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I Johdanto
Kirkon Sosiaalifoorumi ihmisarvoisen
vanhuuden puolesta
Kirkon Sosiaalifoorumi on itsenäinen ja riippumaton, kirkol
liselta arvopohjalta toimiva vaikuttaja. Sen tehtävänä on seurata
yhteiskunnallista arvokeskustelua, osallistua siihen ja pyrkiä
vaikuttamaan erityisesti hyvinvointipalveluja koskevaan päätök
sentekoon.
Kirkkopalvelut ry perusti ensimmäisen Kirkon Sosiaalifoorumin vuoden
2003 alussa. Ensimmäinen foorumi käsitteli monipuolisesti pohjois
maisen ja suomalaisen hyvinvointimallin haasteita ja tulevaisuutta.
Vuoden 2003 lopussa se julkisti työttömyyttä koskevan kannanoton.
Samassa veneessä – suomalaisen hyvinvointimallin moraalinen perus
telu -puheenvuoro julkaistiin kaksivuotisen työskentelyn lopuksi Oulun
Kirkkopäivillä toukokuussa 2005.
Järjestyksessään toinen Kirkon Sosiaalifoorumi aloitti toimintansa
toukokuussa 2006. Teemakseen se valitsi vanhusten hyvinvoinnin. Kes
keiseksi tavoitteeksi asetettiin sellaisten keinojen löytäminen, joilla
vanhusten hyvinvointia voidaan vahvistaa. Työskentelyssä on liitytty
yhtäältä Kirkon vanhustyön strategiaan, toisaalta vuoden 2006 Yhteis
vastuukeräyksen kotimaiseen erityiskohteeseen, seurakuntien diako
nista vanhustyötä kehittävään Anna & Arvo -hankkeeseen.
Työskentelyssä keskeisimmäksi aiheeksi nousivat marginaalissa elä
vät vanhukset; vanhukset, joilla on päihde- tai mielenterveysongelmia
sekä eri kulttuuritaustoista tulevat ja yksinäisyydestä kärsivät van
hukset. Foorumi halusi toimia erityisesti näiden ryhmien puolesta
puhujana.
Tämä kannanotto etsii ratkaisuja marginaalissa elävien vanhusten
tilanteeseen. Kirkon Sosiaalifoorumi kysyy, tuottaako yhteiskuntamme
unohdettuja vanhuksia ja mitä asialle voidaan tehdä. Mitkä ovat toimivia
tapoja palauttaa unohdetut vanhukset ihmisten ilmoille? Tässä kannan
otossa on tuotu esille esimerkkejä toimivista malleista sekä tehty toi
menpide-ehdotuksia vanhusten aseman parantamiseksi.
Kirkon Sosiaalifoorumi on toiminut sekä valtakunnallisesti että
paikallisesti. Valtakunnallisen foorumin roolina on ollut keskustelun
käynnistäminen ja vuoropuhelu paikallisten foorumien kanssa. Pai



kallisfoorumit ovat toimineet Helsingissä, Lahdessa, Pieksämäellä,
Tampereella ja Oulussa. Valtakunnallinen foorumi julkaisi kannanoton
marginaalissa elävien vanhusten tilanteen parantamiseksi helmikuussa
2006. Kannanotolla haluttiin vaikuttaa hallitusohjelmaan.
Jäseniksi Kirkon Sosiaalifoorumiin on kutsuttu asiantuntijoita, jotka
edustavat julkista hallintoa, tiedeyhteisöä, kirkkoa, kansalaisjärjestöjä,
mediaa ja talouselämää. Jäsenet ovat edustaneet ryhmässä ensisijaises
ti itseään ja tuoneet mukaan oman asiantuntemuksensa.
Kirkon Sosiaalifoorumin on järjestänyt Kirkkopalvelut ry. Yhteistyö
kumppaneina ovat olleet Helsingin Diakonissalaitos, Kirkon diakonia
ja yhteiskuntatyö sekä Diakonia-ammattikorkeakoulu.
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II Arvot
Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle
Vanhuus on merkittävä vaihe ihmi
sen elämässä. Vanhukset kuuluvat
osana yhteiskuntaan, jossa heillä
on tärkeä rooli. Ihmisen arvo ei saa
kuitenkaan olla riippuvainen hä
nen hyödyllisyydestään tai tuot
tavuudestaan. Ihmisen arvo on
ehdoton ja kaikille sama. Heikoim
massa asemassa olevien tulee olla
yhteiskunnan erityisessä suojeluk
sessa.
Vanhukset haaveilevat ihmisten il
moille pääsemisestä, elämässä osalli
sena olemisesta ja toisten ihmisten
kohtaamisesta. Tampereen paikallis
foorumin tekemässä kyselyssä 360
vanhusta kertoi unelmistaan. Vastauk
sissa korostui elämään osallistumisen
nälkä. 136 ihmistä unelmoi pääsevän
sä matkalle tai retkelle jonnekin: lap
suuden kotimaisemiin, vaimon hau
dalle, jalkapallo-otteluun tai teatteriin.
Yhtä monta vastaajaa haaveili toisesta
ihmisestä. Ihmisestä, joka tulisi jut
telemaan tai lähtisi mukaan kaupun
gille. Ihmisestä, joka olisi turvana kul
kiessa tai lähtisi mukaan marjamet
sälle, kun yksin ei enää uskalla lähteä.
Jotain surullista on siinä, että nämä
ovat asioita, joista vanhukset vain
unelmoivat.
Hyvinvointiin kuuluvat keskeisesti
toimeentulo, asuminen, terveys ja ar



jessa selviytyminen. Pelkkä materiaa
linen elintaso ei kuitenkaan riitä.
Ihminen on luotu yhteyteen toisten
kanssa. Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
luovat keskeisellä tavalla tunnetta
osallisuudesta. Elämällä pitää olla
myös mieli ja tarkoitus. Ihmisen tulee
saada toteuttaa itseään, olla tarpeelli
nen muillekin kuin itselleen.
Erik Allardtin 1970-luvulla tekemä
jako hyvinvoinnin kolmeen ulottu
vuuteen on käyttökelpoinen tänäkin
päivänä. Hän katsoi hyvinvoinnin
koostuvan elintasosta (Having), ihmissuhteista (Loving) sekä itsensä toteut
tamismahdollisuudesta ja osallisuu
desta (Being).
Hyvän elämän toteutuminen van
huudessa on syvimmiltään ihmisarvo
kysymys. Ihmisarvoinen vanhuus ra
kentuu monista asioista ja monen
toimijan yhteistyönä. Keskeisimpänä
toimijana on vanhus itse ja hänen nä
kemyksensä hyvästä vanhuudesta.
Ihmiset eivät vanhene samalla ta
valla. Ikääntyneiden elämäntyylit, ku
lutustottumukset ja henkiset tarpeet
ovat erilaisia. Ne ovat myös erilaisia
kuin aiemmilla sukupolvilla.
Vanheneminen kuuluu tärkeänä osa
na ihmisen elämänkaareen. Se ei ole
tauti, josta pitäisi parantua. Vanhuu
dessa kuitenkin avun ja hoivan tarve
kasvaa. Avun tarve ei saa tarkoittaa toi
menpiteiden kohteeksi joutumista. Ih

misellä tulee olla autonomia ja itse
määräämisoikeus omissa asioissaan.
Hyvä, terve ja pitkä elämä on ollut
suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
keskeisiä tavoitteita, ja tässä onkin on
nistuttu. Monet ihmiset saavat viettää
hyvää ja aktiivista vanhuutta. Yrityk
set tarjoavat palveluita ja virkistystä
eläkeikäisille. Vanhukset kokevat, että
heitä myös arvostetaan silloin, kun he
ovat aktiivisia. He ovat arvokkaita teh
dessään vapaaehtoistyötä tai antaes
saan naapuriapua. Heitä arvostetaan
myös kuluttajina.
Kuitenkin ikäihmiset itse kyselevät,
kuka on yksinäisen ja huonokuntoisen
vanhuksen arvostaja ja puolestapuhu
ja. Arvostus loppuu, kun ihminen ei
enää pääse kotoaan pois. Silloin hänet

jätetään yksin. Arvostusta eivät saa
myöskään he, jotka jo työikäisinä ovat
olleet marginaaliryhmissä.
Menestyksestä ja hyödyllisyydestä
on tullut ihmisen arvon mittareita.
Tässä suhteessa on ajauduttu kauas
yhteiskuntamme ja kulttuurimme kor
keimpien ja velvoittavimpien arvojen
toteutumisesta. Yhteiskuntamme ar
vojen mukaan on pidettävä erityistä
huolta heikoimmassa asemassa olevis
ta kansalaisista.
Kristilliselle ihmiskäsitykselle on
keskeistä se, että ihminen on luotu
Jumalan kuvaksi. Tämän vuoksi on luo
vuttamatonta, että ihmisarvo on ehdo
ton ja kaikille samanlainen. Ihmisen
arvo ei riipu hänen ansioistaan tai hyö
dyllisyydestään. Ehdoton ihmisarvo

”Toivon terveyttä ja silmälasit. Hieman ripsiinkin väriä olisi
hyvä saada. Olla hyvännäköinen. Hoitokotiin haluan kovasti.”
”Saisin lämpöisemmän asunnon, josta pääsisi auttamatta ulos.
Hissin ovet liian painavat. Raput on pahat. Hyvä kun olisi edes
parveke, että pääsisi ulos.”
”Toivon kanssaihmisten hyväksyntää ja hyvää elämää.
Kirkossa käyntiä. Konsertissa ja teatterissa käyntiä.”
”Haaveilen, että saan olla vanha. Saisin olla kotona pienessä
puhtaassa kodissa.”



kuuluu myös ja erityisesti heille, joi
den elämäntarina on rikkinäinen ja ro
soinen. Marginaalissa syntynyttä elä
mänkokemusta tulee kunnioittaa.
Arvostuksen kokeminen todentuu
ihmisten välisissä kohtaamisissa. Ar

vostusta ei synny tyhjiössä, vaan yhtei
söissä. Arvostusta voidaan kokea ih
misten välillä, mutta yhteisö tai yhteis
kunta voi laajemminkin osoittaa
arvonantoa. Arvostuksen tulee näkyä
myös käytännön toimissa.

Hyvä vanhustenhuolto on enemmän
arvovalinta kuin talouskysymys
Ihmisarvoisen hoidon ja hoivan ta
kaaminen vaatii merkittävää ta
loudellista panostusta. Ikääntyvän
väestön kunniakas hoito on enem
män yhteisön arvovalinta kuin ta
loudellinen kysymys. Päättäjät
suosivat verojen alentamista, mut
ta vanhustenhoidon parantamisel
la on kansalaisten selvä tuki.
”Talous on väline hyvinvoinnin ja hy
vän elämän rakentamiseksi. Kun jul
kiset varat niukkenevat, ne on kohdis
tettava entistäkin vastuullisemmin ja
huolellisemmin. Kun pyritään hyvään
elämään, on ymmärrettävä, mikä on
päämäärä, mikä taas keino. Yhteiskun
nallisten voimavarojen hankkiminen
edistämällä toimeliaisuutta, yrittä
jyyttä ja avoimia markkinoita on kei
nona erinomainen, koska tuotoilla voi
daan rahoittaa myös heikkojen autta
minen. Tällöin keino tukee oikeaa
päämäärää. Mutta jos politiikan pää
määräksi asetetaan liike-elämän etu
jen ja kilpailun edistäminen ja kei
noksi auttamisen vähentäminen, ovat



keinot ja päämäärät menneet sekaisin,
vaihtaneet paikkaansa.”
(Samassa veneessä,
Kirkon Sosiaalifoorumin julkilausuma
toukokuussa 2005)
”Valtion ja kuntien taloudessa on va
rauduttava väestön ikääntymisen myö
tä jyrkästi kasvaviin menopaineisiin.
Tämä edellyttää tiukkaa menokuria lä
hivuosina. Siksi on vältettävä kaikkien
sellaisten päätösten tekemistä, jotka
lisäävät valtion ja kuntien menoja.”
(Ikääntyvän väestön palvelut
syrjäseudulla -raportti 2006,
Valtiovarainministeriön lausunto)
Valtiovarainministeriön viesti on sel
vä. Sen mielestä vanhustenhuoltoa ja
vanhusten asemaa ei ole syytä kehittää
toimenpitein, jotka tuottavat lisää ku
luja, koska valtion ja kuntien sosiaali
kulut lisääntyvät joka tapauksessa.
Jo tälläkin hetkellä ikääntyneiden
hoivapalvelut ovat kaventuneet niin
kattavuudeltaan kuin sisällöltään
1990-luvun alun tilanteesta. Samaan
aikaan toimeentulon kuilu vähimmäis

turvan varassa elävien ja muiden elä
keläisten välillä on kasvanut.
Ikääntyneiden hoivan kokonaiskus
tannusten ennustetaan nousevan noin
neljänneksen vuoteen 2015 mennessä
ja kaksinkertaistuvan vuoteen 2030
mennessä. Euromääräisesti tarkastel
taessa vuotuiset ikääntyneiden koti
palvelu- ja laitosmenot kasvaisivat 1,6
miljardista eurosta 3,2 miljardiin eu
roon 25 vuoden aikana. Näitä laskel
mia pidetään kuitenkin alimitoitettui
na mm. riittämättömän henkilömitoi
tuksen ja dementoivien sairauksien
lisääntymisen takia.
Vertailulukuna voidaan käyttää
valtiolle työttömyydestä aiheutuvia
kustannuksia, jotka olivat 1990-luvul
la 5 miljardia euroa ja 2000-luvulla
3 miljardia euroa vuodessa. Tämä te
kee laman jälkeen yhteensä noin 60
miljardia euroa, joka on katettu pää
osin valtionvelalla.
Julkisen talouden ongelmat eivät

synny siis pelkästään ikääntymisestä,
vaan aktiiviväestön piirissä tapah
tuvasta syrjäytymisestä, kuten työt
tömyydestä ja ylivelkaantumisesta.
Työttömyyden lasku yhdellä prosentti
yksiköllä parantaa julkisen talouden
alijäämää 0,6 prosentilla eli noin yh
dellä miljardilla eurolla.
Lähes 70 prosenttia kansalaisista
on samaa mieltä seuraavan väitteen
kanssa: ”Jos on pakko, on parempi
korottaa kunnallisveroa kuin karsia
kunnallisia palveluita.” Kunnan- tai
kaupunginjohtajista tai hallituksen
puheenjohtajista samaa mieltä on noin
30 % vähemmän.
Sama ero näkyy eduskuntavaalien
aikaan tehdyssä kyselyssä. Talous
sanomien mukaan suomalaiset halua
vat eniten, että uusi hallitus parantaa
sosiaaliturvaa. Vastaajien mielestä tär
kein asia on vanhustenhoidon paranta
minen. Kakkoseksi nousi työttömyy
den vähentäminen. Veronalennukset

”Haluaisin päästä viikoksi kotoa lepäämään ja keräämään voimia
palvelutaloon.”
”Toivon etten joutuisi avuttomaksi muiden armoille. Terveys olisi niin
hyvä, että voisi matkustaa tyttären luokse Sveitsiin. Helpompi asumis
muoto kuin omakotitalo, esimerkiksi seniori- tai palvelutalo.”
”Pääsisin veteraanien kuntohoitoon, jotta vaimo saisi levätä ja
jaksaisi vielä hoitaa kotona.”



tulevat kansalaisten listalla vasta yh
deksännellä sijalla, kun ne Keskustan,
Kokoomuksen ja Sdp:n vaaliohjelmis
sa ovat kärkisijoilla. Kansalaiset ovat
siis valmiita luopumaan veronalen
nuksista, jos varat käytetään järke
västi yhteiseksi ja heikoimpien väes
tönosien hyödyksi.
Kulloisetkin verotulot on tarkoitettu
käytettäväksi yhteisten asioiden hoi
toon. Jos väestö on vanhuspainottei
nen, tulee vanhuspalveluihin myös si
joittaa. Monesti hyviksi havaittuihin
toimintamalleihin sijoittaminen jopa

säästää lopullisissa kustannuksissa.
Vanhenevaa väestöä käsitellään jul
kisessa puheessa usein kulueränä
sekä hoidon ja hoivan kohteena. Kui
tenkin vanhusväestömme elää entistä
pidempään, voi entistä paremmin ja
omistaa entistä enemmän. Vanhene
van väestön ostovoima hyödyttää ta
louselämää. Hoiva- ja hoitoala työllis
tää työntekijöitä sekä julkiselle että
yksityiselle sektorille.
Ikääntyvän väestön kunniakas hoi
to on enemmän yhteisön arvovalinta
kuin taloudellinen kysymys.

Räätälöity tuki tuo turvan
Omaishoitajien tehostettu tuki parantaa dementiaperheiden palvelujen laatua,
lykkää laitoshoitoa ja pienentää kustannuksia. Vanhustyön keskusliiton Omais
hoito yhteistyönä -tukimallissa dementiaperheen kanssa työskentelee koordi
naattori, joka räätälöi perheelle tarvittavat tukimuodot.
Puolisohoitajat kokivat oman elämänhallintansa ja hyvinvointinsa paran
tuneen. Elämänhallintaan vaikutti merkittävästi, että koordinaattori kunnioitti puolisohoitajan osaamista, toimi yhteistyössä ja räätälöi palvelut perheen
kokeman tarpeen mukaan. Puolisohoitajan turvallisuudentunnetta lisäsi myös
tieto siitä, että kriisitilanteet pystytään ennakoimaan ja ratkaisemaan mah
dollisimman pian. Koordinaattorin asiantuntemus dementoivista sairauksista
oli olennainen syy hyvään tulokseen. Koordinaattorin työparina toimi geriatri
ja perheille tarjottiin myös omaishoitajien tukiryhmää ja muita räätälöityjä
palveluita.
Tuetun ryhmän perhe käytti vuodessa keskimäärin 5015 euroa vähemmän
sosiaali- ja terveyspalveluihin kuin vertailuryhmän perhe. Puolet säästöistä
kertyi laitoshoidon viivästymisestä, puolet avohuollon palvelujen käytöstä.
Tuetun ryhmän kuluihin oli laskettu mukaan koordinaattorin ja lääkärin palk
kakulut sekä kaikki sellaiset perheiden tarvitsemat palvelut, joita ei pystytty
järjestämään julkisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta. Tulokset osoittavat,
että räätälöity ja koordinoitu tukitoiminta mahdollistaa nykyistä useampien
perheiden nykyistä paremman tukemisen kustannuksia lisäämättä.
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III Keinot
Marginaalista avun piiriin
Vanhusten syrjäytymisestä ei ole
tutkittua tietoa. Vanhuskuvaamme
eivät kuulu syrjäytymisen kysy
mykset. Kaikille yhteisten palve
luiden on vaikeaa ottaa niitä huo
mioon. Erityisongelmista kärsivät
vanhukset jäävät usein palvelu
järjestelmän ja omaishoidontuen
ulkopuolelle.
Yksinäisyys ja masennus heikentävät
merkittävästi vanhusten hyvinvointia.
Vanhustyön keskusliiton tutkimuksen
mukaan 34 prosenttia yli 65-vuotiaista kärsii toisinaan yksinäisyydestä.
Viisi prosenttia ikäihmisistä kertoo
kärsivänsä yksinäisyydestä jatkuvasti.
Usein päihdeongelmien ja masennuk
sen taustalta löytyy syvä kokemus yk
sinäisyydestä.
Ikääntyvän väestön mielentervey
den ongelmia ei ole tilastoitu eikä nii
den määrästä ole tietoa. Vanhusten pa
rissa työskentelevien arkikokemus
kertoo, että yli 65-vuotiaan on vaikeaa
päästä tarvitsemaansa mielenterveys
kuntoutukseen. Omaishoidon tarvetta
arvioitaessa mielenterveysongelmat
eivät tule riittävästi huomioiduksi
tuen perusteena.
Alkoholin suurkuluttajia arvioidaan
65-vuotiaista olevan alle viisi prosenttia. Täysraittiiden osuus ikäihmisistä
on kuitenkin laskenut merkittävästi

80-luvulta. Vuonna 2004 päihdepalve
lujen asiakkaista yli 60-vuotiaita oli
noin seitsemän prosenttia, kun 50–59vuotiaiden osuus oli yli 23 prosenttia.
Kyselyillä on vaikea mitata suurku
luttajien määrää. Ikääntyvien kanssa
työskentelevät kertovat kuitenkin, että
päihdeongelmat ovat viime vuosina
lisääntyneet. Suuret ikäluokat ovat
tottuneet käyttämään runsaammin
alkoholia kuin vanhemmat ikäluokat.
On erittäin todennäköistä, että päih
deongelmat yleistyvät nykyisestä elä
keikäisessä väestössä. Tämä johtuu
myös yleisestä alkoholin kulutuksen
lisääntymisestä, joka heijastuu tasai
sesti eri ikäluokkiin. Päihdekuntoutus
on suunnattu työikäiselle väestölle.
Eläkeläisten on vaikea päästä avun pii
riin.
Julkiset palvelut eivät ole ainoita,
jotka syrjivät marginaalissa olevia
vanhuksia. Päihde- ja mielenterveys
ongelmaiset sekä muulla tavoin vai
keiksi koetut vanhukset jäävät myös
yhteisöjen ulkopuolelle. Vapaaehtois
työn kautta on vaikeaa kohdata tätä
ihmisryhmää. On helpompi antaa naa
puriapua tai lähimmäispalveluita kil
tille kuin humalassa olevalle vanhuk
selle.
Joskus myös kirkon diakoniatyö
saattaa unohtaa perustehtävänsä ja
hoitaa ensisijaisesti hyväosaisia ja hy
vätapaisia vanhuksia.
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Marginaalissa syntynyttä tietoi
suutta ja elämänkokemusta tulee kun
nioittaa. Vanhuskuvaamme pitää
mahtua erilaisuutta. Erilaiset elämän
valinnat eivät saa olla moralisoinnin
kohteena vanhuudessakaan. Silloin
kun ihminen tarvitsee apua, hänen
tulee sitä saada. Koskaan ei ole liian
myöhäistä tavoitella onnellista ja hy
vää vanhuutta.
Päihde- ja mielenterveystyön tulee
tarjota riittävästi palveluja ja hoito
paikkoja myös eläkeikäisille. Marginaa
liryhmien palvelut ovat erityinen haas
te pienillä paikkakunnilla, joissa ei ole
mahdollista järjestää erityispalveluita.
Työntekijöiden vanhusosaamista sekä
valmiuksia auttaa päihde- ja mielen

terveysongelmista kärsiviä, kaltoinkohdeltuja sekä eri kulttuuritaustoista
tulevia vanhuksia tulee lisätä.
Marginaalissa olevien vanhusten
tulisi olla kirkon diakoniatyön erityi
sen huomion kohteena. Diakonista ja
etsivää vanhustyötä tulee kehittää
huono-osaisten ihmisten auttamisek
si. Diakoniatyön tulee toimia verkosto
maisesti yhdessä julkisen auttamis
järjestelmän ja muiden toimijoiden
kanssa.
Myös kolmas sektori voi käyttää
resurssejaan syrjäytyneiden hyväksi.
Asiantuntijajärjestöjen palveluita syr
jäytyneiden vanhusten tueksi tulee
tukea Raha-automaattiyhdistyksen va
roin.

Liika on aina liikaa -hanke tuo keskusteluun
ikääntyvien päihdeongelmat
Myös päihdeongelmainen ikääntynyt tarvitsee ja on oikeutettu saamaan apua
ja palveluita.
Ikääntyvien päihdeongelmista on voitava keskustella ja ne on voitava diagnosoida. Vailla hoitoa olevat ikääntyneet päihdeongelmaiset pitää saada oikeaaikaisen ja sopivien palveluiden piiriin. Sininauhaliiton koordinoima Liika on
aina liikaa -hanke tuottaa tietoa tutkimuksista ja asiakastyön kokemuksista
sekä soveltaa käytäntöön niistä nousevia hyviä toimintatapoja. Hanke myös
tiedottaa yleisesti alkoholinkäytön ja ikääntymisen yhteisvaikutuksista. Tavoit
teena ei ole raitistaa ikääntyneitä eikä määrittää sitä, mikä on oikeaa alkoho
linkäyttöä.
Hankkeen aikana kehitetään koteihin vietäviä palveluita sekä työntekijöiden
osaamista tunnistaa ja auttaa päihdeongelmaisia.
Eri puolille Suomea on myös perustettu ikäihmisten vertaisryhmiä. Pilke
porukat antavat olemisen, osallisuuden ja päivätoiminnan mahdollisuuden
ikääntyville päihdeongelmista kärsiville ja kotiinsa eristäytyville ihmisille,
joille ei löydy muuta paikkaa palvelujärjestelmässä.
Hankkeeseen voi tutustua nettisivuilla: www.tippavaara.info

Alppitupa ja Hia-koti ottavat vastaan
marginaalissa eläviä vanhuksia
”Toivon että olkapää olisi terve ja hartiat kunnossa.
Jotakin piristystä yksinäisyyteen vaimon kuoleman jälkeen.”
”Haluaisin joskus, yksin ikävissään kun olen, nukkua rauhassa pois.
Olisi lapsilta huoli pois.”
”Haluaisin ulkoilla luonnon helmassa metsässä, järven rannalla.”
”Voisin asua kotona ja olla ystävä jollekin. Ja syödä karkkia.
Sokeritautinen kun olen, en voi syödä muuten kuin salaa.”
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Palveluasumisyksikkö Alppitupa on koti ikääntyneille, alkoholiongelmaisille
helsinkiläisille, jotka ovat päihteiden käytön vuoksi perinteisin keinoin vai
keasti asutettavia. Alppituvassa asuminen ei edellytä elämäntavan muutosta,
vaan henkilökunta kunnioittaa asukkaiden omaa käsitystä omasta parhaastaan.
Hia-kodin vanhainkotipaikoilla hoidetaan psyykkisesti oireilevia ikään
tyneitä henkilöitä, jotka eivät tarvitse sairaalahoitoa, mutta joille ei muualta
löydy palveluasumis- tai vanhainkotipaikkaa. Hia-kodin pienyksiköissä toimi
vat moniammatilliset tiimit. Kodille on luotu yhteiset foorumit, joissa asukkaat
ovat mukana yhteisön päätöksenteossa.
Lisää tietoa Helsingin Diakonissalaitoksen vanhustyöstä löytyy sivuilta:
www.hdl.fi
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Senioripysäkit vähentävät yksinäisyyttä ja
masennusta
HelsinkiMission Senioripysäkki tarjoaa keskusteluapua yli 60-vuotiaille.
Vanhusten ja eläkeläisten tueksi on käynnistetty ohjattuja terapiaryhmiä.
Ryhmät on tarkoitettu avuksi yksinäisille ja masentuneille, ahdistuneille tai
kriisissä oleville ikäihmisille. Kaupunkilähetys ry järjestää Senioripysäkki
toimintaa myös Turussa ja Tampereella.
Senioripysäkin tavoitteena on ryhmäterapiamallin kehittäminen. Ryhmien
ohella Senioripysäkki tarjoaa myös yksilökeskusteluja ja jossain määrin koti
käyntejä tilanne arviota varten. Ammatillista ryhmäterapiaa ikääntyneille
on kehitetty yli viiden vuoden ajan. Ryhmien tehokkuudesta yksinäisyyden
ja masennuksen lievittämisessä on saatu erittäin myönteistä tutkimustietoa.
Näiden tietojen ja käytännön kokemuksen pohjalta HelsinkiMissio on kehit
tänyt ikääntyneille uudenlaisen, kevyemmän keskusteluryhmämallin. Tätä
mallia levitetään parhaillaan eri paikkakunnille Suomessa.
Lue hankkeesta lisää nettisivuilta: www.senioripysakki.fi

Taloudellinen toimeentulo on turvattava
Vanhusten välillä on suuria talou
dellisia ja sosiaalisia eroja. Ai
kuisena työkyvyttömyyseläkkeelle
jääneiden, vammaisten ja maahan
muuttajien eläkkeiden taso on erit
täin huono. Jos ihminen on ollut
työikäisenä köyhä tai syrjäytynyt,
hän on sitä todennäköisesti myös
vanhana.
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Ikääntyvän väestön taloudellisessa ti
lanteessa tapahtuu eriarvoistumista.
Yleisesti ottaen eläkeläisillä on käytet
tävissä rahaa kulutukseen, matkusta
miseen ja palvelujen ostamiseen. Tu
loerot ovat kuitenkin kasvaneet eniten
eläkeläisten keskuudessa. Maassam
me yli 65-vuotiaat ovat ainoa ryhmä,
jonka toimeentulo-ongelmat eivät ole
vähentyneet lamavuosista. Suomi on

Irlannin, Espanjan ja Itävallan rinnalla ainoa Euroopan maa, joissa yli
65-vuotiaiden köyhyysriski on selvästi
lisääntynyt 90-luvulta 2000-luvulle
tultaessa.
Kansainvälisessä vertailussa Suo
men kansaneläke on alhainen. Pelkän
kansaneläkkeen varassa elää noin
40 000 vanhusta. Kansaneläke jää
koko ajan jälkeen ansioeläkkeistä, kos
ka kansaneläkkeen indeksi on sidottu
vain hintojen kehitykseen. Kansan
eläkettä olisi pitänyt nostaa syyskuus
sa 2006 viiden euron sijasta 135 euroa,
jotta suhteessa yleiseen ansiotasoon
oltaisi palattu 1990-luvun alun tasolle.

Kansaneläkkeen varassa elävien
vanhusten epäoikeudenmukainen ase
ma tulee korjata. Kansaneläkkeen ta
sokorotukset tulisi sitoa vahvemmin
ansiotulojen kehitykseen.
Omaishoitajien tilanteeseen on
kiinnitetty viime vuosina huomiota.
Heidän asemaansa on pyritty parantamaan lainsäädännön keinoin.
Omaishoitajat ovat kuitenkin eriarvoisessa asemassa, koska asuin
kunnan ratkaisut vaikuttavat tuen
saantiin. Omaishoidontuen maksami
nen tulisikin siirtää Kansaneläkelai
tokselle, jolloin tuen saanti yhtenäis
tyisi.

”Haaveilen lottovoitosta. Saisi jakaa toisille.”
”Haluaisin uudet silmälasit.”
”Toiveeni on kodin remontti. Virkistysmatkaa Suomessa.
Pysyisin kunnossa, että voisin hoitaa omia asioitani. Eläke riittäisi.
Saisin elää rauhassa. Elää rakkaiden lähellä. Voisin vaikuttaa
positiivisesti läheisten elämään. Pää pysyisi kunnossa.”
”Haluaisin matkustaa ulkomaille. Uusia vaatekerran.
Pääsisin veloista vapaaksi.”
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Hoitajia on lisättävä
Vanhusten hoito on käsityötä, jo
hon tarvitaan osaavia työntekijöi
tä. Työntekijöille tulee taata mah
dollisuus antaa vanhuksille riittä
västi aikaa ja tehdä työnsä hyvin.
Myös työntekijöiden jaksamisesta,
osaamisesta ja motivaatiosta on
pidettävä huolta.
1980-luvun lopulla ja 90-luvun alussa
vähennettiin laitospaikkojen määrää
runsaasti. Silloin korostettiin kotihoi
don kehittämistä. Laman myötä tämä
kehittäminen jäi, vaikka vanhusten
määrä lisääntyi. Nyt yhä harvempi
asuu pitkäaikaislaitoksessa ja yhä
harvempi saa apua kotiin. Kotipalve
lun ja kotihoidon kattavuus on vähen
tynyt sekä asiakasmäärillä mitattuna
että suhteessa ikääntyneiden ihmisten
määrään.

Kotipalvelujen kehitys on sosiaalija terveysministeriön mukaan huo
lestuttavaa. Kotihoidossa on liian
vähän työntekijöitä. Työ on rationali
soitu niin, että lyhyessä ajassa on mah
dollista hoitaa paljon asiakkaita. Van
hukset saavat kotihoidon apua entistä
huonokuntoisempina. Työntekijöillä
ei ole mahdollisuutta tehdä ennalta
ehkäisevää työtä eikä pitkäjänteistä
työtä esimerkiksi päihde- tai mielen
terveysongelmien kanssa elävien van
husten parissa.
Niin kutsuttujen hankalien asiak
kaiden luona hoidetaan vain välttä
mättömät toimet. Työntekijöillä ei ole
resursseja, aikaa eikä riittävästi osaa
mista syrjäytyneiden ja yksinäisten
vanhusten auttamiseksi.
Vanhusten laitoshoidon ja palvelu
asumisen henkilömitoitus on riittä
mätön. Kun muissa Pohjoismaissa

”Saisin sellaista kuntoutusta, että jalat ja kädet toimisivat,
että selviäisi kotona.”
”Haluan muuttaa kotoa pois ja päästä palvelutaloon.”
”Toivomus: hoitajia lisää.”
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yhdellä hoitajalla on kahdeksan hoidettavaa, suomalaisella hoitajalla on
viisitoista. Tässä tilanteessa hoita
jamme joutuvat antamaan vanhuksille
2–3 kertaa enemmän rauhoittavia lääk
keitä kuin heidän pohjoismaiset kolle
gansa. Psyykenlääkkeillä joudutaan
korvaamaan hoitajia.
Pitkäkestoisessa laitoshoidossa
olevat vanhukset ovat keskenään eri
arvoisessa asemassa. Maassamme on
erittäin hyvää pitkäaikaishoitoa, mut
ta paljon myös säilövää hoitoa.
Laitoshoidossa ei ole kiinnitetty
riittävästi huomiota erityisryhmien
tarpeisiin.
Sekä laitoksiin että kotihoitoon
on saatava lisää hoitohenkilökuntaa.
Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus

vastata vanhusten erilaisiin tarpeisiin.
Yhteisöllisyys ja inhimillinen lähei
syys on hoitosuhteen tärkeä osa. Nyky
tilanteessa näille ei jää riittävästi
aikaa.
Työntekijöiden jaksamisesta ja
hyvinvoinnista tulee pitää huolta.
Tämä on ensisijaisesti työnantajien
tehtävä, mutta seurakunnat voivat
osaltaan olla tukemassa vanhusten
huollon työntekijöitä työssään.
Monet seurakuntien työntekijät
ovat laitosvierailuilla todenneet, että
käynnin kohteena eivät ole vain van
hukset. Hoitohenkilökunnalla on tarve
keskustella ja purkaa tuntojaan hen
kisesti raskaan työn keskellä. Seura
kunnan työntekijöiden tulee olla läsnä
myös hoitohenkilökuntaa varten.

Kulttuurisia ja uskonnollisia tarpeita kuultava
Hoitamisessa ja vanhustyössä tar
vitaan monialaista ymmärtämys
tä. Työntekijöiden pitää ymmärtää
oman kulttuurimme vanhusten eri
laisuutta. Vielä isompi haaste on
muista kulttuureista ja uskonnois
ta tulevien vanhusten ymmärtämi
nen ja heidän tarpeidensa kuule
minen.
Eri kulttuurit ja kulttuuritaustat vai
kuttavat siihen, mitä vanhukset pitävät
tärkeinä asioina omassa hoidossaan ja
hoivan saannissa. Vähemmistökult

tuureiden edustajien sekä maahan
muuttajien hyvä hoito edellyttää kult
tuuristen tarpeiden huomioimista.
Vanhusten parissa toimivien työnteki
jöiden valmiuksia on lisättävä eri kult
tuuritaustoista tulevien vanhusten
kohtaamisessa.
Hoidossa on tärkeää huolehtia myös
vanhusten uskonnollisista tarpeista,
kuuluivat he sitten evankelisluterilai
seen kirkkoon tai johonkin muuhun
kirkko- tai uskontokuntaan.
Tämä edellyttää hoitohenkilökun
nalta eri kulttuurien ja uskontojen ym
märtämistä.
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Näitä asioita tulee käsitellä tervey
denhoito- sekä sosiaalialan perus- ja
jatkokoulutuksissa.
Hengellisissä kysymyksissä vanhus
jää usein yksin. Kuoleman kysymykset
ahdistavat monia. Kuolemasta ja kuo
lemanpelosta tulisi voida keskustella.
Omien lasten kanssa voi olla vaikeaa
puhua kuolemasta, koska läheisen kuo
leman läheisyys ahdistaa heitäkin.
Seurakunnalla on luonteva paikka
olla tukemassa ihmisiä erityisesti kuo
leman lähestyessä tai läheisen kuole
man kohdatessa. Seurakunnan työn
tekijät voivat olla tukena myös muille
vanhustyötä tekeville osana moniam

matillista verkkoa. Kirkon ja kuntien
välistä yhteistyötä tulisi tiivistää sekä
laitos- että avohoidossa. Hyvään van
hustenhoitoon ja saattohoitoon kuu
luu aina hengellisten tarpeiden tun
nistaminen ja hoitaminen.
Kirkon työntekijöiden vanhusosaa
miseen tulisi panostaa enemmän sekä
perus- että täydennyskoulutuksessa.
Mm. papit kohtaavat toimituksissa ja
yleisessä seurakuntatyössä paljon van
huksia. Seurakuntien työntekijöiden
vanhusosaamista ja ikääntyneiden eri
tyistarpeiden huomioimista sielunhoi
totilanteissa ja muussa työssä on lisät
tävä.

Monikulttuurista tarinointia vanhustyöhön
Ikääntyvät maahanmuuttajat asettavat haasteita tulevaisuuden vanhustyölle.
Ikääntyneiden maahanmuuttajien suomen kieli on usein heikko. Siksi on hyvä
löytää myös sellaista toimintaa, joka ei perustu pelkästään puheeseen. Sovin
toon elämän kanssa -hankkeessa annetaan uusia virikkeitä eri kulttuureista
tulevien ikäihmisten elämään. Viikoittain kokoontuvassa ryhmässä muistel
laan omaa elämää ja kerrotaan siitä muille. Puheen lisäksi ilmaisumuotona
käytetään musiikkia, tanssia tai maalaamista. Helsingissä kokoontuneen
ryhmän osallistujat ovat olleet tyytyväisiä saadessaan kohdata uusia ihmisiä
eri puolilta maailmaa ja oppiessaan tuntemaan erilaisia kulttuureita, kieliä ja
perinteitä. He ovat arvostaneet mahdollisuutta päästä pois kotoa ja sitä, että
he ovat saaneet puhua vapaasti, nauraa paljon ja pitää hauskaa.
Hanketta koordinoi Diakonia-ammattikorkeakoulun Helsingin toimipaikka.
Se on osa laajempaa Monikulttuurista hyvinvointia vanhustyöhön –hanketta.
www.diak.fi
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Seurakunnan ja kunnan vanhustyö kohtaavat
Tampereen Harjun seurakunnalla on pitkät perinteet yhteistyöstä kaupungin
vanhustyön kanssa omalla alueellansa. Seurakunta on tarjonnut kaupungin
vanhustyön työntekijöille virkistyspäiviä seurakuntien kurssikeskuksessa.
Näin seurakunta on ollut tukemassa työntekijöiden jaksamista. Samalla ver
kostot ovat rakentuneet luontevasti seurakunnan ja kaupungin välille. Arkisis
sa asioissa on helppo ottaa yhteyttä puolin ja toisin. Seurakunta on järjestänyt
myös koulutusta sielunhoidon kysymyksissä ja kuoleman kohtaamisessa kau
pungin työntekijöille. Koulutusta on pidetty tärkeänä ja tarpeellisena.

”Haluaisin hoitaa eläimiä ja että olisi useita kissoja ja koiria. Lehmät
olisivat myös mukavia hoidettavia. Kuin joskus kotona nuorena.
Eivät unelmat toteudu. Ei ainakaan enää tällä iällä. Tosin osa unelmaa
on toteutunut, kun poika vierailee koiransa kanssa iltaisin.
”Pääsisin käymään lapsuuden ja nuoruuden maisemissa Virroilla
tai Marielundissa. En kuitenkaan paljon haaveile tai unelmoi
etten pety.”

Yhteisöllisyys tarvitsee toimijoita ja tiloja
Ihmiselle on tärkeää olla tarpeelli
nen. Kuuluminen johonkin antaa
elämälle merkityksen. Tyhjiössä ei
synny arvonantoa. Se syntyy yhtei
sössä. Uusien yhteisöjen syntymi
nen vaatii ihmisiä rakentajikseen
ja tiloja toimiakseen.

”Yhteisöllisyys syntyy luottamuksen
ja välittämisen ilmapiirissä. Yhteisöl
lisyydessä on kyse avoimuudesta hy
väksyä kaikki ihmiset mukaan yhtei
seen toimintaan ja toimia yhteisen
päämäärän hyväksi. Yhteisössä ihmi
sellä on mahdollisuus voimaantumi
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seen, kokemusten jakamiseen ja us
konsa vahvistamiseen. Yhteisöllisessä
toiminnassa sukupolvet kohtaavat, ja
vanhemmilla sukupolvilla on mahdol
lisuus siirtää tietopääomaansa nuo
remmille.”
(Kirkon vanhustyön strategia)
Suomalaisessa kulttuurissa yhtei
söllisyys on heikentynyt. Ongelmat
näkyvät vanhojen ihmisten kohdalla
kärjistyneenä. Suomessa yksinäisiä
vanhuksia on eniten maaseudulla ja
palvelutaloissa. Elinvoimien vähen
tyessä ei pystytä aktiiviseen sosiaali
seen aloitteellisuuteen. Jos vanhuksil
le luodaan olosuhteet, he haluavat tul
la mukaan. Yhteisöllisyydelle pitää
rakentaa foorumeita.
Yhteisöllisten toimintamallien löy
täminen on yksi vastaus vanhusten
lääkkeettömän hoidon kehittämiseen.
Vanhustyössä sairauksien hoito on
nostettu korostettuun asemaan. Lääk
keillä hoidetaan monesti myös yksi
näisyyttä.
Yhteisöllisyys ja yksinäisyyden tor
juminen rakentuvat naapurien ja lähi
yhteisöjen, ei ainoastaan lasten ja
omaisten varaan. Yhteisöllisyyttä ja
vertaistukea voidaan lisätä mm. vapaa
ehtoistyön organisoinnin kautta. Ihmi
sille tulee tarjota tilaisuuksia tehdä
hyvää. Samalla vahvistetaan kansalais
yhteiskuntaa ja ihmisten vastuuta toi
sistaan. Tässä järjestöillä ja seurakun
nilla tulee olla entistä vahvempi rooli.
Seurakunnissa tulisi kehittää se
niorityötä diakonisen vanhustyön rin
nalla. Kysymyksenä on, millainen paik
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ka seurakunnasta löytyy eläkkeelle
jääville ihmisille. Heille tulee tarjota
mahdollisuuksia käyttää osaamistaan
ja kapasiteettiaan seurakunnan aktii
visina toimijoina.
Tärkeää olisi rakentaa myös yhtei
söjä, joissa eri-ikäiset ihmiset voivat
kohdata toisiaan. Vuorovaikutus on
merkityksellistä sekä nuorille että
vanhuksille. Ikäihmiset voivat jakaa
elämänkokemustaan, nuoremmat voi
vat monella tavalla tuoda iloa vanhus
ten elämään.
Yhteisöt ja ryhmät tarvitsevat tiloja
toimiakseen. Vanhusten yhteisöille on
tärkeää löytää toimintatilat läheltä
kotia tai helppojen kulkuyhteyksien
päästä.
Palvelutalot ovat luontevia paikkoja
yhteisöjen toiminnalle. Aikaisemmin
Raha-automaattiyhdistys tuki palvelu
talojen rakentamista ja kustansi suu
ren osan yhteisistä sosiaalisuutta
edistävistä tiloista. Yksityisten hoiva
yritysten tultua markkinoille RAY on
joutunut luopumaan palvelutalojen ra
hoittamisesta, jottei yhdistysten saa
ma tuki vääristä kilpailua. Tällä het
kellä kukaan ei tue yhteisten tilojen
rakentamista, vaan kustannukset pi
tää siirtää asuntojen vuokriin tai
rahoittaa muulla tavoin. Tästä syystä
uusissa palvelutaloissa yhteisöllisyyt
tä luovista tiloista on jouduttu paljolti
luopumaan.
Kaupunkien ja kuntien kiinteistö
osastoilta vaaditaan tulosvastuuta. Ti
loista tulee saada vuokratuloja, vaikka
niitä käytettäisiin yhteisöjen kannalta
tärkeään, taloudellisesti kannattamat

tomaan toimintaan. Näin monet jär
jestöt ja yhteisöt tulevat hinnoitelluksi
ulos kuntien tiloista. Kuntalaisten ve
rovaroin rahoittamat tilat voivat olla
tyhjillään, kun taas järjestöjen toimin
ta lakkaa tilojen puutteen takia. Sa
maan aikaan kunnan vanhustyössä
etsitään ratkaisuja vanhusten yksinäi
syyden hoitamiseen.
Kaupunkien ja kuntien tiloja tulee
saada joustavammin ja edullisemmin
kuntalaisten käyttöön. Palvelutalojen
yhteisten tilojen rahoitus tulee rat

kaista.
Myös seurakuntien tulisi antaa ti
lojaan yhteisöjen käyttöön. Seura
kunnan tiloista voisi kehittää monitoi
mikeskuksia eri-ikäisten toimintaan.
Seurakuntalaisille tarjottaisiin toi
mintamahdollisuuksia niin, ettei kai
ken toiminnan tarvitsisi olla työnteki
jöiden organisoimaa.
Syrjäseuduilla on tärkeää huolehtia
vanhusten kuljetuspalveluista, jotta
he pääsevät toisten ihmisten pariin ja
yhteisöistä osallisiksi.

Järjestöt kehittävät kaveritoimintaa
Rautavaaralla eläkeläisten parissa toimivat järjestöt ja seurakunta pohtivat
yhdessä vanhusten mahdollisuuksia osallistua eri yhteisöjen toimintaan.
Yhdessä todettiin, että paikkakunnalla on tarjolla monenlaista toimintaa
niille, jotka ovat aktiivisia ja joiden on helppo lähteä muiden ihmisten pariin.
Syrjään jäävät ne, jotka eivät joko fyysisten tai henkisten esteiden takia pysty
lähtemään liikkeelle. Järjestöt totesivat, että ihmiset jotka kunnon huonone
misen takia ovat jääneet pois toiminnasta, jäävät yksin koteihinsa.
Kokoontumisen tuloksena päätettiin koota yhteinen toimintakalenteri,
jonka avulla on helpompi kutsua syrjään jääviä ihmisiä mukaan toisten pariin.
Kalenteri toimii työvälineenä mm. seurakunnan ja kunnan työntekijöille, jotka
tapaavat yksinäisiä vanhuksia. Järjestöt sopivat, että toiminnasta pois jäävistä
ihmisistä pidetään yhdessä huolta. Kaveria ei jätetä silloin, kun hän ei enää jak
sa tulla toisten pariin. Päätettiin myös yhdessä kehittää kaveritoimintaa mata
lan kynnyksen vapaa-ehtoistoiminnaksi. Kaverin voi kutsua kauppareissulle
tai marjamatkalle, kun ei ole varma yksin selviämisestään. Kaveriksi voi myös
tarjoutua ystävälle tai naapurille, kun on itse lähdössä kerhoon tai kylälle ja voi
ottaa toisen ihmisen mukaan.
Järjestöt ovat ottamassa vuoroviikoin myös vastuuta vierailuista laitoksissa.
Näin pystytään pienin toimenpitein ja kustannuksin kehittämään vanhusten
yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kunnan sisällä.
Lue lisää Anna & Arvo –hankkeen toiminnasta www.anna-arvo.fi
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Työelämän ja kuntarajojen joustettava

”Haluaisin mennä teatteriin, tavallisten ihmisten ilmoille.”
”Terveys on ennen kaikkea ja ystävien tapaaminen ja harrastukset.”
”Toivon päiväkerhoja yksin asuville omalla asuinalueella. Siellä
voisi keskustella päivän asioista, askarrella, laulaa ja ulkoilla.”
”Kirkonmenot puolen päivän jälkeen! Kutsuja seurakunnan
tilaisuuksiin.”
”Toivoisin satavuotistanssit. Jalkojen pitäisi parantua, jotta haave
täyttyisi.”

Talo-, kortteli- ja retkikerhot vahvistavat lähiyhteisöjä
Kuopion tuomiokirkkoseurakunnassa järjestettiin vanhuksille kuulemistilai
suus, jossa heidän tarpeitaan ja toiveitaan kartoitettiin. Kaupungin keskustas
sa keskeiseksi kysymykseksi nousi yksin jääminen ja eristyneisyys. Naapureita
ei aina tunneta, eikä lähiyhteisöjä ole luontevasti syntynyt. Seurakunta alkoi
järjestää talo- ja korttelikerhoja, jotka kokoontuvat talojen kerhohuoneistoissa
ja vanhuksia lähellä olevissa tiloissa. Kerhot ovat vapaaehtoisten vetämiä pien
ryhmiä, johon kutsutaan henkilökohtaisesti vanhuksia, jotka ovat yksinäisiä.
Tieto vanhuksista tulee sekä seurakunnan että kaupungin työntekijöiden kaut
ta. Vanhuksilla herää uudelleen tarve kuulua ryhmään ja sosiaalinen tuki vah
vistuu.
Kerhoille on ollut vaikeaa löytää tiloja. Yhtenä ratkaisuna tähän kehitettiin
retkikerhot. Saman taloyhtiön asukkaita, erityisesti vanhuksia, kutsutaan lyhy
elle vapaaehtoisten ohjaamalle retkelle. Seurakunta tilaa paikalle bussin ja yh
dessä käydään kiinnostavissa kohteissa kaupungin alueella. Taloyhtiön asuk
kaat tutustuvat toisiinsa ja yhteydenpito on jatkossa luontevampaa. Varsinkin
vanhukset ovat kokeneet retkipäivät virkistäviksi. Jotkut ovat kertoneet, että
ihan kuin ulkomailla olisi ollut.
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Työelämän ja omien vanhempien
tai isovanhempien hoidon yhdis
täminen on haaste yhteiskunnalle.
Työelämän tulisi joustaa silloin,
kun työssäkäyvien aikuisten las
ten aikaa tarvitaan omien tai lä
heisten vanhempien hoitamiseen.
Laitoshoidossa olevan vanhuksen
tulisi saada vaihtaa asuinkun
taansa varsinkin silloin, kun se
on omaissuhteiden kannalta tär
keää.
Keskustelu perheen ja työn yhteen
sovittamisesta keskittyy lasten hoi
toon. Omien vanhempien saattohoi
toon osallistumista tai muuta vanhuk
sista huolehtimista ei ole turvattu
laissa. Laki takaa oikeuden ja talou
dellisen tuen hoitovapaan pitämiseen
alle kolmevuotiaiden lasten vanhem
mille. Myös sairaan lapsen hoidosta on
huolehdittu. Pienten lasten vanhem
pien on mahdollista tehdä lyhennettyä
työaikaa. Samoja oikeuksia ja talou
dellista tukea tarvittaisiin myös van
huksia hoitaville läheisille.
Omaisestaan huolehtivalla työn
tekijällä tulisi olla oikeus tehdä lyhen
nettyä työaikaa tai jäädä määräajaksi
pois työstä läheisen vanhuksen hoita
miseksi. Omaisen hoitovapaan tulisi
kattaa lyhytaikaiset ennakoimattomat
hoidon järjestelytilanteet, siirtymisen
lyhennettyyn työaikaan sekä määrä
aikaisen työstä poisjäämisen omaisen

hoidon saattohoitovaiheessa.
Pitkien välimatkojen Suomessa kes
kimääräinen etäisyys mummolaan on
76 kilometriä. Eri sukupolvet elävät
kaukana toisistaan. Suomen kansalai
silla on perustuslain nojalla oikeus
valita asuinpaikkansa. Tämä oikeus
ihmisellä säilyy niin kauan kuin hän
elää omassa kodissaan.
Laitoshoito järjestetään oman
asuinkunnan määrittelemällä tavalla.
Tässä vaiheessa mahdollisuutta asuin
paikkakunnan vaihtamiseen ei enää
ole.
Lainsäädännössä tulisi turvata van
huksen oikeus valita kotikuntansa
myös laitosvaiheessa. Vanhuksella tu
lee olla mahdollisuus päästä lähelle
omaisiaan.
Etenkin saattohoitovaiheessa lä
heinen vuorovaikutus on tärkeää van
hukselle ja hänen omaisilleen. Kuole
man lähestyminen on elämänvaihe,
jossa läheisillä ihmissuhteilla on suuri
merkitys sekä lähtevälle että tänne
jääville. Perheille on annettava aikaa
olla yhdessä pois lähtevän läheisen
kanssa.
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IV Työväline
Paikallisfoorumit vievät viestiä päättäjille
”Pääsisinpä vaimon kanssa yhteen asumaan.”
”Tytär tulisi terveeksi. Haluaisin käydä tyttäreni luona.”
”Haluaisin junalla kyläreissulle sukulaisten luo.
Olen kaiken kaikkiaan elämääni tyytyväinen.”
”Näen unia kaikesta hyvästä mitä elämässä on ollut; poika,
työtoverit, matkustus, terveys, musiikki. Ne ovat unelmiani.
Todellisuudessa unelmiani ei voi toteuttaa.”

Lait ja hyvät käytännöt toimintaan
Hyvistäkään laeista ei ole hyötyä,
jos niistä ei tiedetä tai jos niitä
ei toteuteta käytännössä. Vanhus
väestölle kuuluvista etuuksista
tulee tiedottaa avoimesti. Valtion
tulee huolehtia kuntien resursseis
ta niin, että lakeja on mahdollista
toteuttaa. Kuntien tulee käyttää
resurssejaan hyvien vanhuspalve
luiden järjestämiseksi.
Vanhusväestöä koskeva lainsäädäntö
on tällä hetkellä hajanainen. Vanhus
työhön liittyviä säädöksiä ja asiaa on
monessa eri laissa. Nämä tulisi koota
yhteen vanhusväestöä koskevaksi laki
kokonaisuudeksi tai koota tieto muul
la tavoin kansalaisille helposti löydet
tävissä olevaan ja ymmärrettävään
muotoon.
Uuden kehittämisen rinnalla on

24

aika keskittyä hyvien, jo kehitettyjen
mallien monistamiseen ja juurrutta
miseen. Projektit ovat hyviä työn ke
hittäjiä, mutta ne eivät saa viedä re
sursseja ja huomiota hyvältä perus
työn tekemiseltä.
Hoitoalalle ja sen eri ammattiryh
mille on tehty eettisiä ohjeistoja. Oh
jeistot ovat hyviä ja edesauttavat ih
misarvoisen vanhuuden toteutumista.
Eettisten ohjeiden siirtyminen käytän
töön on prosessi, joka vaatii ohjeiden
työstämistä työyhteisöissä. Tätä työs
kentelyä tulisi pitää yllä vanhusten
huollon eri sektoreilla.
Seurakunnilla voisi olla luonteva
rooli näiden prosessien tukemisessa.
Esimerkiksi diakoniapappien tulisi
kouluttautua vanhustyön kysymyksiin
ja konsultoida vanhustyön työntekijöi
tä eettisten kysymysten käsittelyyn.

Paikallisfoorumit ovat tuoneet sa
man keskustelupöydän äärelle van
hukset, vanhustyötä tekevät ja
vanhustyöstä päättävät ihmiset.
Ihmisarvoista vanhuutta ja sen
toteutumista on tarkasteltu arjen
näkökulmasta. Keskiössä ovat ol
leet vanhusten näkökulmat hyvän
arjen toteutumisesta. Paikallisfoo
rumien toimintatapa on käyttö
kelpoinen työväline eri paikka
kunnille. Kokoonkutsujina voivat
toimia esimerkiksi seurakunnat.
Kirkon Sosiaalifoorumin työskente
lyssä paikallisfoorumeilla on ollut
kahdensuuntainen tehtävä. Ne ovat
herättäneet keskustelua ihmisarvoi
sen vanhuuden toteutumisesta omilla
paikkakunnillaan ja vieneet viestiä
ruohonjuuritasolta päättäjille. Näin
paikallisfoorumit ovat jalkauttaneet
valtakunnallisen foorumin keskuste
lua paikalliselle tasolle. Paikallisfoo
rumit ovat myös tuoneet teemoja valta
kunnallisen foorumin keskusteluun ja
vaikuttaneet näin koko prosessin ete
nemiseen. Vuoropuhelusta paikallis
ten ja valtakunnallisen foorumin välil
lä ovat syntyneet tässä kannanotossa
esiin nostetut teesit.
Paikallisfoorumit järjestettiin vii
dellä paikkakunnalla. Lahdessa, Piek
sämäellä ja Oulussa vastuutahona

toimi Diakonia-ammattikorkeakoulu,
Tampereella Ev.lut.seurakuntien seura
kuntayhtymä ja Helsingissä Diakonis
salaitos. Paikallisfoorumien vetäjät
olivat jäseninä valtakunnallisessa foo
rumissa. He kokosivat alueilta suun
nitteluryhmät, joissa oli mukana paik
kakuntien vanhustyön toimijoita.
Paikallisfoorumien teemat nousivat
vanhusten ja heidän parissaan työs
kentelevien ihmisten arjen kokemuk
sista. Paikkakunnilla järjestettiin se
minaarit kevään 2007 aikana. Niihin
kutsuttiin sekä vanhuksia että päät
täjiä, yritysmaailman ja tutkimuksen
edustajia sekä järjestöjen ja seurakun
tien edustajia. Seminaareissa käytiin
alustusten pohjalta keskustelua ihmis
arvoisesta vanhuudesta ja toiminta
ehdotuksista sen toteutumiseksi.
Pieksämäellä kantavana teemana
oli yhteisöllisyys maaseudulla ja kau
pungissa. Yksinäisyys vaivaa vanhuk
sia sekä maaseudulla, mistä ihmisiä
muuttaa paljon pois, että kaupungissa,
missä lähiverkostojen tuki ja naapuri
apu ovat heikentyneet. Erityinen huoli
seminaarissa nostettiin päihdeongel
masta kärsivistä vanhuksista.
Lahdessa keskusteltiin yhteisölli
syydestä vanhusten arjessa. Yhteisöl
lisyyttä voivat rakentaa niin julkinen
sektori, liike-elämä kuin kolmas sek
torikin. Ikäihmiset tarvitsevat tiloja,
joihin kokoontua. Tilojen kalleus ja
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vaikeus saada julkisia tiloja järjestö
jen käyttöön estävät montaa ryhmää
toimimasta.
Oulussa keskusteltiin hyvästä asu
misesta ja toivottiin laatukriteereitä
senioriasumiselle. Keskustelua käy
tiin myös vanhusteknologiasta ja sen
kehittämisestä. Teknologian innovaa
tiot ja apuvälineet koettiin hyviksi sil
loin kun ne helpottavat arkea, itse
näistä elämää ja säästävät aikaa ih
misten väliselle kohtaamiselle ja
vuorovaikutukselle.
Tampereella järjestetyn seminaarin
teemat nousivat haastatteluista, jois
sa kysyttiin tamperelaisten vanhusten
unelmia. 360 vanhuksen unelmat tuli
vat kuulluiksi. Suurin osa haaveista
liittyi haluun päästä ihmisten ilmoille
tai pienelle matkalle johonkin. Yli kol
masosa haaveista tarvitsi toteutuak

seen toista ihmistä. Ihmistä, joka kä
velisi vierellä, auttaisi portaissa ja
ovissa tai tulisi juttelemaan. Vanhus
työn eri toimijat totesivat haaveiden
olevan suurimmaksi osaksi toteutetta
vissa yhteistyössä ja pienillä teoilla.
Helsingissä keskityttiin marginaa
lissa elävien vanhusten tilanteeseen.
Vanhusten erityisongelmat koettiin
asioiksi, joihin ei ole yhteiskunnas
samme riittävästi paneuduttu. Van
huudessa monista ongelmista saattaa
muodostua nk. ”ilkeitä ongelmia”, joi
ta ei tunnisteta ja joihin on vaikea saa
da apua.
Seminaarien jälkeen suunnittelu
ryhmät ovat pohtineet käytyjä keskus
teluja ja tehneet johtopäätöksiä. Mo
nella paikkakunnalla seminaarit ovat
johtaneet jatkotyöskentelyyn ehdo
tusten käytäntöön saattamiseksi.

V Kirkon Sosiaalifoorumin teesit
Yhteisöllisyys kuuluu ihmisarvoiseen
vanhuuteen

1.
2.

Ihmisarvoinen vanhuus kuuluu jokaiselle. Siihen sisältyy oikeus olla
osallisena ympäröivästä yhteisöstä ja yhteiskunnasta sen tärkeänä ja
arvostettuna jäsenenä. Vanhukset voivat rakentaa hyvinvointia sekä
itselleen että muille omalla toiminnallaan. Heillä on paljon annetta
vaa myös nuoremmille sukupolville.
Ihmissuhteet ja osallisuus elämään ovat hyvän elämän perusedelly
tyksiä. Vanhuksille tulee taata mahdollisuuksia osallisuuden toteutu
miseen. Oikeus ihmissuhteisiin ja kohtaamiseen tulee taata myös fyy
sisten tai muiden esteiden vuoksi kodin tai laitosten seinien sisälle
jääville vanhuksille.
• Yhteisöllisyyttä ja vertaistukea voidaan lisätä mm. vapaaehtois-	
työn organisoinnin kautta. Tässä järjestöillä ja seurakunnilla tulee
olla entistä vahvempi rooli.
• Yhteisöt ja ryhmät tarvitsevat tiloja toimiakseen. Kaupunkien ja
kuntien tiloja tulee saada joustavammin ja edullisemmin kuntalais-	
ten käyttöön. Palvelutalojen yhteisten tilojen rahoitus tulee ratkais-	
ta. Myös seurakuntien tulisi antaa tilojaan yhteisöjen käyttöön.

3.

Perheenjäsenten välistä yhteyttä on tuettava. Pitkät välimatkat ja
työelämän kiire estävät lapsia osallistumasta omien vanhempiensa
hoitoon. Yhteiskunnan ratkaisuilla tulee tukea perheiden ja läheisten
mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja hoivaan silloin, kun he itse
sitä toivovat.
• Huolehditaan siitä, että omaistaan hoitavilla ihmisillä on oikeus
tehdä lyhennettyä työaikaa tai jäädä määräajaksi pois työstä lähei-	
sen vanhuksen hoitamiseksi. Omaisen hoitovapaan tulee kattaa
lyhytaikaiset hoidon järjestelytilanteet, siirtymisen lyhennettyyn
työaikaan sekä määräaikaisen työstä poisjäämisen omaisen
saattohoitovaiheessa.
• Omaishoidontuen maksaminen tulee siirtää kunnilta Kansan-		
eläkelaitokselle, jotta tuen saajien yhdenvertaisuus toteutuisi.
• Taataan laitoshoidossa olevalle vanhukselle oikeus vaihtaa asuin-	
kuntaansa varsinkin silloin, kun se on omaissuhteiden kannalta
tärkeää.
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4.
5.

Hyvä hoito luo ihmisarvoista vanhuutta
Ikääntyvän väestön aseman ja hyvän hoidon järjestäminen
on yhteiskunnassamme enemmän arvovalinta kuin taloudel
linen kysymys. Kulttuurimme korkeimpiin ihanteisiin ja
arvoihin kuuluu, että yhteisön heikoimmista jäsenistä pide
tään erityistä huolta. Vanhuksille tulee taata ihmisarvoinen
hoito siinä elämänvaiheessa, kun omat voimavarat alkavat
ehtyä.
Julkisen sektorin tulee taata hyvä, tasavertainen ja arvostava
hoito sitä tarvitsevalle riippumatta asuinpaikasta, taloudelli
sesta tilanteesta tai avuntarpeen syistä. Erityistä huolta tulee
kantaa marginaalissa elävistä vanhuksista.
• Hoitohenkilökunnan riittävä määrä tulee taata sekä
laitoksissa että kotiin tuotettavissa palveluissa.
Näin työntekijöillä on mahdollisuus vastata vanhusten
erilaisiin tarpeisiin.
• Työntekijöiden vanhusosaamista sekä valmiuksia auttaa
päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiviä, kaltoinkohdeltuja sekä eri kulttuuritaustoista tulevia vanhuksia
tulee lisätä.
• Vanhusten elämänkatsomus ja uskonnolliset tarpeet
tulee ottaa huomioon riippumatta siitä kuuluvatko he
johonkin kirkko- tai uskontokuntaan tai eivät.
Myös seurakuntien työntekijöiden vanhusosaamista
ja ikääntyneiden erityistarpeiden huomioimista on
lisättävä.

Yhteyttä
rakentamassa

Yhteisvastuuvaroin toteutettava Anna & Arvo -hanke auttaa vanhuksia
ja rakentaa yhteyttä sukupolvien välille maaseudulla ja kaupungissa.
Hankkeen toteuttaa Kirkkopalvelut ry. yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Anna & Arvo
• Etsii ja auttaa vanhuksia, jotka jäävät avun ulkopuolelle
• Kehittää kotikäyntityötä
• Luo vanhuksille mahdollisuuksia tulla toisten ihmisten pariin
• Edistää eri sukupolvien välistä yhteyttä
• Kehittää verkostoja ammatillisen avun ja vapaaehtoistoiminnan välille
• Tekee vaikuttamistyötä vanhusten aseman parantamiseksi
Käytännön vinkkejä vanhustyöhön: www.anna-arvo.fi
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Ensimmäiset 140 vuotta

Päättäjä - haluatko Sinä
arvokkaan vanhuuden?
Meistä jokainen vanhenee. Vanhustyön merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Diak vastaa
kouluksella ja tutkimustoiminnalla tähän haasteeseen:

Helsingin
Diakonissalaitos
perustettiin everstinna
Aurora Karamzinin
aloitteesta ja taloudellisella
tuella vuonna 1867.
Toiminta käynnistyi
kahdeksanpaikkaisena
kulkutautisairaalana
Unioninkadulla.

Annamme mm. vanhustyöhön liittyvää tutkintokoulutusta, erikoistumisopintoja,
avoimen ammattikorkeakoulun opintoja sekä voimme totetuttaa myös räätälöityjä
koulutuksia työyhteisöille. Kolutuksen sisältöjä ovat mm.
•
•
•
•
•

Tänä päivänä Helsingin Diakonissalaitos koostuu säätiöstä ja
sen kokonaan omistamista yhtiöistä. Diakonissalaitos tuottaa
sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä tarjoaa näiden
alojen koulutusta.
Diakonissalaitos on eettisesti vastuullinen toimija, joka on
osaamisellaan noussut merkittäväksi hyvinvointipalvelujen
tuottajaksi pääkaupunkiseudulla. Sekä palvelutuotannossa
että koulutustarjonnassa näkyy erityisryhmien tarpeisiin
vastaaminen. Konsernin palveluksessa on yli 1400 työntekijää.
Ikääntyneille ja vanhuksille tarjotaan asumis-, päiväkeskusja vanhainkotipalvelua. Palvelut suunnataan erityisesti niille
asiakasryhmille, joille ei muualta löydy hoitopaikkaa tai järjesty
tukitoimia kotona asumiseen. Kotihoitoa järjestää Helsingin
Diakonissalaitoksen Hoiva Oy.

vanhustyön arvostus ja arvopohja
vanhustyön eettiset ja poliittiset lähtökohdat
yhteiskunta ja muuttuva vanheneminen
vanhenemiseen liittyvät toimintakyvyn muutokset
vanhustyön hoito- ja palvelujärjestelmät

Onko vanhuksista tulossa diakonian suurin asiakasryhmä?
Yhteiskunta ei pysty tarjoamaan tulevaisuudessa kaikille riittäviä terveyspalveluja.
Silloin kirkosta tulee monille vanhuksille paikka, josta haetaan apua. Diakoniatyöntekijään otetaan yhteyttä yhä useammin myös terveydellisissä asioissa. On tärkeää,
että diakoneja ja diakonissoja valmistuu riittävä määrä palvelemaan kasvavaa asiakaskuntaa. Tässä on haastetta diakoniatyöntekijöitä kouluttaville tahoille.
“Ihmisen arvo on joskus ahtaalla nykyaikaisen tehokkuutta, kauneutta ja nuoruutta
ihannoivan maailman keskellä.”
Arkkipiispa Jukka Paarma
Lähde: Arvokas vanhuus ja vanhustyön arvostus, Diakin julkaisu, 2004
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