
Anna Pylkkänen !!
Haastetehtävä hoivakodeille liittyen kolumniin "Tossun alla hoivakodissa" !!
Osa 1 !
Lukekaa kolumni "Tossun alla hoivakodissa". Varatkaa työyhteisöllenne aikaa noin 1,5 
tuntia seuraavaa tehtävää ja sen purkua varten ja jakautukaa 3-5 hengen pienryhmiin. 
Tärkeää on, että tehtävien työstämisessä ovat mukana esimiehet, hoitajat ja 
yhteisössänne vaikuttavat muut ammattiryhmät. Keskustelkaa ryhmissä seuraavin ohjein. !

• Kuvitelkaa, että olisitte itse jo vanhoja ja erilaisista sairauksista ja/tai 
toimintarajoitteista johtuen asuisitte hoivakodissa. 

• Keskustelkaa ryhmässä, millaisena kukin teistä haluaisi elämänsä hoivakodissa 
näyttävän. Älkää miettikö, mikä on tällä hetkellä mahdollista, vaan keskittykää 
ainoastaan siihen, mitä toivoisitte. !

• Käyttäkää keskustelunne pohjana seuraavia apukysymyksiä !
✓ Mistä asioista haluaisit päiväsi hoivakodissa muodostuvan? 
✓ Miten toivoisit vuorokautesi, viikkosi ja kuukautesi siellä rakentuvan? 
✓ Mitä asioita haluaisit hoivakodissa asuessasi kokea, nähdä, kuulla, tuntea, 

haistaa ja maistaa? 
✓ Mistä asioista haluaisit päättää, mihin asioihin tahtoisit voivasi vaikuttaa? 
✓ Mitkä asiat toisivat sisältöä ja merkitystä elämääsi hoivakodissa? 
✓ Mitä haluaisit kokea hoivakodin seinien ulkopuolella? 
✓ Mikä sinulle olisi erityisen tärkeää? 
✓ Mitä toivoisit vuorovaikutussuhteiltasi hoivakodissa - myös silloin, kun olisit hyvin 

huonossa kunnossa?  
✓ Kenen kanssa haluaisit olla tekemisissä hoivakodissa asuessasi? !

• Keskustelkaa aiheesta ja kirjatkaa toiveenne ylös yksityiskohtaisesti 
• Valmistelkaa keskustelunne ja muistiinpanojenne pohjalta muille ryhmille esiteltävä 

tuotos teidän toiveidenne hoivakodista. Tuotos voi olla visuaalisesti kuvitettu 
kirjallinen työ, kollaasi, dramatisoitu esitys, runo tai laulu - mitä tahansa keksitte! 

• Valitkaa työyhteisöstänne kirjuri, joka kokoaa kirjallisesti yhteen eri ryhmien 
tuotokset.  

• Esittäkää tuotoksenne toisillenne ja keskustelkaa niiden herättämistä ajatuksista ja 
tunteista. !!!!!!!!!



Osa 2 !
Varatkaa työyhteisöllenne noin kaksi tuntia aikaa tehtävää ja sen purkua varten ja pitäkää 
samat ryhmät kuin tehtävän ensimmäisessä osassa. Käyttäkää työskentelynne pohjana 
ensimmäisen osan muistiinpanoja ja työstäkää aihetta seuraavin ohjein. !

• Tämän osan tarkoituksena on selvittää, mitkä asiat toiveidenne hoivakodista, ja 
miten, olisi mahdollisia toteuttaa nykyisessä työssänne, nykyisten asukkaidenne 
kanssa. 

• Kun työskentelette ilman kouluttajaa, on ratkaisuja etsittäessä jokaisen ryhmän 
jäsenen velvollisuutena kyseenalaistaa tehtävässä löytyneitä rajoittavia esteitä.  

• Ratkaisut on tarkoitus löytää työyhteisön nykyisiä resursseja hyödyntämällä, jolloin 
esim. henkilöstön pysyvä lisääminen ei voi toimia ratkaisuna. Sen sijaan 
työvuorojärjestelyt, joilla saadaan joko tilapäisesti enemmän ihmisiä työvuoroon tai 
pysyvästi tarkoituksenmukaisemmin sijoitelluksi, voi olla yksi ratkaisu. 

• Tarkastelkaa muistiinpanojanne kohta kerrallaan ja pohtikaa ensin, mitkä asiat 
tavoitetilasta jo toteutetaan tai mitkä olisivat nykyiselläänkin helppoja 
toteuttaa.  !
✓ Jos jotakin jo toteutetaan, miettikää, toteutetaanko niitä riittävästi.  
✓ Mitä esteitä löydätte sille, etteivät asiat toteudu riittävässä määrin?  
✓ Miten ja millaisin toimenpitein voisitte edistää niiden toteutumista 

säännöllisemmin ja useammin? !
• Etsikää sitten muistiinpanoistanne sellaiset asiat, joiden uskotte olevan mahdollisia 

toteuttaa, mutta jotka toteutuakseen vaativat työyhteisöltänne erityisiä järjestelyjä 
ja toimia.  !
✓ Mikä estää näitä asioita toteutumasta? 
✓ Ovatko esteet todellisia vai enemmänkin esim. tottumuksiinne, tapoihinne tai 

uskomuksiinne perustuvia? 
✓ Mitä voitaisiin tehdä toisin, jotta nämä asiat saataisiin toteutumaan? 
✓ Mitä erilaisia asioita se edellyttäisi työyhteisöltänne ja toimintatavoiltanne? 
✓ Mitä pitäisi järjestellä uudelleen, jotta asia saataisiin toteutumaan? 
✓ Edellyttäisikö asian toteutuminen yhteistyötä jonkin tahon tai jonkun kanssa? 
✓ Jos vaikealta tuntuvaa asiaa ei koeta voivan mitenkään toteuttaa sellaisenaan, 

miten voitaisiin päästä askel lähemmäs toteutumista? !
• Etsikää lopuksi toiveidenne hoivakoti -muistiinpanoista sellaiset kohdat, joiden ette 

usko mitenkään olevan mahdollisia toteuttaa nykyisessä työssänne, nykyisten 
asukkaiden kohdalla. !
✓ Mikä tekee niistä mahdottomat toteuttaa? 
✓ Eikö niiden toteuttaminen ole työyhteisössänne koskaan, minkäänlaisin 

järjestelyin mahdollisia toteuttaa? 
✓ Mitä tarvittaisiin, että mahdottomina pitämänne asiat saataisiin toteutumaan? 
✓ Mitä tämä edellyttäisi johdolta ja esimiehiltä, hoitajilta tai muulta 

henkilökunnalta? Onko näihin edellytyksiin mahdollista vaikuttaa? Jos ei, niin 
miksi? Jos on, voitaisiinko niin tehdä? 



✓ Mikä olisi ensimmäinen askel mahdottomina pidettävien asioiden 
mahdollistamiseksi? !

• Esittäkää lopuksi omat johtopäätöksenne ja ratkaisumallinne muille ryhmille. 
• Valitkaa sitä ennen työyhteisöstänne kirjuri, joka kirjaa ylös ryhmien esityksistä 

nousevat asiat.  
• Valitkaa tehtävien purkua varten myös puheenjohtaja, joka johdattelee esitysten 

pohjalta syntynyttä keskustelua ja vastaa siitä, että työyhteisönne sopii yhdessä 
jatkotoimenpiteistä uusien tavoitteiden saavuttamiseksi. 

• Keskustelkaa jokaisen ryhmän esityksen jälkeen aiheesta ja työstäkää vielä 
tässäkin vaiheessa aihetta eteenpäin kyseenalaistavia kysymyksiä ja 
ratkaisuehdotuksia esittämällä. 

• Purkaessanne tehtävää tällä tavoin, tehkää samalla suunnitelma siitä, miten jatkatte 
tästä eteenpäin. Tehkää selkeitä sopimuksia jatkotoimista ja kirjatkaa ne ylös. !
✓ Mitä ryhdytte toteuttamaan heti? 
✓ Kuka ottaa vastuulleen mitäkin tehtäviä? 
✓ Miten edetään niiden asioiden suhteen, jotka edellyttävät vähittäistä 

etenemistä? Kuka pitää huolen siitä, että prosessi näiden suhteen etenee? 
✓ Miten seuraatte ja arvioitte tavoitteiksi asettamienne asioiden toteutumista? 
✓ Mihin jokainen tässä prosessissa sitoutuu? 
✓ Milloin seuraavan kerran kokoonnutte asian tiimoilta yhteen? !!

• Tehtävän molempia osia on tarkoitus hyödyntää jatkossakin työyhteisönne 
tiimipalavereissa tms. 

• Materiaalia voi käyttää oman toiminnan arvioimiseen, uusien tavoitteiden 
asettamiseen ja rajoittavien esteiden jatkotyöstämiseen.  

• Tehtävä tuo myös erinomaisella tavalla näkyväksi sen, millaisia uskomuksia 
työyhteisöllä on omaan työhönsä, toimintamalleihinsa, asiakkaisiin ja eri 
sidosryhmiin liittyen - kiinnittäkää huomionne myös tähän! 

• Pienenä vinkkinä kerrottakoon, että tavallisimmiksi esteiksi tiettyjen asioiden 
toteutumiselle työyhteisöt yleensä sanovat sen, että asukkaat ovat liian huonossa 
kunnossa tai että aikaa ei ole. Kuitenkin samat työyhteisöt saattavat jonkin ajan 
kuluttua toteuttaa mahdottomiksi uskomiaan asioita. Ei siis kannata antaa periksi 
epäilyille, vaan esittää kysymyksiä, jotka johdattelevat ratkaisujen äärelle. !

Hyviä ensiaskeleita vanhustyön vallankumouksen tielle! !!!
Lisää tietoa koko Hoivakoti kuntoon -projektista osoitteessa: yle.fi/hoivakotikuntoon


