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Pelastakaa vanhukset
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”Hyvinvointiyhteiskunnassa 
olemme saavuttaneet jotain ai-
van käsittämättömän hienoa: 
korkean iän unelman. Sitten 
me teemme elämästä siinä iässä 
aivan kummallista, elämätön-
tä hoitoepisodien odottelua”, 
sanoo Forssan seudun palvelu-
rakenteen selvitysmies, uuden 
ajan työkulttuuria rakentavan 
Tamoran toimitusjohtaja, DI 
Jaana Utti. Hän kertoo Forssan 
kaupungin iloisen kunnioitta-
vasta tavasta hoitaa vanhuksia.

”Kohtaamme ihmisoikeus-
rikkomuksia tämän päivän 
vanhustenhoidossa Suomessa. 
Olemme vakavan ja yhä pahe-
nevan tilanteen edessä. Mikä on 
ihmisen arvo, kun sairastumme, 
vanhenemme, kun emme enää 
pysty huolehtimaan itsestäm-
me?” kysyy Superin puheenjoh-
taja Juhani Palomäki Helsingin 
Sanomien mielipidesivulla.

Suomen merkittävimpiä yh-
teiskunnallisia muutoksia on 
väestön ikääntyminen, toteaa 
myös Jaana Utti. Huoltosuh-
de heikkenee erittäin nopeasti – 
vuonna 2030 Suomen huolto-
suhde on EU-maiden epäedul-
lisin.

Utti kehittää yhdessä lukuis-
ten samanhenkisten kanssa kes-
tävän kehityksen vastausta tule-
vaisuuteen.

Kotipalvelu voi palvella en-
naltaehkäisyä, ja samalla myös 
työllistää nuoria. Tällä hetkel-
lä vanhusten kotipalvelutyös-
sä kuluu paljon aikaa kirjaami-
seen. On kiire, vanhuksia ei ole 
aikaa kohdata. Kotipalvelussa 
on työntekijöitä, jotka oikeasti 
tietävät, miten kannattaisi toi-

mia. Kun työntekijä saa käyt-
tää omaa ammattitaitoaan älyk-
käästi asiakkaan hyödyn näkö-
kulmasta, työstä tulee miele-
kästä. Siinä voi kohdata erilai-
sia ihmisiä ja olla merkitykselli-
nen. Se on juuri sitä, mitä nuo-
ret työelämältä odottavat, Utti 
toteaa. 

Vanhuus ei ole sairaus, eikä 
se sellaisenaan tarvitse muuta 
kuin elämäntapahoitoa. Niis-
tä hyvän elämän kannalta tär-
keimmät ovat liikunta ja ter-
veellinen ruokavalio. Parhai-
ten ne toimivat moniaistillisis-
sa ympäristöissä.

Utti kertoo, että 200 van-
huksen palvelutalossa kahdelle 
hoitajalle on merkitty pihavuo-
ro joka päivä kello 13–15. He 
voivat ottaa vanhuksia mukaan 
niin paljon kuin pystyvät. Jot-
kut vanhukset voivat tulla itse, 
toiset autettuina. Motivaatiota 
lisätään tarjoamalla ulkona kah-
via ja korvapuusteja.

Korvapuusti onkin Utin mu-
kaan hurja multisensorinen 
innovaatio. Korvapuusti tuo 
useimmille mieleen kodin läm-
mön, äidin ja mummon. Kor-
vapuusti tuoksuu voimakkaasti 
pullalta ja kanelilta. Se tuntuu 
pehmeältä ja lämpimältä. Juuri 
uunista otettuna se antaa arvos-
tuksen tunteen – minuako var-
ten todella?

Suomalaiselle elämänlaatua 
tuo sauna. Tehoajattelun aika-
na saunahetki siirrettiin vuode-
osastolla ikkunattomaan, kaiku-
vaksi kaakeloituneen kylpyhuo-
neeseen. Kylvetys kuului osas-
ton toimintoihin, se tehtiin tiet-
tyinä aikoina. Vanhukset saat-

toivat jonottaa kylpyyn pää-
syä. Tehokkuus lisääntyi, kun 
kylvettäjä laittoi eteensä sini-
sen suojaessun ja jalkaansa ku-
misaappaat. 

Monet vanhuspalveluiden 
ammattilaiset kertovat tositari-
noita siitä, miten he menivät-
kin mummojen kanssa saunaan, 
lämmittivät pyyhkeet ja istui-
vat yhdessä takkatuvassa mar-
japiirakkaa syöden ja iltakah-
veja juoden. ”Miksi jotkut eh-
tivät? Miksi melkein kaikki eh-
tivät, jos annetaan heidän teh-
dä älykkäitä ammattilaisten va-
lintoja ja suunnitella työtään vä-
hän toisin?” Utti kysyy.

Forssassa tehtiin mielen-
kiintoinen ja tuloksia tuotta-
va kokeilu: kaupunginjohtaja 
ja kymmenen vanhuspalvelusta 
vastaavaa johtajaa ja avainhen-
kilöä söivät kahden viikon ajan 
täsmälleen samaa ruokaa kuin 
vanhukset kaupungintalon ruo-
kalan kabinetissa.

Ruoka maistui johtajille, 
mutta kahvi todettiin kamalan 
pahaksi. Kukaan vanhus ei kui-
tenkaan ollut valittanut kahvis-
ta. ”Ei meidän vanhukset valita. 
Ikinä mistään. He ovat liian vä-
hän tyytyväisiä”, totesivat hoi-
tajat, jotka hekään eivät olleet 
pitkään aikaan juoneet vanhus-
ten kahvia.



Kokeilu johti siihen, että van-
hukset saivat parempaa kahvia. 
Eläytyvän ajattelun avulla siis 
saatiin suomalaisten vanhusten 
perusnautinnot ja paljon muu-
takin kuntoon.

Forssan vanhuspalvelun ko-
ko henkilöstö osallistuu työhy-
vinvoinnin, kiireen kesytyksen 
ja strategisen ajattelun koulu-
tuksiin. Keskeisintä on vanhus-
palveluiden tiimien omat kak-
sipäiväiset kehittämistyöpajat, 
joissa yksinomaan heidän ideoi-

taan jalostetaan käyttäjälähtöi-
sen palvelumuotoilun keinoin. 
Koko perusturvan esimieskun-
ta on jatkuvassa johtamiskoulu-
tuksessa. Pitkäkestoisessa palve-
luosaajakoulutuksessa osallistu-
jia on jokaisesta työyksiköstä. 

Forssan kaupunginvaltuus-
to on tehnyt vanhuspalvelui-
den rakenteelliset ratkaisut. Ne 
noudattavat sosiaali- ja terveys-
ministeriön suositusta. Laitos-
paikoista vanhuspalveluissa on 
kokonaan luovuttu. Perustur-

valautakunta ja tarkastuslauta-
kunta ovat seuranneet tiiviis-
ti toimintatapamuutoksia. Yk-
si seuraamisen menetelmistä on 
käyttäjäkokemuksellinen arvi-
ointi, asiakkaan asemaan aset-
tuminen, Utti kertoo. 

Mahdollisimman hyvin voi-
vat vanhukset ja hoitajat mer-
kitsevät väkisinkin säästöjä yh-
teiskunnalle, vaikka Utti ei ota-
kaan erityisemmin esille talou-
dellista näkökulmaa. 

Harriet Finne-Soveri    
Vanhenemiseen varautuva kaupunki
Esimerkkinä Helsinki

Julkaisu antaa kokonaiskuvan ikääntyvän Helsingin nykytilasta ja toimin-
tavaihtoehdoista, kun työntekijät siirtyvät eläkkeelle ja väestö vanhenee 
nopeasti seuraavien 10 vuoden aikana. Helsingin kaupungin tilaama ulko-
puolinen selvitys perustuu THL:n rekistereihin, henkilöstön haastatteluihin 
ja Helsingin tietokeskuksen laskelmiin. 
Kaupungin toimintaa voidaan tuntuvasti tehostaa ikääntyneiden ja heidän 
omaistensa tarpeet huomioivalla sekä eri hallinnonalojen välisellä yhteis-
työllä. Tulokset on tarkoitettu ensisijaisesti kaupungin ammattilaisten ja 
paikallispoliitikkojen päätösten tueksi, mutta ne antavat suuntaa myös 
muulle maalle ja ovat kiinnostavia kaikille vanhenemisestaan kiinnostu-
neelle. 
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