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Kortteliisäntä
Aimoon
voi luottaa

Yhteisöllisyys uudistaa
tamperelaisten Käräjätörmää
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MATTI LITUKKA

Ei tarvitse liioitella jos kutsuu
Aimo Jäävuorta Käräjätörmän
keskeiseksi toimijaksi. Aipan
konttori on aina auki.

Helinästä toimintaan
Käräjätörmän taajamalla ei aina
ole ollut paras mahdollinen maine
Tampereella.
Vuokratalosäätiöllä on tietenkin
julkikirjoitettuna kauniita tavoitteita asuntojen tarjoamisesta, mutta silti Käräjätörmässä oli huoneistoja tyhjinä.
Taloudenpidon
näkökulmasta sellainen ei ollut hyvä tilanne.
Vuokratalosäätiö ei etene voitontavoittelu edellä.
Korttelia haluttiin kehittää yhdessä asukkaiden kanssa tavoitteena
myönteinen kehitys. Asumisviihtyvyys saattaa kuulostaa sanahelinältä, mutta sellaista Käräjätörmässä
on todella saatu synnytetyksi. Nyt
voidaan havaita, että käyttöasteet
ovat nousseet kelvollisiksi.
Jos asukkaat saavat kertoa mielipiteensä, tyytyväisyys on korkealla.

Uudenlainen isännöitsijä

Jouko Mäki-Tarkka on VTS:n
asukasisännöitsijä. Hän on varsin kaukana tyypillisestä kamreeri-isännöitsijästä. Eurojen sijasta
hän keskittyy asioihin, jotka muu-

tamassa vuodessa havaittiin tehokkaiksi ja jotka voidaan tiivistää sanaksi yhteisöllisyys.
Kehitystä voi kuvata sen alkuvaiheella. Kolme vuotta sitten
käynnistettiin maksuton lapsenhoitopalvelu. Jokainen perhe sai
neljän tunnin lapsenhoidon joka
toinen viikko järjestettävässä lapsiparkissa.
Toinen esimerkki, aivan tuore. Käräjätörmään avattiin kuntosali ammattilaisvälinein.
Avajaisissa kaikki tuskin
mahtuivat sisään.
Toiminta talviriehasta karaoken kautta korttirinkiin saattaa herättää
epäilyjä idean kestävyydestä. Aktiiveja on kuitenkin riittänyt.
- Väkisin yhteisöllisyyttä ei synny, MäkiTarkka todistaa. Asian
tolasta kertoo sekin, että asukkaiden oma aloitteellisuus on herännyt.
”Yhteisö on kypsynyt”,
asukasisännöitsijä sanoo.

Eläkerahastot jatkavat kasvuaan

A

leksanterinkadulla Helsingissä Suomen
Kultakellon näyteikkunassa oli kesällä nähtävissä eläkerahastokello. Suomen Senioriliike tarjosi kansalaisille ja poliittisille päättäjille
mahdollisuuden seurata reaaliajassa, miten eläkevarat karttuvat. Kelloa asennettaessa eläkevaroja oli TELA:n laskelmien mukaan noin 182
miljardia euroa.
Eduskunnassa tullaan päättämään työeläkeindeksin muuttamisesta kansalaisaloitteen pohjalta. Aloite pyrkii palauttamaan työeläkkeisiin
palkkatasoindeksin. Nykyinen taitettu indeksi on
aiheuttanut eläketasojen laskun ja eläkeläisköyhtymisen kierteen.
- Eläkerahastokellolla halusimme muistuttaa kansalaisia ja päättäjiä jättimäisestä kansallisomaisuuden kasvattamisesta, joka suurimmalta osin
on siirretty ulkomaille, koska
rahat eivät mahdu Suomeen,
Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen sanoo.
- Eläkerahastot paisuvat
yli kaksi kertaa nopeammin
kuin valtiontalous velkaantuu. Tosiasiassa Suomessa
Eläkekerahastokellon avajaisissa Kimmo Kiljunen sanoi, että parasta elvytystä
Suomelle olisi, kun eläkkeet
seuraisivat palkkojen kehitystä ja lisäisivät näin myös
eläkeläisten ostovoimaa.

on viime vuosina julkisen talouden nettovelka
laskenut roimasti. Ongelma on siinä, että eläkerahat on säilötty ulkomaille kasvamaan passiivisena korkoa. Itse asiassa eläkkeiden korotus olisi kustannustehokkainta elvytystä”, muistuttaa
Kiljunen.
Eläketurvakeskuksen laskelma kertoo, että
palkkaindeksi kaksinkertaistaa rahastot vuoteen
2050. Taitettu indeksi nelinkertaistaa ne. Vuonna
2080 yksityisen työeläkesektorin rahastoissa on
1520 miljardia euroa.
- Epäsuhta nykyisen eläkeläisköyhtymisen ja
rahastojen massiivisen kasvun välillä on poliittisesti kestämätön. Jos nykyinen poliitikkopolvi ei
kykene muuttamaan taitettua indeksiä, niin seuraava sen tekee, Kiljunen sanoo.

Uusi suunta asumiseen
Käräjätörmässä VTS:n lääke on tehonnut. Nyreksityn alueen maine
on kohentunut, nyt voidaan puhua
jo vetovoimasta. Häiriöt ovat vähentyneet, vaikka Aippa pitkästä
kokemuksesta sanookin, että ilkivallan määrä on vakio.

Käräjätörmä ei tietenkään ole
ainutlaatuinen tapaus Suomessa, mutta se kelpaa esimerkiksi, joka näyttää hyvin kuvaavan tulevaa
kaupunkitaajamien kehitystä.
MATTI LITUKKA

MERJA OJALA

-O

nhan Aipalla laminointilaite, onhan? Laminoida pitäisi pyykkituvan
uusien pesukoneiden käyttöohjeet.
Aippa on oikeastaan Jäävuoren
Aimo, pari vuosikymmentä kiinteistönhuoltajana toiminut mies.
Sellaisia kutsuttiin muinaisuudessa
talkkareiksi.
Pari vuotta Aippa on ollut töissä Tampereen Käräjätörmässä kaupungin vuokratalosäätiön tehtävissä. Hän on mahdollisimman etäällä
Pikkaraisen tapaisesta talonmiehestä. Titteli seisoo aina avoinna
olevassa ovessa: Aimo on kortteliisäntä.
Vaikka kyltissä on vastaanottoajat, kortteli-isäntä on käytännössä
aina tavattavissa. Hänellä itsellään ei
ole mitään sitä vastaan. Hänestä onkin muodostunut koko asumisyhteisön keskeisin henkilö. Aippa tekee
perinteisten kiinteistötöiden lisäksi
melkein mitä vain, huoltaa korttelipyörät, tarjoaa kopiointia, pesee ikkunoita, tarjoaa keskusteluapua.
- Taivas on rajana, Aimo kuittaa.
Hän kertoo opettaneensa asukkaalle jopa perunoitten keittämistä.

Sirpa Näsinlinna oli ensimmäisenä
kokeilemassa VTS:n uutta kuntosalia. Konetta sääteli asukasisännöitsijä Jouko Mäki-Tarkka.

Kansalaisaloite työeläkeindeksin
muuttamisesta eduskuntaan
marras-joulukuussa
Väestörekisterikeskus vahvistanut kannatusten määräksi 84 820.

V

äestörekisterikeskus on vahvistanut Suomen Senioriliike ry:n vireille paneman kansalaisaloitteen kannatusilmoitusten viralliseksi lukumääräksi
84 820. Väestörekisterikeskus hyväksyi kaikki sähköisesti annetut 64 833 kannatusta. Paperilla tulleista kannatusilmoituksista hyväksyttiin 19 987, hylättyjä oli
477. Hylkäyksen perusteina olivat seuraavat syyt: henkilö kannattanut aloitetta
sekä sähköisesti että paperilla, lomakkeesta puuttui päivämäärä tai syntymäaika,
henkilöä ei tunnistettu väestörekisteristä sekä muun maan kansalaisuus.
Kansalaisaloite viedään eduskunnan käsittelyyn marras-joulukuussa 2016.
Kansalaisaloitteessa esitetään, että Eduskunta ryhtyy lainsäädäntötoimiin nykyisen nk. taitetun indeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi.
EEVA KAINULAINEN

Suomen Senioriliikkeen pääsihteeri
Eeva Kainulainen,
Heikki Ranki ja Kimmo
Kiljunen Senioriliikkeestä jättämässä kansalaisaloitteita Väestörekisterikeskukseen.
Paperisia allekirjoituksia oli monta laatikollista, mikä kertoo, että
eläkeläiset ovat vaivoja
säästämättä keränneet
nimiä. Toisena kuvassa
Pauli Pekkanen Väestörekisterikeskuksesta.
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Vanhuspalvelulain
vesittäminen jatkuu…
Sirkka-Liisa Kivelä ihmettelee, kuinka
hallitus kuvittelee säästävänsä poistamalla
vanhuspalvelulaista geriatrian ja muun
erityisasiantuntemuksen osaamisvaatimuksen.

N

eljä vuotta voimassa ollut nk. vanhuspalvelulaki on jälleen muutoksen kourissa. Vuosi sitten laista poistettiin
iäkkään arvokkaan elämän peruste hoivaa
tarvitsevilta. Nyt poistolistalla on kuntien
velvoite ylläpitää ikäihmisten hyvinvoinnin
erityisasiantuntemusta ja vastuuhenkilön tehtävää.
Nykylain mukaan kunnan käytettävissä on
oltava ikääntyvän väestön hyvinvointia ylläpitävää monipuolista asiantuntemusta. Erityisasiantuntemusta on oltava ainakin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen
hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon,
ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta.
Vanhuspalvelulain
muutosesityksessä
ehdotetaan, että 10 §:stä poistettaisiin edellä mainittu listaus erityisasiantuntemuksista, joita kunnalla tulee olla käytettävissään.
Muutoksen odotetaan tuovan 14,9 miljoonan
euron säästöt. Enää ei siis edellytettäisi, että
kuntatasolta löytyisi henkilöitä, joilla on edellä lueteltua erityisasiantuntemusta. Tekstiin
jää jäljelle yleisluontoinen maininta ikääntyvän väestön tarvitsemia palveluja koskevasta
asiantuntemuksesta, mutta miten sitä palvelujen tarvetta arvioidaan, ilman edellä mainittua erityisosaamista.
Minkälaisen tiedon ja ymmärryksen varassa esimerkiksi hoito- ja palvelusuunnitelmia tehdään ja toteutetaan ilman erityisasiantuntemusta. Hoito tai hoiva ei muutu
laadukkaaksi vain vakuuttelemalla, että tuotetaan laadukkaita palveluja. Palveluja koskevien päätösten tulee perustua tietoon.
Käytettävissä oleva erityisasiantuntemus
ei tarkoita, että jokaisella kunnalla on kaikki
erityisasiantuntijat.
Professori, emerita Sirkka-Liisa Kivelä,
joka on koko elämänsä taistellut vanhusten
hyvinvoinnin ja hyvän hoidon ja hoivan puolesta on järkyttynyt. Kivelä oli vanhuspalvelulakia valmistelleen ohjausryhmän jäsen.
- Erityisasiantuntemusta koskeva pykälän
osa ei tarkoita sitä, että kuntien on palkattava
tuon erikoisalan henkilö muiden työntekijöiden lisäksi. Se tarkoittaa, että jonkun kunnan
palveluksessa olevan ko. alan henkilön tulee
hallita gerontologinen/geriatrinen osaaminen
omalta alaltaan. Tämän velvollisuuden poistamisella laista ei saada aikaan mitään säästöjä. Päinvastoin - tuhotaan nykyistä osaamista,
koska ei arvosteta työntekijöiden jatkokoulutuksena hankkimaa osaamista. Lisäksi mitätöidään koko geriatrinen ja gerontologinen
koulutus ja osaaminen, jota on kehitetty viimeiset 30 vuotta ja jonka kehittäminen on ollut työn ja tuskan takana, sanoo Kivelä.
- Tavoitteenahan oli, että vanhuspalveluiden lääkäriksi valitaan ainakin yksi geriatrian
erikoislääkäri. Ei tämä tuota lisää lääkärinvirkoja. Kyseessä on kuntien tavanomaisten virkojen pätevyyskysymys - ei uusien virkojen
perustaminen. Sama pätee muuhunkin erityisosaamiseen. Ei ole kysymys uusien hoitotyöntekijöiden viroista, vaan jo olemassa olevien pätevyyksistä.
- Annan esimerkin, Sirkka-Liisa Kivelä jatkaa, Kunnan ravitsemusasiantuntijoista joku
voi perehtyä vanhusten ravitsemukseen. Vanhuspalvelulakia valmistelleen ohjausryhmän

taustamuistiossa todetaan myös, että erityisosaamista voi järjestää usean kunnan yhteistyönä tai ostopalveluna.
- Säästölaskelmat perustuvat virheellisiin ajatuksiin. Päinvastoin -kun geriatrinen
ja gerontologinen osaaminen mitätöidään,
vanhusten toimintakyvyn edistäminen, kuntoutus, hyvä hoito ym. onnistuvat huonosti,
liikuntakyvyttömien vanhusten määrä kasvaa
ja petiin hoitaminen lisääntyy - sehän se viekin rahaa, sanoo Kivelä.

Hyvien esimerkkien ja käytäntöjen
levittäminen ei ole ratkaisu
Nykyisin yleinen hyvien käytäntöjen käyttöönottokaan ei vapauta riittävän tietopohjan välttämättömyydestä. Kunnasta täytyy
löytyä joku, jolla on tietoa ikääntyvien ihmisten terveyden, sairauksien, hoidon ja kuntoutuksen erityispiirteistä.
Ikääntyneitä ihmisiä ei voi hoitaa keskenään samalla tavalla eikä samalla tavalla kuin
Sirkka-Liisa Kivelä on toiminut ja toimii edelleen hyvän vanhustenhoidon puolesta.
nuorempia. Heidän tilanteensa on monimutkaisempi. Yksilölliset erot terveydessä ja toimintakyvyssä ovat suuremmat ja monisairauden asettamat vaatimukset koskevat lähes onnensa nojaan. Tähänkin asti vastuutyöntejokaista. Tämä asettaa vaatimuksia erityis- kijöitä on voitu käyttää vain tarvittaessa, ei
osaamiselle. Paraneminen ja kuntoutuminen automaattisesti kaikille vanhuksille. Vastuuottavat aikaa, mutta motivaatiota huolehtia työntekijä on tarkoitettu yksinäisille huonoterveydestään löytyy, kun saa pätevät ohjeet kuntoisille vanhuksille, jotka eivät enää pysty
HALLITUSOHJELMAN MUKAAN
ja riittävästi tukea.
pitämään puoliaan, että saavat heille kuuluMuiden kehittämät hyvät käytännöt saat- vat ja luvatut palvelut.
kuntien kustannuksia vähennetään
tavat muuntua pian huonoiksi käytännöiksi
Säännöksen poistamista vanhuspalvelukarsimalla lakisääteisiä tehtäviä sekä
säästöpaineissa ponnistelevien työntekijöi- laista perustellaan sillä, että tehtävä voitainiiden toteuttamista ohjaavia velden käsissä. Näin voi käydä, jos edes kunnan siin siirtää sosiaalihuoltolain 42 §:n edellytvoitteita. Valtiovarainministeriö on
tasolla ei löydy asiantuntijaa, joka osaa sanoa, tämälle omatyöntekijälle edellyttäen, että
asettanut valmisteluryhmän kuntien
miten kyseisiä käytäntöjä
kelpoisuusvaatimuksia
tehtävien ja velvoitteiden vähentävoi turvallisesti muunnella
tarkistetaan. Tavoitteena
misen toimenpideohjelman valmisVoidaan ajautua
vaarantamatta ikääntyvien
oleva säästö syntynee siitelua varten. Toimenpideohjelmaan
tilanteeseen, jossa
terveyttä tai hyvinvointia.
tä, että sosiaalihuoltolaki
on kirjattu yhdeksi toimenpiteeksi
Emeritaprofessori Sirkedellyttää vanhuspalveeräiden laissa ikääntyneen väestön
kukaan ei välttämätka-Liisa Kivelä on erityilulakia vähemmän seutoimintakyvyn tukemisesta sekä iäktä seuraa, saako vanhus rantaa ja yhteydenpitoa
sen huolestunut vanhuskäiden sosiaali- ja terveyspalveluista
hänelle luvattuja
ten lääkehoitoa koskevan
eri tahoihin ja on muu(ns, vanhuspalvelulaki, 980/2012)
asiantuntemuksen tarpeen
toinkin neuvontavelvolsäädettyjen osatehtävien kumoamipalveluja eikä puutu
poistamisesta. Vanhusten
lisuuden osalta kevyemnen ja keventäminen
tilanteeseen, vaikka
lääkehoito vaatii erityisasipi eli vanhukset saavat
Keskeisimmät muutokset vanhuskuinka olennaisia
antuntemusta. Epäasianvähemmän tukea. Ne,
palvelulain osalta ovat lain 10 §:ssä
mukaiset lääkehoidot eivät
joilla on omaisia, voivat
asiantuntemusta säätävän velvoitepäkohtia ilmenisi.
aiheuta pelkästään lääkesaada heiltä apua.
teen keventäminen sekä vastuutyönkustannuksia suorina kusEdunvalvojista ei aitekijää säätävän 17 §:n kumoaminen.
tannuksina. Ne johtavat vanhusten muistin nakaan nykyisellään ole apua. Osalla heistä on
heikkenemiseen, sekavuustiloihin, kaatumi- jo tähänkin mennessä liikaa hoidettavia asioisiin ja murtumiin ja aiheuttavat siten mitta- ta. On vaarana, että voidaan ajautua tilantee- luissa samalla tavalla kuin vanhuspalvelulaki.
vat kustannukset.
seen, jossa kukaan ei välttämättä seuraa, saako Ei tällä muutoksella mitään säästöjä saada,
vanhus hänelle luvattuja palveluja eikä puutu tämäkin todennäköisesti lisää kustannuksia,
Vastuutyöntekijöistä aiotaan luopua
tilanteeseen, vaikka kuinka olennaisia epä- sanoo Kivelä.
Nykyinen vanhuspalvelulaki edellyttää, et- kohtia ilmenisi.
Omatyöntekijän muodollisen pätevyyden
tä kunnan on nimettävä iäkkäälle henkilölmäärittelyn lisäksi tulisi tarkentaa sitä, kuinle vastuutyöntekijä, jos hän tarvitsee apua Sirkka-Liisa Kivelä:
ka usein omahoitajan tulee varmistua, että
palvelujen toteuttamiseen ja yhteensovit- kyse ei ole uudesta virasta
hoitosuunnitelmaa noudatetaan ja, mihin ja
tamiseen liittyvissä asioissa eli seuraamaan Sirkka-Liisa Kivelä ihmettelee myös tätä miten hänen tulee tarvittaessa olla yhteydestoteutuuko hänelle luvattu palvelusuunnitel- muutosehdotusta ja sen säästövaikutuslas- sä tilanteen korjaamiseksi.
ma ja ottamaan yhteyttä asiamukaisiin tahoi- kelmia.
hin, jos puutteita ilmenee. Vastuutyöntekijän
- Ei ole kysymys mistään uudesta virasta Erikoisosaaminen maakuntia
tehtävänä on myös neuvoa ja auttaa iäkästä vaan siitä, että yksi vanhuksen hoitoon osal- koskevaan valmisteluun
henkilöä palvelujen ja etuuksien saantiin liit- listuvista hoito-/tai sosiaalityöntekijöistä ni- Tulevassa sote-uudistuksessa ikääntyvien
tyvissä asioissa.
metään vastuuhenkilöksi. Omahoitajajärjes- hyvinvointia ylläpitävä monipuolinen eriNyt on tarkoitus luopua vastuutyönteki- telmästä palvelutaloissa, sairaaloissa on saatu koisosaaminen tulee sisältyä sekä kuntia että
jöistä kokonaan ja saada siten 12,5 miljoonan hyviä kokemuksia. Miksi tuhota ko. järjestel- maakuntia koskevaan lainsäädäntöön.. Erieuron säästöt. Herää kysymys, miten se on mä? En usko, että sosiaalilainsäädännön puo- koisosaaminen on otettava maakuntia koskemahdollista, ellei näitä vanhuksia jätetä oman lella oleva pykälä tulee luetuksi vanhuspalve- vaan valmisteluun.

Muutosesitykset osa
hallitusohjelmaa
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PÄÄKIRJOITUS

Provosoitumista, keskustelua
eläkejärjestelmästä
missä ovat järkiperustelut?
Kansalaisaloite työeläkeindeksin palauttamisesta palkkatasoindeksiksi on nostattanut kovan keskustelun.
Miten tähän asiaan pitäisi suhtautua minunkaltaiseni
pitkän linjan eläketeknokraatin?

O
ELÄKEKAKUN JAKO

Y

ksi menneen kesän oudoimpia tapauksia
oli sitoutumattomien opiskelija- ja nuorisojärjestöjen tempaus Porin SuomiAreenan
MTV-lavalla. Järjestöt jakoivat 178 kakkupalaa, joista
jokainen edusti miljardia euroa työeläkeyhtiöiden sijoitusvaroista.
Tempauksellaan järjestöt halusivat torjua syksyllä
eduskuntaan tulevan Senioriliikkeen aktiivien käynnistämän eläkeindeksialoitteen palkkaindeksin palauttamisesta. Nuorisojohtajien mukaan aloite söisi eläkevarat ja olisi myrkkyä tuleville sukupolville.
Järjestöt paheksuvat, että nykyeläkeläiset ovat maksaneet pienempää eläkemaksua kuin tulevat. Järjestöt väittävät, että pääosa eläkevaroista on syntynyt vasta 1990-luvun puolenvälin jälkeen ja on siten nykyisin
työssä olevien sukupolvien maksamia.
On outoa, että opiskelija- ja nuorisojärjestöt ovat innolla jakamassa kakkua, jonka leipomiseen he itse eivät
ole osallistuneet.
Vielä oudompaa on, että järjestöt eivät halua antaa
kakkua leiponeelle nykyeläkeläiselle tämän ansaitsemaa osuutta, vaan ahnehtivat sen itselleen.
Järjestöjohtajien mielestä on oikein, että eläkkeensaajat pidetään ainoana tulonsaajaryhmänä Suomessa,
joka köyhtyy lakisääteisesti.
Miksi tämän päivän opiskelija- ja nuorisojärjestöt
ovat innokkaasti puolustamassa Suomen suurinta
omistajavaltaa ja pääomakeskittymää, sen sijaan että
ajaisivat vakavasti nuorten asiaa ja olisivat ylipäätään
eettisesti valveutuneita.
On outoa, että järjestöjen mukaan on järkevämpää
köyhdyttää vaareja ja mummeja sekä kuivattaa Suomen kansantalous ulkomaille taltioituihin rahastoihin
kuin estää eläketasojen lasku ja työllistää nuoret.
Sääli, että järjestöt luottavat enemmän puolenvuosisadan päähän ulottuviin ennusteisiin ja oletuksiin kuin menneen kehityksen tarjoamaan tietoon. Viimeiset seitsemän vuotta eläkerahastot ovat kasvaneet
22 000 euroa minuutissa aikana, jolloin suuret ikäluokat ovat siirtyneet eläkkeelle. Kuinka järjettömiksi rahastot aiotaan kasvattaa?
Miten on mahdollista, että järjestöjohtajat eivät
kunnioita nykyeläkeläisten työtä, jolla hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu. Palkat ovat aikoinaan olleet
pienemmät, niin myös työeläkemaksut. Nuoret sukupolvet saavat sen sijaan nauttia huomattavasti nykyistä suuremmista eläkkeistä, kunhan ovat ensin oman
osuutensa yhteiseen eläkekakkuun leiponeet.
Kimmo Kiljunen
Suomen Senioriliikkeen puheenjohtaja

len työskennellyt 35 vuotta työeläkejärjestelmässä sekä yksityisen että julkisen sektorin eläkelaitoksissa pääasiassa
eläkkeiden rahoitukseen liittyvissä kysymyksissä. Olen suorittanut vakuutusmatemaatikon
(SHV) tutkinnon ja tehnyt yhteiskuntatieteissä väitöskirjan ansioeläkejärjestelmästä sosiaalipolitiikan
ja kansantalouden näkökulmasta. Uskon siis ymmärtäväni asiasta aika paljon. Tässä on yksi näkökulma asiaan paatuneelta eläkebyrokraatilta.
Kovin helposti unohtuu, että työeläkejärjestelmä
perustuu kolmikantaiseen sopimiseen. Se kolmas
osapuoli on valtio, joka on mahdollistanut järjestelmän. Valtio on antanut järjestelmälle oikeuden periä
maksuja työnantajilta ja työntekijöiltä ja auttaa varojen keräystä maksujen verovähennysoikeudella. Nyt
eläkejärjestelmä kerää vuodessa maksuja yli 20 miljardia, mikä on lähes puolet siitä, mitä valtio saa kerättyä budjettinsa katteeksi.
Sen vastapainoksi järjestelmä on luvannut erilaisia asioita. Niistä eivät työantajat ja työntekijät voi
vapautua kaksistaan sopimalla, on kolmaskin osapuoli eli valtio. Nyt esillä on vakava ongelma. Rikkomalla sopimuksensa työeläkejärjestelmä tuhoaa
omaa uskottavuuttaan.
Yksi lupauksista oli, että järjestelmä huolehtii
työssä käyvän väestön toimentulosta eläkkeelle siirtymisen jälkeen niin, että elintaso säilyy suunnilleen
samanlaisena kuin työssäolon aikana. Se oli valtiolle
erittäin tärkeä asia. Se vapautti valtion huolehtimasta tuon väestönosan toimentulosta ja valtio saattoi
keskittyä muunlaisiin ongelmiin, esimerkiksi köyhimpien eläkeläisten asemaan.
Nyt on käynyt selväksi, että työeläkejärjestelmä
ei huolehdi siitä, mitä lupasi. Se ilmenee eläkeläisten kurjistuvana asemana sekä siinä, että valtio joutuu sittenkin käyttämään rahaansa vanhusväestöstä
huolehtimiseen asumistukien ym. muodossa.
No onko tuolle sopimusrikkomiselle olemassa
jokin hyväksyttävä peruste? Vaikea nähdä. Eläkejärjestelmään otettiin rahastointi ja noiden varojen
työeläkejärjestelmä lupasi olevan suomalaisen elinkeinoelämän käytettävissä investointien rahoittamisessa. Nyt järjestelmän rahastoista 70% on sijoitettu
ulkomaille ja järjestelmää ei tunnu edes kiinnostavan
suomalaisen elinkeinoelämän rahoittaminen. Yksityisen sektorin työntekijöistä 60% työskentelee pkyrityksissä. Sen jälkeen kun takaisinlainaus ajettiin
alas 1990-luvun lopulla, järjestelmä ei ole laittanut
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tikkua ristiin kehittääkseen uusia pk-yrityksiä palvelevia rahoitusvälineitä. Aikaa on ollut ja resursseista
ei totisesti ole ollut pulaa.
Suomen pääomahuolto ei vaadi eläkerahastojen
kasvattamista. Tosiasiassa järjestelmä kerää maksuista ja eri sijoitustuotoista vuodessa 10 miljardia
ylijäämää, jonka se sitten sijoittaa ulkomaille. Näin
se jäähdyttää Suomen ”ylikuumentunutta” taloutta.
Entä sitten rahastojen käyttö ja määrät? Alkuperäinen idea oli yksinkertainen. Kun suuret ikäluokat
olivat työelämässä ja huoltosuhde poikkeuksellisen
hyvä, kerättiin rahastoja. Kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle, huoltosuhde huononee ja rahastoja
käytetään. Tuota ei kirjattu lakiin vaan jätettiin tulevien päättäjien harkintaan, miten se käytännössä toteutetaan. Nyt asia yritetään unohtaa.
Nyt suuret ikäluokat ovat eläkkeellä ja rahastoja
on yli 180 miljardia, paljon enemmän kuin koskaan
kuviteltiin. Kuriositeettina voi mainita, että pienen
naapurimme Venäjän eläkerahastot olivat puolet
Suomen rahastojen nykyisestä määrästä silloinkin,
kun maa kylpi öljymiljardeissa.
Eläketurvakeskus ennustaa, että nykymenolla rahastot kasvavat nykyrahassa 500-600-700-800 miljardiin. Ennustevirheen mittayksikkö on 100 miljardia. Paljonko on 100 miljardia nykyrahassa? Suomen
valtion koko kauhistelua herättävä velka on nyt suuruusluokkaa 100 miljardia. Siis samansuuruinen
kuin ETK:n ennustevirheen mittayksikkö.
Eihän tämä enää ole mikään eläkejärjestelmä. Rahastot yleensä kuuluvat eläkejärjestelmään, mutta
silloin niillä pitää olla rooli eläketurvan rahoittamisessa. Nyt sellaisesta ei voi enää olla kysymys. Tämä
muistuttaa ennemmin tilannetta, jossa eläkejärjestelmää käytetään verukkeena kerätä valtavia rahastoja, koska on hienoa kun on paljon rahaa ja valtaa.
Nyt tuo kyisen pellon saneeraus kaatuu poliitikkojen niskaan ja tuskin koskaan on niin moni ärtynyt
silmäpari seurannut heidän toimiaan kuin tässä tilanteessa. Vanhalle eläkebyrokraatille tilanne on aika yksiselitteinen. Järjestelmä ei noudata sopimuksiaan, se on kuin käenpoikanen, joka imee ravinnon
ympäristöstään ja työntää muita pois pesästä. Jos
järjestelmä nyt ei vaivaudu huolehtimaan eläkekysymyksestä, kuinka joku kuvittelee, että se huolehtisi siitä tulevaisuudessa kun eläkerahastot ovat paisuneet nykyistäkin suuremmiksi ja mahtavammiksi?
OLLI PUSA
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Eläkeläisten valta kauhistuttaa

O

tsikoi Helsingin Sanomat 19.7.2016 kirjoituksensa. Yli 60-vuotiaiden äänioikeutta näytetään haluavan rajoittaa, koska » uudistuksia on lähes mahdoton tehdä ilman heidän tukeaan ».
Ensimmäistä kertaa historiassa Euroopassa on hyvin koulutettu ja valveutunut eläkeläisäänestäjäkunta. Minkähän järkevän uudistuksen esteenä se saattaisi olla ?
Nykyiset eläkeläiset ovat suurelta osin rakentanut nykyisen vaurauden, hyvinvointivaltion ja koulutusjärjestelmän. Tästä ovat päässeet osalliseksi heidän lapsensa ja lapsenlapsensa, mutta nyt jotkut
tahot Sveitsissä ja Saksassa ovat nostaneet esille äänioikeuden muutokset rajoittamaan isovanhempien vaikutusvaltaa. Suomessakin on otettu esille äänioikeuden alentamista 16 ikävuoteen.
Saksalaista eläkepolitiikkaa pidetään varoittavana esimerkkinä, koska siellä on eläkkeisiin tehty
merkittäviä korotuksia. Tästä on siis kysymys : eläkeläisten etujen leikkauksesta. Suomessahan se on
onnistunut ilman äänioikeuden rajoituksia vuosikymmeniä eläkeindeksin heikennyksin ja vanhusten
kaltoinkohtelun jatkumisena laitoksissa ja tulevaisuudessa jopa kodin yksinäisyydessä, kun hallitus
toteuttaa uudistuksensa tehostetun palveluasumisen purkamisesta.
Maassa on se väestö, mikä kulloinkin on ja sillä tulee olla yleinen ja yhtäläinen äänioikeus. Jos
ollaan huolestuneita demokratiasta, pitää ensisijassa rajoittaa taloudellisen eliitin verkosto- ja lobbausvaltaa ja toiseksi osallistaa se yli 1/3 äänestäjistä, jotka eivät käytä oikeuttaan. Äänioikeutta
käyttävien aktiivisuus ei ole ongelma vaan oikeuden käyttämättömyys.
VEIKKO RÄNTILÄ

Tampere
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Korjaako kilpailukykysopimus
maan taloutta?
Varmaa piristystä saataisiin eläkeläisten ostovoimaa lisäämällä!

M

aan hallitus on pitänyt keskeisenä tavoitteena kilpailukykysopimuksen laatimista
ja sen toteuttamista käytännössä. Tuon kikysopimuksen eräs keskeinen tavoite on palkan
korotuksista pidättäytyminen ja useilla aloilla
luopuminen jo saavutetuista eduista. Tämä on
ollut uusi ja vaikeasti hyväksyttävä asia eri ammattijärjestöille, mutta eläkeläisille jo vuosia
jatkunut tosiasia.
Kun eläkeläisten kanssa ei ole mitään neuvotteluvelvoitetta, on katsottu, että yleisen
edun nimissä voidaan laatia muutoksia/heikennyksiä eläkemaksujen tasoon ja ohjata kertyneitä varoja muuhun tarkoitukseen, kuten
mm. valtion lainojen vakuudeksi.
Jos on ajatellut eläkepäivien varalle noin 60
prosentin tason ansiotuloistaan, on nykyisen,
vuoden 1996 alusta säädetyn taitetun eläkeindeksin mukaan tuo tulotaso vain ensimmäisenä eläkevuotena. Tämän jälkeen putoaa
eläkkeen ostovoima noin prosentin vuodessa
verrattuna vastaavan tulotason palkkaan ja
palkansaajaan.
Mitä kauemmin ihminen on eläkkeellä, sitä
heikommaksi käy eläkkeen ostovoima, vaikka
monilla terveyspalvelujen käyttötarve ja muiden palveluiden ostotarve lisääntyy normaalien elinkustannusten rinnalla. Jos ei ole hankkinut tuloja tuottavaa omaisuutta ja saa muita
tuloja, on edessä vääjäämättä vyön kiristäminen ja menojen karsiminen.
Eläkeläisten lisääntyessä ovat kunnat ja valtio puolestaan katsoneet, että eläketulo on va-

kaa ja varma verotuskohde, jonka seurauksena
eläkeläiset maksavat keskimäärin 5 prosenttia
korkeampaa veroa kuin vastaavan tulotason
palkansaajat. Tämän lisäksi on onnistujille ja paremmin menestyneille yli 45 000 euron vuotuisesta eläkkeestä määrätty pysyvä 6 prosentin
raippavero.
Monet eläkkeelle siirtyneet julkista tunnustusta saaneet talousosaajat ovatkin katsoneet,
että maan talouden heikko tilanne johtuu ainakin osaltaan eläkeläisten ostovoiman leikkaamisesta taitetulla indeksillä lisättynä korkealla
verotuksella.
Hallituksen nyt esittämä veroalennus on tulossa kaikille, mutta eläkeläisten palkansaajia
kireämpi verokohtelu jatkuu edelleen.
Suomen Senioriliike ry:n toimesta laadittu
kansalaisaloite 1 591 alkuperäisen palkkaindeksin palauttamiseksi onkin saanut yli 84 000
(84 820) kansalaisen kannatuksen, jossa on
mukana myös vielä työelämässä toimivia nuoria.
Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen ohella on kansanedustajilla nyt
tilaisuus muuttaa massiivisten eläkerahastojen
(yli kolme kertaa valtion budjetti) käyttöä palvelemaan nykyistä paremmin eläkeläisten toimeentuloa ja maan sisäistä talouselämää, jos
haluavat?
PEKKA AUVINEN,

SSL:n jäsen, Mikkelin seudun eläkeläisjärjestöjen
yhteistyöryhmän pj.
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SUOMEEN RAKENNUSOSUUSKUNTA

E

läkevakuutusyhtiöihin kerätyistä rahoista 74 % on sijoitettu ulkomaille
(Kimmo Kiljunen: Eläkekatekismus). Ne eivät hyödytä Suomea muutoin
kuin kasvattamalla ”laiskoja” eläkerahastoja. Valtiovalta voisi määrätä työeläkeyhtiöt käyttämään enemmän rahaa kotimaassa mm työllisyyden lisäämiseen.
Suomessa on paikoin asuntopulaa ja se nostaa asuntojen ja vuokrien
hintoja. Yksi tapa vähentää asuntopulaa olisi rakentamiseen ja rakennusten
korjaamiseen erikoistuva osuuskunta. Sen nimi voisi olla esim. Suomen rakennusosuuskunta ja jäseninä teknillisiä yliopistoja, ammattikorkeakouluja,
ammattiopistoja ja VTT. Eläkevakuutusyhtiöt voitaisiin velvoittaa lainaamaan
alkupääomat jäsenille.
Osuuskunnan ei tarvitse tuottaa voittoa mutta jos se menestyy hyvin,
valtio ja kunnat saisivat sen työntekijöiltä verotuloja ja eläkevakuutusyhtiöt
työeläkevakuutusmaksuja. Osuuskunta voisi hyödyntää jäsentensä alan korkeatasoista osaamista.
KALEVI A NIEMINEN

Hervanta

Eläkeläisten verotus

Y

le on laskenut, miten hallituksen budjettiesitys vaikuttaa eläkeläisiin (yle.fi/uutiset/mun budjetti). Tulovero kevenee noin 0,6
prosenttiyksikköä myös eläkeläisten osalta. Tarkka vaikutus on
vielä epäselvä, mutta jos se kohdistuu tasaisesti niin 1 600 euron keskieläkkeellä, verotus kevenisi noin 100 euroa vuodessa. Toisaalta eläkeläisten verotus kiristyy, koska eläketulovähennys on sidottu kansaneläkkeeseen. Kansaneläkkeet taas pienenevät, joten myös eläketulovähennys pienenee. Lopputulos on kuitenkin se, että keskieläkettä saavan
verotus kevenee kaikkiaan noin 40 euroa vuodessa.

Kelan maksamat eläkkeet pienenevät
Kelan maksamat eläkkeet pienenevät. Lähes kaikkia Kelan etuuksia
leikataan 0,85 prosenttia. Sadan euron etuuteen tämä tarkoittaa 85
sentin leikkausta. Tänä vuonna yksin-asuvan kansaneläke voi olla maksimissaan 634,30 euroa kuukaudessa. Ensi vuonna maksimieläke laskee
628,85 euroon. Takuueläkkeen määrä tipahtaa 766,85 eurosta
760,26 euroon Sosiaali- ja terveysministeriön laskemien mukaan.

”POIKANI, JONAIN PÄIVÄNÄ
TÄMÄ KAIKKI ON SINUN.”

Osuuskaupan tavoite ei ole tuottaa voittoa. Tehtävämme on tuottaa etuja
omistajillemme. Omistajiamme ovat kaikki S-Etukortin haltijat – asiakkaamme.

Omistajan käyntikortti
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VALVIRAN TUTKIMUS:

Henkilökunnan puute sekä ohjauksen pettäminen
lisäävät riskiä vanhusten kaltoinkohteluun

Senioriliikkeen
lausunto sosiaali- ja
terveysministeriölle:
Henkilöstömitoitusta
ei saa laskea!

I

käihmisiin kohdistuva kaltoinkohtelu
nousi otsikoihin alkukesästä. Valviran
tietoon oli tullut useita signaaleja vanhusten kaltoinkohtelun lisääntymisestä ja siitä että kaltoinkohtelua ei tunnisteta.
Valvira selvitti asiaa tekemällä kyselyn vanhuspalveluyksiköiden työntekijöille.
Samoihin aikoihin käytiin keskustelua
hallitusohjelman talouden sopeutustoimiin
sisältyvästä ehdotuksesta, jonka tavoitteena
on tarkistaa vanhuspalvelujen laatusuosituksen mukaisia henkilöstömitoituksia tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa.
Nykyisen suosituksen mukaista 0.50/hoitotyöntekijää/asukas esitettiin muutettavaksi
0.40-0.50/hoitotyöntekijää/asukas. Muutoksilla tavoiteltiin 70 milj. € säästöjä vuoteen
2020 mennessä.
Suomen Senioriliike ry on sitä mieltä, että
hoitotyöntekijöiden mitoitussuositusta ei voida laskea. Mitoitussuosituksen vähimmäismäärä tulee säilyttää 0.50:ssä. Senioriliike
antoi tästä lausunnon Sosiaali- ja terveysministeriölle (www.senioriliike.fi ->hyvinvointi
ja hoiva ->lausunnot ja kannanotot).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen
(THL) selvityksen mukaan toteutuneet henkilöstömitoitukset olivat vuonna 2014 suurimmaksi osaksi laatusuositusten edellyttämällä tasolla. Mitoituksen alitukset olivat
vähentyneet vuodesta 2013, mutta niitä oli
edelleen noin 7 %.. Palvelujen tarve vaihtelee tehostetun palveluasumisen yksiköstä toiseen ja vanhainkodista toiseen. Käytännössä
hyvin hoidetuissa vanhuspalvelujen yksiköissä toimitaan asiakkaiden tarpeista lähtien,
joustaen tilanteen mukaan.
Henkilöstömitoituksen tulisikin käytännössä olla enemmän tarveperusteinen ja
seurannassa pitäisi siirtyä yhä enemmän arvioimaan vaikuttavuutta eli sitä mitä asiakas
saa. Tekninen laskelma henkilöstömitoituksen alentamisesta ei arvioi vähennyksen vaikutuksia hoidon laatuun ja riittävyyteen.

Mistä hyvä hoiva syntyy?
Hyvän hoidon perusta luodaan riittävillä voimavaroilla, ammattitaitoisella johtamisella
ja käytännöillä sekä hyvillä toiminnan mahdollisuuksilla. Sisältö syntyy oikealla asenteella, tunteisiin ja kokemuksiin vaikuttavilla tekijöillä.
Hyvän hoidon edellytyksiä ovat jokapäiväisten perustarpeiden asianmukainen hoitaminen, virikkeiden monipuolisuus ja turvallisuus sekä asukkaiden yksityisyyden
turvaaminen. Asumispalveluiden ja laitoshoidon toimintaedellytysten on oltava kunnossa.
Kaltoinkohtelua on usein vaikea tunnistaa. Kaltoinkohtelulla tarkoitetaan luottamuksellisessa suhteessa tapahtuvaa tekoa tai
tekemättä jättämistä, joka vaarantaa ikääntyneen hyvinvoinnin, turvallisuuden tai terveyden. Yleensä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan
yli 65-vuotiaisiin kohdistuvaa fyysistä ja/tai
psyykkistä väkivaltaa, seksuaalista hyväksikäyttöä, taloudellista hyväksikäyttöä, hoidon
ja avun laiminlyöntiä tai muun laista oikeuksien rajoittamista ja loukkaamista ja ikäihmisen ihmisarvoa alentavaa kohtelua (Suvanto
ry:n määritelmä).
Valviran selvityksessä peräti 93 % kyselyyn vastanneista työntekijöistä oli havainnut
jonkinlaista kaltoinkohtelua. Valvira toteaa
raportissaan, että pääosa vanhustenhuollosta toimii hyvin ja kaltoinkohtelutapauksista suurin osa on skaalan lievemmästä päästä.
Kuitenkin jokainen kaltoinkohtelutapaus on
liikaa. Valvira on lisännyt valvontaansa tässä suhteessa.

Henkilökunnan vähyys sekä ohjauksen
puute työssä ovat vakavia riskitekijöitä
Valviran kyselyyn vastanneista 39 % oli sitä
mieltä, että heidän yksikössään ei ollut henkilökuntaa riittävästi. Vastaajista 33 % kertoi,
että henkilökunnalla ei ollut aikaa asukkaille heidän yksilöllisten tarpeittensa mukaan
ja joka neljäs kertoi, että asukkailla ei ollut

vaikutusmahdollisuuksia yksikön asioihin.
Kyselyyn vastanneista vain 44 %:n mukaan
yksikössä oli ohjeet tai toimintamalli tilanteisiin, joissa kaltoinkohtelua havaitaan ja
40 % ei tiennyt, onko ohjeita vai ei. Myöskään sitä, onko kaltoinkohtelun ehkäisyä käsitelty omavalvontasuunnitelmassa, ei tiennyt 45 % vastaajista. Joka neljäs vastaaja oli
täysin tai osittain eri mieltä siitä että henkilökunnan työtä arvostetaan. Vastaukset antavat ymmärtää että varsin monen työntekijän
mielestä kaikki hyvän hoidon edellytykset
eivät olleet kunnossa ja johtaminen oli näiltä osin heikkoa.
Eri mittareiden mukaan kaltoinkohtelua
esiintyi enemmän silloin, kun vakituista henkilökuntaa ei ollut työntekijöiden mielestä
riittävästi. Mittareita olivat muun muassa ulkoilun laiminlyönti, liikkumisen estäminen,
karkea ja epäasiallinen kielenkäyttö ja määräily, vanhuksen jättäminen yksin, asukkaan
tahtoa ja toiveita ei huomioitu, pitäminen liian kauan märissä vaipoissa ja pyydettäessä ilman apua jättäminen. Esimerkiksi silloin kun
henkilökunnan määrä koettiin riittämättömäksi, 30 % vastaajista oli sitä mieltä että ulkoilua laiminlyötiin. Silloin kun henkilökunnan määrä oli riittävä, vain 10 % vastaajista
kertoi ulkoilun laiminlyönnistä.
Jos työntekijät kokevat, että heillä ei ole
riittävästi aikaa asukkaille, he tuntevat kaltoinkohtelevansa asukkaita tahtomattaan. He
voivat hoputtaa, määräillä, käyttää epäystävällisiä äänensävyjä tai jättää huomioimatta
asukkaiden mielipiteet.
Jos työntekijällä on tunne, että hänen työtään ei arvosteta, hänen työmotivaationsa laskee. Se näkyy asennoitumisessa vanhuksiin.
Työntekijöiden välillä on toki asenteista ja
persoonallisuudesta johtuvia eroja, mutta
uupumus ja toivottomuus työssä lisäävät kaltoinkohtelun riskiä.
Valviran selvityksen mukaan kaltoinkohtelua havaittiin kaikilla mittareilla arvioituna
enemmän silloin kun ohjeistusta tai toimin-

tamalleja kaltoinkohtelutilanteisiin ei ollut
tai työntekijät eivät olleet tietoisia niistä. Kaltoinkohtelua havaittiin myös hieman enemmän suurissa kuin pienissä yksiköissä.
Tekijäksi kaltoinkohtelussa oli useimmiten mainittu toinen työntekijä (4675 mainintaa 11257 maininnasta). Toinen asukas mainittiin tekijäksi 3500 kertaa, omainen 1378
kertaa ja vastaaja itse 1074 kertaa. Joissakin
tapauksessa viitattiin lääkäriin tai johtoon
jolloin ehkä viitattiin yksikön resursseihin ja
toimintakäytäntöihin.
Asumispalvelujen piirissä tai laitoksissa
asuvien vanhusten hyvinvointi riippuu heitä hoitavan henkilökunnan tavasta kohdella
vanhuksia. Laiminlyönti voi olla tarkoituksellista tai tarkoituksetonta hoitamatta jättämistä. Se voi johtua osaamattomuudesta, tiedon
puutteesta, uupumuksesta tai välinpitämättömyydestä. Se voi johtua myös heikosta johtamisesta. Altistavia tekijöitä ovat riittämättömät resurssit ja valvonnan puute.

Vanhuspalvelujen todelliset säästöt
syntyvät hyvästä hoidosta
Säästöjen vanhuspalveluissa ei pitäisi ajatella syntyvän lyhyen aikavälin niukkuudesta vaan siitä, miten samalla rahalla voidaan
tuottaa laadukkaampia palvelukokonaisuuksia. Toiminnallisia keinoja ovat tehokas kuntouttaminen, henkilöstön tietojen ja taitojen
lisääminen kuntouttavasta, asiakkaiden omatoimisuutta aktivoivasta hoidosta, yhteistyön
monipuolistaminen, digitalisaatio ja teknologian käytön lisääminen sekä vastuutyöntekijän työn ja lähijohtamisen kehittäminen.
Henkilöstön hyvinvoinnin lisääminen ja työyhteisöjen kehittäminen lisäävät työtyytyväisyyttä ja vanhusten hyvää hoitoa.
(Valvira: Kaltoinkohtelu ympärivuorokautisessa
vanhustenhuollon yksiköissä työntekijöiden
havainnoimana, Selvityksiä 1:2016).

KERTTU PERTTILÄ

Suomen Senioriliike ry:n jäsen
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Sotaveteraani Yrjö Korhonen
puhuu vanhustenhoidon puolesta
-Tuska oman vaimon kärsimyksistä ei hellitä.

Y

rjö Korhonen istuu kaksionsa keittiössä Helsingin
Kalliossa. Pöydän päällä on
iso pino vihkoja, joihin hän on lähes päivittäin kirjannut kokemuksia Aino vaimonsa hoidosta Kustaankartanon vanhainkodissa.
Korhosen vaimon kuolemasta
on jo toista vuotta, mutta vaimon
kärsimykset eivät jätä 91-vuotiasta Yrjö Korhosta rauhaan. Rakkaan
vaimon kohtalo on koskettanut syvältä. Vastaavassa tilanteessa on
varmasti tuhansia omaistensa kärsimysten äärellä kipuilleita.
Aino Korhosen sairastui aivoverenvuotoon vuoden 2004 lopussa
ja hänen oikea puolensa halvaantui.
Sairaalakierteen jälkeen 2005 kesällä Aino Korhonen pääsi asumaan
Helsingin Kustaankartanoon. Yrjö
Korhonen kirjoittaa päiväkirjaan:
Vaimoni tarina alkaa 22.8.05
maanantaina Laakson sairaalasta.
Siirto Kustaankartanon vanhainkotiin. Olin mukana siirrossa invataksiin. Siirto näytti olevan edullinen
vaimolleni, hän piristyi ja kuntoutui
jo ensimmäisellä viikolla.
Hoito oli hyvää, paijattiin, laitettiin tukka papiljoteille, jopa kynnetkin leikattiin, jalkahoitajakin oli käynyt. Nyt näytti siltä, että seitsemän
kuukauden riepottelu oli vihdoinkin
loppunut.
Onnea ei kestänyt kauaa. Aino
Korhonen kuntoutui niin, että hoitajat uskalsivat jättää Ainon hetkeksi yksin liikkumaan rollaattorin
kanssa. Yrjö Korhosta se pelotti. Ainon oikea puoli oli heikko ja niinhän siinä kävi, että Aino kaatui.
Menin vaimoani katsomaan niin
kuin ennenkin 18.11.05 klo 15. Hän istui ruokapöydässä, oikealla puolella ohimoa oli mustelmia, samoin oikea käsi oli mustelmilla ja hän valitti
kovasti, oli lantio kipeä. Sanoin hoitajalle, että hänet täytyy viedä ambulanssilla tutkimuksiin: ei voida, ei
ole osastonhoitajaa, ei ole päivystävää lääkäriä ennen kuin maanantaina 21.11.05.
21.11.05 alkaa vaimoni tuskallisin aika kaatumisen jälkeen. Hän
joutui kuvaukseen Töölön sairaalan
ensiapuun. Kauheat tuskat HB oli
jo pudonnut 90:ään ja hänelle jouduttiin heti antamaan kaksi pussia
verta. Kuvauksissa todettiin lantionmurtuma molemmin puolin.

Vaimollani oli kovat säryt, vapisi
koko ihminen tuskasta, omaisilla oli
ikävää katseltavaa.
Kaatuminen johti keuhkokuumeeseen, lääkkeet suolitukokseen
ja uusi ralli Töölöstä Laaksoon ja
lopulta takaisin Kustaankartanoon lähti käyntiin. Eikä tuo kaatuminen ja luiden murtuminen
jäänyt ainoaksi.
Yrjö Korhonen vieraili Kustaankartanossa päivittäin vähintään
kolme tuntia auttaen vaimoaan iltasyömisessä ja iltatoimissa. Vaimon syöminen oli hidasta ja se kesti
usein puolitoista tuntia. Yrjö Korhonen oli tarkkana, että syömisen
kanssa ei hätäillä, ettei ruoka mene
väärään kurkkuun. Jossain vaiheessa Kustaankartanossa ohjeistettiin,
että asukkaita ei saa auttaa syömisessä, että se hidastaa kuntoutusta.
Sitä Korhonen ei sulattanut. Kyllähän avutonta on autettava.

Lääkintämiehenä sodassa

Yrjö Korhonen on 25 prosenttinen sotainvalidi. Hän jäi vangiksi
Äyräpäässä sodan loppuvaiheessa,
sairastui vankileirillä punatautiin,
kurkkumätään ja pilkkukuumeeseen.
Eikö vankeus pelottanut?
Ei. Ei sitä nuorena osannut pelätä.
Eikä Yrjö Korhonen ole pelännyt
silloinkaan, kun hän vaimon hyvää
hoitoa puolustaessaan on tuonut
rohkeasti esille vanhustenhoidon
epäkohtia. Omat kovat kokemukset
opettivat arvostamaan hyvää elämää, lempeyttä ja toisen ihmisen
arvostamista.
Vanhusten hoito on kuuma kysymys. Hallituksemme ajaa vanhusten terveydenhoitoa alas. Äänestäjiä hämätään ja valta luovutetaan
markkinoille, Korhonen sanoo.
Vuosien varrella Korhonen on
kirjoittanut useita mielipidekirjoituksia lehtiin ja antanut haastatteluja, jotta hoitopaikkoihin saataisiin
riittävästi henkilökuntaa ja tuonut
monin tavoin esille puutteita, joita hän oli havainnut. Vetosipa hän
presidentti Niinistöönkin paremman vanhustenhoidon puolesta.
24.1.13 Yrjö Korhonen kirjoittaa päiväkirjaansa: Olin itse Oulunkylässä kuntoutuksessa. Sain teippilaput olkapään särkyyn. Saa nähdä

”Kun tulet vaimoasi
katsomaan ja hissin ovet
avautuvat, varmaan
ajattelet heti, mitä
vaimollesi on tapahtunut?”
auttavatko. Lähdin sitten vaimoa
katsomaan. Autoin taas ruokailussa,
hampaiden pesussa, yölevolle laittamisessa. Sitten ilmestyi vaimon huoneeseen puolalainen hoitaja. Hän
puhui hyvin suomea ja hänen kanssaan puhuimme hoitajien tilanteesta. Sitten hän sanoi minulle jotain
sellaista jota en ole kuullut hoitajien sanovan liittyen vaimoni hoitoon.
Hän sanoi: ”Kun tulet vaimoasi katsomaan ja hissin ovet avautuvat,
varmaan ajattelet heti, mitä vaimollesi on tapahtunut?” Se tuli kuin
naulan kantaan. ”Näin on”, sanoin.
Hieno ihminen tämä hoitaja.
Vaimon virkistykseksi Korhonen
ulkoilutti häntä, vei syömään Kustaankartanon K-talon ruokalaan ja
järjesti osastolle monia musiikkiesityksiä omalla kustannuksellaan.
Lyhyet kotilomat onnistuivat myös
silloin, kun vaimon kunto sen salli.
9.12.10 Timanttihäät vietimme
vaimon huoneessa, paikalla myös
tyttäremme lapsineen. Hoitajat kävivät laulamassa ”Sä kasvoit neito kaunoinen”, se oli ilahduttavaa
60-vuotishääparille. Mummokin oli
puheliaalla päällä, vaikka menneet
ei enää ole muistissa.
23.5.12 Saimme vaimoni omahoitajan kanssa järjestettyä Pakilan
pelimannien 8-henkisen lauluryhmän esiintymään B 2 osastolle. Lauluyhtye toi vanhuksille iloista mieltä ja muistoja nuoruudesta. Tämä
oli taas Ukin (Korhosen) hankkimaa
ohjelmaa. Virikettä vanhuksille kyllä löytyy, kun jaksaa olla valveilla ja
kiinnostunut tuomaan heille iloa sydämeen, sen ilon näkee heidän kasvoistaankin.
27.7.12 Olin vaimon kanssa kävelyllä Metsälammella kahvilla mustikkapiirakoiden kera. Tämä oli
vaimolleni ihana ilta. Hoitajatkin
tunnustivat, että on hyvä kun olet
Ainoa hoitamassa, kun meillä on
niin kiire ja vähän hoitajia.
Eniten Yrjö Korhosta on loukannut hoidon laadun heikko taso. Asukkaiden sairastumisiin ei
puututa heti, ei edes vakaviin ai-

voverenkiertohäiriöihin. Vaippoja pidettiin niin kauan, että vaimon
iho punoitti ja kirveli. Tai kohtelu oli kylmäkiskoista ja liian ronskia. Syyksi hän ymmärtää kiireen
ja henkilöstön vaihtuvuuden. Vanhukset ovat usein kivuliaita ja siksi
kohtelun ja otteiden Korhosen mielestä pitää olla varovaisia.
Tosin monia lempeitä ja hyviä
hoitajia mahtui vaimon hoitovuosiin.
16.1.09 Kuinka Kustaankartanon
johto voi noin vain luopua sympaattisesta, hyvästä vanhusten hoitoon
perehtyneestä osastonhoitajasta, terveystieteen maisterista Heidi Sipiläisestä. Hänen aikanaan (3 kk) olot
paranivat huomattavasti. Hän otti huomioon minunkin vaatimuksia
mm. että vaimoni laittaisi aina levolle perehtynyt hoitaja. Kiittipä hän
minuakin toimistani osastolla.
Vanhusten hoitaminen on vaativaa. Sen tietää jokainen, joka on
omaistaan hoitanut. Se vaatii hoitopaikkojen henkilökunnalta tarkkaavaisuutta ja keskittymistä monisairaisiin hyvin erilaisiin asukkaisiin.
Jos työn raskauden takia hoitaja
menettää kykynsä kohdata asukkaat henkilökohtaisesti, työstä tulee vielä raskaampaa.
Yrjö Korhosen jokavuotinen uudenvuoden toive oli, kunpa hän jaksaisi hoitaa rakasta vaimoaan tulevanakin vuotena.
HELI STENVALL

YRJÖ KORHOSEN
PÄIVÄKIRJAT HERÄTTÄVÄT
MONIA KYSYMYKSIÄ?
Ihminen voi kaatua kadulla, kotona
tai vanhainkodissa. Miksi vanhusten
hoitolaitoksissa tutkimuksiin viemistä viivytellään? Eikö tilanteen nähnyt
tai ylös auttanut hoitaja voi tilata ambulanssia, miksi pitää odottaa esim.
lääkäriä? Onko hoitopaikan hierarkia
esteenä järkevälle toiminnalle?
Jos sama hoitaja huomaisi kotimatkallaan töistä kadulla kaatuneen
vanhuksen, niin todennäköisesti hän
heti kutsuisi ambulanssin.
Vanhusten ruokailu on yksi tärkeimmistä tapahtumista hoivakodeissa.
Onko ruoka riittävän ravitsevaa,
onko se hyvää, kuinka saada vanhus
syömään? Väkisin ei voi syöttää
ketään, mutta vanhusten ruokailun
järjestäminen toimivaksi vaatii paneutumista. Nälkä ja aliravitsemus
voivat tehdä asukkaat ärtyneiksi.
Kuinka omaiset otetaan huomioon
ja avuksi vanhuksen hoidossa hoitokodeissa? Pidetäänkö omaiset ajan
tasalla hoitosuunnitelmista? Entä onko omaisten tukemiseen ja omaisten
avun käyttämiseen kehitetty toimivia
malleja?
Onko hoitajien työn sisältöön todella
paneuduttu? Mitä tukea hoitajat
saavat työssään? Kuinka tehdä
vaativasta työstä palkitseva?
Superin puheenjohtaja Silja Paavola
sanoi televisiossa. ”Kiireinen hoitaja
ja hidas vanhus on kauhea yhdistelmä”. Niin se on.

HOITAJIEN HYVINVOINTI VÄHENTÄÄ VANHUSTEN KALTOINKOHTELUA

H

enkilökunnan hyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä kun hoitaja voi
hyvin, hän kohtelee hoitamiaan vanhuksia paremmin. Myös henkilökunnan
kouluttaminen ja ohjeistaminen auttaa
ehkäisemään kaltoinkohtelua. Näihin
tuloksiin päätyi terveystieteiden maisteri
Heidi Sipiläinen koko maan kattavassa
kyselytutkimuksessaan, johon ympärivuorokautisten hoitopaikkojen hoitajat
vastasivat.
Heidi Sipiläinen väitteli tohtoriksi
aiheesta Hoitohenkilökunnan käsityksiä
vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Valviran selvi-

tys ja Sipiläisen väitöskirjan julkaiseminen
ajoittuivat molemmat alkukesään.
Alhainen henkilöstömitoitus, ristiriidat työyhteisössä, huono työilmapiiri,
työn rasittavuus ja fyysisen ympäristön
puutteet sekä suuri ympärivuorokautisen
hoidon yksikkö nousivat analyysissa esille kaltoinkohteluun altistavina tekijöinä.

ta käsittelyä hoitotilanteessa, tunnisti
63 prosenttia vastanneista. Muita
fyysisen kaltoinkohtelun muotoja ilmeni
vähemmän, mutta yli 40 prosenttia vastaajista oli havainnut vanhuksen liikkumisen perusteetonta estämistä ja turhaa
rauhoittavien lääkkeiden käyttöä.

Psyykkinen ja sosiaalinen
kaltoinkohtelu yleisintä

Hoitohenkilökunnan puuttumista kaltoinkohteluun esti pelko seuraamuksista
itselle. Kaltoinkohtelijan selviäminen
mahdollisesti seuraamuksitta ei sekään
rohkaissut puuttumiseen. Kun työilmapiiriä pidettiin hyvänä ja työpaikalla oli

Eniten oli havaittu suun ja hampaiden
hoidon laiminlyöntiä; sitä oli havainnut 80 prosenttia vastaajista. Fyysistä
kaltoinkohtelua, vanhuksen kovakourais-

Ohjeet auttavat puuttumaan

kaltoinkohteluun liittyvää ohjeistusta, oli
puuttuminen helpompaa.
Muistisairaiden vanhusten määrä
hoitoyksiköissä lisääntyy. Heidän hoitoaan
– ja kohteluaan – voitaisiin parantaa lisäämällä muistisairaiden hoidon osaamista.
– Hyvä työilmapiiri ja henkilöstön hyvinvointi suojaavat vanhuksia kaltoinkohtelulta. Johtamisella on tärkeä osa näiden
varmistamisessa. Ohjeistamalla henkilökuntaa, vanhuksia ja heidän läheisiään toimimaan kaltoinkohtelutilanteissa voidaan
vähentää kaltoinkohtelun ilmenemistä ja
varmistaa siihen puuttuminen.
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Kesälomamatkailua Suomessa
MATTI LITUKKA

MAISEMIEN IHAILUA, MUSIIKKIA KAUSTISILLA, TAIDETTA
MÄNTÄSSÄ JA PURNUSSA

Ikänäkö oli Raija Kuljun (vas.) ja Anne Viitasen
aiheena.

Ikänäkö nousee
näyttämölle
”Tarkka näkö stagella
ja tien päällä.”

N
Solaz viihdytti reippailla
latinalaisen Amerikan
musiikin rytmeillä.

Omalla autolla ystävättären
kanssa matkaillen
Tänä vuonna yhdistimme Kaustisten retkeen leppoisan maantiematkailun. Ensimmäinen pysähdys Helsingin jälkeen
oli Tampereen Pispala. Söimme lounaan
ja ihailimme vanhoja taloja ja puutarhoja.
Matkaa yritimme jatkaa puhelimen gps:n
neuvoin, mutta pian huomasimme, että kartta sopii meille sitenkin paremmin.
Harhailimme kuitenkin niin, että majapaikkaamme Veteliin pääsimme vasta iltamyöhällä. Tulipa Pohjanmaa, sen järvet,
uhkeat talot ja siistit pihat uudella tavalla tutuiksi. Hieno matka pikkuteitä pitkin,
vaikka kestikin.

Taidetta paluumatkalla
Paluumatkaan suunnittelimme
pysähdyksiä. Ensimmäinen
etappi oli Mäntässä
Serlachiuksen Göstan museo. Aurinko paistoi, järvi kimmelsi, hieno puutarha
ympäröi rakennuksia.
Tuli tunne, että nyt
eletäänkin herroiksi:
ensin syömään ja sitten näyttelyyn. Vaan
laihialaisella vaistolla suuntasimme suoraan kahvilaan, josta
sai salaattilounaan kohtuuhintaan. Fiinimmän ruokapaikan näimme näyttelytilojen ikkunoista. Niinpä niin, hieno rakennus osasi piilottaa aarteensa.
Hengen ravintoa museo tarjosi sitäkin
enemmän. Näyttelyssä on esillä Suomen
kultakauden mestareiden teoksia. Vaihtuvissa näyttelyissä voi tutustua nykytaiteeseen. Taiteen tähtitaivaat näyttely jatkuu tammikuulle 2017 asti.
Mäntän jälkeen vuorossa oli kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen kesäpaikka Taidekeskus Purnu. Saavuimme perille niin
myöhään, että emme ehtineet nauttia
kahvion antimista, kun koko aika meni
näyttelyä ihastellessa. Kuraattorit Kari ja
Tina Caven olivat koonneet näyttelyyn
teoksia eri taiteilijoilta. Taiteilija Anssi
Kasitonnin videotyö oli hauskinta, mitä
olen pitkään aikaan nähnyt.
Purnussa aukeaa elävästi myös Aimo
Tukiaisen elämäntyö Mannerheimin
patsaasta Miina Sillanpään muistomerkkiin.
Näyttelyn
lisäksi Purnussa
voi käydä savusaunassa kahdesti viikossa ja tietysti
uida Längelmävedessä.
Sitten
kotiin,
vaan vielä viimeinen maisemien ihastelu eli paluu pääkaupunkiin
jälleen pikkuteitä
Kangasalan kautta.
Vehoniemen automuseon kahvila oli

Kaustisten musiikkijuhlilla oli mahdollisuus käydä myös jäsenkorjaajalla.
Karola Känsälä pisti polveni paikoilleen
ja heti tuntui paremmalta.

jo suljettu, mutta kun kokeilimme ovea,
se olikin auki. Henkilökunta oli siivouspuuhissa ja kertoi, että kahvia ei enää ole
mutta neljä munkkia olisi jäljellä. Pelkkää munkkia – ei kiitos.
Saatte ilmaiseksi, koska heittäisimme
ne muuten roskiin, kahvilan tyttö sanoi.
Otimme munkit, sillä ilta oli jo niin
pitkällä, että olimme nälkäisiä. Annoimme itsellemme luvan syödä munkit, jos
kiipeämme portaat näköalatorniin. Siellä ylhäällä Längelmäveden ihanien maisemien keskellä, söimme rasvaiset lusikkamunkit.
HELI STENVALL

MATTI LITUKKA

Tulevat pelimannit Näppärit lavalla.
Soittamisen ilo alkaa jo nuoresta.

MATTI LITUKKA

K

yllä harmittaa, että en vienyt poikaani hänen ollessaan pieni Kaustisten kansamusiikkifestivaaleille.
Hän olisi varmasti iloinnut tapahtumasta niin kuin ne kymmenet ja sadat lapset,
jotka tänäkin vuonna osallistuivat tanssien, laulaen ja soittaen juhliin.
Aikoinaan ajattelin, että Kaustinen on
kaukana. Nyt tiedän, että junalla ja festivaalibussilla pääsee perille ja majapaikan voi valita telttamajoituksen, koti- ja
koulumajoituksen välillä aina hotellimajoitukseen asti.
Päivälipulla voi kulkea konsertista toiseen aamukymmenestä yli puolen yön.
Ohjelmisto on soittoa, pelimannimusiikkia, laulua, tanssia ja yhtyeitä, joissa lapset, nuoret kuin jo eläkepäiviään viettävät aikuisetkin musisoivat.
Kaustisilla ei koskaan voi tietää, mikä musiikkisessio koskettaa kovimmin,
mikä nostaa ilon huulille, silmiin ja sydämeen tai liikuttaa kyyneliin. Se voi olla yhtä hyvin Piirpauken konsertti kuin
Sibelius akatemian kansanmusiikkia
opiskelevien taiturimainen musisointi viululla ja haitarilla tai tanssista hurmaantuneet kansantanssijat.
Ensi kesänä Kaustisten musiikkijuhlat viettää 50, ja Suomi 100-vuotisjuhliaan. Tulevien juhlien teemaksi on valittu Pidot.
Pidot tuovat ihmiset yhteen, kohtaamaan toisensa irtaantuneena arjen rajoitteista. Pitopöytään tuodaan koko Suomi,
kaikki maakunnat on haastettu mukaan
juhlille esittäytymään. Ruokapalveluihin
on tulossa ainutkertaisia pitopöytiä.

oin julisti mainoslakanassa Yö-yhtyeen laulaja Olli
Lindholm. Hän on syntynyt 52 vuotta sitten Porissa, ja siis vasta lähestymässä sitä todellisuutta, mitä Senioriliikkeen Pirkanmaan alueen kuukausiesitelmässä
Tampereella käsiteltiin.
Aiheena oli ikänäkö. Seitsemän kymmenestä seitsemänkymppisestä kärsii arjessaan harmaakaihista, mykiön samentumisesta. Ikä lisää vaivaa nopeasti, viittä
vuotta nuoremmilla harmaakaihi on kolmella kymmenestä.
Jos ketään lohduttaa tieto, niin vaiva on tavallaan
tasapuolinen. Jokainen törmää siihen ikääntymisensä
jossakin vaiheessa, ennemmin tai myöhemmin. On tietenkin lohdullista tietää sekin, että lähes kaikki harmaakaihitapaukset voidaan hoitaa jopa erinomaisin tuloksin. Vaihdetaan mykiö muoviseksi.
Se tarkoittaa tietenkin kehittynyttä tekniikka ja taitavaa kirurgia. Sellainen yhdistelmä tarjoaa aavistuksen siitä, että toimenpide on arvokas. Arkipuheessa se
tarkoittaa melko mittavaa rahanmenoa. Yksityisenä toimenpiteenä yksi silmän kirkastaminen maksaa toista
tuhatta euroa, kahden kaksin verroin.
Näissä mitoissa kaikkien tuntema kela-korvaus, satanen silmästä, tuntuu monesta varmasti mitättömältä.
Samalla se herättää melko sotkuisessa tilassa olevan
julkisen terveydenhuollon kyvystä vastata lupauksiinsa, esimerkiksi puolen vuoden hoitotakuuseen. Osaksi
ongelma on ratkaistu näkökyvyn määritelmällä - tarvitseeko ikääntyneen kaikkea nähdäkään - osaksi sillä, että
toimenpiteitä ostetaan yksityisiltä yrityksiltä.
Kaihi- ja linssileikkaukset ovat Suomen suurimman
alan yksityisen klinikan Medilaserin optikon Raija Kuljun ja asiakaspalvelupäällikön Anne Viitasen mukaan
kasvaneet rivakasti. Operaatiot ovat heidän mukaansa
maailman yleisin kirurginen toimenpide. Yksin Medilaserilla onkin Suomessa jo kolmattakymmentä toimipistettä. Kilpailua alalla on, mutta mieluummin muistutetaan siitä, miten paljon hinnat viime vuosina ovat
laskeneet.
Tampereella tilaisuuteen osallistui yli kolmekymmentä senioria. Stage-ikä oli kyllä jo ohi, mutta silmälasien määrä kertoi tilastojen olevan oikeassa. Samalla
ne todistivat siitä, että ikänäkö on asia, joka kaipaa keskustelua, ja pian.

Näkö veti yli kolmekymmentä pirkanmaalaista tilaisuuteen. Silmälaseilla oli käyttöä.
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Kokeile edes kerran

Viestintäpäällikkö Mika Ojamies joutui koville senioreitten
kysymyskeskityksessä.

Häkäpönttö kelpaa
hyvin Tampereella
Senioreilta tulvi ylen määrin kysymyksiä Ylen ohjelmatarjonnasta.

-E

i, Yle ei ole perustamassa uutta seniorikanavaa.
Yleisradion viestintäpäällikön Mika Ojamiehen alustuksen päätössanat eivät olleet mikään uutinen Tampereen
vanhaan kirjastotaloon kokoontuneille senioreille. Kukaan näet tuskin odottikaan mitään sellaista.
Ylen vallitsevassa tarjonnassa oli liki puolellesadalle kuulijalle riitti kylliksi keskusteltavaa. Monen käsi jäi vielä pystyynkin. ”Ylen tehtävä ja tarjonta” oli yksi Senioriliikkeen Pirkanmaan alueen keväällä tarjoamista esitelmistä. Se osoitti
tarpeellisuutensa.
MOT-maanantain jälkeisenä päivänä, hieman jätättävän eläkerahastokellon tikittäessä Ojamies lupasi senioreille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä - vieläpä hyvin toimitettuina ja
läpinäkyvinä. Noin on nähty hyväksi luonnehtia Ylen tehtävät.
Ne ovat kauniita sanoja kaikki tyynni.
Tähän muistetaan poikkeuksetta keskustelussa lisätä, että
yhtiö on pystyssä verovaroin. Sillä saadaan arvosteluun aina sopivasti potkua ja kitkerä sävy. Yle ottaa veronsa, kaupalliset kanavat elävät mainoksilla, joiden kustannukset maksavat, kuinkas muutenkaan, samat verotettavat.
Tamperelainen Anja Nieminen lienee tyypillinen Ylen senioriasiakas. Hän paalutti suosikkinsa heti sisään tultuaan:
Ylen ykkönen ja Teema. Vaikka mieliteot vaihtelevat varmasti
kaikissa ikäluokissa, Ojamieskin nimeää juuri radion ykköskanavan ”ikäihmisille” sopivaksi. Hän määrittelee ykköselle kirjoitetun ulkonäön, profiilin. Se on syventävä, asiantunteva, utelias, tunnelmallinen ja mieltä ylentävä.
Tuollaisia määritelmiä vastaan tuskin kenelläkään voi olla valittamista. Tuotannon toteutus onkin sitten eri asia. Miksi musiikki soi liian lujaa? Miksi Heikki Harman ohjelma lopetettiin? Missä on 60-luvun tanssimusiikki? Miksi tarjoillaan
niin paljon väkivaltaa? Pakkoko oli lopettaa Ajankohtainen kakkonen? Miksi ohjelmissa kiroillaan?
Jos Ojamies ei yllättänyt seniorikanavalla, seniorit eivät
myöskään hätkähdyttäneet häntä. Puhki kulunut kritiikki on
hänellekin tuttua. Muutosta voi odottaa siitä tosiasiasta, että lähetykset siirtyvät väistämättä verkkoon, mistä kukin haravoi sitä, mikä miellyttää.
Tätä tosiasiaa Ojamies kuvaili sanomalla, että ”perinteinen televisionkatselu on kuin häkäpöntöllä ajamista”. Se sopinee kuitenkin suurelle joukolle suomalaisia. Viime vuoden katsotuimpia ohjelmia olivat näet sellaiset kuin itsenäisyyspäivän
vastaanotto, pääministerin puhe, uutiset ja urheiluruutu.
Eduskuntavaalien puheenjohtajatentti oli sijalla 19.

Opetusta ja keikkaa

Aina ei pidä uskoa yksin Wikipediaa. Rantanen on näet ylittänyt musiikin monet rajat. Jamijazzin soittaminen tai irrottelu vaikkapa rokkiyhtye
Alwari Tuohitorvessa on toisenlaista
kuin esimerkiksi totinen työ korrepetiittorina.
Semmoinen virka tarkoittaa totista
arkea teatterissa tai oopperassa. Korrepetiittori näet harjoittaa esiintyjät
rooleihinsa. Valmentaja on ainakin lähes oikea vertaus. Rami onkin tehnyt
tätä työtä pari vuosikymmentä Tampereen Työväen Teatterissa.
Monien muiden muusikoiden tapaan Raimo Rantanen määrittelee itsensä musiikin sekatyömieheksi. Se
ammatti tarkoittaa yleensä virkauran
sijasta elämään freelancerina, ikuisena
pätkätyöläisenä.
- Opetusta ja keikkaa, hän sanoo ei-

Otetaanpa kuva. Raimo Rantanen joutui valitsemaan. Syliin
otettiin haitari, sen kuvajainen
näkyy flyygelin pinnassa.

kä vaikuta lainkaan turhautuneelta tai
väsyneeltä.

Mollikansaa? Siltä näyttää

Hommat näet jatkuvat.
Osa siitä liittyy senioreihin. Aivan
Rantasten naapurissa Tampereella on
Tammelakeskus. Kaupunki kutsuu
näitä palvelukeskuksia ”eläkeläisten
yhteisiksi olohuoneiksi, joissa järjestetään esimerkiksi konsertteja, yhteislaulua sekä kulttuuri- ja liikuntatuokioita”.
Noille ikäpolville musiikki on terapiaa.
- Monet pitävät yhteislaulusta. Ne
tilaisuudet on otettava tosissaan. Niistä tulee itsellekin hyvä olo.
Schlagerit, vanha tanssimusiikki,
vallankin hidasta rumbaa muistuttava
beguine, elokuvasävelmät, Olavi Virta
– sellaisista ovat senioreitten mieltymyksen rakentuneet.
Mutta onhan tämä sellaista mollikansaa, onhan?
Rami miettii hetken, mutta myön-

tyy. Haitarista löytyy ikuisia suosikkeja, mollissa kaikki. Karjalainen riemunpitokin tuottaa eloisaa musiikkia,
riemullisia sanoituksia, mollissa kuitenkin.
Ja kuvitelkaapa: ruotsalaiset tangot ovat äänilajiltaan usein duurissa. Mahtako heillä olla aitoja tunteita
lainkaan?

Mielihyvän loputon lähde

Vanha viihdemusiikki ei yksin riitä.
Rami suorastaan innostuu Tampere-talon tarjonnasta. Santtu-Matias
Rouvalin aikana katsomot ovat täyttyneet, ja merkittävä osa yleisöstä on
jo harmaantunutta. Klassiseksi nimitetty musiikki on loputon mielihyvän
lähde, oma suosikki pitää vain löytää.
Tarjolla on koko filharmonian ohella paljon pienempien yhtyeitten esittämää soitantaa, salonkimusiikkia esimerkiksi.
- Kokeile edes kerran, Raimo Rantanen kehottaa. Musiikin terapeuttinen ihme odottaa senioreitakin.

ÄLYKKÖRÄPPÄRI TULI TÄNNEKIN
Tapahtumatarjonta tulvii Tampereella jo yli äyräidenkin

”K
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Ykkönen ja Teema ovat Aja Niemisen (oik.) valinta.
Puolensataa tamperelaista oli kiinnostunut Ylestä.

R

aimo Rantanen nostaa haitarin syliinsä, valitsee äänikerran ja alkaa soittaa. Tunnelma
siirtyy jonnekin 60-luvulle.
- Tunnistitko kappaleen?
Vaikka sen nimi onkin miltei kielen
päällä, se jää tunnistamatta.
Rami paljastaa:
- En minäkään, tein nimittäin juuri.
Mitä tapahtui? Muusikko arvioi
kuuntelijan ja pani tulemaan sitä, mitä uskoi tämän toivovan.
Näin voi tehdä vain, jos takana on
vuosikymmenten harjaannus musiikin parissa. Ramilla on.
Kymmenvuotiaana hän sai haitarin eli harmonikan – soittimellahan on
monta nimeä – ja jo seuraavana vuonna hän esiintyi ensi kerran. Kokemusta
on siis kertynyt 65 vuoden ajalta.
Hakemistoissa sanotaan kuivakkaasti, että ”Raimo Rantanen on suomalainen jazz-, rock- ja tanssimuusikko, jonka instrumentteja ovat piano ja
harmonikka”.

MATTI LITUKKA
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Moni-ilmeinen muusikko Raimo Rantanen kehottaa senioreita
laajentamaan yhä musiikkimieltymyksiään.

esän kohutuin älykköräppäri Paperi T saapui taloon”.
Näin kertoi nettimainoksessaan
Tampere-talo,
Pohjoismaiden
suurin konsertti- ja kongressikeskus.
- Sain saman mainoksen, mutta
jätän kyllä tilaisuuden väliin, Pirjo
Puukka tunnustaa saman tien. Hän
on Tampereen kehitysyhtiön matkailujohtaja, alalta riittää kokemusta.
On syytä epäillä, että Pirjon tapaan moni muukin jättää menemättä katsomaan Paperi T:tä.
Vaikka jo monella seniorillakin
kajastaa taustalla rock´n roll, räpppäys on kuitenkin jo vierasta.
Rokki on kuitenkin osaltaan saanut Pirjo Puukan väljentämään suhtautumistaan siihen, mitä usein kutsutaan kulttuuritarjonnaksi.

via, seitsemänkymppisiä molemmat.
Aplodi on 45-sivuinen värikäs
lehti, sen paperissa ei ole savea
säästetty eikä väriä kuvissa. Lehti
kertoo Tampereen tulevasta kulttuurisyksystä.
Se tulvii tapahtumia.
Jos soveltaa Pirjo Puukan oppia
jättää karsinointi vähemmälle, voi
sanoa, että yksi merkittävä senioriporukankin huolenaihe on valinnan
vaikeus.
Konsertit ja teatterit tarjoavat kaikkea kaikille, eikä Pirjo Puukan mielestä
ole olemassakaan erityisiä pyrkimyksiä osoittaa tuotantoja erityisesti jollekin ihmisryhmälle. - Kaikille maistuu
samalla tavalla esimerkiksi nauru. Vaiva on yleinen, siksi juuri komedioissa
valinnan vaikeus on ilmeinen.

Vapaaksi karsinoista

Kaupungin raitille

--En kauheasti haluaisi karsinoida
ihmisiä mieltymystensä mukaan,
esimerkiksi nuoriin ja vanhoihin. Itse
aion mennä kuuntelemaan esimerkiksi Jaakko Ryhästä ja Seppo Ho-

Jos lopullisesti purkaa karsinat, kulttuuria pitää soveltaa laajasti. Se tarkoittaa kaikkea muuta kuin Aplodiin
listattua.
- Joskus liikaakin, Tampereen kau-

punginosa- ja aluetoiminnan koordinaattori Ulla Majamaa huokaa.
Kaupungin
kulttuuritoimiston
pitää kiireisenä erityisesti toiminta,
joka tulee ihmisiä, tässä tapauksessa kaupungin asukkaita, lähelle.
Monesti se on viihdettä, vaikka yhteislaulua, juuri esimerkiksi sitä mitä
Raimo Rantanenkin usein tekee.
Joidenkin happeningien varjoon
saattaa jäädä kulttuuritoimiston toiminta, jota kutsutaan kenttätyöksi.
Sangen usein juuri se suunnataan
senioreille.
Mutta ei karsinoita: kaikille on
tarjolla oppia ja viihdettä, jota kutsutaan
kaupunginosakulttuuriksi.
Sen viimeisimpiä saavutuksia ovat
kulttuuriraitit. Niille voi lähteä silloin,
kun itselle sopii, ja ne voi käydä läpi
kävellen, pyöräillen, autolla tai paikoillaan pysyen – netissä nääs. Raiteista syntyy Tampereelle vähitellen
kulttuuriraittien verkosto.
Tällaiset kuvakulmat kaupunkiin
eivät maksa mitään.
MATTI LITUKKA
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Lonkkaliukumäki Espoossa
malli muuhunkin kuntoutukseen
Espoo on tullut tunnetuksi nk. lonkkaliukumäestä.
Lonkkaliukumäki on lonkkamurtumapotilaiden
hoidon toimintamalli.

L
Leena Peñan on aihetta olla melko leuhka kotinsa maisemasta. Näkymä Pyhäjärvelle on vaikuttava jopa sateenharmaana päivänä.

Tuttavissa on voimaa
P

itää olla syvään juurtunut tamperelainen ja lisäksi täysikasvuinen, jos tulkitsee Leena Peñan osoitteen oikein. Se on nimittäin Ylä-Voima.
Osuusliike Voimasta on enää haalistuva
muisto, mutta Ylä-Voima on edelleen
yksi kuuluisan Pispalan tunnuksista.
Talon kuudennesta kerroksesta
Leena Peñalle aukeaa huimat näkymän niin Näsijärvelle kuin Pyhäjärvellekin. Kovin harvalla on sellaiseen
mahdollisuus.
Ylä-Voimaa tarvitaan tässä siksi, että se viittaa entisiin aikoihin, sellaisiin
jolloin ihmiset törmäsivät toisiinsa, ei
ruuhkassa vaan tutustuakseen. Ja tunsivat myös toisensa. Siinä on voimaa,
tässä tapauksessa ylävoimaa.
Leena Peña tutustui monen muun
tavoin Senioriliikkeen hallituksen nykyiseen tamperelaisjäseneen Esa Fagerlundiin, joka isännöi aikanaan myös
Ylä-Voimaa. Niinpä oli helppo vastata
kyllä, kun Esa myöhemmin kutsui Leenan Senioriliikkeen tilaisuuteen.
Näin siinä sitten kävi:
- Kimmo Kiljunen esiintyi siellä vakuuttavasti. Niin oli helppo allekirjoittaa Senioriliikkeen kansalaisaloite ja
liittyä jäseneksikin. Aiheet eivät lopu.

Herätkää!

Leenan tapaus todistaa henkilökohtaisen kohtaamisen voimasta. Senioriliikkeen kaltaiselle toiminnalle sellainen on ensiarvoista. Maireinkaan
ilmoitus lehdessä ei korvaa sitä, mitä
naapurisi sinulle sanoo.
Ylä-Voiman asukkaat ovat enimmältään varttunutta väkeä.
- Kukaan ei ole moittinut, kun olen
jakanut Seniorilehtiä naapurustosta,
päinvastoin, Leena kertoo.

Onhan eläkeläisillä toki monenlaista toimintaa, mutta silti isot joukot
heistä kulkee vain omia polkujaan.
Samaan aikaan maailma näyttäytyy
heille, kuten monelle muullekin, aina vain vaikeimmin ymmärrettävänä,
hullunmyllynä siis.
- Herätkää, Leena komentaa kanssakulkijoitaan.

Kivenkovaa

Peña on espanjaa ja tarkoittaa kiveä.
Sukunimen tamperelaislikka sai avioiduttuaan Venezuelaan, tuohon bolivariaaniseen tasavaltaan. Siellä todellisuus ei silloinkaan vastannut sitä, mitä
laulussa sanotaan. Kimmellys kultaisen kuun ei häivyttänyt mielestä kaiken muun.
Se pätee kyllä monessa muussakin
maassa.
Vuosikymmen Caracasissa ja neljännesvuosisata Tampereella yliopiston opintotoimistossa johtivat Leenan eläkkeelle viisi vuotta sitten. Nämä
vuodet, edelleen Ylä-Voimalla, ovat
karusti paljastaneet sen, millä tavalla
maassamme eläkeläisiin suhtaudutaan.
Leena Peña on kivenkova vaatiessaan, että ”yhteiskunnan epäselvyydet eläkeläisiä vastaan on selvitettävä”.
Hän ei arvosta kovin korkealle ”puutaheinää” puhuvia poliitikkoja, vaan kaipaa asioiden läpivalaisua: Martti Lutherin jäljillä ”mitä se tarkoittaa”.
Eläkeläisten asioissa palturinpuhumisen vastalääke on ainoastaan asiantuntevien ja vaikutusvaltaisten henkilöiden tulo mukaan senioritoimintaan.
Ensiarvoista kuitenkin on se, että kaikki seniorit löytävät toisensa. Tuttavuus
on vahva voima.
MATTI LITUKKA

iukumäen ideana on potilaan kuntoutus niin, että erikoissairaanhoidon,
perusterveydenhuollon ja kuntoutuksen
yhteistyö toimii saumattomasti.
Ammattiryhmien tai organisaatioiden raja-aidat on poistettu.
Potilaat kotiutuvat paremmassa kunnossa, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä
kuin ennen uudistusta hoidetut potilaat. Espoo voitti tästä
2011 aloitetusta toimintamallista Laatukeskuksen vuoden 2012
laatuinnovaatiokilpailun. Lonkkaliukumäki sai myös Uudenmaan liiton kunniamaininnan.
Harvoin julkisella sektorilla tehdyt positiiviset innovaatiot pääsevät valtakunnan johtavan lehden pääkirjoituksiin,
mutta lonkkaliukumäki on päässyt. Helsingin Sanomat kirjoitti 7.4.2012: “Jorvin sairaalassa toteutettu ja lonkkaliukumäeksi
nimetty hoitoketju osoittaa mainiosti, että pienillä uudistuksilla
päästään suuriin tuloksiin. Potilaat ohjataan parin päivän päästä
leikkauksesta kuntoutusosastolle, jossa fysioterapeutit kuntouttavat heitä aktiivisesti muutaman
viikon ajan. Vaikka potilaiden

keski-ikä on yli 80 vuotta, sekä hoitoaika että laitoshoitoon
jäävien määrä on saatu lähes
puolittumaan”.
Lonkkaliukumäki alkaa jo
ambulanssissa ja jatkuu heti sairaalan päivystyksessä, jossa lääkintäjumppari tapaa potilaan jo
ennen leikkausta. Leikkaukseen
pääsee aiempaa nopeammin, ja
leikkausmenetelmiä on muutettu kuntoutuksen kannalta järkevämmiksi. Potilas on aktiivisella kuntoutusosastolla kahden
päivän kuluttua leikkauksesta, kun ennen uudistusta kuntoutusosastolle pääseminen kesti keskimäärin 10,4 päivää. Sama
kuntouttaja hoitaa potilasta päivystyksestä kotiin asti, ja kuntoutumista seurataan kuukausi kotiin pääsyn jälkeen.
Sairaalassa potilaalle pyritään
värväämään myös ”kotikoutsi”
eli sukulainen tai ystävä, joka
huolehtii kuntoutujan motivoinnista ja kannustamisesta. Lonkaliukumäen ansiosta lonkkapotilaiden hoitoaika on vähentynyt
huomattavasti ja kustannuksia
siten säästynyt.
Laitostuminen vähenee, kun
potilaat kuntoutuvat kotiin, mis-

tä kertyy vielä huomattavasti
mittavammat kustannussäästöt.
Liukumäen toteuttaminen ei ole
vaatinut lisäresursseja: henkilöstöä on koulutettu, yhteistyötä ja
johtamista on kehitetty ja resursseja on kohdistettu uudella tavalla. Liukumäkimallia Espoo aikoo
soveltaa muihinkin palveluihin.
Uusi Espoon sairaala valmistuessaan antaa tähän puitteet.
Miten lonkkaliukumäen kokemuksia sovelletaan ikäihmisten muussa kuntoutuksessa, Espoon vanhuspalvelujen johtaja
Matti Lyytikäinen?
- Espoon uusi sairaala on valmistunut Jorvin kampukselle kesällä. Syksyn ja talven aikana sairaala varustellaan, kalustetaan ja
järjestelmät testataan sekä henkilöstö koulutetaan siten, että
potilaat voivat siirtyä uuteen sairaalaan maaliskuussa 2017. Sairaalan uutta toimintamallia on
suunniteltu tiiviissä yhteistyössä
Jorvin sairaalan edustajien kanssa lonkkaliukumäen oppeja hyödyntäen. Yhteistyö on ollut erityisen tiivistä päivystyksen sekä
saattohoidon ja vanhuspsykiatrian kanssa.
EK

Kädet ylös!

P

äättäväinen komento, ja kädet nousivatkin
rivakasti. Tapahtumaa ei vauhditettu kuudestilaukeavalla, eikä paikkakaan ollut Meksikon pikajuna vaan byrokraattisesti ilmaistuna
Tampereen Lielahtikeskuksen palvelukeskus.
Keskus on täynnä tapahtumia, sehän on yksi
kaupungin palvelukeskuksista, jotka on tarkoitettu tamperelaisille eläkeläisille.
Palvelukeskusta kutsutaan tietenkin ”alueen
eläkeläisten yhteiseksi olohuoneeksi”, vaikka
harvan olohuoneessa järjestetään esimerkiksi
erilaisia konsertteja, yhteislaulua sekä kulttuuri- ja liikuntatuokioita.
Syyskuun kahdeksantena oli menossa Elonpolkuja -tapahtuma,
jota leimasi liikunta. Liikunnan tietoiskujen lisäksi monet toimijat esittäytyivät, mukana Senioriliike.
Eikä turhaan, Senioriliikekin vahvistui taas uusilla jäsenillä.

HYVÄ IKÄ 2016
20.-21.10.

Tampereen Messu- ja Urheilukeskus

Tauno Honkala loi kurtustaan tunnelman, jonka
jumppahetken osallistujat
varmasti tunsivat.

Esillä:
AISTIT | A
SUMINE
N|
HOIVA |
KUNTOU
TUS |
TEKNOL
OGIA

Suomen laajin ikääntymisen tapahtuma. Ideoita hyvinvointiin ja arkeen.
Mukana yli 200 näytteilleasettajaa ja paljon ohjelmaa, mm. seminaareja,
tietoiskuja, liikuntatori. Torstaina päivätanssit!

Tutustu ohjelmaan ja tule mukaan!

WWW.HYVAIKA.FI

Messut avoinna to 9-17, pe 9-16. Liput 10 €. Lipun ostaneille 10€ messuseteli messuostoksiin.
Järjestäjät: Expomark Oy, Vanhustyön keskusliitto ry, Invalidiliitto ry, yhteistyössä Kuuloliitto ry.
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Kunnossa
kaiken ikää

Eläkerovasti Kauko Keränen Akaan Toijalasta
pohtii, kuinka pitää huolta Luojan luomasta
kehostamme ja mielestämme.

K

unnossa oleminen on suhteellinen
käsite, joka tulee suhteuttaa jokaisen meidän omaan elämäntilanteeseen. Kuntoilemisen ja kunnossa pysymisen
näkökulma on meillä liki jokaisella erilainen. Se riippuu terveydentilasta, elämäntilanteen antamista edellytyksistä, tavoitteista,
mahdollisuuksista, millaisen kunnossa pysymisen osa-alueella haluamme liikkua. Se on
suhteessa tavoitteisiin.
60+ on eläkeläisaktiivisuuden mandra,
ajankohtainen näkökulma kasvavaan eläkeläisryhmään ja sen hyvinvointiin. Alueelta
on julkaistu lukuisia kirjoja, pari viimeisintä
mainitakseni: Jaakko Valvanne-Lotta Tuohino, 60+ iloa elämään ja Antti Eskola, Vanhuus. Nämä kaksi avaavat valoisan leppoiseen vanhuuteen samanlaisia, mutta samalla
hyvin erilaisia näkökulmia.
Sosiaalipsykologian emeritusprofessori
Antti Eskola, 82, erilainen vanhus, on uskollinen omalla perusluonteelleen sparrata kaikkia valtavirtauksia ja kysyy Helsingin Sanomien haastattelussa 25.8.2016, miksi vanhuksen
pitäisi olla aktiivinen. Vanhuksen ei tarvitse
kehittyä. Hän saa ikääntyä yksilöllisesti.
Haluaisin kertoa oman kokemukseni kunnossa pysymisen pyhästä kolminaisuudesta:
fyysinen, henkis-sosiaalinen ja hengellinen
kunto. Kunnossa oleminen tukee meidän elämän koko kokonaisuutta. Pyrkimys kunnossa pysymiseen ei ole kokemukseni mukaan
kuitenkaan ensisijaisesti projektijuttu, vaan
elämäntapaoivallus.
Tosin hyviäkin projekteja on: Kunnossa kaiken ikää (www.kkiohjelma.fi) ja Kirkon kymmenen teesiä liikunnasta ja urheilusta tähtäävät molemmat terveydestä
huolehtimiseen. Kirkon teesit ottavat mukaan
myös hengellisen puolen täydentämään
fyysistä

Jo lapsuudessa hyöty- ja kilpaliikuntaa
Fyysinen kuntoilu on vain yksi osa-alue, toki olennainen, joka vaikuttaa muihinkin osaalueisiin. Liikunta vaikuttaa elvyttävästi koko elimistöön: verenkiertoon, hengitykseen,
lihaksiin, niveliin, sidekudoksiin, ihoon, hermostoon, aineenvaihduntaan, ruuansulatukseen ja hormonitasapainoon, mielen hyvinvointiin. ”Mens sana in copore sano”. Terve
sielu terveessä ruumiissa.
Olen syntynyt ja kasvanut kainuulaisessa
pienviljelijäperheessä Suomussalmella, jossa
jo lapsena totuttiin fyysiseen työhön ja tasapainoon luonnon kanssa, josta kehkeytyi pitkälti myös perheen toimeentulo. Kalastus,
metsästys, marjastaminen olivat vanhempieni intohimoinen rakkaus luontoon, josta
myös lapset kasvoivat osallisiksi.
Harvan asutuksen vuoksi piti keksiä ajanviettoon ja sosiaaliseen elämään liittyvät virikkeet itse. Maatalon työn lisäksi syttyi
kipinä kilpailuliikuntaan. Ensimmäisiin piirikunnallisiin kilpailuihin piti päästä 14-vuotiaana polkemalla polkupyörällä 30 km kisapaikalle ja takaisin. Motivaatio oli huikea ja
miltei sama motivaatio on kantanut eläkevuosiin saakka.
Liikunta on saanut matkan varrella erilaisia muotoja. Suunnistus tuli kuvioihin
35-vuotiaana ja sitä jatkuu niin kauan kuin
elämä antaa myöten. Suunnistus onkin siitä
suurenmoinen pään ja muun kehon liikuntamuoto, että se mahdollistaa kisailun viiden vuoden välein omassa ikäluokassa loppuun saakka. Herrat/daamit 95-sarja on ollut
vanhimpia sarjoja myös veteraanien MM-kisoissa ympäri maailmaa. Iltarastit eri puolilla saavat satoja ihmisiä liki joka ilta luontoon.
Metsä liikuntaympäristönä kehittää ja ylläpitää kehon liikekoordinaatiota ja tasapainoa
erinomaisella tavalla.
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Suunnistus on hieno liikuntalaji.
Se kehittää sekä ajattelua että
tasapainoa ja metsä rauhoittaa
mielenkin.

”Citius, altius, fortius”. Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin. Tämä kuuluu
enemmän kilpaurheiluun. Kunnossa pysymisessähän ei ole kysymys kilpaurheilusta.
Tahtoisin painottaa tätä: huolimatta elämän
erilaisista rajoitteista omasta kunnostaan voi
yrittää huolehtia eri tavoin, omalla tavallaan.
Voi liikuttaa sitä kehon osaa, joka liikkuu, niin
että se liikkuisi vielä eteenkin päin. Rimaa ei
tule asettaa liian korkealle.
”Vierivä kivi ei sammaloidu” ei tarkoita,
että liikkuva ihminen ei kuolisi, tai mahdollisesti eläisi kauemmin, mutta elämänlaadun
paranemista se ehkä voisi tarkoittaa.
Muutamia kertoja viikossa olisi hyvä liikuttaa itsensä hikeen – jos mahdollista. Se
edistää aineenvaihduntaa, verenkiertoa, vahvistaa sydäntä ja keuhkoja. Sauvakävely on
hyvä idea, halpa liikuntaharrastus, jopa turvallinen. Onneksi on jo aikaa sitten päästy yli
sen asennevamman, kun aikanaan sauvakävelyn tultua liikuntamuodoksi jotkut asen- Pastorin vaimo kahvitauolla.
nevammaiset puhuivat vähätellen ”dementiakävelystä”.
kohtalainen hallitseminen antaa tunnon siitä,
Kuntosaleja, jopa senioripainotteisia, on että pysyn elämässä kiinni. Sosiaalisen meditarjolla kattavasti, jos haluaa eritoten lihak- an facebook, twitter, instagram auttanevat sosiansa vahvistaa. Keppi ja
siaalisen vireyden säilyoma keho tekevät helposmisessä. Mutta ne ovat
Henkisen kunnon
ti omasta kodista maini- yksi mittari on, että pystyisi vain välineitä, eivät itseon kuntosalin. Juosta voi
tarkoitus.
mahdollisimman pitkään
se joka haluaa pulssia kor”Metsä kirkkoni olhallinnoimaan
keammalle ja hikeä enemla saa” on ensimmäisen
män. Suunnistaa voi se jo- - ei hallitsemaan - elämän- uskonkappaleen teoka haluaa rasitusta vielä
logiaa: minä uskon Jusä juoksevia asioita.
enemmän metsässä luonmalaan, Isään, kaikkitoäidin sylissä. Suunnisvaltiaaseen, taivaan ja
tushan on jo yhtä paljon henkisen vireyden maan Luojaan.
aluetta, jossa pääkopan nopearytminen käytIlmari Kiannon Turjanlinnan satu ”Piktö on vähintään yhtä merkittävää.
kupojan kirkko” on huikea tarina nuoresta poLiikuntakyvyn rajoite ja muut fyysiset ra- jasta, joka ei pääse vanhempien ja isompien
joitteet eivät ole aina este itsensä liikutta- sisarusten kanssa kirkkoon. Niinpä hän hakee
miselle. Huomaa vammaisurheilu jopa kil- metsästä itse itselleen kirkon, kapuaa suurelpaurheiluna: Leo-Pekka Tähti näkyvimpänä le kivelle, ja kokee suuren luontojumalanpalesimerkkinä.
veluksen elämyksen pienine yksityiskohtineen, haltioituu Jumalan läsnäolosta.
Henkinen, hengellinen ja
Hengellinen kunto on sekä yhteisölaji
sosiaalinen kunto
että yksilölaji: seurakunnan messu ja oma
Kunnossa pysymiseen, elämän vireyteen, kammio.
vaikuttaa myös henkinen kunto. Aivojen tuHengellinen kunto nousee Jumalan arlee saada työtä: sanaristikot, sudoku, kirjalli- mosta. Hyväksymisestä. Jumala on luonut
suus henkisen kulttuurin tuotteiden harjoit- minut äitini kohdussa sellaiseksi kun olen.
tamisena, kielten opiskelu… Näillä saadaan Minun tulee kunnioittaa sitä ja olla siitä kiiharmaat aivosolut lenkille. Henkinen kunto tollinen. Jumalan luomus on paras mahdollija sosiaalinen kunto tukevat toisiaan.
nen minä. Saan hyväksyä kehoni. Saan pitää
Henkisen kunnon yksi mittari on, että pys- huolta Jumalan Hengen temppelistä niillä
tyisi mahdollisimman pitkään hallinnoimaan - mahdollisuuksilla, jotka minulla on olemasei hallitsemaan - elämänsä juoksevia asioita. Se sa. Se on kunnioitusta Jumalan luomistyötä
merkitsee rohkeaa suostumista nykyteknisten kohtaan, että huolehdin itsestäni.
välineiden käyttöön: puhelin, internet… Niiden

Jo lapsena olemme oppineet
sienestämään ja marjastamaan. Se
on mitä parhainta hyötyliikuntaa.
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ASIAKASLÄHTÖISYYS

– retoriikkaa vai todellista toimintaa?

H

Korsisaaren
matkapaketit
Tutustu Korsisaaren tilausajo- ja
tilataksipalveluihin sekä erilaisiin
matkapaketteihin osoitteessa
www.korsisaari.fi
Ota yhteyttä myyntiimme.
Pyydä esite ja lisätietoa.
Myyntipalvelun yhteystiedot:
09 878 99 050
myynti@korsisaari.fi

verkkokauppa.korsisaari.fi

uolimattalainsäädännöstä,hallitusohjelmista, STM:n suosituksista ja kehittämisohjelmista sosiaali- ja terveydenhuollon
muutos kohti asiakaslähtöisyyttä on
hidasta ja haasteellista. Asiakaslähtöisyys on kirjattu miltei jokaisen organisaation keskeiseksi arvoksi, mutta
tutkimuksien mukaan sen toteutuminen toiminnassa ihmisen osallisuutena ja mahdollisuutena tehdä päätöksiä on edelleen vähäistä.
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaana ihminen on samanaikaisesti potilas, asiakas ja kansalainen. Hän
on sekä aktiivinen että passiivinen
palveluiden käyttäjä ja vastaanottaja.
Tässä artikkelissa käytän termiä potilas. Asiakaslähtöinen palvelutuotanto on tasa-arvon, osallisuuden, lisääntyneen vaikutuksen, tehokkuuden ja
tuottavuuden vuoksi aiheellista. Muutoksen toteutumiseksi on tarpeen selkiyttää sekavasti käytettyjä käsitteitä
asiakas/potilaskeskeisyys, asiantuntijakeskeisyys - asiakaslähtöisyys ja
luoda ymmärrystä siitä, mitä asiakaslähtöisyys on. Miten aito osallisuus ja
asiakaslähtöisyys toteutuvat, on pitkälti riippuvainen tilanteesta, hoidon
kiireellisyydestä, asiantuntijasta ja organisaatiosta.
Asiakaslähtöisyyden puuttumista
voi selittää organisaatioiden vakiintuneet ja usein jäykät toimintatavat,
palveluiden kaavamaisuus eli useimmiten yksilöllisen hoidon puute ja
epäammattimainen autoritaarinen ja
asiantuntijalähtökohdista toteutuva
toiminta.
Sosiaali- ja potilasasiamiehille
osoitetuista valituksista valtaosa koskee neuvonnan puutetta, tyytymättömyyttä palveluprosessiin ja kohteluun. Palvelujärjestelmästä katsottuna
on kyse organisoinnista, malleista ja
systeemeistä. Potilaan näkökulma
koostuu hänen omista tarpeistaan ja
kokemuksistaan.
Kehittäminen toteutuu pääosin siten, että organisaatioihin luodaan ammattilaisten kesken parempia – ja
usein halvempia työkäytäntöjä. Lyhytnäköinen taloudellinen hyöty ohittaa ihmisen, tutkitun tiedon ja terveen
järjen. Tutkimuksien mukaan hyvin
hoidettu ja kokemuksen autetuksi tulemisesta saanut potilas on kuitenkin
ajan mittaan kaikkein taloudellisin.

Laatua vai tuottavuutta?

Sote-uudistuksen tavoitteena on, että potilas on koko toiminnan keskiössä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset yhdessä antavat parhaan
mahdollisen hoidon ja tuen. Tavoitteena on saumaton hoitoketju, jossa asiantuntijat eli ammattilaiset ovat
avainasemassa. Ketkä kaikki ovat asiantuntijoita? Potilas on aina oman
kokemuksensa asiantuntija, kokemusasiantuntijoilla ja vertaisilla puolestaan on kokemuksen lisäksi toista
tietoa. Toinen tieto tarkoittaa erilaisia tapoja täydentää, korjata, kiistää ja
haastaa virallista tietoa. Toinen tieto
sisältää yksityiskohtaista, kokemuksellista, paikantunutta, ihmettelevää,
paljastavaa ja pohdiskelevaa täsmätietoa, hiljaista tietoa, piilotietoa, vastatietoa ja heikkoa tietoa.
Sote uudistuksen rivien väliin
on kirjoitettu taloudelliset tavoitteet

tuottaa mahdollisimman vähän ja
mahdollisimman halvalla palveluja
ja näin parantaa tuottavuutta! Tämä
konkretisoituu monien palveluiden
yhtiöittämisenä ja tarkoittaa tukea
yksityiselle sektorille ja ylikansallisille jättiyrityksille, jotka eivät tulouta veroja Suomeen. Miten käy palvelun laadun, jos tavoite on saada aikaan
suoritteita ja tuottaa voittoa? Kuinka
ihminen kohdataan omana itsenään,
apua ja tukea tarvitsevana eikä vaan
suoritteena?
Kaavailun valinnanvapauden mukaan on mahdollisuus valita, hakeutuuko julkiseen perusterveydenhuoltoon, yrityksen tai kolmannen
sektorin palveluun, mutta toteutuuko
tämä mahdollisuus kaikille ja esimerkiksi haja-asutusalueilla? Valinnanvapaus vaatii varsin paljon myös omaa
aktiivisuutta ja tietoa palveluista, mikä rajaa varmasti pois erityisesti kaikkein iäkkäimmät, liikuntarajoitteiset,
köyhät, marginaalissa olevat päihdeja mielenterveysongelmaiset.

Asiakaskeskeisyys ja
asiantuntijakeskeisyys
Asiakaskeskeisyys tarkoittaa, että
potilas on osaltaan oman elämänsä
asiantuntija ja vuorovaikutuksen lähtökohtana on hänen valinnanvapautensa. Itsemääräämisoikeuteen vetoaminen ei kuitenkaan saa tarkoittaa
hoivaa ja hoitoa tarvitsevan esimerkiksi muistisairaan tai päihde- ja mielenterveysongelmaisen vanhuksen
ihmisen jättämistä. Asiakaskeskeinen
vuorovaikutus on tarpeen hoitosuhdetta luodessa ja luottamuksellisuutta rakennettaessa. Tällöin asiantuntijan toiminnassa painottuu ihmisen
kuunteleminen ja ymmärtäminen,
hän on tasavertaisessa asemassa potilaan kanssa ja pyrkii aktiivisesti rakentamaan yhteistä ymmärrystä.
Pidemmälle mentäessä, jos auttamistyöntekijä vain kuuntelee ja myötäilee muttei uskalla ottaa kantaa tai
puhua ikävistä asioista, suhde ei etene, koska polttavista aiheista ei keskustella.
Useimmilla meistä on kokemusta ammattilaisesta, joka keskittyy hoitamaan tietokonettaan, mutta hädin
tuskin katsoo potilasta. Ilman vastavuoroisuutta ei synny uutta yhteiseesti jaettua ymmärrystä. Jukka Oksanen puhuu kohtaamisen neljän
ensimmäisen minuutin säännöstä, mikä tarkoittaa, että auttamistyöntekijä on aktiivisesti kiinnostunut, keskittyy levollisesti kuuntelemaan, kysyy
tarkennuksia, osoittaa myötätuntoa
ja rohkaisee jatkamaan. Vasta vähän
myöhemmin voi tarjota tietoa ja pohtia ratkaisuja.
Jos taas asiantuntijakeskeisyys
määrittää koko vuorovaikutusta, niin
ongelmien tulkinta ja ratkaisu voi olla yksipuolista, kenties jopa leimaavaa ja syyttävää. Vaikka ammattilaisen
tarkoitus olisikin auttaa potilasta niin
asiantuntijakeskeisyys voi mitätöidä
tasa-arvoisen vuorokuuntelun ja –puhelun. Esimerkiksi kun potilas kertoo
saaneensa kohonneeseen kolestroliin
apua punariisivalmisteesta, lääkäri toteaa sen olevaan humpuukia. Tai potilas kertoo hänelle määrätyn lääkkeen
aiheuttamista ei-toivotuista vaikutuksista, niin lääkäri toteaa, että mitään

tällaisia sivuvaikutuksia ei ole raportoitu!

Mitä asiakaslähtöisyys
tarkoittaa toiminnassa?
Missään ei ole kuitenkaan konkreettisesti kirjattuna, mitä asiakaslähtöisyydellä käytännössä tarkoitetaan.
Yleisesti asiakaslähtöisyys tarkoittaa
asiakkaan tai potilaan tasa-arvoista
suhdetta ja vuoropuhelua palvelussa. Asiakaslähtöisyys on ihmisen arvostamista, eettisyyttä, osallistumista,
yksilöllisyyttä ja demokratiaa. Ihmisen täytyy pystyä saavuttamaan palvelut helposti ja niiden täytyy olla sujuvasti käytettäviä.
Palveluiden kehittäminen asiakaslähtöisiksi
toteutuu
vasta,
kun potilaat, heidän omaisensa ja
läheisensä, kokemusasiantuntijat ja
vertaiset ovat tasavertaisia palvelujen
suunnittelijoita, kehittäjiä ja arvioijia.
Esimerkiksi
A-klinikkasäätiön
palveluissa tehtävään koulutetut
kokemusasiantuntijat auditoivat ja
arvioivat systemaattisesti kolmen
vuorokauden ajan yksikön toimintaa havainnoimalla ja osallistumalla siihen. Kirjoitetun raportin perusteella auditoijat tekevät yhteistyössä
ammattilaisten kanssa konkreettisia
muutosehdotuksia, joita kokeillaan,
arvioidaan – ja tarvittaessa taas muutetaan käytännössä.
Muita mahdollisia arviointityömenetelmiä ovat esimerkiksi kokemus-,
asiantuntijuus- ja asiakasraadit, neuvostot ja foorumit. Ammattilainen voi
myös aina kysyä potilaalta kuinka hän
kokee tulleensa kuulluksi ja miten hänen mielipiteensä tuli huomioon otetuksi.
Aitoa kunnioitusta, välittämistä ja
myötätuntoa sisältävä tasavertainen
vuorovaikutus ei sulje pois toiminnan
tavoitteellisuutta ja tutkittujen, hyväksi todettujen menetelmien käyttämistä. Tämä tarkoittaa vastavuoroista
työskentelyä uuden ymmärryksen rakentamiseksi potilaan, hänen läheistensä ja toisten auttamistyötä tekevien kanssa.

Toivo hyvästä elämästä
syntyy myötätunnosta
Jos ymmärretyksi tulemisen kokemuksia ei synny, kärsimys, kipu ja
ongelmien taakka eivät vähene eikä
ihmisen mielessä synny tilaa toivolle, joka on muutoksen toteuttamisen
välttämätön edellytys. Toivo hyvästä
elämästä syntyy kokemuksista: myötätunto, välittäminen ja moninaisuuden sietäminen tulevat todeksi tekemällä. Tämä edellyttää huomion
kiinnittämistä uudenlaiseen yhteisvastuuseen, jossa jokainen on osallinen omaan elämäänsä ja saa tarvitsemaansa tukea.
Sosiaali- ja terveyspalveluiden laatu koostuu arvostavasta ja inhimillisestä kohtelusta, tutkimus- ja kokemustietoon perustuvasta hoidosta,
kuntoutumisen mahdollistamisesta
ja palveluiden käyttäjien ja heidän läheistensä osallistamisesta.
SISKO SALO-CHYDENIUS

TtM, kehittämiskoordinaattori
A-klinikkasäätiö
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Jos elämä
luiskahtaa vinoon
Kalliolassa pääsee
uuteen alkuun

K

alliolan päihde-ja mielenterveyspalveluissa huomattiin muutama vuosi sitten ilmiö, johon kotihoidon
työntekijät nykyisin törmäävät yhä
useammin: ikäihmisten alkoholinkäyttö on muuttunut siinä missä muukin yhteiskunta. Erityisesti
vanhenevien naisten kotona juominen on lisääntynyt THL:n tutkimuksien mukaan.
Miesten alkoholikäyttö on
enemmän sosiaalista. On yhä tavallisempaa, että nuorena alkanut
säännöllinen alkoholin viihdekäyttö jää päälle. Osa eläkkeelle jääneistä tarttuu pulloon entistä helpommin, kun työelämän velvoitteet
jäävät pois. Ilmiö näyttäytyy sosiaalisena syrjäytymisenä ja elämäntavan muuttumisena päihdekeskeiseksi. Tätä ihmisryhmää täytyy
auttaa ennen kuin ongelmat tulevat
eteen vanhusten kotihoidossa.
Vuonna 2015 Kalliolan avohoitoyksikössä Helsingin Vallilassa
aloitettiin ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen tukema Uusi
alku-elämäntaparemontti. Projektissa kokeillaan uusia käytäntöjä yli 55-vuotiaiden alkoholiongelmaisten auttamiseksi takaisin
tavalliseen elämään. Toimintaan
osallistuminen on asiakkaalle maksutonta.
Uusi alku on ryhmämuotoinen
kolmen kuukauden mittainen ohjelma. Asiakas osallistuu ohjelmaan
viitenä arkipäivänä viikossa pari
tuntia kerrallaan. Kahdesti viikossa

käydään oman elämän asioita läpi
terapeuttisessa keskusteluryhmässä ja kahdesti viikossa osallistutaan
ohjattuun liikuntaryhmään. Lisäksi kerran viikossa järjestetään yhteisöllisiä päiviä, jolloin tutustutaan
uusiin harrastuksiin ja käydään
kulttuurikohteissa yhdessä.
Ohjatun liikuntaryhmän ja terapiaryhmän yhdistelmä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi hoitaa ihmistä kokonaisvaltaisesti: mieliala
kohoaa, kun kunto nousee. Paremmassa kunnossa jaksaa nähdä myös
tulevaisuudessa mahdollisuuksia,
jotka aiemmin olivat pimennossa. Uusi alku tukee osallistujia löytämään harrastuksia, mielenkiintoja ja elämän sisältöjä päihteiden
käytön sijaan. Sellaisia, joihin tarttuminen kantaa myös elämäntaparemontin jälkeen.
Päihteidenkäyttö, masennus ja
fyysisen kunnon aleneminen aiheuttavat näköalattoman kierteen
ikääntyvälle ihmiselle. Usein eläkeläiset ja työelämästä viimeisten
työvuosien aikana pois joutuneet
kokevat, ettei heillä ole mitään annettavaa muille. Mukaan lähteminen ilmaisiinkin rientoihin, on vaikeaa. Moni kokee sen suorastaan
mahdottomaksi.
Ikääntynyt joutuu vääjäämättä arvioimaan itseänsä uudelleen.
Vaivoja on enemmän kuin nuorena ja rasituksesta palautuminen on
hitaampaa. Jos työelämä on loppunut tylysti, se vaikuttaa kielteisesti
minäkuvaan ja pystyvyyden koke-

mukseen. Jos taas työ on ollut loppuun saakka keskeisin elämänsisältö, sen poisjäänti jättää mieleen
tyhjyyden. Suomessa moni ottaa alkoholin lääkkeeksi tähän kaikkeen.
Monesta tulee suurkuluttaja tavalla, joka ei näy ulospäin. Usein se ei
aiheuta sosiaalisia ongelmiakaan
samalla tavalla kuin työelämässä,
jolloin alkoholin käyttöön vielä voidaan puuttua.
Seniori-ikäiset alkoholin ongelmakäyttäjät voivat olla niitä miehiä ja naisia, jotka käyvät hyvin
pukeutuneena lähimmässä alkoholimyymälässä moitteettomasti käyttäytyen ostamassa päivittäisen alkoholisatsin. Ne, joilla on sosiaalista
kanssakäymistä esimerkiksi kulttuurin parissa, juovat usein teatteri-illan aikana muutaman lasillisen
- ja jatkavat kotiin palattuaan juomista yksin sammumiseen saakka.
Kun alkoholiongelmasta tulee
niin paha, ettei ihminen pysty olemaan päivääkään juomatta, tarvitaan Uusi alku-toimintaa vahvempaa katkaisua. Uusi alku toimii
parhaiten niillä, jotka pystyvät pidättäytymään alkoholista ryhmätoiminnan aikana. Viikonloput
sujuvat asiakkailla vaihtelevasti. Jokainen osallistuja pääsee kuitenkin
kokemaan elämäntaparemontin aikana, miltä tuntuu voida paremmin, osallistua ja kuulua johonkin,
olla paremmassa kunnossa ja nukkua paremmin. Uni paranee ja monella herää pitkästä aikaa terve ruokahalukin: syöminen kun on useilla
jäänyt sivuseikaksi.
Pitääkö lopettaa kokonaan? Alkoholista luopuminen tuntuu olevan suomalaiselle ajatuksenakin suremisen paikka: on kuin rakkaasta
seuralaisesta, ikuisesta mukana kulkijasta, täytyisi päästää kokonaan
irti. Tämä kokemus tulee ymmärrettäväksi, kun ajattelee, että aloitettuaan alkoholin käytön 15-vuotiaana, on Uusi alku-osallistuja juonut
sitä 40 – 50 vuotta monesti aluksi viikonloppuisin mutta myöhemmin myös arkisin. Käytön hallinta
on jo vuosikausia ollut keikkumista
velvollisuuksien hoitamisen ja tut-
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tuun humalaan palaamisen välillä.
Suhteet lapsiin ja lastenlapsiin voivat olla etäiset tai kokonaan poikki.
Monet kohtuukäyttäjät tai raittiit
ystävät ovat kaikonneet. Lähimmässä pubissa on yleensä aina se
porukka, jonka hyväksyntään voi
luottaa.
Osa asiakkaista jättää alkoholin kokonaan. Jotkut ovat paljonkin
käyneet aiemmin AA:ssa, ja kontakti ryhmiin saattaa aktivoitua elämäntaparemontin aikana. Toiset
tutustuvat vertaisryhmiin jakson
aikana. On niitäkin, joilla viini on
tullut kuvioihin arkiaskareita vauhdittamaan vasta eläkeiässä. Monet
heistä pystyvät ottamaan jatkossakin lasillisen sukujuhlissa, mutta eivät enää liitä alkoholia arkeensa.
Uuden vaihtoehtoisen elämäntavan rakentaminen vaatii asiak-
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kaalta täysillä mukaan sukeltamista: siinä missä yksi lähtee raittiiseen
elämäntapaan täysin palkein, menee toinen uudestaan hakemaan
apua vielä elämäntaparemontin jälkeenkin. Edistys on yhtä monenkirjavaa kuin ihmisten elämäntarinatkin. Jollekin Uusi alku on nimittäin
ensimmäinen kontakti päihdehoitoon, toisilla on takanaan useitakin.
Uusi alku-elämäntaparemontin jälkeen kolmen ja kuuden kuukauden
kuluttua on seurantapäivät, joissa
vaihdetaan kuulumiset ja siinä välissä järjestetään yhteinen liikuntapäivä. Näissä tapaamisissa palataan
vielä uudestaan kaikkein tärkeimpään pitkän aikavälin tavoitteeseen:
Mitkä ovat ne asiat, jotka lisäävät
terveyttä ja hyvinvointia ja ovat
elämässä merkityksellisiä? Ja mitä
niille vielä voisi tehdä?

OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ:

Antti Palmu, 050 3735 990 tai
Kimmo Hätinen 050 4626 158.
Uusi alku-ryhmiä järjestetään
vuosittain syksyisin ja keväisin.
Hankkeessa toimii kaksi kokopäiväistä projektityöntekijää, joihin
yhteyttä ottamalla arvioidaan
asiakkaan tilannetta ja järjestetään alkuhaastattelut.

Lämminhenkistä
ja turvallista
asumista!
Esperin hoivakodit tarjoavat hoivaa
ja huolenpitoa ikäihmisille, elämän
kaikkiin hetkiin! Vakituisen asumisen
ohella palveluihimme kuuluu lyhytaikainen asumispalvelu esimerkiksi
omaishoitajan vapaan ajaksi tai sairaalasta kuntoutumisen tueksi. Kokenut
hoitohenkilöstömme toimii aina asukkaan ehdoilla ja kuntouttavan hoitotyön
otteella. Meillä käy palveluseteli!
Ota yhteyttä niin etsitään
Sinulle tai läheisellesi
parhaiten soveltuva ratkaisu:
010 4088 197 | myynti@esperi.fi
www.esperi.fi
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RAKENNEMUUTOS,
JOSTA EI PUHUTA

O

len flunssassa ja jonkinlaisen rakennemuutoksen kourissa, vaikkakin todennäköisesti tilapäisen. Sen sijaan muuten olen jatkuvassa rakennemuutoksessa, sillä vanhenen eikä rakenteeni enää ole entisellään. Lonkkaa kolottaa
joskus yöllä, niin että joudun ottamaan särkylääkkeen. Kaaduin ja löin polveni ja
siitä on seurannut kuukauden pituinen kipu. Yhä vielä on vaikea nousta portaita. Roskiakin on vaikea nostaa lattialta.
Televisiossa poliitikot ja muutkin puhuvat rakennemuutoksesta. Ärsyttävää.
Kyllä pitäisi vähän tarkentaa. Tiedän yhden rakennemuutoksen ja minusta sitä
ei mainita olleenkaan eli kuinka paljon vanheneva väestö tarvitsee palveluja, varsinkin, jos kotona on yritettävä pärjätä hautaan asti. Ja nyt en tarkoita yhteiskunnallisia hoivapalveluja.
Tietysti yhteiskunnallisiakin palveluja tarvitaan tälle inhottavasti kustannustaakaksi mainitulle väestöryhmälle eli vanhuksille. Nyt tarkoitan sitä rakennemuutosta, joka seuraa siitä, että vanhat ihmiset tarvitset ikkunanpesijöitä,
kotisiivoajia, kotihierojia, kotikampaajia, omaishoitajan sijaisia, tilapäisiä kissanhoitajia, remonttireiskoja kodin pieniin korjauksiin, saattajia sinne ja tänne.
Kaikki apu ei voi toimia vapaaehtoisten varassa ja on paljon ihmisiä, joilla on
varaa maksaa palveluista. Ja kun eläkeindeksi saadaan muutettua palkkaindeksiksi, niin yhä useamman rahat riittävät. Eikö siinä olisi rakennemuutosta Suomelle alkajaisiksi ihan tarpeeksi? Onko tällaisia palveluyrityksiä riittävästi? Edistetäänkö niiden syntymistä mainoskampanjoin, pääministerin tai työministerin
suulla? Osataanko tällaisille perustason ja usein naisten tekemälle työlle antaa
arvoa?
On tietysti hienoa keksiä kaikenlaisia teknisiä härpäkkeitä, joilla vanhusten
terveyttä, liikkumista, syömistä yms. voidaan seurata. Ja pelejä, joilla nuoriso saadaan upotettua turvaan tietokoneen helmaan.
Koteja palvelevat yritykset tuottavat tasaista verotuloa, eivät miljoonatuloja,
kuten hoivapalveluyritykset, yksityiset lääkäriasemat ja pelifirmat. Tuloa kumminkin. Ne tuottavat myös työpaikkoja, ja jos tuntuu siltä, että tällainen työ ei
houkuttele nuoria ja työttömiä alalle, niin eikö asialle pitäisi tehdä jotain. Mistä
tahansa alasta voidaan saada houkutteleva tuomalla esille, kuinka arvokasta työ
on sitä tarvitseville.
Suuryrityksiä tuetaan miljoonilla. Olisiko mahdollista siirtää osaa tuosta tuesta kotipalveluyrityksille, kun ikääntyvä Suomi on ison rakennemuutoksen kynnyksellä?
HELI STENVALL
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Ikäihmiset
asiantuntijoina
sairaanhoidon
opiskelijoille

T

erveystieteiden maisteri Sanna Koskinen toteutti yhteistyössä kahden
ammattikorkeakoulun kanssa sairaanhoitajaopiskelijoille koulutusviikon, jossa yli
70-vuotiaat henkilöt toimivat ikääntymisen
asiantuntijoina osallistuen kouluissa järjestetyille tunneille.
– Koulutuskokeilun tulokset olivat rohkaisevia. Koulutusviikolle osallistuneet
opiskelijat olivat kiinnostuneempia iäkkäiden hoitamisesta ja heillä oli myönteisemmät asenteet ikäihmisiä kohtaan kuin
vertailuryhmän opiskelijoilla, Turun yliopistossa väitellyt Sanna Koskinen kertoo.
Ikäihmisten osallistuminen terveysalan
koulutukseen on Suomessa vielä uutta. Samalla, kun opiskelijat oppivat ikäihmisten
kokemuksista, ikäihmiset pääsivät vaikuttamaan tulevien terveysalan ammattilaisten
osaamiseen.
–. Tutkimukseni opiskelijat pitivät ikäihmisten tuomaa panosta koulutusviikolle
oman oppimisensa kannalta aivan keskeisenä, Sanna Koskinen sanoo.
Huolimatta iäkkään väestön yleisestä
hyvinvoinnin lisääntymisestä, osa ikäihmisistä tulee tulevaisuudessa tarvitsemaan
monia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Samanaikaisesti ikäihmisten määrän
lisääntyessä myös eläkkeelle jäävien hoitajien määrä kasvaa.

Säästölippu - edullisin
junalippu eläkeläiselle
Junalla reissaat mukavasti ja säästölipulla
pysyvästi edulliseen hintaan.
Esimerkiksi:

Tampere – Helsinki 9,90€
Osta matkasi ajoissa, koska edullisia
säästölippuja on rajoitettu
määrä kaikkiin kaukojuniin.
Lisätiedot vr.fi
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THL SELVITTI:

miltä kotihoito ja ympärivuorokautinen hoito tuntuvat
KUVITUS: KAROLIINA PERTAMO

Hoitajilla liian vähän aikaa
60% mielestä, kolmasosa
koki yksinäisyyttä.
Pääosa vastaajista koki
elämänsä turvalliseksi.

M

aistuiko ruoka? Joudunko tänään
olemaan yksin, vaikka niin kaipaisin seuraa? Voinko pukea sen kukkamekon, vaikka ei ketään tulekaan käymään ja vaikka se on epäkäytännöllinen?
Pääsenköhän tänään ulos, on niin aurinkoista? Arkisia ja inhimillisiä asioita, jotka
nousevat tärkeiksi silloin kun niiden toteutuminen on toisista riippuvaista.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
selvitti ikäihmisten palveluihin ja arjen hyvinvointiin liittyviä kokemuksia kotihoidossa
ja ympärivuorokautisessa hoidossa olevilta
asiakkailta, heidän omaisiltaan ja omahoitajiltaan. On harvinaista ja samalla arvokasta, että ikäihmisiltä itseltään kysytään heidän
arkeensa ja palvelujen sujumiseen liittyviä
kokemuksia. Ovatko asiakkaat olleet kohteliaita vastatessaan selvästi myönteisemmin
hoivastaan ja kokemuksistaan kuin omaiset
ja omahoitajat? Tosin myönteisten kokemusten osuudet olivat kovin alhaisia monissakin
kysymyksissä.
Tutkimukseen osallistui 2 940 asiakasta,
2 340 omaista ja 8 650 omahoitajaa 300:sta
koti- ja ympärivuorokautisen hoidon yksiköstä. Kysely tehtiin syksyllä 2015, tulokset
julkaistiin hiljattain.
Yksinäisyys ja ystävien kaipuu: joka kolmas kokee yksinäisyyttä. Kotihoidon asiakkaista joka kolmas kertoi olevansa aina tai
useimmiten yksin, vaikka ei haluaisi. Yksin
jääminen ympärivuorokautisessa hoidossa on harvinaisempaa, alle 20 % kertoi yksin
jäämisen kokemuksista. Yksinäisiksi itsensä tunsi joka viides asiakas hoitomuodosta
riippumatta. Omaiset otaksuivat asiakkaita
hieman useammin läheisten olevan yksinäisiä, hoitomuodosta riippumatta. Omahoitajien mielestä yksinäisyyttä kokevia on ympärivuorokautisessa hoidossa vain 8 % ja
kotihoidossa 15 %. Ikäihmiset kaipaavat seuraa. Yli puolet asiakkaista kerto,i että heidän
elämässään olisi vielä tilaa uusille ihmissuhteille.
Vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä tutkineen Hanna Uotilan mukaan kaikista vanhuksista aina tai usein on yksinäisiä
5 – 10 % ja joskus tai harvoin yksinäisiä
20 – 40 %. Vanhukset puhuvat Uotilan tutkimuksissa yksinäisyydestä ihmissuhteiden
puutteena, iäkkäiden huonona yhteiskunnallisena asemana, elämän mielekkyyden puutteena, omaisten välinpitämättömyytenä ja
ikääntymiseen kuuluvana asiana, jotkut myös
myönteisenä yksinäisyytenä.
Turvallisuuden tunne on hyvinvoinnin
kannalta merkittävä. Se on myös osa yksinäisyyttä. THL:n tutkimuksessa kaksi kolmesta

Koti ei synny seinistä.
Koti on tunnetila.
asiakkaasta koki olonsa turvalliseksi siellä missä he asuivat. Joka kolmas koki turvattomuutta. Omahoitajista vain alle puolet ja
omaisista hieman yli puolet uskoi vanhusten
tuntevan olonsa turvalliseksi. Lähes kaikki
vastaajista (yli 90 %) luotti siihen, että akuutin tarpeen tullen vanhukset saavat apua nopeasti.
Tunne vapaudesta ja päätösvallasta tekee
kodin. Koti ei synny seinistä. Koti on tunnetila. Ikäihmiset ovat kuvailleet Hilkka Tervaskarin tutkimuksessa kodin tunnusmerkkejä muun muassa vapauden tunteella, omalla
päätösvallalla, elämänhallinnan kokemuksella ja oikeudella tulla arvostetuksi. Muistiliiton hiljattain tekemässä selvityksessä
muistisairauteen sairastuneet määrittelivät
tärkeimmiksi kotiin liittyviksi asioiksi turvallisuuden ja vapauden.
Yhteiskunnan inhimillisyyttä kuvaa se
kuinka kunnioitamme heikommassa asemassa olevien oikeutta yksilöllisyyteen ja omiin
tarpeisiin. Vanhustenhoidossa joudutaan
miettimään turvallisuuden ja asiakkaan autonomian rajoja. Tosiasia lienee, että asiakkaiden yksilöllisyyden edelle mennään usein
rutiinien, helpompien käytäntöjen ja taloudellisten ratkaisujen vuoksi, ei aina turvallisuusrajoitusten vuoksi.
Kotihoito ja ympärivuorokautinen hoito
luo puitteet kodille, jossa vanhuksen tulee olla mahdollisuuksien mukaan asioistaan päättävä yksilö, ei vain palvelujen kohde. THL:n
tutkimuksen mukaan vain hieman yli puolet asiakkaista ja vielä harvemmat omaiset ja
omahoitajat uskoivat, että kotihoito kykenee

selviä tuloksista.
Aika on arvokasta vanhukselle ja hoitajille: yli 60% koki, ettei hoitajilla ole riittävästi aikaa. Henkilökunnan mahdollisuus
käyttää aikaansa asiakkaiden kanssa tarpeen
auttamaan iäkästä ihmistä elämään elämään- mukaan on yksi tärkeimmistä kotihoidon laasä aina haluamallaan tavalla.
tua kuvaavista mittareista.
Ajan puute on keskusteluttanut viime aiMiten arki sujuu, pääsenköhän ulos?
koina monella taholla. Mitä mieltä asiakkaat
Mielipiteet ruuasta ja päätökset päälle puet- olivat? Asiakkaista vain alle puolet, kotihoitavista vaatteista sekä suihkussa ja WC käyn- dossa 39 % ja ympärivuorokautisessa hoidosneistä ovat itsemääräämisoikeuden perus- sa 37 %, oli sitä mieltä että hoitajilla oli heilkysymyksiä. Hoidossa tarjottava ruoka oli le riittävästi aikaa. Omahoitajista vain joka
kyselyn mukaan maittavaa joka toisen asi- kolmas ja omaisista vain joka viides oli sitä
akkaan mielestä. Sen sijaan vain kolmannes mieltä että hoitajilla on aikaa riittävästi asiakomaisista ja omahoitajista oli samaa mieltä kaille. Ajan niukkuudesta huolimatta yli puosiitä että asiakkaiden ruolet asiakkaista oli sitä
ka on maittavaa. Noin puomieltä että hoitava henYksinäisyys ja
let asiakkaista koki pääsekilöstö ottaa huomioon
ystävien kaipuu:
vänsä peseytymään aina
heidän mielitekonsa.
silloin kuin haluaa, hoiVastaavasti lähes joka
joka kolmas kokee
tomuodosta
riippumattoinen asiakas oli jouyksinäisyyttä
ta. Omaiset olivat kriittitunut huomaamaan, etsempiä. Heistä vain 13 %:n
tei ole tullut kuulluksi.
mielestä
ympärivuoroIäkkäiden
hyvinkautisessa hoidossa vanhukset pääsevät pe- vointi syntyy turvallisuuden ja vapauden
seytymään silloin kuin haluavat. Lähes kaik- tunteesta, arvostuksen ja pärjäämisen kokeki kotihoidon asiakkaat kokivat pääsevänsä muksista ja toimivasta arjesta. Hyvään ja terWC:hen silloin kun haluavat, mutta kolme veyttä edistävään hoivaan tarvitaan osaamisneljästä ympärivuorokautisessa hoidossa ta, arvostusta ja aikaa.
olevista asiakkaista koki samoin. Näissä on
paljon mietittävää hyvän hoivan toteutumi- Lähteet:
1. THL. 2016. Koettu hoidonlaatu asiakkaan näkökulseksi.
masta (ASLA). https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asianUlkoilu ja raikas ilma piristävät. Vähän tuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/asla.
alle puolet kotihoidon asiakkaista kertoi 2. Hanna Uotila. Vanhuus ja yksinäisyys. 2011.
pääsevänsä ulkoilemaan omasta mielestään 3. Hilkka Tervaskari. Senioreiden sosiaalinen ympäristö
ja itsenäisyyttä tukevat palvelut. 2006
riittävän usein, ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista eivät niinkään monet. OmaKERTTU PERTTILÄ
hoitajat ja omaiset pitivät riittävää ulkoilua vielä harvempien asiakkaiden kohdalla
Suomen Senioriliikkeen hallituksen jäsen
mahdollisena. Mikä on riittävän usein, ei
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Lähdenkö, joudunko vai
pääsenkö eläkkeelle?

TASKINEN, S. 2016. HYVILLÄ
MIELIN ELÄKKEELLE. OPAS TYÖELÄMÄN JÄLKEISEEN AIKAAN.
HELSINKI: AULA & CO. 202 S.

Eläkkeelle jääminen on usein
paljon suurempi muutos kuin
mitä etukäteen on arvannutkaan.
Tieto psykologisista ja sosiaalisista muutoksista, niihin valmentautuminen, odotuksien ja pelkojen tarkastelu, samoin kuin tuen
kartoittaminen auttavat siirtymistä ja sopeutumista uuteen
elämänvaiheeseen.
Sirpa Taskisen kirja painottaa terveyttä ja toimintakykyä
suojaavia tekijöitä, kuten sosiaalisia suhteita, liikuntaa, ravitsemusta ja lepoa. Lisäksi kirjoittaja pohtii välillä humoristisestikin
elämän mielekkyyttä, merkityksellisyyttä, arvoa ja vanhenemiseen kuuluvia tunteita. Ihmisyys
ja siinä kasvaminen kestää koko
elämänkulun: tavoiteltavaa on valoisuus, tyyneys, itsensä ja maailmansa hyväksyvä ihminen, joka
pitää huolta itsestään, läheisistään ja ympäristöstä.
Kirjoittaja Sirpa Taskinen on
pitkän uran sosiaalihallinnossa tehnyt psykologi ja filosofian
tohtori, joka on kirjoittanut paljon lapsiin ja perheisiin liittyvää ja julkaissut mm. kirjan Meille tulee vauva. Nyt ilmestyneessä
teoksessa on paljon konkreettista tietoa eläkkeelle, siirtymisestä,
eläkemuodoista ja 2017 voimaan
tulevasta eläkeuudistuksesta.
Kirjan keskeinen teema on
muutoksesta selviäminen. Kaikki muutokset vaativat ajatuksien, tunteiden ja toimintatapojen tarkastelua. Eläköityminen
tarkoittaa, että ajankäyttö muuttuu. Työhön kuuluneet etuudet –
oheispalvelut jäävät pois, valta ja
vallattomuus muuttuvat. On huolehdittava, että minäkuva eli käsitys itsestä pystyvänä, pätevänä
ja tarpeellisena säilyy, samoin ihmissuhteet.
Elämässä aukeaa uusia mahdollisuuksia, mutta samalla nousee ristiriitaisia ja kenties ahdistaviakin ajatuksia ja tunteita
elämän rajallisuudesta. Viimeistään tässä vaiheessa elämän murheellisuus todentuu luopumisena
ja menetyksinä. Taskinen korostaakin, että elämänmuutos vaatii
ponnistelua tasapainon saavuttamiseksi ja esittelee konkreettisia keinoja, kuten voimaannuttavaa hengitystekniikkaa, tietoista
tarkkaavaisuutta eli mindfulnessia, toisiin turvautumista ja toisten ihmisten auttamista.

Positiivisesta ajattelusta on
oma kirpeän kriittinen analysoiva lukunsa. Myönteisyys, toiveikkuus ja kyky olla kiitollinen tukevat selviytymistä ja ongelmien
ratkaisua. Elämään kuuluu aina
myös ongelmia, epäkohtia ja surua. Sureminen vie oman aikansa ja vaatii pysähtymään. Ilman
myötätuntoa ja tervettä suhteellisuudentajua yltiömyönteisyys on
julmaa: kärsimystä, epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä ei voi
kuitata pelkästään kokemuksiksi, joihin voisi vain suhtautua tai
jotka voisi asennoitumalla oikein
ohittaa. ”Jonain päivänä/tuuli vie
pilvet,/ aurinko tulee näkyviin./
Jonain päivänä/ suru on helpompi kantaa (107)”.
Kirja tarjoaa opastusta mielen hyvinvoinnin vaalimiseen ja
merkityksellisyyden löytämiseen
muuttuvassa elämäntilanteessa.
Kirjoittaja ei kuitenkaan suoraan
anna neuvoja miten elämää pitää elää, joten teoksen motto on:
Pyytämättä saadut neuvot on syytä ohittaa hienotunteisesti – niin
kuin muutkin loukkaukset!
SISKO SALO-CHYDENIUS

suorastaan harras ylistyslaulu Pariisille, sen tummemmalle puolelle, jossa rotat asustavat. Vaikka Antero vaeltaa metrokäytäviä
taivaallisen harpunsoinnin perässä tai notkuu yökausia baarissa
odottamassa siltojen alta tyydytystä hakevaa ystävää, niin välillä
hän kuuntelee polkupyöränsä aikaansaamaa omalaatuista musiikkia, vaihteiden, ketjujen, jarrujen,
kumien ja soittokellon yöllistä
kaanonia. Tai katselee haltioituneena sinisiä julistepohjia liimaavia taivaantekijöiksi kutsuttuja
työmiehiä. Kuvaus vaihtelee kokemuksista ja murheellisista mielialoista kepeään hassutteluun ja
syvällisestä filosofoinnista vähitellen kasvavaan koskettavaan rakastumiseen.
Antero pohtii mikä on taidetta? Kuinka tehdään taidetta? Kirjoittajan tapa havainnoida elämää
aistien kautta on häkellyttävä kuvaus siitä, miten hän näkee kauneutta koskettavasti hyvinkin
tavallisissa asioissa. Hannu Väisänen on kirjailija, joka maalaa sanoilla, välillä pikkutarkasti piirtäen, välillä suurella siveltimellä.
Teos on nimensä mukaisesti vapaana virtaavaa elohopeaa.
Hannu Väisänen uskoo, että taiteella voi ottaa kantaa, puolustaa ilmaisunvapautta, ihmisarvoa ja moninaisuuden sietämistä.
Kun taidetta vastaan hyökätään,
ei saa vaieta, vaan tehdä sitä lisää,
koska taide tavoittaa kollektiivisen kokemuksen ja mahdollistaa
sen jakamisen.

ja korkeutta. Talvella luisteltiin,
hiihdettin ja laskettiin mäkeä.
Penkkiurheilu jäi intohimoksi.
Kansakoulu alkoi, sitten seurasivat oppikoulu, lukio ja ylioppilaskirjoitukset. Paikkakunnat olivat vaihtuneet Kiteelle ja
Joensuuhun. Tie jatkui yliopistoon Helsinkiin valtiotieteelliseen tiedekuntaan. Pääsy Sanoman toimittajakouluun keskeytti
opinnot yliopistossa. Ura jatkui
Helsingin Sanomissa urheilutoimittajana, toimittajakoulun johtajana ja ensimmäisenä naisena
päätoimittajana.
Helsingin Sanomien aika oli
suurten mullistusten aikaa. Siirryttiin Erottajalta Sanomataloon. Urheilutoimitus oli koekaniini, kun kirjoituskoneet vaihtuivat
päätteisiin vuonna 1984. Kun lehden taitto digitalisoitiin vuonna
1994, latomo jäi historiaan.
Kirjan lopussa ollaan itsenäisyyspäivän juhlissa presidentin
linnassa. Tie Polvijärveltä on ollut pitkä. Tuntuu hyvältä, mutta
ulkopuoliselta. Päätoimittaja ei
voi jumittua vip-maailmaan. On
muistettava, että lehti tehdään
lukijoille, tavallisille ihmisille. Eikä elämä lopu eläkkeelle jäämiseen.
EEVA SÄÄSKILAHTI

SISKO SALO-CHYDENIUS

Sanoilla maalattu

VÄISÄNEN, H. 2016. ELOHOPEA.
HELSINKI OTAVA. 363 S.

Hannu Väisänen on arvostettu kuvataiteilija ja kirjailija. Antero-sarjan esikoisromaani on
lapsuutta kuvaava Vanikan palat
(2004), nuoruusvuosista kertoo
Finlandia palkinnon saanut Toiset kengät (2007). Tarinaa jatkoivat Kuperat ja koverat (2010) ja
Taivaanvartijat (2013). Elohopea
on viides romaani, jossa monipuolisen taiteilijan tarina jatkuu
Pariisissa.
Kertomuksen Antero on myös
laulaja ja muusikko, jota neuvotaan keskittymään vain yhteen ilmaisumuotoon. Elohopean
alussa aikuistuneen Anteron laulunopettaja vertaa D-duuria elohopeaan. Antero valitsee kuvataiteen, lähtee Pariisiin ja tavoittelee
maalauksiinsa elohopeamaista
liikettä.
- Yllättävät aistimusten ja mielikuvien yhdistelmät kiehtovat
minua. Tavattoman arkinen tapahtuma kuorii esiin henkilön tai
esineen tai paikan, ja tuo yhdistelmä hinaa kohta perässään musiikkikappaletta, väriä, ties mitä.
Melkein aina on kyse banaalin ja
ylevän yhdistelmästä,” Antero toteaa.
Elohopea on huikean kaunis ja

Ota vanhuus omaan
valtaasi muutoin siitä
päättää joku muu!

VALVANNE, J. & TUOHINO, L. 2016.
60+ ILOA ELÄMÄÄN. HELSINKI
S&S. 184 S.

Suomalainen
luokkaretki

REETTA MERILÄINEN
TYTÖN TIE, KIRJAPAJA 2015
207 SIVUA

Matka alkoi vuonna 1950 Polvijärvellä. Sodanjälkeinen elämä oli koko Suomessa hyvin vaatimatonta. Kirja valottaa hyvin
oman elämän lisäksi ajankuvan
50-luvulta tähän päivään, niukkuudesta hyvinvointiin.
Rintamamiestalossa
eletiin
onnellisia lapsuusvuosia. Rahasta ja tavarasta oli puutetta, mutta lapsille ei huolia kerrottu. Perheessä oli kolme tyttöä, joten
leikkikaverit olivat lähellä. Siihen aikaan lapset leikkivät ulkona. Kesällä uitiin, juostiin, pelattiin pallopelejä, hypättiin pituutta

Geriatrian professori Jaakko Valvanteen ja sairaanhoitaja Lotta Tuohinon teos 60+ käsittelee elämänkulun eliksiirejä:
liikuntaa, ravitsemusta, seksuaalisuutta ja osallisuutta. Vanheneminen on vääjäämätöntä, mutta
sen mukanaan terveyden ja toimintakyvyn tuomia riskejä ja ongelmia voi ehkäistä, myöhentää
ja vähentää huolehtimalla omasta terveydestään unohtamatta läheisyyttä, seksuaalisuutta, mielen hyvinvointia ja kulttuuria.
Kirjan alaotsikko iloa elämään painottaa elämästä nauttimista ohittamatta haavoittuvuutta ja murhetta. Kaikesta itselle
tärkeistä asioista ei pidä luopua,
saatikka vetäytyä syrjään. Vanha
ihminen on pitkään elänyt aikuinen, jolla on oikeus iloon.
Kirja on tarkoitettu ikääntyville ja kaikille, jotka ovat kiinnostuneet itsensä kunnossa pitämisestä. Se nojaa tutkimus- ja

kokemustietoon ja on kirjoitettu selkeästi ja ymmärrettävästi. Teoksen kantava ajatus on, että vääjäämätöntä vanhenemista,
raihnaistumista ja sairauksia voi
pyrkiä ehkäisemään – tai ainakin voi muuttaa elintapojaan ja
ajatteluaan tullakseen paremmin
toimeen vaivojensa kanssa. Kirja kertoo miten ikääntyminen ilmenee ruumiissa ja mielessä, miten liikkuminen, mindfullnessin
eli tietoisen tarkkaavaisuuden
harjoittaminen, unesta huolehtiminen, ravitsemus, yhdessäolo ja
kulttuuri vaikuttavat suotuisasti.
Viisaasti kohti vanhuutta luku esittelee vanhuuden väistämättömiä kysymyksiä: hoiva- ja
hoitotahtoa, testamenttia, terveyspalveluita ja terveyden omahoitoa. Ikääntymiseen kuuluvaa
itsemääräämisoikeuden vähenemiseen, sairauksien ja haavoittumisen lisääntymiseen kannattaa
varautua hyvissä ajoin tekemällä edunvalvontavaltuutus (mm.
Muistiasiantuntijoiden sivulla on
opas). Valitettavasti kirjassa on
hoiva- ja hoitotahto yhdistetty samaksi asiaksi. Hoitotahto (mm.
Muistiliiton ja THL:n sivuilla)
koskee lääketieteellisiä päätöksiä,
joita ihminen ei kykene itse enää
tekemään. Siihen on turha sotkea
toiveita lempimusiikista tai vaikkapa halusta saada hyvää punaviiniä silloin tällöin. Hoitotahto on
hyvä tallettaa Kanta- arkistoon ja
antaa tiedoksi omaisille.
Hoivatahto on omien toiveiden ja tarpeiden ilmaisu elämänlaadusta ja sisällöstä (mm. Muistiasiantuntijoiden sivuilla on
elämänlaatutestamentin malli) ja
selvittää miten haluaa tulla kohdelluksi, kun ei enää itse kykene
sitä kertomaan. Siitäkin kannattaa puhua hyvissä ajoin läheisille!
Kokonaisuutena 60+ on riemastuttavan antoisa ja rohkaiseva lukukokemus: erityisesti
vanhuuden senior coolness (seniorin kylmäpäisyys) käsite, mikä tarkoittaa kykyä ja taitoa kohdata ja selvitä vastoinkäymisistä
– usein huumorin, mutta myös itseä kohtaan osoitetun myötätunnon avulla.
Hyvinvointia edistää erityisesti kyky kokea kiitollisuutta ja iloita pienistä asioista. Eräs päihdeongelmasta toipunut ikääntyvä
vertaistyöntekijä kertoi, että hän
hakee joka päivän päätteeksi jonkin kiitollisuuden aiheen ja kauneuden kokemuksen. Kirjoittajat
rohkaisevat elämään omannäköistä elämää, tilinpäätöksessä ei
tarvitse lukea, että elin niin kuin
toiset toivoivat.
SISKO SALO-CHYDENIUS
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Pistä pokemon asialle apteekkiin

”M

eillä on nyt tuollainen pöllö, jolla on sinistä ja piikkejä selässä. Sitten on tuollainen mammutti.”
Näin yksinkertaista keskustelua käytiin aikakauslehdessä pokemon-villityksen alkuvaiheissa. Nyt, peräti muutama kuukausi myöhemmin, ei hämmästyttäisi vaikka Audino, Roggenrola tai Wartortle olisivat jo akateemisen keskustelun ytimessä. Metsästettäviä hahmojahan on jo ripoteltuna joukoittain
eri puolilla maailmaa. Se on melkoinen valloitus, tuottava myös.
Pikkuiset piirrosotukset edustavat osaa siitä maailmasta, jota nyt rakennetaan vimmalla. Sitä sanotaan
virtuaaliseksi.
Monille tuo sivistyssana jää edelleen oudoksi. Olisi ehkä oikeampaa ja tarpeellista puhua suomeksi tekotodellisuudesta, lumeesta. Sellaisesta siis mitä todellisuudessa ei ole olemassakaan.
Nyt näyttää käyvän niin kuin monelle muullekin nykyaikaiselle käsitteelle. ”Virtuaalinen” muuttuu ripeästi palvotuksi hokemaksi, nykyajan verrattomaksi symboliksi, vertauskuvaksi arvostelun yläpuolelle.
Olisi kuitenkin väärin tuomita kaikki virtuaalisuus ja samalla ilmiö, jota pidetään myös edistyksenä.
Sillä on jo ollut tehtäviä, joita sille ovat antaneet esimerkiksi suunnittelijat ja kouluttajat. Hyvä niin, leikki-ikäiset ovat varttuneet uudenlaisessa maailmassa.
Ei siis pahaa sanaa edistyksestä. Se vain tuntuu kiirehtivän turhan nopeasti, jopa epäilyttävän vinhasti
ja ainakin kyynikkojen mielestä arveluttavaan suuntaan.
Uuden ajan sarastaessa – siis viitisen vuotta sitten – jaksettiin vielä kantaa huolta joukosta, jota tuolloin kutsuttiin ”digisyrjäytyneiksi”. Jo silloin oli itsestään selvää, että kärryiltä ovat pudonneet tai putoamassa varsinkin ikäihmiset.
Noita syrjäytyneitä arvioitiin silloin olevan Suomessa noin miljoonan kansalaisen joukko. Mutta mitä
siitä. Kärjistäen voi sanoa, että viime vuosina historian suuren teknologisen käänteen vähemmän myönteiset vaikutukset on painettu tarkoituksella unohduksiin.
Nyt noita harmeja juntataan yhä syvemmälle piiloon. Vai oletteko viime aikoina havainneet kuuluvaa
tai näkyvää keskustelua tosiasiasta, että ilman tietokonetta tai matkapuhelinta on edelleen satoja tuhansia suomalaisia?
Miljoona ihmistä ei ole kuullutkaan mitään virtuaalisesta maailmasta. Tablettikin on se helisevä helmi
dosetissa, ei mikään avain sosiaaliseen kanssakäymiseen.
Kuilu vain syvenee. Yhteiskunnan toimijat, otetaan nyt vaikkapa pankit, käyttävät valtaansa häpeilemättä. Syrjäytyneiden syrjäyttäminen entistä syrjemmälle on vain ilmoitusasia.
Monet tällaiset toimijat kutsuvat itseään palveluntuottajiksi, ironista kyllä.
Yhtä hullunkuriselta tuntuu puhua uusista ”älykkäistä” tuotteista tai laitteista, jos ne samalla etäännyttävät käyttäjäänsä todellisuudesta. Niin sanotun älyn tuominen arkisiin tapahtumiin on usein toiminut itseään vastaan, äly kääntyy silloin älyttömyydeksi.
Teoreettista älyä on kyllä jo tulvimalla, mutta sen sovellukset muuttuvat alati vaikeammiksi. Vanhanaikaisesti ajatellen – niinhän seniorit useimmiten tekevät – asian pitäisi olla toisin päin.
Vaikka me jo ensi vuonna voisimmekin pistää pokemonin asiallemme virtuaaliapteekkiin, yksi asia on
varma. Tämän päivän päivänsäteet ovat ratketa nauruunsa, kun he aikanaan lukevat ”tapahtui pari vuosikymmentä sitten” -palstaa.
Jos vielä lukevat.

Sairaanhoitaja
Lotta Tuohino ja
geriatrian professori
Jaakko Valvanne.

MATTI LITUKKA

Ikääntymisen iloinen
vallankumous

-J

aakko Valvanne haluaa uudistaa vanhustenhoitoa
Tampereen yliopiston geriatrian professori Jaakko Valvanne on tuttu mm. television Hoivakoti
kuntoon ohjelmasta. Hän puolustaa vanhusten oikeutta
omannäköiseen elämään ja saada tarpeenmukaista hyvää hoivaa, hoitoa ja kuntoutusta. Valvanne nostaa esiin
vanhustenhoidon puutteita ja ongelmia, vaatii asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta ja esittää niihin yksinkertaisia, konkreettisia ja tehokkaita ratkaisuja.
Valvanteen ja hänen tutkimusryhmänsä keskeinen
ajatus on tutkia ja kehittää geriatrisen palveluketjun sujuvuutta ja laatua. Kotihoidon pitää tukea kuntoutumista, jossa ihmistä ei vain auteta, vaan hänen omaa osallisuuttaan ja toimijuuttaan vahvistetaan.
Tampereella kehitetään parhaillaan toimintatapaa,
jossa kotihoito tavoittaa lääkärin heti ja saa toimintaohjeet, jos vanhuksen vointi heikentyy. Tavoitteena on vähentää päivystyskäyntejä ja sairaalahoitoa, jossa vuodepotilaaksi joutuvan vanhuksen kunto helposti romahtaa.
Valvanne korostaa, että terveyden ja hyvinvoinnin
vaaliminen vanhuudessa ei ole suorittamista, hyvän elämän määrittelee jokainen itse. Vanhenemiseen varautuminen kannattaa: koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa
elämäntapoja, ajattelua ja asenteita! Kannattaa harrastaa
sellaisia itselle merkityksellisiä asioita, jotka pitävät yllä mielen hyvinvointia ja auttavat toimintakyvyn säilymisessä.
Ihmisen syvä tarve tulla rakastetuksi, hyväksytyksi ja
kosketetuksi säilyy koko elämänkulun: ystävyyssuhteet,
yhteisyyden ja osallisuuden tunteet ovat merkittäviä terveystekijöitä.
SISKO SALO-CHYDENIUS

Senioripysäkki ja Parisuhdepysäkki yhdistyivät

Tukea 60+ ikäisille – Senioripysäkki
Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielenterveyttä ammattilaisten
ohjaaman ryhmätoiminnan sekä yksilö- ja parikeskusteluiden avulla.
Voit tulla keskustelemaan
• omaan elämääsi liittyvistä asioista
• elämäntilanteen muutoksista
• kokiessasi yksinäisyyttä, toivoessasi ystäviä ja voimavaroja itsellesi
• parisuhteen ongelmista
• vuorovaikutuksen kehittämisestä
• seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.
Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Aloitamme
paljon erilaisia ryhmiä jo elokuussa. Seuraa lehti-ilmoituksia!
Huomaa muuttuneet yhteystiedot!
Aleksanterinkatu 23 E/A-rappu, 2. krs
Ajanvaraus ja tiedustelut:
040 632 7455
senioripysakki@tamperecitymission.fi
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Kuinka asuminen,
ympäristö,
palvelut vastaavat
ikääntyvien
tarpeita
Kyllä oli ihana tulla
kotiin, huokaisee
moni ulkomaanmatkan jälkeen.

T

uo huokaisu kertoo paljon kodin
merkityksestä. Iän myöten kodin
merkitys kasvaa, kun matkustelu harvenee ja elinpiiri pienenee. Silloin se,
mitä koti ja sen ympäristö tarjoavat,
muuttuu entistä tärkeämmiksi. Onko
koti edelleen se turvasatama, johon on
ihana tulla.
Seuraaville sivuille on koottu erilaisia vaihtoehtoja iäkkäiden asumisesta
ja asumisen trendeistä. Jotkut pelkäävät ja toiset haaveilevat palvelutalosta,
jossa on ruoka, perusturva ja harrastusmahdollisuuksia. Moni haaveilee myös
yhteisöllisestä talosta.
Toiset haluavat asua kotona loppuun
asti ja siihen meitä maan hallituskin
kannustaa ja pahimmassa tapauksessa
pakottaa. Kuinka silloin luoda kodista
turvallinen? Aira Samulinilla on turvanaan tekniikkaa ja tuota tekniikkaa
parhaillaan kehitetään hurjaa vauhtia.
Kun elämme viisi-kymmenen vuotta
eteenpäin, niin saatavilla on varmasti
vempaimia ja apuvälineitä, joita emme
ole osanneet edes kuvitella.
Myös rakennuttajat ovat haistaneet
mahdollisuuksia palvella ja myydä
ikääntyneille terveyttä edistäviä taloja,
joissa on tiloja mm. liikunnalle. Tästä on
esimerkki Tampereelta.
Markkinat eivät kuitenkaan voi ratkaista ikääntyneiden asumisen ongelmaa. Tarvitaan päätöksiä, jotka tukevat
mm. edullista vuokra-asumista. Asumisoikeusasuminenkin vaatii kehittämistä. Näistä on kirjoittanut Senioriliikkeen asiantuntija Esa Fagerlund.
Suurella ilolla on huomattava, että
muistisairaiden ihmisten asumista on
vihdoin alettu kehittää Suomessakin.
Asialla ovat Aalto yliopiston arkkitehtiopiskelijat ja Soteran Ira Verma, joka
on kirjoittanut aiheesta laajan artikkelin.

Saga Care on osa Esperi Care -konsernia

HS

Aira asuu turvallisesti kotona
- Käytä rahasi itse vielä kun voit päättää omista asioistasi!

F

unkistalossa varsin hulppeassa 115 mista hyödyistä vanhusten ohella myös mie- raa Samulin.
neliön asunnossaan yksin asuva Ai- lenterveyskuntoutujille:
Myöskään “liian” hyvä kunto ei estänyt
- Kotona asumisessa on kaikki ihanat asi- Airaa ottamasta turvapalvelua käyttöön:
ra Samulin laajensi entisestään mo- Sehän on niin kuin vakuutus, varmuunipuolista yritystoimintaansa 87-vuotiaana at. Kuka haluaisi kotoa pois? Siihen vaan turmuutettuaan Töölöstä Bulevardin lehmus- haan alistutaan, että muutetaan vanhain- den vuoksi, ja sen voi ottaa minkä ikäiset
ten siimekseen.
koteihin ja muuhun tuettuun asumiseen. vaan. Meillä on kehitysvammaisia ja mielenEnsi vuonna maamme täyttäessä 100 Kotona säilyy muisti parempana, ja mieli- ongelmaisia, hehän ovat nuoruusiässä vievuotta, Aira juhlii ysiala parempana, tu- lä. On omaishoitajia, kotihoitajia ja heidän
kymppisiään. Ajan henlee askarreltua kai- avuksi on hyvä olla tällaista teknologiaa. TäTämä teknologia
gettären jaksamisen ja
kenlaista. Varmasti mä teknologia poistaa huolia ja pelkoja, myös
poistaa huolia ja pelkoja, elämänlaatu on ai- omaisilta. Turvapalvelun hankkimiseen on
pitkän elämän salaisuuksiin lukeutuvat neljä tärvan toista, kun asu- aina hyvä hetki. Henkilö itse saattaa kokea
myös omaisilta.
keää asiaa: Uni, vitamiitaan omassa kotona, että ei tarvitse turvapalvelua, että ”mitä nyt
nit ja kalanmaksaöljyt,
kuin että joutuu ko- minusta”, mutta omaiset ja ystävät ja lähipiiri
tanssi parhaana aivolääkkeenä sekä konjak- toa pois johonkin uuteen ympäristöön, vaik- on huolissaan. Turvapalvelu poistaa pelkoja,
kiryyppy silloin tällöin. Aira puhuu alinomaa ka kuinka hyvään paikkaan, niin se pudotus ja kaikki ikävät ajatukset, kuten pelko, katkemyös kotona asumisen puolesta ja sen tarjoa- on aikamoinen. Niin kauan kun mahdollista, ruus ja kateus eivät ole hyvä aivolääkettä. Silniin omassa kodissa – olosuhteet on järjes- loin kun on turvallinen tunne, nukkuu myös
tettävissä, tilittää Samulin ja muistuttaa näin yönsä hyvin.”
valtionkin kassaan säästyvän miljoonia.
Turvajärjestelmän hyödytkin kustannukVanhusten turvalliselle kotona asumisel- siin nähden ovat Airalle varsin kiistattomat:
le on kuitenkin ehtonsa. Airankin lapset ha- OMAseniori hälventää omaisten pelkoja.
lusivat hankkia hänelle turvajärjestelmän ja Olen kylämummo, ja halusin, että neljännen
hän suostui hälventääkseen omaisten pel- polven pikkuinen jää yöksi, mutta ei uskalletkoja yksin pärjäämitu jättää. Vanhemmat
sestään. Niinpä Airan
ovat huolissaan vaikka
Eihän se ole kamera,
asuntoon asennettiin
olen ihan terve ja hysehän on vain viesti,
OMAseniori-turvapalvässä kunnossa. Minä
velu, jollainen on nyainakin ajattelen, että
että missä minä
Saga Käpylinna tarjoaa turvallista,
kyään
myös
Hyrsylän
jo se on syy, miksi miviihtyisää ja laadukasta vuokra-asumista
täällä liikun.
senioritalossa
nulla on turvapalvelu;
palveluiden kera ikäihmisille. Tervetuloa
Yksityisyyden
meettei heidän (omaisavoimiin oviin tutustumaan tai voit
nettäminenkään
ei
huoleta
Airaa
OMAseniten)
tarvitse
olla
huolissaan.
Voinkin suosisopia myös yksityisen näytön.
ori-turvapalvelun
myötä.
tella
OMAsenioria
kaikille!
Kun
ei ole hinAvoimet ovet Saga Käpylinnassa
- Ei ollenkaan, mikä tässä yksityisyydessä nasta kiinni! Asennus maksoi 300 €, ja maksu
joka keskiviikko klo 15 – 16.
on? Milloin menen olohuoneeseen, milloin on kerran kuussa 49 euroa. Ja jos vanhukselLisätiedot, esitetilaukset ja tilapäismenen vessaan, milloin menen ulos ovesta, la ei ole rahaa, niin kyllä suku varmasti makasuntojen kyselyt:
milloin tulen takaisin.. Mitä siinä on? Eihän saa. Ja tulee varmasti taloudellisesti aivan
se ole kamera, sehän on vain viesti, että missä mitätön summa, verrattuna siihen mitä muut
Puh. 08000 6116 | laura@sagacare.fi
minä täällä liikun. Ei todellakaan! Siis turval- hoidot ja vahtimiset maksaisi.
Saga Käpylinna | Myrskyläntie 18
lisuus on niin suuri asia. Ei sellaisen kanna00650 Helsinki
ta ottaa, joka elää kovin hurjaa elämää, nauJUHA LAITALAINEN
www.sagacare.fi/kapylinna

Oma koti,
huippupalvelut
ja hyvää seuraa
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Korkeat asumiskustannukset
piinaavat ikäihmisiä

A

sumisolosuhteet määrittävät ikäihmisten elämisen laatua siitä riippumatta, onko asunto oma vai vuokrattu. Kohtuuhintaisten asuntojen puute ja
kipurajan ylittävät asumiskustannukset piinaavat pienituloisia.
Keskieläke on Eläketurvakeskuksen mukaan 1.613 €, naisten keskieläke 1.434 € kuukaudessa (brutto). Moni yksin asuva maksaa
verojen jälkeen eläkkeestään vuokraa 600700 € kuukaudessa. On helppo laskea, että loput sataset menevät ruoka-, lääke- ja muihin
välttämättömiin kuluihin – jos riittävätkään?
Sama niukkuus koskee myös omistusasujia,
joiden maksettavaksi tulevat korjausinvestoinnit (hissi-, putkiremontti yms) nostavat
vastikkeita niin, että on hakeuduttava edullisempaan asumisratkaisuun. Ongelma on
edullisten asuntojen puute, varsinkin kasvukeskuksissa.

Markkinamekanismi
ei ole ratkaissut ongelmia
Suomen asuntopolitiikkaa on ainakin viimeiset parikymmentä vuotta hallinnut usko
markkinavoimiin? Kysyntä-tarjonta-suhteen
piti pitää hinnat kohtuullisina ja huolehtia
riittävästä tarjonnasta?
Kasvukeskusten ylikysyntä ja alhaiset korot ovat kuitenkin nostaneet asuntojen hinnat tavalliselle palkansaajalle ja eläkeläiselle
kohtuuttoman korkeiksi.
Valtion rahoitustuella ”yleishyödyllisiä”
rakennuttajia on kannustettu ylläpitämään
kohtuuhintaista vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotantoa. Mutta miten on käynyt?
Vuokrat ovat nousseet kolmen prosentin
luokkaa vuosittain inflaation ollessa puolen
prosentin luokkaa (HS 21.8.2016). Sotesäästöjen yhteydessä vaikutusarvioon on kirjattu,
että ”vanhukset asuvat nykyistä useammin
omissa pienissä asunnoissaan…”, tuntuu utopialta, kun yksiöitä ei ole tarjolla tai ne ovat
todella kalliita?

Eläketulot on tarkoin säädelty
– vuokrat eivät?
Eläketuloilla on todella vaikeata vaihtaa esimerkiksi hissittömästä vanhasta talosta uu-

teen oli kyse sitten vuokra- tai
omistusasunnosta.
Olemme tilanteessa, jossa asuntomarkkinat voivat hyvin –
asunnon tarvitsijat eivät.
Erityisen hyvin menee
suurilla
valtakunnallisilla kiinteistösijoittajilla, jotka
hallitsevat vuokramarkkinoita. Kymmeniä miljoonia vuodessa osinkoja jakavat yhtiöt
ovat entisiä ”yleishyödyllisiä” asuntorakennuttajia, jotka rahastavat vuosittaisilla n.
3 %:in vuokrankorotuksilla
inflaation ollessa puolen prosentin luokkaa!
Yleishyödyllisyyden taakseen jättäneiden suuryhtiöiden (kuten VVO) vuokrankorotukset mahdollistaa mm.
asumistukijärjestelmä, jonka
piirissä on yli 60 prosenttia
vuokralaisista (HS 21.8.2016).
Tukien määrä on 1,7 miljardia euroa vuodessa! Vuokrankorotuksia on helppo tehdä tilanteessa, jossa asiakkailla ei
ole vaihtoehtoja – tingitään muusta elämisestä, kun on pakko asua.
Nyt onkin alkanut esiintyä aloitteita vuokrien määräaikaisesta jäädyttämisestä (HS
31.8.2016 Markku Tahvanainen) vuosille
2017-2018, mikä olisikin johdonmukaista –
jos muitakin tuloja yhteiskunnassa nyt säädellään?

Yhteiskunnalliset yritykset

Veroeuroja ei pidä kohdistaa osinkoja jakaville kiinteistösijoittajille, jotka eivät rakennuta enää nykyisillä ehdoilla vuokra-asuntoja, vaan pyrkivät eroon rajoituksista. Valtion
pitäisi kohdistaa asumisen tuet aidosti yleishyödyllisille toimijoille, jotka tuottavat pysyviä vuokra-asuntoja ja hyväksyvät nykyiset,
pitkät luovutusrajoitukset sekä kustannusperusteisen vuokratason.
Asunto- ja vanhuspalvelutoimialalla näitä
oikeasti yleishyödyllisiä toimijoita ovat mm.

kuntien omistamat vuokrataloyhtiöt ja -säätiöt sekä lukuisat Yhteiskunnalliset yrityset,
jotka ovat saaneet Suomalaisen Työn Liitolta
tämän statuksen.
”Yhteiskunnallinen yritys” -merkin voivat saada yhtiöt ja yhteisöt, joiden toiminnassa korostuu yhteiskuntavastuu ja jotka on perustettu jonkun yhteiskunnallisen ongelman
hoitamista varten. Näiden yhtiöiden voitosta
vähintään puolet on käytettävä toiminnan kehittämiseen tai lahjoitukseen johonkin yleishyödylliseen tarkoitukseen.

Laadukasta asumispalvelua;
esimerkki Espoosta
Senioriliikkeen asuntotyöryhmä tutustui
elokuussa Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen ylläpitämään Merikartanon palvelukeskukseen, josta on erillinen artikkeli toisaalla lehdessä. Yhteiskunnallisen yrityksen
statuksen saanut yhdistys on hyvä esimerkki

kolmannen sektorin toiminnasta: tuotetaan
laadukasta palvelua, ei osingonjakoa. Nämä
yritykset pitäisi asettaa etusijalle palveluja
kilpailutettaessa.
Valtion asuntopolitiikkaa ja yhteiskunnallista rahoitusta tarvitaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon aikaansaamiseksi. Pienituloiset ihmiset, joihin kuuluu paljon
eläkeikäistä väestöä, eivät muutoin voi saada
tarpeitaan vastaavia asumispalveluja. Ikääntyneille asuminen on yksi elämänlaadun perusasioita. Senioriliike kantaa erityishuolta
kaikkien vanhusten oikeudesta esteettömään
ja riittävien palvelujen lähellä olevaan asumiseen, tuloista ja varallisuudesta riippumatta.
ESA FAGERLUND

Senioriliikkeen hallituksen jäsen

Asumisoikeusasunto on hyvä vaihtoehto monille
ja erityisesti senioreille

A

sumisoikeusjärjestelmä (ASO) Suomessa täytti tänä vuonna 25 vuotta.
Ruotsista tuotu, vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuva asumisen hallintamuoto tuli suosituksi 1990-luvulla. Suomessa on nyt n. 41.000 asumisoikeusasuntoa.
Hallintamuodon ominaispiirteitä ovat mm.
riskittömyys, asukkaan mahdollisuus irtisanoa sopimus ja saada ASO-maksu takaisin
sekä ennen kaikkea mahdollisuus asua lähes
omistusasumisen tapaan, niin pitkään, kuin
haluaa.
Asumisoikeusasunnot on rakennettu pääosin ARA-rahoitteisesti, korkotukilainalla,
johon liittyy varallisuusehto. Yli 55-vuotiaat ovat kymmenisen vuotta sitten voimaan
tulleella lainmuutoksella vapautettu varallisuusrajoista. Tämä mahdollistaa sen, että moni omistusasunnostaan taloudellisista syistä
(putki- ja hissiremontit yms.) pois hakeutuva
ikäihminen voi muuttaa asumisoikeusasuntoon.
Monelle ainut elämänvarrella karttunut omaisuus muodostuu asunnosta, jonka realisoinnin tuottamaa pääomaa voi käyttää
vaikkapa
hyvinvointipalveluihinsa.

ASO-asuntoon sijoitettu maksu, 15 % asunnon hinnasta, mahdollistaa kuukausittaisen
käyttövastikkeen pysymisen kohtuullisena,
vastaavaa vuokraa alempana. Asukkailla on
myös mahdollisuus vaikuttaa hoitokustannuksiin.

Yhteisöllisyydelle hyvät edellytykset

Asumisoikeusasunnoille on tyypillistä pitkät asumisajat. Tämä mahdollistaa jo sinänsä vuokra-asumista paremmat edellytykset
yhteisöllisyydelle. On myös toimijoita, kuten Setlementtiasumisoikeus, jotka huolehtivat erityisellä tavalla asukaspalvelusta ja yhteisöllisyydestä pääosin senioriasukkaiden
asuttamissa taloissa.
Setlementtiasumisoikeus Oy:n taloissa toimivat yhteisökoordinaattorit tukevat
asukkaiden yhteisiä harrastuksia, järjestävät
tilaisuuksia asukkaiden kanssa, hoitavat asukasneuvontaa, opastavat uusia asukkaita taloon asettumisessa ja ovat talon asukkaiden
käytettävissä.
Toukokuussa 2016 julkaistun tutkimuksen
mukaan (Saila Tykkyläinen, Antti Honkasalo) Setlementti-asumisoikeus Oy:n asukkaille

yhteisöllisestä asumismallista on monipuolista hyötyä. Toimintakyky on yli 65-vuotiailla
saman ikäiseen väestöön verrattuna parempi
ja yhteiskunnan palvelujen käyttö vähäisempää. Yleinen asukkaiden aktiivisuus on paremmalla tasolla.
Talojen yhteisiin tapahtumiin kuuluvat
mm. luontoretket, korttelijuhlat, kaupunkiviljely, kulttuurit tutuiksi ym. ja säännöllisesti
kokoontuvia kerhoja ovat mm. kieli- ja taidekerhot, tuolijumppa, atk-opastus ym. Toiminnan laajuutta kuvaa, että kymmenessä talossa
on järjestetty vuodessa yhteensä 336 tapahtumaa ja niissä toimii 47 säännöllistä kerhoa!

Asukasvalinta joustavammaksi

Asukasvalinta toimii järjestysnumerolla; mitä vanhempi (pienempi) numero, sitä parempi mahdollisuus saada haluamansa
asunto. Valinnan vahvistaa kunnan asuntoviranomainen.
Järjestelmän ongelma ikäihmisten kannalta on, että se ei mahdollista asukkaiden
hakeutumista taloon jo sen suunnitteluvaiheessa, jolloin yhteisöllisyys voitaisiin ottaa huomioon asukaslähtöisesti. Niitä ikäih-

misiä on paljon, jotka pitävät yhteisöllisyyttä
välttämättömänä ja haluavat valita asumisratkaisunsa sen mukaisesti. Ikäihmiset viettävät suurimman osan ajastaan kotiympäristössä, jolloin yhteistilojen ja palvelutilojen
merkitys korostuu.
ASO-lainsäädäntöä uudistettaessa olisi tärkeää korjata asukasvalintaa joustavammaksi. Valtioneuvoston vuonna 2013 päättämään IKÄASKE-ohjelmaankin sopii varsin
hyvin se, että ASOsta luodaan myös valintajärjestelmän osalta ikääntyneille edelleen vetovoimainen asumisratkaisu. Asukkaat voitaisiin valita jo talon suunnitteluvaiheessa.
Kun ikäihmisten kotona asumista korostetaan, olisi johdonmukaista luoda monipuolisia asumisen ratkaisuja. Ikäihmisten
tarpeisiin suunnitellulle, yhteisöllisyyden
mahdollistavalle asumisoikeustalolle olisi kysyntää. Asukkaan tarpeet pitäisi voida asettaa
etusijalle järjestysnumeron sijaan.
ESA FAGERLUND, eläkkeellä

Senioriasumisoikeus Oy:n
(nyk. Setlementtiasumisoikeus Oy)
toimitusjohtaja v. 2011-2014
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Ulkoilualueet ovat kaikenikäisten
asukkaiden kohtaamispaikkoja.

dit saavat ohjausta aihepiiriin perehtyneiltä professoreilta ja tutkijoilta sekä kunnan
toimihenkilöiltä. Tehtävä on rakennus- tai
kaupunkisuunnitteluratkaisu, joka yhdistää
eriasteisen hoivan ja asumisen ja täydentää
nykyistä kaupunkirakennetta sekä olemassa
olevia palveluita (liikunta- ja hyvinvointipalvelut, ravintola- ja kaupalliset palvelut jne.)
Vantaan Myyrmäkeen ja Helsingin Vuosaareen suunnitteilla olevat palveluasunnot
sijoittuvat tiiviisti palveluiden ja julkisen liikenneverkon läheisyyteen. Muistisairaiden
ihmisten asumisen tulee sisältyä muuhun
asuntorakentamiseen. Tavoitteena on kaiken
ikäisten ihmisten luonnollinen kohtaaminen.
Toisaalta asuminen tutussa ympäristössä lisää asukkaan turvallisuuden tunnetta. Hyvät julkisen liikenteen verkostot helpottavat
omaisten ja ystävien vierailua.

Muistikortteli tai -kylä

SUOMEEN KEHITETÄÄN

uusia asuinympäristöjä
muistisairaille ihmisille
Suomen väestöennusteen mukaan
vuonna 2040 yli
80-vuotiaiden osuus väestöstä on noin
2,5 kertaa suurempi
kuin tämän vuosikymmenen alussa.

Y

li 80-vuotiaat edustavat tuolloin jo
yli kymmentä prosenttia koko väestöstä (SVT). Heistä noin kolmasosalla on todennäköisyys sairastua
muistisairauteen. Suomessa on muita pohjoismaita useammin hoidettu ikääntyneitä ja
erityisesti muistisairaita erilaisissa vanhuspalvelulaitoksissa.
Viimeisten vuosikymmenien aikana on
tietoisuus hyvän elinympäristön vaikutuksesta asukkaiden hyvinvointiin kasvanut.
Ikäihmisten palveluiden laatusuositus asettaa tavoitteeksi kotona-asumisen mahdollisimman pitkään itsenäisesti tai kotihoidon
turvin (STM). Monet lievästi muistisairaat
asuvatkin kotonaan.
Yksinasuvien iäkkäiden määrä on kuitenkin kasvanut viime vuosikymmeninä. Etenevän muistisairauden aiheuttamat oireet
voivat lisätä erityisesti yksin elävien turvattomuuden tunnetta. Taudin edetessä ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa, eikä
omassa kodissa asuminen ole enää mahdollista. Tarvitaan asumisratkaisuja, jotka tukevat asukkaan toimintakykyä ja hyvinvointia.

Vuonna 2012 omaishoitajista jo lähes 5
prosenttia oli 84-vuotiaita tai sitä vanhempia (Linnosmaa & al. 2014) ja osuus on ollut kasvussa. Heidän työnsä tueksi tarvitaan lyhytaikaishoivaa ja päivätoimintaa.
Toisaalta myös omaishoitajan arkea ja sosiaalisia verkostoja tulee tukea. Päivittäinen asiointi kävelymatkan päässä olevasta
ruokakaupasta, lähellä olevat viheralueet
ja viihtyisä piha, jossa oleskella ja tavata
naapureita lisäävät osallisuutta.
On todettu, mitä enemmän miellyttäviä
kävelykohteita lähistöllä on, sitä enemmän
ihmiset kävelevät arjessaan (Wang & Lee,
2010). Selkeät opasteet, kadunnimet ja talonumerointi vähentävät eksymisen vaaraa.
Lähipalveluiden säilyminen kävelyetäisyydellä on tärkeää itsenäisen pärjäämisen kannalta.

Arkkitehtiopiskelijoiden opinnäytetyö

Hyvä elämänlaadun turvaamiseksi elämän
loppuvaiheessa on kehitettäviä uudenlaisia
asumiskonsepteja etenevästä muistisairaudesta kärsiville henkilöille. Aalto-yliopiston
arkkitehtuurin laitoksen Sotera instituutti koordinoi tutkimus- ja kehityshanketta,
Muuttuva yhteiskunta – muuttuvat palvelut,
jossa ikääntyneiden asumista ja palveluja kehitetään osaksi kuntien keskustatoimintoja.
Kymmenen arkkitehtiopiskelijaa tekee
opinnäytetyönsä erikokoisten kuntien lähtökohdista, kuntien valitsemiin konkreettisiin
kohteisiin ympäri Suomea. Tulevat arkkiteh-

Kehittämishankkeessa haetaan asumisratkaisuja erikokoisten kuntien tarpeisiin.
Muun muassa Hollannissa kehitetyn muistikylä –mallin soveltamista Suomen kulttuuriin ja suomalaiseen kaupunkirakenteeseen
tutkitaan. Muistikylä -malli toimii silloin,
kun asukkaita ja rakennuksia on riittävästi. Kun asukkaita on paljon, aikaisemmat
harrastukset ja mieltymykset voidaan ottaa
huomioon siten, että samoista asioista kiinnostuneet henkilöt pääsevät asumaan yhteen.
Asuinrakennusten avulla voidaan muodostaa suljettu kortteli- tai kylärakenne, joka
sisältää kiinnostavia kävelykujia ja aukioita
palveluineen. Helsingissä, Koskelan sairaalan alueelle on suunnitteilla muistikortteli,
joka pohjaa Hollannin malliin.
Johtavana ajatuksena on asukkaan normaalin arjen jatkuminen turvallisessa ja virikkeellisessä asuinympäristössä mahdollisimman pitkään. Kortteliin suunnitellaan
muistisairaiden vapaasti käytössä olevia palveluita, esimerkiksi päivittäistavarakauppaa, joita myös alueen muut asukkaat voivat
käyttää. Korttelin kaikki palveluntuottajat ja
joukko vapaaehtoisia sitoutuvat yhteistyöhön, ohjaamaan ja auttamaan asukkaita tarvittaessa. Teknologisilla ratkaisulla lisätään
turvallisuutta ja toisaalta muistisairaiden vapautta liikkua alueella.
Pienissä taajamissa kylän koko keskusta palveluineen voi toimia muistisairaan tukena. Niissä asukkaat tukevat toisiaan ja ovat
yhteisöllisiä eri tavalla kuin suurissa kaupungeissa. Muun muassa Lapinjärven kunta kehittää palveluitaan asukaslähtöisesti. Keskustan alueella useat palvelut ovat säilyneet

Espoon Merikartanossa palvelut ja toiminta tukevat kotona asumista ja viihtymistä
Korkeaa ja kaunista
sen olla pitää. Se oli
periaatteemme kun taloa
suunniteltiin vanhuksille, jotka
tarvitsevat tukea
asumiseensa.

L

eena Luhtanen esittelee Merikartanon palvelutaloa Kivenlahdessa Espoon Lähimmäispalveluyhdistyksen
20-vuotisjuhlissa.
Merikartano ja sen sisartalo Puistokartano ovat Espoon Lähimmäispalvelu ry:n perustamia palvelutaloja. Yhdistyksen puheenjohtaja Leena Luhtanen kuvailee, että tarve
tällaisille palvelutaloille oli valtava. Puistokartano sijaitsee kauppakeskus Lippulaivan
vieressä ja Merikartano aivan meren rannalla suurten mäntyjen suojassa.
Talon keskellä on viihtyisä ja tilava talvipuutarha palmuineen. Puutarhan seiniä koristavat talon taidekerholaisten maalaukset.
Sisäänkäynnin sivussa on valoisa ruokasali ja
sen edessä seurustelutila, jossa voi lukea päivän lehdet.

Raila Pulkki (75) on asunut jo 10 vuotta
52 neliön kaksiossaan Merikartanossa. Parasta asunnossa on merinäköala.
- Luonto on minulle tavattoman tärkeä.
Mahtavat auringonlaskut, lintujen laulu,
puut, ruska, Pulkki listaa.
Raila Pulkki on saanut talossa paljon ystäviä. Hän käy lounaalla ja aamupalalla.
Merikartanossa on asukastoimikunta, joka ideoi ja toteuttaa juhlia, retkiä ja tapahtumia. Asukastoimikunnassa on mm. mietitty,
kuinka saada uudetkin asukkaat heti mukaan
yhteisille aterioille ja muuhun toimintaan.
Raila Pulkki ja Seija Rinkinen (83), molemmat taidekerholaisia, vakuuttavat, että toimintaa ei talosta puutu. Miehille on
”Muistelevat miehet” ryhmä, kuntopiiriä
vetää ulkopuolinen fysioterapeutti, samoin

joogaa, seurakunnan keskustelukerho on
perjantaisin, karaokelaulua kerran kuukaudessa. Monipuolisen toiminnan lisäksi parasta talossa on hyvä henki, vakuuttavat Pulkki
ja Rinkinen.

Kauppaan bussilla ja rokotukset talolle

Merikartanossa on hoitaja, jolla on vastaanotto kerran viikossa. Jos asukas on antanut
valtakirjan hoitaja välittää terveystilassa tapahtuneet muutokset Espoonlahden terveyskeskuksen lääkärille. Hoitaja voi ottaa
myös verikokeet ja toimittaa ne sairaanhoitopiirin laboratorioon. Flunssarokotukset
hoituvat terveyskeskuksen ja talon yhteistyönä Merikartanossa.
Yhteistyö kunnan terveyspalvelujen kanssa on sujunut hyvin. Kotihoidon yhteistyötä

													

Korotetut istutuspenkit tekevät kasvienhoidosta helpompaa myös pyörätuolissa
liikkuville asukkaille.

ja ne ovat kävelymatkan etäisyydellä toisistaan. Tämä muodostaa hyvän pohjan uusille
ikääntyneiden asumisen kehityshankkeille,
joista osa on suunnattu myös muistisairaille.

Asunto muistisairaan tukena

Asunnon koolla, mittakaavalla ja laadulla
on merkitystä muistisairaan elämänlaatuun.
Kun henkilö ei enää pärjää kotona, on yhteisöllisempi asumismuoto vaihtoehto. Suuren
perheasunnon kaltainen yhteisöllinen asumismuoto, jossa on tilaa sekä yksityisyydelle että asukkaiden yhteisille päivittäisille askareille, tukee asukkaiden toimintakykyä ja
kuntouttavaa toimintaa. Useampi tällainen
asunto voi muodostaa suuremman asuinyksikön, siten että se on myös taloudellisesti
mahdollista toteuttaa.
Tilojen muotokieli, värimaailma, kalustus
ja yksityiskohdat suunnitellaan yksilöllisesti paikasta riippuen, yhteistyössä arkkitehdin ja tilaajan kanssa, asukkaan lähtökohdista. Hahmottaminen, valaistus ja kontrastit
tulevat yleensä suunnittelupöydälle hankkeen edetessä, mutta muistioireisten asumista suunniteltaessa, ne tulisi tiedostaa jo hankkeen alkuvaiheessa.

Toimintaa yhteistilassa

Selkeä pohjaratkaisu, jossa asukkaiden huoneet avautuvat yhteiseen olohuoneeseen
helpottaa asunnon hahmottamista. Asukkailla on tarve ottaa tila visuaalisesti hallintaansa ja istuinpaikat, joista parhaiten pystyy
tarkkailemaan asunnossa tapahtuvaa toimintaa ja ihmisten liikkumista, ovat havaintojen perusteella hyvin suosittuja. Tällaisia
tarkkailupisteitä tulisikin tarjota lisää.
Suora näköyhteys tiloihin, jossa henkilökunta on läsnä, keittiöön ja olohuoneeseen,
luo turvallisuutta. Keittiön, ruokailutilan ja
olohuoneen mitoituksessa tulee ottaa huomi-

oon, että asukkaat ja henkilökunta viettävät
aikaa ja tekevät askareita yhdessä. Arjen taitojen ylläpito, yhdessä tekeminen, tuo asukkaille onnistumisen tunteita ja lisää heidän osallisuuttaan.
Passiivisen vuodepotilaan roolin sijaan
asukkaita kannustetaan osallistumaan, olemaan aktiivisia ja liikkumaan. Tilasuunnittelun ja -mitoituksen täytyy tukea tätä tavoitetta. Asukkailla tulee olla vapaa pääsy myös
asumista palveleviin tiloihin, kuten kodinhoitohuoneeseen. Asukkaat voivat osallistua taitojensa mukaan vaatehuoltoon ja esimerkiksi oman huoneensa puhtaanapitoon.
Tilojen laatu ja puhtaus vaikuttavat myös
vierailijoiden ja mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden viihtyisyyteen.
Tilat koetaan kaikilla aisteilla. Siisteys ja
sisäilman raikkaus vaikuttavat osaltaan koettuun laatuun. Kauniskin tila voidaan kokea
epämiellyttävänä, mikäli siellä on liikaa hälyä tai epämiellyttävä haju. Erilaiset pintojen
tekstuurit, viherkasvit ja värit toimivat aisteille terapeuttisena elementtinä.

Valaistus ja hahmottaminen

Valaistus on tärkeä elementti hahmottamisessa. Se ohjaa myös katsetta. Pinnoissa tulisi keskittyä enemmän kontrastieroihin kuin
väritykseen. Ovet, joita asukkaiden ei toivota
huomaavan, voidaan verhoilla huomaamattomaksi. Lukitut ovet aiheuttavat turhautumista ja ahdistusta kaikissa ihmisissä, myös
muistisairaissa. Niitä tulisi käyttää vain turvallisuudelle välttämättömissä tapauksissa.
Valaistus ja pöydän pinnasta selkeästi
erottuvat astiat auttavat asukasta hahmottamaan ruokalautasen. Ruokailu tapahtuu yhdessä henkilökunnan kanssa, joka voi näyttää esimerkkiä ja avustaa. Ruuan tuoksut ja
astioiden kattaus kutsuvat asukkaat ruokailemaan. Myös keittiössä tarvitaan tilaa yhteiseen tekemiseen: ruuanlaittoon tai astioiden
pesemiseen. Yhteiset tilat, joissa harrastetaan, keskustellaan ja tehdään keskittymistä
vaativia askareita, pitäisi saada rauhoitettua
hälyltä ja liialliselta virikkeiltä. Televisio-

voisi kehittää jopa lisää, toiminnanjohtaja Tom
Kankkonen sanoo.
Liikennelaitoksen palvelulinja kulkee aamuja iltapäivisin kerran tunnissa Merikartanon
kautta ostoskeskukseen, uimahalliin ja terveyskeskukseen. Sitä asukkaat käyttävät ahkerasti.
Samoin kirjasto auttaa asukkaita eli toimittaa
lukupiiriläisille käsiteltävän kirjan.
- Lukupiiriä vetää vapaaehtoisena opettaja.
Hän on kehunut, että käsittelemme kirjoja niin
syvällisesti, että voisimme mennä kirjamessuille,
Seija Rinkinen sanoo.
Merikartanossa suositaan kaikenlaista yhteistyötä ympäristön kanssa. Vapaaehtoiset ovat tervetulleita toimimaan yhdessä asukkaiden kanssa.
Molemmat palvelutalot ovat avoimia myös
paikkakunnan asukkaille. Ruokailuun voi tulla
kuka tahansa. Maksu on vain hivenen korkeampi kuin asukkaille.
HELI STENVALL

SUOMEN SENIORILIIKE RY

Esteetön kulku ulos

Näkymät piha- ja ulkotiloihin lisäävät virikkeitä ja houkuttelevat ulkoilemaan. Esteetön reitti ulkotiloihin, jonne asukas voi vapaasti mennä niin halutessaan, mahdollistaa
liikkumisen ja ulkoilun. Kävelylenkit ulkona ovat myös tapa purkaa turhautumista ja
ahdistusta. Kun asukasta kannustetaan aktiivisuuteen ja liikkumiseen päivällä, illat
ja yöt voidaan levätä rauhallisemmin. Pihatyöt, puutarhanhoito ja haravointi ovat mielekkäitä monelle asukkaalle. Luonto ja luonnon materiaalit ovat terapiaa kaikille asteille:
kuulo-, näkö-, haju-, maku- ja tuntoaistille.
Asuinhuoneet sisustetaan asukkaan omilla huonekaluilla ja muistoesineillä. Tilojen
hahmottamista voidaan parantaa selkeillä seinä- ja lattiapinnoilla, rajaamalla ovien,
kaapistojen karmit ja valaisinten kytkimet
selvästi kontrastiltaan erottuvaksi seinäpinnoista. Erityisesti wc-oven tulee erottua, jotta asukas löytää sinne helposti.
Asukkaalla pitää olla riittävästi tilaa myös
oleskella huoneessaan, mikäli hän haluaa
vetäytyä omaan rauhaansa. Mahdollisuus
oleskella ja kuunnella esimerkiksi musiikkia omassa huoneessa on todettu vähentävän ristiriitoja asukkaiden välillä (Gotestam
& Melin, 1987) ja parantaneen unen laatua
(Morgan & Stewart, 1998). Asukas voi halutessaan jättää huoneensa oven auki ja tarkkailla muita etäältä. Huoneeseen tulee mahtua sängyn lisäksi oleskelutilaa, liikkumatilaa
sohvan tai nojatuolin ympärillä mahdollisen
apuvälineen kanssa.
Asuinhuoneiden valaisimet eivät saa häikäistä vuoteessa maatessa. Wc-tilan yövalaistus helpottaa tilan löytämistä pimeässä huo-
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Aalto-yliopisto, arkkitehtuurin laitos,
Sotera Instituutti (koordinointi )
Kaupungit: Helsinki, Vantaa, Porvoo,
Rauma, Raisio, Tampere
Kunnat ja kuntayhtymät: Inari, Kaksineuvoinen, Lapinjärvi, Suupohjan kuntayhtymä
Sairaanhoitopiirit: Etelä-Karjala,
Kanta-Häme, Pohjois-Karjalan Siun Sote,
Varsinais-Suomi
Yritykset: Auron, HUR, Suomen Fysiogeriatria
Säätiöt ja yhdistykset: Betesda-Säätiö,
Hoito- ja kuntoutuslaitosten liitto, ARA

nurkkaus on erillään muusta oleskelusta.

Asukkaan oma huone

•

MUUTTUVA YHTEISKUNTA
– MUUTTUVAT PALVELUT
-HANKKEESSA MUKANA:

Ikääntyneet käyttävät ahkerasti
kirjastopalveluita.

neessa. Se voi toimia liiketunnistimella ja
syttyä, kun asukas nousee vuoteestaan.

Mielenkiintoinen suunnittelutehtävä

Jokainen asunto ja asuinrakennus sovelletaan paikallisiin olosuhteisiin loppukäyttäjän asettamista tarvelähtökohdista. Muistisairaille suunniteltaessa toimivuus ja
esteettömyys ovat lähtökohtia, jotka eivät estä arkkitehtiä käyttämästä omaa luovuuttaan
ja etsimään uusia ratkaisuja. Ratkaisun pitää
tukea asukkaan päivittäistä kuntoutusta.
Meneillään oleva kehitys- ja tutkimushanke antaa näille tuleville arkkitehdeille mahdollisuuden syventää osaamistaan ja ymmärrystään vaativien kohteiden suunnittelussa.
Ihmisillä on erilaisia tarpeita ja toiveita asumisen suhteen myös ikääntyneenä. Erilaiset
vaihtoehdot lisäävät valinnan mahdollisuutta
asukkaiden erilaisiin toiveisiin ja tarpeisiin.
IRA VERMA

arkkitehti, tutkija
Aalto-yliopisto, arkkitehtuurinlaitos
Sotera Instituutti

Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry (Elpy ry) on yleishyödyllinen espoolainen kolmannen sektorin järjestö. Yhdistys tarjoaa
iäkkäille ja liikuntaesteisille vuokra-asumista palvelutaloissa.
Asumaan pääsee palvelutarpeen perusteella.
Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto ja sekä tulo- että
varallisuusselvitys (ARA vuokra-talo). Lääkärinlausunnossa
tulee todeta hakijan toimintakyky ja palveluasumisen tarve,
esimerkiksi sairaus tai vamma, alentunut fyysinen toimintakyky,
yksinäisyydentunne, turvallisuuden tai yhteisöllisyyden tarve.
Esimerkkiasunnossa kolmannen kerroksen 44 neliön parvekkeellisessa kaksiossa vuokra on 675 euroa. Asukas maksaa
lisäksi vesimaksun ja sähkön. Perusturvasta (24 tuntia), harrastusmahdollisuuksista ja palveluista asukas maksaa lisäksi 269
euroa kuussa. Talossa saa halutessaan 3 ateriaa päivässä aamiaisen (5,40), lounaan (8,40) ja päivällisen (5,70). Ravintola
on auki myös sunnuntaisin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja
noin puolet asukkaista syö omassa asunnossaan.

HELI STENVALL
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Senioriliikkeen Esa Fagerlund, Leena Luhtanen ja toiminnanjohtaja Tom Kankkonen Lähimmäispalvelu ry:n 20-vuotisjuhlassa.

Merikartano ja Puistokartano ovat saaneet Suomalaisen työn liitolta
Avainmerkin sekä Yhteiskunnallinen yritys statuksen.

LISÄTIETOJA: elpy.fi

22

•

SUOMEN SENIORILIIKE RY							

						

2/2016

SOTE -UUDISTUS JA SÄÄSTÖT VANHUSPALVELUISSA

Kotihoitoonkin
huolestuttavia säästöjä

S

osiaali- ja terveydenhuollon uudistusta pidetään välttämättömänä, jotta kaikille kansalaisille voidaan taata
yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Uudistuksen tavoitteena on
vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja, vähentää väestöryhmien välisiä
terveyseroja ja hillitä kustannusten kasvua
(STM). Parempien palvelujen avulla uskotaan kustannusten kasvun taittuvan.
Tässä artikkelissa tarkastellaan vanhuspalvelujen kustannussäästöjä Sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista tehdyn tuoreen
Nordic Healthcare Groupin (NHG) raportin
pohjalta (Väliraportti 2.5.2016). Vanhuspalvelujen tärkeimpänä kysymyksenä tulisi olla
huoli siitä, miten uudistuksella parannetaan
palvelujen laatua ja saatavuutta niin että vanhukset kokisivat elämänsä turvalliseksi. Julkisuudessa puhe kuitenkin painottuu kustannussäästöihin ja menojen leikkaamiseen.

Vakava huoli, heikkeneekö hoito
säästöjen myötä
Sote -uudistuksen säästöjä arvioivassa NHG:n
raportissa kustannusjakoa on muutettu Tilastokeskuksen käyttämästä jaosta siten että perusterveydenhuollon vuodeosastojen pitkäaikaishoito yli 75 vuotiaiden osalta luetaan tässä
vanhuspalvelujen kustannuksiin.
Arviointi on tehty 15 vuodesta, vuosis-

heita. Kehittyvätkö vanhuspalvelut näin van- ve lyhenee ja turha ’ambulanssiralli’ paikasta
husten näkökulmasta parhaalla mahdollisel- toiseen vähenee. Arvioiden mukaan aiempaa
la tavalla vai heikenneekö vanhusten hoito ja kalliimpi ensihoito säästää ja parantaa laatua.
turvallisuus entisestään.
Tasokas ensihoito tulee edellyttämään geriatKustannusten kasvu voi taittua vain jos rista osaamista.
kaikki osapuolet hoitavat oman osuutensa
Tavallisten sairauksien ja tapaturmien
parhaalla mahdollisella tavalla.
hoitoon luodaan yhtenevät käytännöt. HyArviointiraportissa esitetään mahdollisia vänä esimerkkinä mainitaan Espoossa kosäästöjä ja niille perusteluja. Terveyspalve- keiltu lonkkamurtumapotilaiden integroitu
lujen kustannuksiin vaikuttavat muun muas- hoitoketju eli lonkkaliukumäki. Käytäntö on
sa päivystyspalvelujen toimivuus, geriatrinen lyhentänyt kokonaishoitoaikaa 42.7 vuoroosaaminen sairaalahoitoon otettaessa ja sai- kaudesta 24.7 vuorokauteen. Hoitoketjussa
raalahoidossa, laitoskuntoutuksen intensiivi- kokonaisvastuu on geriatrilla. Hoitoon sisälsyys ja tavoitteellisuus sekä se, millainen kyky tyy leikkaushoidon lisäksi ennakoiva ohjaus,
vanhusten asumispalveluilla ja kotihoival- kuntoutuksen suunnittelu jo ennen leikkausla on vastaanottaa sairaalasta kotiutuvat van- ta, ravitsemuksen, lääkityksen ja kotihoidon
hukset.
suunnittelu sekä kodin muutostöiden tekeKotihoitoon vaikuttavat esteettömien minen.
asuntojen sekä yhteisöllisten asumismuotojen ja perhehoidon saatavuus ja omaishoi- Miten käy kotihoivan
don kehittyminen. Kotihoivan piirissä olevi- – sinnekin esitetään säästöjä
en vanhusten pärjäämistä vahvistavat kotiin Vanhuspalvelulain mukaan vanhusten saituotavien palvelujen valikoiman laajuus ja raalavuodeosastohoidon perusteena ovat
ta 2015 - 2029. Arvioinnin mukaan mahdol- kotikuntoutuksen intensiivisyys.
lääketieteelliset syyt (HE 240/2014, 14a§).
linen maksimisäästö vanhuspalveluissa olisi
Tulevaisuudessa merkitSuurimmat muutokset tu936 milj. euroa. Arvioinnin lähtökohtana on täviä ovat teknologian kelevat
olemaan ympärivuoMiten kotihoito
perusskenaario, jossa vanhusten määrä kas- hittyminen ja digitalisaatirokautisen laitoshoidon
selviytyy kunnialla
vaa ikäryhmäkohtaisten väestöennusteiden on tarjoamat sovellukset.
(vanhainkoti,
terveysmukaan ja palvelurakenne toimintakäytän- Nämä lisäävät omahoidon lisääntyvistä tehtävistä? keskuksen vuodeosasto
töineen on nykyisen yleisten käytännön mu- ja seurannan mahdollisuukja tehostettu palveluasukainen. Jos mitään muutoksia ei tehtäisi, van- sia ja tehostavat henkilösminen)
vähenemisessä.
huspalvelujen kustannukset kasvaisivat 1,8 % tön ajankäyttöä. Henkilöstön ajankäytössä Raportissa (NHG 2.5.2016) arvioidaan, että
vuodessa, vuoteen 2029 mennessä noin 31 %.
lisätään aktiivista asiakasaikaa teknologian, noin puolet laitoshoidon vähenemisestä synVertailuna käytetään skenaarioita, joista koulutuksen ja johtamisen keinoin. Hoitajis- tyvistä säästöistä tulee siirtymään kotihoieniten säästöjä tuottavassa skenaariossa 67 % ta tulee enemmän ohjaajia ja tiimityöläisiä, don kustannuksiksi kotihoivan tarpeen kasvanhainkoti- ja pitkäaikaisvuodeosastos- hoivattavista itsenäisempiä oman elämänsä vaessa. Miten kotihoito selviytyy kunnialla
ta muutetaan tehostetuksi palveluasumisek- subjekteja.
lisääntyvistä tehtävistä?
Myös järjestöillä ja 3. sektorilla sekä vaKotihoidon ja -hoivan kehittäminen ovat
si, kevyempiä tehostetun palveluasumisen
asukkaita siirretään kotihoipaaehtoisilla
on nyt avainasemassa. On rakennettava yhteivaan ja kotihoidon tuottavuutentistä suurempi söllisiä asumismuotoja. Hoiva on tiimityöArvioiden mukaan
ta parannetaan monin erilaisin aiempaa kalliimpi ensihoito rooli vanhusten- tä, jossa vanhuksen omahoitoa kannustetaan.
keinoin.
Tällaisissa laskelhoidossa. Vanhus- Intensiivisen kotikuntoutuksen, lääkärin ja
säästää ja parantaa laatua. ten hyvinvoinnin muiden ammattilaisten palvelujen saaminen
missa vanhuspalvelujen kusTasokas ensihoito tulee
tannukset nousisivat 0,6 %
ja terveyden edis- kotiin ja teknologian kehittäminen omahoiedellyttämään geriatrista
vuodessa, 9 % vuoteen 2029
täminen jo ennen don tueksi ja henkilöstön avuksi ovat uudismennessä. Nykyisen ja vertaihoivan tarvetta on tamisen keinoja.
osaamista.
luskenaariona käytetyn malerittäin merkitykKotihoidon asiakkuudesta on mahdollista
lin erotuksesta syntyy arvioitu
sellistä. Tästä ovat palata hyvän hoidon avulla itsenäiseen kotona
936 milj. euron säästö.
vastuussa kunnan kaikki toimialat yhdessä asumiseen. Hyviä esimerkkejä on, mutta moSäästöt ovat laskennallisia suhteessa sii- sote -alueiden kanssa.
nissa kunnissa ja monissa palvelujärjestelmishen, paljonko kustannukset kasvaisivat, jos
sä on vielä paljon kehitettävää. Asennemuumitään uudistuksia ei tehtäisi. Kustannusten Vanhusten hoidot ensimmäisiksi
tos vanhustenhoitoa kohtaan on tarpeellinen.
erotus vanhojen ja uusien käytäntöjen välillä päivystyksissä
NHG:n raportin mukaan vanhuspalveon huikean suuri ja sisältää monia huolen ai- Päivystyksessä asiakkaiden kiireellisyysjär- lujen tulokset perustuvat tunnettuihin parjestyksen ohjaus lyhentää vanhusten hoi- haisiin ratkaisuihin eli malleja on jo testattu.
tojaksoja. Mitä nopeammin ja huolella Mistä riittää geriatrista osaamista päivystykhoidon tarve selvitetään moniammatilli- seen, ensihoitoon ja kotihoitoon sairaalahoisesti ja hoito käynnistyy, sitä nopeammin don lisäksi? Kotihoivan kustannuksia arvioivanhus kuntoutuu kotiin. Kiireellisyys- daan voitavan vähentää, vaikka hoivan tarve
järjestys on geriatrien mielestä selvä, van- kasvaa merkittävästi laitoshoidon supistuhukset kannattaa päivystyksessä hoitaa essa. Kotihoidon laatu ja asiakkaiden saama
ensimmäisinä.
hoitoaika huolettavat hoivatarpeiden kasvaPäivystyksen keskittäminen suurem- essa. Näitä on syytä seurata jatkossa.
piin yksiköihin herättää epävarmuutta.
Hyvien käytäntöjen leviäminen ja juurtuMatkat päivystykseen tulevat kasvamaan. minen vie aikaa. On varmaa että tulokset tuVaikeutuuko vanhusten hoitoon pääsy ja levat eri kuntien ja erilaisten hoitovastuullisseuraako tästä kuolleisuuden kasvua?
ten välillä olemaan vielä pitkään eritasoisia.
Päivystysten keskittäminen edellyttää Uudistuksissa pitää mennä hyvä hoito ja laaensihoidon kehittämistä. Kun aiemmin tu edellä, kustannussäästöt seuraavat sitten
ambulanssit kuljettivat asiakkaat sairaa- perässä. Valtakunnallinen kärkihanke ’Kehilaan, uudessa järjestelmässä ensihoitoryh- tetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan
mä, ja siihen kuuluva lääkäri, tulee vanhuk- kaikenikäisten omaishoitoa’ on oikeaan aisen luo. Ensihoito arvioi hoidon tarpeen jo kaan liikkeellä. Kaikki tuki hankkeen onniskotona, aloittaa tarvittavat hoitotoimenpi- tumiselle ja kotihoidon yhdenmukaiselle keteet sekä lääkityksen ja ohjaa vanhuksen hittymiselle.
KERTTU PERTTILÄ
suoraan oikeaan hoitopaikkaan. Näin hoiHANNA VESALA
to käynnistyy välittömästi, hoitoajan tarSuomen Senioriliike ry
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Yhteisöllinen kerrostalo
ryhmärakentamishankkeena
Kalasatamaan

H

elsingin kaupunki on varannut Stadiin ry:lle hitastontin Kalasatamasta metron läheltä. Tavoitteena on rakennuttaa yhteisöllinen
kerrostalo, joka valmistuisi 2018.
Pääsuunnittelija Kirsti Siven on aloittanut suunnittelutyön. Hankkeeseen etsitään vielä lisää asukkaita. Hanke on kaikenikäisille eli isovanhemmat ja lapset voivat muuttaa samaan taloon omiin huoneistoihinsa.

OTA YHTEYTTÄ:
kalasatamaan@gmail.com

Yli 70-vuotiaat esittelijöinä
Tiedekeskus Heurekassa

E

t-lehti kertoi huhtikuussa, että Tiedekeskus Heureka hakee työntekijöitä, mutta työtä on vain 70 vuotta täyttäneille! Tiedekeskus
palkkaa 30 elämää nähnyttä henkilöä oppaiksi lokakuussa avautuvaan
näyttelyyn, jonka aiheena on ikääntyminen.
Vantaan Tikkurilassa avautuvan näyttelyn nimi on Dialogi ajassa –
vanhenemisen taito. Näyttely on kiertänyt eri puolilla Eurooppaa ja se
on saavuttanut suuren suosion.
Yksi menestyksen avaimista on näyttelyn oppaiksi valitut 70 vuotta
täyttäneet oppaat, jotka omilla elämäntarinoillaan ja elämänkokemuksellaan rikastuttavat vierailijoiden näyttelykokemusta.
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COVER ART
– ELÄKÖÖN VINYYLI
avoinna 15.1.2017 saakka

N

yt on oiva tilaisuus matkustaa kehärataa
pitkin kulttuuriretkelle Myyrmäkeen ja
käydä Vantaan taidemuseo Artsissa katsomassa näyttely Cover Art - Eläköön vinyyli.
Muistoja, muistoja neljäkymmentä luvulta lähtien. Kansien aiheita löytyy laidasta laitaan. Mieleenjäävimpiä oli ikoni, lehmä sekä
sika punaisissa kumisaappaissa. Muoti on
vahvasti mukana hiuksissa ja vaatteissa. Tunnelma voi olla hauska, koskettava, iloinen,
surullinen. Katsojasta riippuu mihin tunnelmaan muistot vievät. Vinyylin aikana kannet
olivat isoja, levyjä omistettiin vähän. Jokainen kansi muistetaan vuosienkin päästä. Kun
siirryttiin cd-levyihin koko pieneni. Nyt ei ole
kansia, vain musiikki jää muistoihin.
Itse ihastuin neljästä taiteilijasta kerto-

vaan videoon, joka esitetiin oranssista pienestä putkitelevisiosta. Taiteilijaryhmään
kuuluivat Outi Heiskanen, Hannu Väisänen,
Mirja Airas ja Pekka Nevalainen. Videossa
he tekivät performansseja. Kiinnostava juttu oli heidän tekemänsä levyn kannet ilman
levyä. Tyylikkäät alkuperäiset kannet olivat
lasivitriinissä nähtävillä.
Näyttely on avoinna 15.1.2017 saakka.
Museo sijaitsee aivan aseman vieressä Myyrmäkitalossa Paalutori 3. Samalla voi tutustua
aseman värikkäisiin seinämaalauksiin. Kymmenen hengen taiteilijaryhmä Multicoloured
Dreams on toteuttanut Suomen suurimmat
seinämaalaukset.
EEVA SÄÄSKILAHTI

TAIDEHALLI
NIKI DE SAIT PHALLE
avoinna 20.11.2016 saakka

SENIORILIIKKEEN TILAISUUKSIA
HELSINGISSÄ

Sote - Mitä valinnanvapaus tarkoittaa
ikäihmisten näkökulmasta
Seminaari 18.11.2016 klo 13.30-16.00
Eduskunnan kansalaisinfo, Helsinki, Arkadiankatu 3,
sisäänkäynti Mannerheimintien puolelta.
Puhujina mm. Sosiaali- ja terveysministeri ministeri Pirkko Mattila
THL:n tutkimuspäällikkö Timo Sinervo: Valinnanvapaus tarkoittaa
teoriassa ja käytännössä.
ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 14.11 sähköpostilla: kerttuk.perttila@gmail.
com tai puh. 0400 991882

Senioriliikkeen syyskokous ja seminaari eläkkeistä
ma 14.11.klo 14.00
Kalliolan Setlementin auditorio, Sturenkatu 11, Helsinki
Syyskokousasioiden käsittelyn jälkeen seminaari eläkkeistä.
Alustajana Eläketurvakeskuksen toimitusjohtaja Jukka Rantala
TAMPEREELLA

Miten ehkäisen ja hoidan diabetesta - tietoisku
ti 4.10.2016 klo 13, Vanha kirjastotalo, Tampere
Asiantuntijana Pirkanmaan Diabetesyhdistyksen
pj. Marjatta Stenius-Kaukonen

Hyvä Ikä -messut 20– 21.10.2016

I

loa ja huumoria pursuava näyttely
valloittaa kävijän. Katsellessa lohikäärmeitä ja muodokkaita naisia kukallisissa uimapuvuissa tulee pakostakin hyvälle tuulelle. Niki de Saint Phalle
on ensimmäisiä taiteilijoita, joka ajatteli
taiteen kuuluvan kaikille. Taiteen pitää
puhutella niin lapsia kuin aikuisia.
Niki de Saint Phallen tuotanto on näin laajasti nähtävänä Suomessa ensimmäistä kertaa. Esillä on veistoksia, grafiikkaa, kollaaseja, maalauksia ja tekstiilitöitä. 1960-luvulla
hän tuli tunnetuksi televisiossa esitetyistä
ampumisperformansseista, joissa hän ampui
erilaisille pinnoille sijoitettuja väripatruunoita. Se oli hyvin radikaalia, koska aseenkäyttö
oli kuulunut vain miehille.
Hänen julkisia teoksia on nähtävillä ympäri maailmaa. Tummetuimpia ovat suuret
naishamot, Nana-veistokset ja veistospuistot. Filmillä esitellään suurin Toscanassa sijaiseva Tarot-puutarha, jossa on 22 veistosta. Puutarhan rakentaminen kesti lähes 20
vuotta ja valmistui vuonna 1998.

ST
KIRJA

Senioriliikkeen puheenjohtaja, tietokirjailija Kimmo Kiljunen
Voimaannuttavia liikkeitä senioreille - mitä voin tehdä yksin, mitä yhdessä.
Esitys pe 21.10. klo 11, lava 2, FT Arto Tiihonen
KANKAANPÄÄSSÄ

ke 19.10.2016 klo 18, Kankaanpää kaupungintalo
OHJELMA: Avaus, Satakunnan aluevastaava Pauli Lanne
Kysymyksiä ja vastauksia työeläkeindeksistä, Senioriliikkeen
puheenjohtaja Kimmo Kiljunen
Satakunnan soten nykyvaiheet, PoSan vanhustyön johtaja Anne Vanhatalo
Kankaanpään kaupungin terveiset ja Kulttuurikampuksen nykyvaiheet,
Kankaanpään valtuuston 1. varapuheenjohtaja Jari Koskela

Järjestä sinäkin paikkakunnallasi tilaisuus ajankohtaisista
paikkakuntaasi puhuttavista aiheista. Apua järjestelyissä saat
Senioriliikkeen pääsihteeri Eeva Kainulaiselta ja hallituksen jäseniltä.

Töölön kirjasto

P

Esillä on pienoismalli valtavasta orgaanisen muotoisesta Palatsi-talosta, jossa erilaiset ihmiset elävät yhdessä. Siihen aikaan
se oli uutta. Hän halusi tehdä poliittista arkkitehtuuria, koska arkkitehtuuri kuului vain
miehille. 1970-luvulla hän piirsi belgialaiselle
keräiljälle lohikäärmeen muotoisen talon.
Niki de Saint Phalle syntyi lähellä Pariisia
vuonna 1930. Kasvoi Yhdysvalloissa, jossa
toimi valokuvamallina. Synnytti kaksi lasta,
mutta jätti lapset taiteen vuoksi.
Näyttely tulee Suomeen Tanskasta. Laajempana se on ollut esillä Pariisissa, jossa
kävijöitä oli 700 000.
EEVA SÄÄSKILAHTI

OON!

Suomen Senioriliikkeellä on osasto messuilla - tervetuloa!
Suomen eläkejärjestelmä, tietoisku to 20.10 klo 10, lava 2

Ajankohtaista eläkkeistä ja Sotesta

Les trois graces

rofessori Aarne Ervin suunnittelema rakennus on valmistunut vuonna 1970. Suunnittelun lähtökohtana on ollut rakennuksen
sovittaminen ympäröivään luontoon. Suurista
ikkunoista voi katsella Topeliuksen puistoa.
Nyt elokuussa valmistunut mittava korjaus
on suunniteltu vastaamaan nykyaikaista kirjastotoimintaa, jossa muunneltavuus on tärkeää.
Matalat kirjahyllyt on sijoitettu keskelle huonetta ja varustettu pyörillä siirtelyn helpottamiseksi.
Ihastuin kirjaston valoisuuteen. Luon-

nonvalo on lähtökohtana ja sitä on täydennetty hyvin sijoitetuilla runsailla valaisimilla.
Valkoisia seiniä korostavat värikkäät yksityiskohdat esimerkiksi ovien karmeissa ja
tuoleissa. Alkuperäisen värityksen mukaan
löytyy, kirkasta vihreää, punaista, keltaista ja
oranssia. Wc-tiloissa on raikas turkoosi.
Kun astut sisään pääovesta heti oikealla
on lehtienlukusali ja vasemmalla lastenosasto. Väliseinän korvaaminen pilareilla sai luonnonvalon ja näkymän Humalistonkadulta
rakennuksen läpi puistoon. Aulaan sijoittuvasta lehtienlukusalista pääsee myös istuskelemaan terassille.
Remontissa on otettuu huomioon kaupunkilaisten toivomuksia. Tiloja löytyy oleskeluun, opiskeluun, työskentelyyn ja erilaisille ryhmille. Esteettömyys on huomioitu.
Neljännen keroksen musiikkiosastolta löytyy punaiset korkeaselkäiset sohvat rauhalliseen oleskeluun. Sieltä löytyy myös huone,
jossa voi soittaa digipianoa tai käyttää ompelukonetta.
EEVA SÄÄSKILAHTI
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MAAN HALLITUKSEN KÄRKIHANKE:

kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja
vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa

N

ykyinen iäkkäiden palvelujär- remmin koordinoidut ja kustannusten
jestelmä ei ole ongelmaton - uu- kasvua hillitsevät palvelut. Kärkihankdistukset ovat tarpeen. Halli- keen toteuttamiseen on käytettävissä yhtuksen kärkihankkeet ovat tulevaisuuden teensä 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–
palvelujärjestelmää uudistavia hankkei- 2018.
ta. Kärkihanketta tarvitaan, koska iäkkäiIäkkäiden palveluja uudistetaan ikäänden palvelujärjestelmä on pirstaleinen, tyneen väestön toimintakyvyn tukemisen rakenne ei ole uudistunut kansallis- sesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveysten tavoitteiden mukaipalveluista annetun
seksi, hyvät käytännöt
lain (980/2012) toiMaakunnallisesti
ovat levinneet hitaasti
meenpanoa vahviskokeillaan omais- ja
ja alueelliset erot pysytaen sekä tutkimusperhehoidon keskuksia ten esiin nostamia
neet suurina. Tästä syysomais- ja perhehoitajien laatupuutteita korjatä iäkkäiden tarpeisiin ei
vastata yhdenvertaisesten. Kärkihankkeen
tueksi.
ti ja nykyinen palvelurakärjet ovat a) alueelkenne on myös kustanlisen palvelukokonuksiltaan kallis. Iäkkäiden palveluiden naisuuden muodostamisessa sekä kesrakenteiden ja sisältöjen uudistaminen kitetyssä asiakas-/potilasohjauksessa, b)
on välttämätöntä.
iäkkäiden tuen ja palvelujen, erityisesti
Omaishoidon tuen laajasta käytös- kotihoidon, sisällön uudistamisessa sekä
tä huolimatta se toteutuu alueellises- c) omais- ja perhehoidon vahvistamisessa
ti vaihtelevasti, tukipalveluja tarjo- ja näiden palveluvaihtoehtojen houkuttetaan liian vähän ja ne ovat yksipuolisia. levuuden lisäämisessä.
Omaishoitajien vapaiden järjestäminen
on puutteellista ja sijaisjärjestelyt eivät Agentteja ja kokeiluja
vastaa asiakkaiden tarpeita. Perhehoi- Kaikki maakunnat saavat oman muutoto ei ole vakiintunut osaksi palvelujärjes- sagentin, myös pääkaupunkiseutu saa
telmää, vaikka siinä on lisäyspotentiaalia omansa.
Muutosagentti yhteistyössä
erityisesti iäkkäiden osalta.
oman maakuntansa toimijoiden kanssa
suunnittelee ikäihmisten yhteensoviteMitä tavoitellaan ja miten?
tun palvelukokonaisuuden ja verkostoi
Kärkihankkeen tarkoituksena on kehit- myös uudenlaisia toimijoita yhteen. Tatää iäkkäille sekä omais- ja perhehoita- voitteena on valmistautua tulevan SOTEjille nykyistä yhdenvertaisemmat, pa- maakuntamalliin jo ennakolta iäkkäiden

palvelujen osalta.
Kärkihankkeessa kokeillaan maakunnallista ikäihmisten keskitettyä asiakasja palveluohjausta asiakkaiden yhdenvertaisuuden lisäämiseksi ja palvelujen
tehokkaamman kohdentamisen varmistamiseksi. Kokeiluja tehdään tehokkaammin ja laadukkaammin toimivan kotihoidon mahdollistamiseksi siten, että kotona
voi turvallisesti asua pidempään. Kokeilujen kautta haetaan uusia malleja myös
palvelun ja asumisen yhdistämiseen.
Omaishoitoa ja perhehoitoa lisätään.
Maakunnallisesti kokeillaan omais- ja
perhehoidon keskuksia omais- ja perhehoitajien tueksi. Omat kokeilunsa hyvin toimivista omaishoidon malleista on
muistisairaiden, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja vammaisten lasten
omaishoitoon liittyen.
Kärkihankkeen
valtionavustushaut
ovat päättyneet ja hakemuksia arvioidaan parhaillaan. Isoja maakunnallisia
ja monitoimijaisia kokeiluhankkeita tuli
hakuun runsaasti. Kärkihanke jalkautuu
maakuntiin pian. Maakuntakierros starttaa 4.10.2016 Lappeenrannasta. Kierroksen paikkakunnat kera monenmoisen lisätiedon ovat nähtävillä Kärkihankkeen
kotisivuilla: http://stm.fi/hankkeet/koti-ja-omaishoito
PÄIVI VOUTILAINEN

johtaja, Sosiaali- ja terveysministeriö
STM

Vinkkivihko
– TYÖKALU VANHUSNEUVOSTOILLE
Valtaa Vanhuus –verkostossa laadittu Vinkkivihko vanhusneuvostoille on saanut hyvää
palautetta. Vihko antaa nimensä mukaisesti
vinkkejä siitä, minkälaisiin asioihin vanhusneuvoston jäsenet voisivat kiinnittää huomiota, ehdottaa uudistuksia ja ottaa esille kokouksissa.
Vihkoa on tarkoitus kehittää edelleen ja se työ
alkaa pian. Vinkkivihko on saatavissa Senioriliikkeen kotisivuilla www.senioriliike.fi/vanhusneuvostot
Senioriliike on aktiivisesti mukana Valtaa Vanhuus –verkostossa.

Liity
Senioriliikkeen
jäseneksi!
Täytä kuponki sivulla 27
tai verkossa
senioriliike.fi

Anja Noro, projektipäällikkö, STM

NÄKEMYS KUULUU

KAIKILLE.

Perustamme päätöksemme omaan tutkimukseemme ja tuotamme oman näkemyksemme
taloudesta, emme markkinaindeksin ohjaukseen.
Keskinäisenä yhtiönä periaatteemme on, että varainhoitopalvelu kuuluu kaikille omistaja-asiakkaillemme sijoitusvarallisuudesta riippumatta. Jo 50 euron kuukausisijoituksella saat käyttöösi
sijoitusammattilaistemme koko osaamisen.
Tee viisas päätös ja menesty kanssamme!

Palveluntarjoajat: Säästöhenki- ja sijoitusvakuutukset: LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö. Omaisuudenhoito, toimeksiantojen välittäminen ja sijoitusneuvonta: LähiTapiola Varainhoito Oy. LähiTapiola-rahastoja hallinnoi FIM
Varainhoito Oy. LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö toimii LähiTapiola Varainhoidon sidonnaisasiamiehenä.

2/2016
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uutama vuosi sitten Nurmijärven laitoshoidossa ja vanhuspalvelussa virisi
ajatus, että vanhukset ja lukiolaiset voisivat
tehdä jotain yhdessä. Sukupolvien välillä on
usein syvä kuilu, mutta Nurmijärvellä kuilun
yli on rakennettu vahva silta. Lukiolaiset ja
ikäihmiset ovat kohdanneet ulkoilun, kahvittelun ja jutustelun merkeissä useita kertoja.
Kunnan toimialasuunnittelija Johanna Jahnukainen kertoo, että kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia ja
niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin
sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin.
Lukiolaisten vapaaehtoistyössä on kyse
todellisesta win-win toiminnasta. Lukiolaisten ja ikäihmisten yhteisessä ulkoilupäivässä,
molemmat saavat toisiltaan jotakin. Nämä
tapaamiset nuorten ja vanhusten kesken
tuovat suurta iloa ja vaihtelua laitosten rutiininomaisiin arkipäiviin.
Viimeksi tapahtumiin osallistui noin 120
lukiolaista. Kunnalle tämä on hyvin edullista
toimintaa, ainoa kustannus on pullakahvit. Lukiolaiset ovat järjestäneet erilaisia pihapelejä
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LUKIOLAISTEN KANSSA ULKOILEMASSA
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kuten mölkkyä, petankkia, saappaanheittoa,
tikanheittoa ja muuta aktiivista toimintaa.
Pääpaino on kuitenkin ollut nuorten ja
vanhusten yhteisissä tapaamisissa. Lukiolaiset ovat käyneet vanhustentaloissa, terveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla sekä muissa
paikoissa, joissa ikäihmiset kokoontuvat.
Ulkoilun lomassa ikäihmiset pääsevät
kertomaan oman elämänsä kokemuksia ja
tarinoita, joita nuoret ovat voineet käyttää
hyväkseen opiskeluissaan.
Vaikka ihminen vanhenee, niin liikkumisen
tarve säilyy huolimatta terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä. Liikunta ulkona
harjoittaa jalkojen lihasvoimaa ja tasapainoa,
pitää yllä muistitoimintoja sekä vireystasoa
että parantaa unen laatua.

Lähetä kuva, joka herättää muistoja
menneisyydestä. Joku mieleen jäänyt
tapahtuma tai päivä. Jaa se kanssamme.

Eeva Kainulainen
vanhempiensa kanssa
Linnanmäellä 1953.

AULIS MÄKINEN

HAASTE NURMIJÄRVELTÄ. Ottakaa
kaikki lukiot ja oppilaitokset oman
kuntanne ikäihmisten ulkoiluttamisen
ohjelmaanne. Ylös ulos ja lenkille kuten
Tarvajärvi aikoinaan kehotti, nyt hän
varmasti olisi lisännyt siihen, yhdessä
vanhuksen kanssa.

NESTORIN AARTEESSA LIIKE ON LÄÄKE

N

estorin Aarre pitää sisällään uudenlaisen asumisen konseptin! +55-vuotiaille
suunnitellussa talossa on sekä hyvin varusteltuja koteja että korkealaatuisia terveys- ja
hyvinvointipalveluja.
Ikifitin palvelujohtaja Katja Aho perustelee miksi liikkeestä on lääkkeeksi muistisairauksien lisäksi myös monissa muissa sairauksissa:
- Riittävän ajoissa, viimeistään keski-iässä
aloitettu liikunta ehkäisee monia sairauksia,
kuten sydän- ja verisuonisairauksia, aikuistyypin diabetesta, rinta- ja paksusuolen syöpää sekä osteoporoosia. Liikunnalla on tärkeä merkitys ja siitä on hyötyä myös silloin,
kun sairauksia on jo päässyt syntymään.
- Kehittämämme IkiTrainer-konsepti on
ensimmäinen laatuaan Suomessa. Havaitsimme käytännön työssä ettei ikääntyville
ole tarjolla riittävästi liikunta- ja toimintaky-

vyn ylläpitämiseen tähtääviä palveluita eikä
lisääntyvää tutkimustietoa hyödynnetä näitä
palveluja suunniteltaessa.
IkiTrainerimme ovat liikkumisen ja aktiivisen elämäntavan koulutettuja ja kokeneita valmentajia, joka auttavat säilyttämään
toimintakyvyn ja elämänilon. Liikunnan ohjauksen lisäksi he auttavat asiakkaitaan kokonaisvaltaisesti kiinnittäen huomiota myös
ravitsemukseen, muistiin ja muuhun terveyteen, kertoo Aho.
- IkiTrainer työskentelee yhteistyössä
Nestorin Aarteen Ikifitin sairaanhoitajan ja
lääkärin kanssa. Talon asukkaat saavat juuri
heidän tarpeidensa mukaista yksilöllistä ammattitukea hyvinvointiin ja asiantuntevaa liikunnanohjausta. Esimerkkinä mainittakoon
vaikkapa vesijumppaa kotitalon omassa
uima-altaassa. Liike on lääke, elimistö palkitsee ja kunto kohenee. IkiTrainerin kanssa
vielä hallitusti ja riskittömästi, kiteyttää Aho
lopuksi.
Pirkanmaan alueella
toimiva suomalainen
Ikifit Oy on perustettu vuonna 2005. Alun
perin Tampereen Geriatripalveluna toiminut
yritys tarjoaa geriatrisia palveluja yhteisöille
ja yksityisille. Lisäksi
yritys tarjoaa fysioterapiapalveluja.

VIELÄ EHDIT KIRJOITTAA
KOKEMUKSISTASI!
Millaisia kokemuksia sinulla on vanhenemisesta
ja elämisestä tämän päivän Suomessa?

S

uomen Senioriliike ry kutsuu ikäihmisiä kirjoittamaan omia tarinoitaan vanhenemisesta ja elämästä vanhana nyky-yhteiskunnassa.
Kirjoituskutsu on voimassa jatkettuna aina 28.10.2016 saakka. Toivomme tavallisia tarinoita omista tai läheisten kokemuksista.
Olemme tähän mennessä saaneet Senioriliikkeen jäsenistöltä jo monia kiinnostavia kertomuksia aiheesta. Tarinoista koostuu mielenkiintoinen kokonaisuus ikäihmisten arkisista kokemuksista ja heille merkittävien asioiden sujumisesta.
Haluamme laajentaa kirjoittajien joukkoa. Toivomme tarinoita kaikilta lehteämme lukevilta ikäihmisiltä. Aiheen rajaus ja tekstin pituus ovat
vapaita. Käsittelemme kirjoituksia ehdottoman luottamuksellisesti.
Käytämme tekstejä analysoituina yhteenvetoina ikäihmisten arjen
näkyväksi tekemiseen ja paremman vanhuuden perustan luomiseen,
järjestön keinoin. Välitämme myös esille nousevia asioita palvelujen
suunnitteluun ja päätöksentekoon.
Kirjoitukset voi lähettää postissa os. Suomen Senioriliike,
Vernissakatu 8 A 4 krs, 01300 Vantaa tai sähköpostissa osoitteella:
toimisto(at)senioriliike.fi. Kirjoitukset voi lähettää omalla nimellä tai
nimimerkillä. Jos lähetätte nimimerkillä, laittakaa suljettuun kuoreen
oma nimi, osoite ja puhelinnumero ja kirjoittakaa kirjeen päälle nimimerkki.
Merkatkaa myös oma kotikuntanne ja ikäryhmänne:
alle 65 v. / 65 – 74 v. / 75 – 84 v. / 85 v. tai enemmän.
Kiitokset jo etukäteen tarinoistanne!

LISÄÄ TIETOA: ikifit.fi

Facebook, twitter… yksi tapa koota ihmisiä yhteen

S

osiaalisen median kanavat ovat keskeinen viestintämuoto. Tunnetuin lienee
Facebook, jota kautta voi olla yhteydessä
suureen määrään ihmisiä, julkaista tekstejä
ja valokuvia. Twitter on lyhyiden viestien
lähettämiseen oivallinen väline. Istragram
on pääasiassa valokuvien jakoon tarkoitettu, on myös Flikr ja monia muita.
Suomen Senioriliike ylläpitää kolmea
Facebook –tiliä, joiden nimet ovat: Suomen Senioriliike, Kotihoitokuntoon ja Työeläkeindeksi palkkatasoindeksiksi. Seniori-

liikkeellä on myös Twitter tili.
Sosiaalisen median uutisia pääsee näkemään vain, jos avaa ao. välineen tilin. Se
ei maksa mitään. Tosin pitää olla tarkkana
mitä henkilötietoja antaa. Normaaleja kotisivuja kuten www.senioriliike.fi pääsee
katsomaan kuka tahansa.
Facebook mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen joustavasti. Esimerkiksi Espoon Soukassa on Facebook
–ryhmä, joka on tarkoitettu Soukassa
asuville koiranomistajille. Ryhmässä syn-

tyi idea käydä vanhusten palvelutaloissa
koirien kanssa tervehtimässä ikäihmisiä.
Näistä tapaamisista on tullut säännöllisiä
ja on saatu hienoja kokemuksia. Palaute
on ollut hyvää. Idean toteutus tapahtui
helposti, eräs ryhmän jäsen ehdotti asiaa,
verkossa sovittiin, miten toimitaan ja sitten
vain toteutettiin. Ei tarvitse soitella eikä lähetellä viestejä eri puolille, viestin saa koko
ryhmälle saman tien.
Jos olet Facebookin jäsen tai harkitset
oman tilin avaamista Facebookin, mene

katsomaan Senioriliikkeen Facebook sivuja ja tykkää niistä. Sillä tavoin sana leviää ja
asiamme saa lisää julkisuutta.
Internetyhteys on oleellinen perusedellytys sosiaalisen median ja kotisivujen
käyttöön. Jos sinulla ei ole internetyhteyttä tai tietokonetta, pyydä apua esimerkiksi
kirjastosta. Siellä voit käydä katsomassa
Senioriliikkeen kotisivuja. Sinulla saattaa
olla myös omainen, joka voi auttaa.
EEVA KAINULAINEN
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Kimmo Kiljusessa laaja lukeneisuus
on yhdistynyt käytännön osaamiseen
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Tidtabellen för
Medborgarinitiativet
B

efolkningsregistercentralen fastställde under sommaren att det Medborgarinitiativ som Finlands Seniorrörelse tog initiativet till, samlade 84820 godkända
undertecknare. Initiativet behandlas i riksdagen vid månadsskiftet november-december. Närmare uppgifter finns
att hämta i Kimmo Kiljunens bok "Eläkekatekismus", som
alla medlemmar har fått.

Dela dina minnen
Skicka en bild, som väcker minnen av
det förflutna. Någon händelse eller dag som
förblivit i minnet. Dela den med oss.
Heikki Ranki ja Eeva Kainulainen tutustuvat Kimmo Kiljusen (kuvassa vasemmalla) kirjanäyttelyyn
viime keväänä.

I

so mies, jykevä olemus ja ilmeisen innostunut
tehtävästään. Sellainen on entinen kansanedustaja ja nykyinen Senioriliikkeen puheenjohtaja Kimmo Kiljunen.
Harva ihminen voi pitää näyttelyn kirjallisesta
tuotannostaan, mutta Kimmo Kiljunen voi. Viime keväänä Työväenliikkeen kirjastossa Helsingissä oli näyttely, jossa Kiljusen vitriineihin asetetut teokset täyttivät koko eteistilan huoneen.
Hän kertoi itsekin hämmästyneensä, kuinka paljon on tullut kirjoitettua.
Teokset käsittelevät yhtä hyvin kehitysmaiden ongelmia, konflikteja kuin suomalaista
aluepolitiikkaa ja Euroopan yhdentymistä. Kiljusen yliopistotausta selittää paljolti tutkimukseen ja tieteeseen perustuvaa näkökulmaa ja
kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Hän on
opiskellut Helsingin yliopistossa, Kievin yliopiston kieli-instituutissa ja väitellyt valtiotieteen
tohtoriksi Sussexin yliopistosta Englannissa.
Kaikkein yllättävin Kiljusen kirjoista on Maailman maat ja liput. Ensimmäinen painos ilmestyi
1995 ja siitä on otettu jo monta uudistettua painosta, viimeisin vuodelta 2013. Kirja on omistettu Kiljusen lapsille Rauhalle, Veikolle, Riikalle ja

KUSTANTAJA / JULKAISIJA

Suomen Senioriliike ry
toimisto:
Vernissakatu 8 A 4. krs.
01300 Vantaa
p. 050 345 42 00
sähköposti:
toimisto@senioriliike.fi
puheenjohtaja:
Kimmo Kiljunen
kimmo.kiljunen@hotmail.com
Toimiston puhelinpäivystys
ma – pe klo 10 – 14.
sähköposti:
toimisto@senioriliike.fi

Jaakolle, koska kirjan idea syntyi lippuleikistä
lasten kanssa Kiljusen työskennellä YK:ssa vuosina 1993 – 1994.
Lainaan kirjan kirjastosta ja etsin kiinnostuneena eri maita. Lippujen värit ja kuviot kuvaavat maan historiaa ja kehitystä, joka on lyhyesti
kuvattu kunkin maan kohdalla. Kirja on ainutlaatuinen ja kertoo tekijänsä uteliaisuudesta, maailmanhistorian laajasta tietämyksestä ja kunnioituksesta maita ja kansoja kohtaan.
Senioriliikkeen hallituksessa Kimmo Kiljusen
kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja samalla toimia hyvin käytännöllisesti vieden asioita eteenpäin on jo yhdessä vuodessa tullut selväksi.
Eläkeläisten tilanteen ymmärtämisessä on jotain samaa kuin lippukirjassa. Tämän päivän eläkeläisten tilanteeseen on tultu historian kautta.
Onko suunta tästä eteenpäin oikea? Toisin paikoin on, mutta korjausliikkeellekin on tarpeensa.
Juuri tästä ajatuksesta lähtee esitys muuttaa
eläkeindeksi palkkaindeksiksi. Muutoin eläkeläinen köyhtyy vanhetessaan. Näinhän Kimmo
Kiljunen vakuuttaa yhdessä Senioriliikkeen hallituksen ja niiden yli 85 000 ihmisen kanssa, jotka
allekirjoittivat kansalaisaloitteen.
HS

SENIORILEHTI

TOIMITUSKUNTA:

• ilmestyy kahdesti
vuonna 2016
• painos / jakelu 50 000 kpl
• painopaikka: Lehtisepät

Heli Stenvall
päätoimittaja
heli.stenvall@arabianranta.com
p. 050 568 9336
Eeva Kainulainen
Matti Litukka
Sisko Salo-Chydenius
Eeva Sääskilahti

Lehden voi tilata maksutta
yhdistyksen toimistosta.

ULKOASU JA TAITTO

Minna Ruusinen /
Miks’ ei! Oy
puh. 040 540 84 94
minnaruusinen@gmail.com
mikseioy@gmail.com

ILMOITUSKOOT JA HINNAT:

(eur alv 0%)
Tekstisivujen ilmoitukset
koko sivu 2 900 euroa
1/2 sivua 1 500 euroa
1/4 sivua
900 euroa
1/6 sivua
670 euroa
1/8 sivua
550 euroa
- muut koot ja rivi-ilmoitukset
2,10 e/palstamillimetri
Mediakortin löydät:
senioriliike.fi tai
toimisto@senioriliike.fi

SUOMEN SENIORILIIKE RY:N
HALLITUS 2016

Kimmo Kiljunen, puheenjohtaja
Eeva Kainulainen, 1. pj
Hanna Vesala, 2. pj
Esa Fagerlund
Leif Jansson
Jaana Leikas
Kerttu Perttilä
Heikki Ranki
Arto Tiihonen
Jaana Utti
VARAJÄSENET:
Asta Kaitila
Soile Kuitunen
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Professorn, emerita,
Sirkka-Liisa Kivelä, som
hela sitt liv arbetat till förmån för
de äldres välbefinnande, är upprörd.

SUOMEN SENIORILIIKE RY
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KOM OCH FÖRSVARA DE ÄLDRES RÄTTIGHETER
BLI MEDLEM. Fyll i och posta kortet. Seniorrörelsen betalar portot.
SOM MEDLEM FÅR DU information om arbetet som utförs till förmån för
de äldre. Därtill får du medlemstidningen och medlemsbrev. Du kan ansluta
dig till din egen lokalavdelning eller grunda en sådan.
Jag önskar bli medlem och betalar medlemsavgiften då jag får 		
räkningen
Jag blir understödjande medlem och betalar medlemsavgiften då jag
får räkningen
Jag stöder rörelsens verksamhet genom att betala en summa som
jag själv bestämmer till Finlands Seniorrörelses konto
FI86 1745 3000 0875 53

släktnamn _________________________________________________
förnamn __________________________________________________
näradress __________________________________________________
hemkommun _______________________________________________
e-post ____________________________________________________
telefon ______________________mobil _________________________
		
kvinna			man

Urvattningen av lagen om
äldreomsorg fortsätter...
Sirkka-Liisa Kivelä förvånas över att regeringen
tror sig göra inbesparingar genom att i lagen
slopa kraven på sakkunskap i geriatri och annan
specialisering.

L

agen om äldreomsorg är efter
fyra år igen föremål för ändringsförslag. För ett år sedan
slopades begreppet ett gott liv,
som grunden för dem som behövde vård
och omsorg. Nu avskaffar man kravet på
att kommunerna skall upprätthålla experter och ansvarspersoner.
Den nuvarande lagen kräver att kommunen skall inneha mångsidig sakkunskap
om de äldres välbefinnande. Kommunen
bör upprätthålla sakkunskap åtminstone
i frågor rörande välbefinnande och hälsa,
gerontologiskt vård- och socialt arbete, geriatri, medicin, nutrition, mångsidig rehabilitering och hälsovård.
Vid ändringen av lagen om äldreomsorg
föreslås i § 10, att den ovannämnda sakkunskap, som kommun bör upprätthålla,
skall slopas. Slopandet beräknas ge en inbesparing på 14,9 miljoner euro. Man kräver alltså inte mera, att i kommunen skulle
finnas personal som har ovannämnda sakkunskap. I texten kvarstår endast en allmän formulering om service, men inte på
vilket sätt behoven skall bedömas, då specialkunskap saknas.
På vilket sätt kan man uppgöra vårdplaner och förverkliga dem, om sakkunskap
saknas? Vården och omsorgen blir inte av
hög kvalitet enbart genom att försäkra, att
man producerar kvalitativ service. Beslut
om service bör grunda sig på sakkunskap.
En specialisering innebär inte, att alla
kommuner skall ha all sakkunskap.

Professorn, emerita, Sirkka-Liisa Kivelä, som hela sitt liv arbetat till förmån för
de äldres välbefinnande, är upprörd. Kivelä var medlem i den styrgrupp som arbetade med lagens förarbete.
- Paragrafen om rör specialisering betyder inte, att kommunen behöver anställa sakkunskap vid sidan av annan personal.
Här avses, att någon anställd i kommunen
bör inneha kunskap i geriatri/gerontologi.
Slopandet av skyldigheten i lagen orsakar
ingen inbesparing. Tvärtom - man förstör
nuvarande situation, eftersom man inte
uppskattar de kunskaper personalen fått
genom fortbildning. Dessutom ogiltigförklarar man all den kunskap och utbildning
som utvecklats under de senaste 30 åren,
säger Kivelä.
- Målsättningen var, att man i äldrevården skulle ha åtminstone en läkare specialiserad på geriatri. Detta innebär inte ett
ökat antal läkare. Det är i själva verket fråga om kompetens - inte om att grunda nya
tjänster. Samma gäller övriga tjänster.
- Jag vill ge ett exempel, fortsätter Sirkka-Liisa Kivelä: Någon av kommunens dietister kan även specialisera sig på de äldres
diet. Det räcker med att någon av servicehusets personal har kunskap om äldres nutrition och följer med de äldres diet. Samma sak kan gälla hemvården. Styrgruppen
för lagen om äldreomsorg har konstaterat
kompetens även kan ordnas i samarbete
med andra kommuner eller i form av köptjänster.

modersmål

finska		

önskar få information per

födelseår____________________

svenska
e-post		

brev

Informationen om min person får användas endast inom seniorrörelsen.

TULE PUOLUSTAMAAN IKÄÄNTYVIEN OIKEUKSIA
LIITY JÄSENEKSI. Täytä ja postita tämä vastauskortti.
Senioriliike maksaa postituksen.
JÄSENENÄ SAAT ajankohtaisia tietoja ikäihmisten hyväksi tehtävästä
työstä sekä jäsenlehden ja -kirjeen. Voit liittyä oman alueesi osastoon
tai perustaa sellaisen.
Liityn jäseneksi ja maksan 15 euron jäsenmaksun laskun saatuani
Liityn kannatusjäseneksi ja maksan kannatusjäsenmaksun 500 euroa
laskun saatuani
Olen tukenut liikkeen toimintaa maksamalla valitsemani summan
Suomen Senioriliikkeen tilille FI17 4530 0008 7553
sukunimi
etunimet
lähiosoite
postinumero
kotikunta
sähköposti
puhelin			
nainen
äidinkieli

matkapuhelin
mies

suomi

toivottu viestintätapa

syntymävuosi

ruotsi
sähköposti

kirje

Tietojani sa käyttää ainoastaan Suomen senioriliikkeen sisäisiin jakeluihin.
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Urvattningen av lagen om äldreomsorg fortsätter...

Seniorrörelsen
betalar
portot

- Inbesparingsberäkningarna stöder sig
på felaktiga grunder. Om man sparar på
gerontologiskt kunnande, god vård och rehabilitering, ökar antalet sängbundna, och
det kostar pengar.

00003 VASTAUSLÄHETYS

Tunnus 5018500

01300 Vanda

Fernissagatan 8 A

SENIORRÖRELSEN

Att sprida goda exempel
och metoder är inte en lösning
Det nu anlitade spridandet av goda exempel och metoder befriar oss inte från väsentlig ny kunskap. I kommunen måste
finnas någon, som har specialkunskap om
de äldres hälsa, sjukdomar, vård och rehabilitering.
Man kan inte vårda gamla människor
på samma sätt som man vårdar de yngre.
De äldres situation är mera komplicerad.
De individuella skillnaderna rörande hälsa och rörlighet är större och många olika
sjukdomar gäller nästan alla. Detta kräver
specialkunskaper. Rehabilitering och tillfrisknande tar tid, men kan lyckas om man
får goda anvisningar och stöd.
Goda metoder, som andra har utvecklat, kan förändras och bli sämre, om de används av personal som måste spara pengar. Detta kan inträffa om man inte ens på
kommunnivå har sakkunskap, som kan ge
råd om hur metoder kan ändras, utan att
riskera de äldres hälsa och välbefinnande.
Man överlåter åt kommunen att bedöma vilken specialkunskap som nyttjas för
att ordna kvalitativt god service. Bra så,
men i kommunen måste finnas tillräckligt
med sakkunskap som grund för besluten.
Sakkunskap behövs på såväl kommunal
nivå som på individnivå vid uppgörandet
och förverkligandet av vårdplanerna.

Man överger bestämmelsen on
en ansvarig arbetstagare
Nuvarande lag om äldreomsorg kräver, att
kommunen ska utse en ansvarig arbetstagare för en sådan äldre person som är i behov hjälp, för att få behövlig service. Den
ansvariga arbetstagarens uppgift är också
att tillse att vårdplanen förverkligas.
Nu avser man att helt slopa de ansvariga
arbetstagarna och därvid göra en inbesparing på 12,5 miljoner euro. Man kan fråga
sig hur detta är möjligt, utan att den äldre personen blir lämnad vind för våg. Tills
dato har systemet med ansvarig arbetstagare använts endast vid behov och inte automatiskt för alla åldringar. De ansvariga
arbetstagarna är avsedda för gamlingar med dålig hälsa, dvs. för sådana äldre
som inte mera kan stå på sig, för att få
sådan service de är berättigade till.
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Tanken är, att uppgiften skall kunna
överföras till en sådan personlig vårdare som avses i socialvårdslagens 41 §, under förutsättning att kompetenskraven ses
över. Bakgrunden till att inbesparingen
kan uppstå är, att socialvårdslagen förutsätter mindre övervakning och rådgivning
än lagen om äldreomsorg, dvs. åldringen
får mindre stöd. De som har anhöriga, kan
få hjälp av dem.
Av intressebevakarna har man idag ingen hjälp. En del av dem har redan idag alldeles för många uppgifter. Faran finns, att
man hamnar i en situation där ingen tillser att gamlingen får den vård som behövs,
hur dålig situationen än är.

Sirkka-Liisa Kivelä: det är inte
fråga om en ny befattning
Sirkka-Liisa Kivelä ifrågasätter också förslaget till lagändringen och dess eventuella inbesparingar.
- Det är inte fråga om någon ny befattning utan meningen är, att den vårdare/
socialarbetare som deltar i vården utses
till ansvarig arbetstagare. Man har goda
erfarenheter av egenvårdarsystemet i servicehusen. Varför skall man förstöra ifrågavarande system. Jag tror inte, att socialvårdslagens paragraf kommer att tolkas på
samma sätt som i lagen om äldreomsorg.
Denhär förändringen medför inga inbesparingar utan snarare merkostnader, konstaterar Kivelä.
Vid sidan av eventuelle förändringar i
kompetenskraven för egenvårdarna borde
man fastställa hur ofta egenvårdaren borde tillförsäkra, att vårdplanen följs och hur
man vid behov skall göra för att korrigera
en eventuelle underlåtenhet.

Förändringsförslagen är
en del av regeringsprogrammet
Enligt regeringsprogrammet skall kommunernas utgifter minskas med hjälp en
gallring av lagstadgade uppgifter. Finansministeriet har utsett en arbetsgrupp som
har till uppgift att minska de kommunala åtagandena. Åtgärdsprogrammet rekommenderar att vissa uppgifter, som rör
den äldre befolkningens social- och hälsovårdsservice (lagen om äldreomsorg,
980/2912) slopas eller underlättas.
De centrala förändringarna i lagen om
äldreomsorg rör frågan om att lätta på de
krav på expertis som stadgas i 10 § samt
frågan om att slopa befattningen som ansvarig arbetstagare (17 §).

