
Yle, Hoivakoti kuntoon, 23.10.2014  !
Hoivakoti kuntoon -sarjan valmentajan Anna Pylkkäsen tehtävä 
hoivakodeille. 

 1. Lukekaa näkökulma-kirjoitus Vaarallista elämää vai curling-vanhuutta?.      
 2. Varatkaa työyhteisöllenne aikaa yhteistä keskustelua ja pohdintaa      

varten. 
 3. Miettikää sitten ryhmässä tai pienryhmiin jakautuneena, millaisin eri      

tavoin teidän työyhteisössänne vanhusten elämää rajoitetaan erilaisten 
kirjoitettujen tai kirjoittamattomien sääntöjen kautta. 

 4. Kirjatkaa ylös löytämänne asiat.      
 5. Ennen yhteisen keskustelun aloittamista, valitkaa työyhteisönne      

joukosta, henkilökuntanne määrästä riippuen 2–4 "kyseenalaistajaa". !
Kyseenalaistajien tehtävänä on aiheesta keskustellessanne esittää 
kysymyksiä, jotka auttavat työyhteisöänne tarkastelemaan vanhuksia 
suojelevan toimintanne tarpeellisuutta ja erottamaan toisistaan ne tavat ja 
tilanteet, joissa suojelua oikeasti tarvitaan ja ne, joissa se liittyy enemmänkin 
yleistyksiin, tottumuksiin tai vallitsevaan, vääristyneeseen 
vanhuuskäsitykseen. 

Kartoittaessanne oman työyhteisönne elävää elämää rajoittavia 
sääntöjä, hyödyntäkää muun muassa oheisia kysymyksiä: !
• Mitkä asiat työyhteisössänne koetaan vanhuksille vaarallisina, pelottavina 

tai sellaisina, ettei niitä edes mielletä palvelu- tai hoivakodissa asuvan 
ihmisen elämään kuuluviksi? 

• Mitkä asiat työyhteisössänne herättävät keskustelua vastuukysymyksistä, 
 vrt. "jos jotakin tapahtuu, kuka siitä on vastuussa"? 

• Missä asioissa koette suojelevanne asukkaitanne päättämällä asioista 
heidän puolestaan tai rajaamalla heidän itsenäistä päätöksentekoaan? 

• Mitä mahdollisuuksia toteuttaa hyvää elämää jätätte asukkaille kokonaan 
tarjoamattaheidän ikänsä, sairauksiensa tai toimintarajoitteidensa vuoksi? 

• Missä määrin työyhteisössänne tehdään asukkaiden elämään vaikuttavia 
yleistyksiä yksittäisten tapausten pohjalta? Esimerkiksi. kun "Sirkka" sai 
kerran virtsatieinfektion nuotioretken jälkeen, Sirkkaa ei viedä enää 
ollenkaan ulos – tai nuotioretkistä on kokonaan luovuttu, koska "ne 
johtavat vanhusten sairastumisiin". Tai jos "Pentti" vaikeasti muistisairaana 
söi kerran huonekasvin multaa, on huonekasveista nyt luovuttu, koska 
"muistisairaat syövät ne saman tien”. 
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• Mitä kaikkea sellaista työyhteisössänne tehdään asukkaiden puolesta, jota 
he vielä toimintakyvyltään pystyisivät itse tekemään? (esim. petin 
petaaminen, leivän voitelu, pukeutuminen jne.) 

 
Tarkastelkaa teemaa ja yllä olevia kysymyksiä muun muassa seuraavien 
asioiden kautta: 

• Ulkoilu eri vuodenaikoina 

• Retket talon ulkopuolelle esim. kaupungille, kahvilaan, jääkiekko-otteluun, 
pubiin, taidenäyttelyyn tms. 

• Hoivakodin miljöö – kuinka paljon ympäristöä on riisuttu sen viihtyvyyttä 
lisäävistä elementeistä siksi, että nämä koetaan vaarallisina (erityisesti 
muistisairaiden kohdalla)? 

• Hygienia 

• Erilaiset ruuat 

• Henkilökohtainen vuorokausirytmi suhteessa ruokailuun 

• Alkoholin nauttiminen 

• Tupakointi 

• Sauna kunnon löylyissä tai kylpy ammeessa 

• Seksi, masturboiminen 

• Muistisairaan asukkaan oman rahan käyttö 

• Kodintöihin osallistuminen esim. ruuan valmistuksessa tai sen 
esillepanossa auttaminen, pyykkien viikkaaminen 

• Vuorokausirytmi ja talon rytmistä poikkeaminen 

• Vapaaehtoisten osallistuminen asukkaiden arkeen 



• Eläimet ja lemmikit osana hoivakodin arkea 
 
Kyseenalaistajat voivat käyttää kyseenalaistamisen apuna mm. 
seuraavia kysymyksiä: 

• Miksi näin tehdään? 

• Mihin kyseinen sääntö/kielto/rajoitus perustuu? 

• Mitä pahaa tapahtuisi, jos tekisimme niin/antaisimme vanhusten tehdä 
niin? 

• Kuinka todennäköistä on, että pelkäämämme asia tämän seurauksena 
toteutuisi? 

• Kannattaako tämän todennäköisyyden pohjalta jättää jokin asia kokonaan 
kokematta tai tekemättä tai kieltää se asukkailta? 

• Miten voisimme sekä toteuttaa asian että samanaikaisesti vähentää siihen 
liittyviä riskejä? 

• Mitä me voisimme tehdä asian muuttamiseksi? 

• Minkä asioiden pitäisi muuttua, jotta voisimme toimia toisin? 

Tehkää näiden keskusteluiden pohjalta oma suunnitelmanne siitä, mistä 
asioista, tavoista ja tottumuksista olette työyhteisönä valmiita luopumaan 
asukkaidenne ylisuojelun vähentämiseksi. 

Miettikää myös, mitä se edellyttää kaikilta työyhteisön jäseniltä ja miten 
sitoudutte uusiin toimintatapoihin. Lisätkää suunnitelmaanne myös ne asiat, 
joista on tärkeää keskustella mm. omaisten kanssa,  kun luotte uutta, 
vanhusten itsemääräämisoikeutta paremmin kunnioittavaa kulttuuria. 

Miettikää myös, onko olemassa muita tahoja tai henkilöitä, joiden kanssa 
asiasta olisi tarpeen keskustella. 

Antoisia hetkiä tehtävän parissa ja vanhustyön vallankumous 
jatkukoon!


