund,
åtminstone i stora portioner.
Hunden hade säkert sitt livs
bästa julafton på servicehuset eftersom den är en riktig gottehund, men min julnatt efter
kvällsskiftet gick till att ränna
ute med en magsjuk hund som
led av frosseri. Nu kan jag skratta åt det men inte då det hände.
Anna

Från en stämning
till en annan
En julafton satt vi på dagrummet med klienterna och lyssnade på direktsändning från gudstjänsten i kyrkan. I rummet
fanns högtalare så vi kunde höra
kyrkans direktsända gudstjänst.
Genom fönstret såg vi att julgubben var på väg, i förtid. Det
var bara att stoppa gudstjänsten
med ett knapptryck och ta emot
honom. Julgubben hade med sig
små alkoholflaskor till tanterna
och flera av dem klunkade direkt
ur flaskan och på stående fot.
Julgubben kunde sjunga Joulupukki, joulupukki -sången utantill, alla tolv, eller var det kanske
åtta verser.
Veikko
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INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR
KAN ORSAKA OSTEOPOROS
text kerttu juutilainen bild mostphotos

Osteoporos är en av de vanligast förekommande associerade sjukdomstillstånd i samband med inflammatoriska tarmsjukdomar. Bentäthetsmätning borde utföras på alla som lider av omfattande tarmsjukdomar.

D

e snabbt ökande inflammatoriska tarmsjukdomarna ökar
även risken för att insjukna i
osteoporos.
Vid tarmsjukdomar ökar
utsöndringen av inflammationsmediatorer vilket ökar benned-

brytning och orsakar så småningom
benskörhet. Hos en ung person kan inflammatorisk tarmsjukdom förhindra
även ökning av benmassa.
Det är känt att långvarig kortisonbehandling som används mot inflammatoriska tarmsjukdomar kan orsaka benskörhet. Tarmresektion, som ibland används som behandling, kan orsaka malabsorption av fett och fettlösliga vitaminer vilket även ökar risken för osteoporos.
I Finland lider 54 000 personer av
inflammatoriska tarmsjukdomar, vilka
är ulcerös kolit, obestämbar kolit och
Crohns sjukdom. Till IBD-sjukdomar
(inflammatory bowel disease) hör kronisk mag-tarmkanalinflammation och
de vanligaste symptomen är diarré, magont, trötthet, viktnedgång och tidvis
feber.

MÅNGFALDIGT ÖKADE
INFLAMMATORISKA TARMSJUKDOMAR
IBD-sjukdomar ökar snabbt i alla västländer. Under de senaste 20 åren har förekomst av inflammatoriska tarmsjukdomar ökat sextonfaldigt och de som
insjuknar är främst unga människor.
Orsaken till detta är okänd.
– Svaret skulle säkert ge ett Nobelpris. Sjukdomens uppkomstmekanismer är oklara men förändringar i miljön och mikrober ses som centrala,
konstaterar Matti Fränkkilä, professor emeritus och forskare vid Helsingfors universitet och Gastrocentrum vid
HUS.
Eftersom man inte riktigt känner till
tarmsjukdomarnas uppkomstmekanisSUPERSVENSKA 12/2021

mer kan således inga råd ges för att förebygga dem.
Vid behandling och förebyggande
av sjukdomen hos IBD-patienter som
redan har osteoporos är det viktigt att
lugna sjukdomsaktiviteten.
För behandling och förebyggande
av osteoporos rekommenderas för dem
som insjuknat i IBD samma hälsosamma levnadssätt som för alla andra.
Dessa är till exempel mångsidig motion, näring som innehåller tillräckligt
med kalcium samt rökfrihet. Dessutom
kan D-vitamintillskottet hejda inflammationscellernas framfart.

VIKTIGT ATT UPPMÄRKSAMMA
RISKGRUPPERNA
Osteoporos ligger bakom hela 40 000
benbrott årligen. Benbrotten försvagar
den insjuknades funktionsförmåga och
orsakar smärta samt kräver ofta en långvarig behandling och rehabilitering.
Ofta upptäcks osteoporos inte av
den som insjuknat eller av behandlande läkare. Många gånger upptäcks sjukdomen först i samband med det första
benbrottet. Bentäthetsmätning bland
riskgrupper ska ombesörjas inom hälsovården mer noggrant än tidigare.
Svårigheterna med att ställa diagnos
inom primärvården har samband med
otillräckliga resurser, till exempel finns
det inte tillräckligt med apparater som
mäter bentätheten. Därför kan diagnosen ofta ställas endast indirekt, utifrån
minskad kroppslängd och benbrott.
För att kunna ställa en noggrann
diagnos måste särskilt de som lider av
riskfaktorer komma till bentäthetsmät-
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Benmassan minskar
efter menopaus
I kroppen sker ständig bennedbrytning och benvävsbildning.
Efter övergångsåldern minskar
kroppens estrogennivå varför
mer ben bryts ner än vad som
utbildas. Till följd av detta minskar benmassan betydligt hos
kvinnor efter menopausen.
- Osteoporos är tydligt ett problem för kvinnor, säger Riku Kiviranta, specialist i endokrinologi.
Kiviranta påpekar att det är viktigt att fästa uppmärksamhet även
på lågenergiska benbrott såsom
handleds- och överarmsbrott.
- Om inte osteoporosen behandlas kan nya och åter nya benbrott
uppstå. Särskilt ska patienter med
benbrott och de äldre följas upp.
De med benbrott kan ha till och
med fyrfaldig risk att få ett nytt
benbrott. Även åldern är en viktig riskfaktor vid osteoporos. Mer
än 40 procent för de över 64 år
har minskad bentäthet eller osteoporos.
Målet med all behandling mot osteoporos är att hindra benbrott.
Förebyggande med hälsosam levnadssätt är viktigt att komma ihåg
även för unga personer.
- Allra bäst är att samla i benbank, motionera och äta allsidigt.
Det lönar sig att investera i benhårdheten.

ning. De allmänna riskfaktorerna är till
exempel rökning, ärftlighet, tidigare
benbrott och hos kvinnor menopaus.
– Bentäthetsmätning borde genomföras för varje IBD-patient som
har omfattande sjukdom, säger Matti
Fränkkilä.

.

källor:
osteoporosförbundets mediesammankomster den 7 och 19 oktober 2021
hälsobiblioteket, duodecim
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