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”Kuin pieni puro, 

joka alkaa tuntemattomasta viidakosta, 

kasvaa vakaaksi joeksi, 

paisuu mahtavaksi virraksi energiaa kehittävine putouksineen, 

leviää suistossaan aavaksi seläksi, 

joka vaivihkaa sulautuu mereen. 

 

Mereltä katsottuna ei tiedä alkuviidakkoa ja pientä puroa ollenkaan.” 

 

Helmi Kaila 
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1. JOHDANTO 

 

 

Vuonna 2007 Kolpeneen palvelukeskus juhli 45 vuoden pituista taivaltaan työnmerkeis-

sä, järjestämällä asukkaille ja henkilökunnalle juhlakonsertin sekä muistamalla työnteki-

jöitään ansiomitalein. Elämme Kolpeneen palvelukeskuksen historiassa vaihetta, jossa 

hallituksen PARAS-hankkeen myötä toimintaamme ollaan yhdistämässä Lapin Sairaan-

hoitopiiriin. Vuoden 2008 aikana olin mukana henkilöstön edustajana valmistelemassa 

sopimusta, mutta kuntien päätöksien pohjalta ainakin vielä tämä vuosi toimitaan itsenäi-

senä kuntayhtymänä. Työmme kehitysvammaisten parissa jatkuu, vaikka organisaa-

tiomuutoksia ollaan suunnittelemassa. Itsenäisen Kolpeneen palvelukeskuksen toimin-

nan sulauttaminen Lapin Sairaanhoitopiiriin merkitsee kuitenkin erään aikakauden päät-

tymistä ja haluan opinnäytetyöni kautta kertoa hoitajan työstä Kolpeneen palvelukes-

kuksessa sekä tapahtuneesta hoitotyön muutoksesta sen olemassaolon aikana. 

 

Olen itse toiminut hoitajana Kolpeneen palvelukeskuksessa 25 vuotta ja paljon hauskoja 

sekä vähemmän hauskoja sattumuksia on tapahtunut vuosien varrella. Aina puhutaan, 

että kunpa joku niitä keräilisi ylös, ettei kaikki unohtuisi menneisyyteen ja siksi nyt tar-

tuin aiheeseen. Haluan siis tallentaa tuleville sukupolville kertomuksia, jotka selventä-

vät ja kertovat hoitotyössä tapahtuneista muutoksista konkreettisten esimerkkien avulla. 

Työnantajanikin mielestä historiastamme on tehty vain lyhyt asiapitoinen yhteenveto, 

jossa ei ole minkäänlaista käytäntöön viittaavaa kommenttia tai esimerkkiä. Monissa 

eläkeläisjuhlissa olemme työnantajan ja henkilöstön yhteisenä toiveena puhuneet histo-

rian täydentämisestä hoitajien kertomuksilla. Haluan näin hoitajien kertomuksien kautta 

tuoda hoitotyön käytännön toteutuksen palvelukeskuksen nykyisten ja tulevien hoitajien 

tietoisuuteen. 

 

Valitsin kvalitatiivisen tutkimukseni toteuttamistavaksi hoitajien narratiiviset kertomuk-

set. Uskon spontaanin kerronnan kautta nousevan esille juuri ne asiat, joita hoitajat itse 

haluavat kertoa ja joilla on ollut merkitystä heille itselleen heidän työssään Kolpeneen 

palvelukeskuksessa. Kyselylomakkeen tai kysymysten kautta olisin ehkä saanut enem-

män tarkempaa ja kohdennettua tietoa, mutta silloin aiheet ja kertomusten suunnan oli-

sin itse tutkijana valinnut. Halusin oman opinnäytetyön tekijän roolini sekä työpaikkani 

ammattijärjestöni pääluottamusmiehen asemani vaikuttavan mahdollisimman vähän tu-

leviin tutkimustuloksiin. 
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Aloitan opinnäytetyöni kertomalla sen tiedon mitä meillä on tällä hetkellä käytettävissä 

Kolpeneen palvelukeskuksesta ja sen historiasta. Tutkimukseni tavoite on täydentää tätä 

historian kuvaa hoitajien kertomuksilla ja tällä tavalla elävöittää varsin asiapitoista his-

toriankuvaa. Koko Kolpeneen olemassa olon ajan vahvana näkemyksenä on ollut avo-

huollon kehittäminen ja hoidon tarjoaminen omien kuntien toimesta, minkä selkeästi voi 

havaita asukasmäärän laskusta ja halusta panostaa esimerkiksi kuntiin muuttavien asi-

akkaiden muuttovalmennukseen.  

 

Viisi hoitajaa kertoo kukin oman tarinansa, joka kaikilla alkaa tulosta kuntayhtymän 

palvelukseen ja etenee työssä tapahtuvien muutosten ja merkittävien tapahtumien kautta 

aina eläkkeelle jääntiin asti. Olen nostanut tutkimustuloksissa esiin ne hoitajien mainit-

semat asiat, jotka löytyvät kaikista viidestä haastattelusta. Hoitajien kannalta mieleen-

painuviksi muistoiksi ovat jääneet Kolpeneelle tulo, hoito laitoksen alkuvaiheessa ja 

muutamat hoitajan työssä näkyvät työkäytännöt. Tutkimustulokset vahvistavat myös 

Kolpeneella tapahtunutta yleistä valtakunnallista kehitysvammahuollon paradigman 

muutosta, joka näkyy hoitajan työssä. Laitoskeskeisestä suorittavasta hoidosta siirrytään 

pienryhmätoiminnan kautta kohti yksilökeskeistä, yhdenvertaista ja kehitysvammaisen 

osallisuutta korostavaa kohtaamista. Kolpeneella vastataan niin asukkaiden kuin henki-

lökunnan muutostarpeisiin koulutuksella ja kehittämisellä. 

 

Pitkäaikaisasuminen vähenee lähes laitoksen alkuajoista lähtien ja muuttoja kotikuntiin 

pyritään tukemaan erityisen muuttovalmennuksen avulla. Muuttovalmennukseen kiinni-

tettiin paljon huomiota ja sen myös hoitajat kertovat tarinoissaan. Tätä vaihetta Kolpe-

neen historiassa voisi pitää varsin merkittävänä Lapin kuntien kannalta ja valtakunnalli-

sestikin edistyksellisenä toimintamallina tuleville asumis- ja hoitoyksiköille. Palvelu-

keskuksen pitkäaikaisasiakkaiden lukumäärä on viime vuonna pudonnut alle sadan ke-

hitysvammaisen ja jatkossa varaudutaan asumisen vähenemiseen sekä avohuollon pal-

velujen kasvuun. 

 

Ensimmäisen tutkimustulokseni sain jo tutuessani saamaani kirjalliseen materiaaliin. 

Sain Kolpeneen ensimmäisen sisäisen tiedotuslehden luettavaksi ja siinä oli kirjoitus 

mistä Kolpene on saanut nimensä. Johtaja Helmi Kaila kirjoittaa syksyllä 1969 tiedotus-

lehdessä, että sana Kolpene tulee lapinkielestä ja on alkuperäisessä muodossa kuolpene. 

Sana merkitsee harjua ja Kolpeneen harju on Rovaniemen kaunein harju. Kolpeneen 
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harjulla on myös todistetusti ollut asutusta jo kivikaudelta asti. Vaikka laitoksen ni-

meämisestä käytiin ehdotuskilpailu, ei sanalle Kolpene tullut yhtään vakavaa vastaehdo-

tusta. Siksi siis nimi Kolpene! 

 

Haluan jo tässä vaiheessa opinnäytetyötäni kiittää työnantajani edustajaa Mirja Laitista 

hyvästä yhteistyöstä ja keskustelukumppanuudesta, joka omalta osaltaan varmisti työni 

valmistumisen aikataulussa. Hän myös varmisti minulle mahdollisuuden tutustua ja 

käyttää työssäni Kolpeneen palvelukeskuksen olemassa olevaa historiatietoa ja asiakir-

joja. Kiitokset kuuluvat myös opettajilleni Rauni Rädylle ja Tuija Takkulalle, jotka jak-

soivat kannustaa minua ja johdattivat minua eteenpäin opinnäytetielläni.  
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2. KEHITYSVAMMAHUOLTO LAPISSA 

 

 

2.1 Kehitysvammaisten erityishuolto 

 

Kehitysvammaisten erityishuolto yhteiskunnallisena tapahtumana on kulkenut vaiherik-

kaan matkan lyhyessä ajassa. Suhtautuminen kehitysvammaisten hoitoon ja kuntoutuk-

seen on vaihdellut äärimmäisyydestä toiseen, täysin kielteisestä asennoitumisesta yli-

ampuvaan optimismiin. Kehitysvammaisten erityishuollolla on pitkät perinteet Lapissa 

jo ennen vajaamielislain voimaantuloa. Rovaniemelle rakennettiin 1952 Kolpeneen 

Huoltolaitos, joka käsitti Sairaskodin kroonisesti sairaille vanhuksille ja Huoltokodin 

levottomille, lähinnä lievästi psykiatrisille asiakkaille. Vuonna 1958 voimaan tuli va-

jaamielislaki, jonka seurauksena maahan alettiin suunnitella keskuslaitosverkostoa. 500-

paikkainen keskuslaitos jokaisessa läänissä vastasi sen ajan tietoisuutta ongelman rat-

kaisussa. Vajaamielislaissa (107/1958:) määritellyn tehtävän mukaisesti oli ”suoritetta-

va huollontarpeen toteamiseksi tarvittavia tutkimuksia, annettava huollollisten, kasva-

tuksellisten ja lääkinnällisten periaatteiden mukaisesti järjestettyä hoitoa, kasvatusta ja 

opetusta vajaamielislaissa tarkoitetuille henkilöille.” (Kaila & Kivistö 1987, 3.) 

 

 
Kuva 1. Kolpeneen Huoltolaitoksen kuntainliitto 1961 (Kolpeneen toimintakertomus 1961) 

 

Tänä päivänä kehitysvammaiset henkilöt käyttävät useita kunnan palveluja. Suuri osa 

heidän käyttämistään palveluista on ns. normaaleja palveluja. Tietyt palvelut ovat ni-

mettävissä kehitysvammahuollonpalveluiksi, joita käyttävät vain kehitysvammaiset hen-

kilöt. Kehitysvammahuollonpalveluja ovat esimerkiksi keskuslaitokset, asuntolat, päivä- 
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ja työtoimintapalvelut sekä tutkimus- ja neuvolapalvelut. Kehitysvammahuollonpalvelu-

jen toteuttamisvastuu kuuluu kunnille. Kunnat tuottavat ja ylläpitävät palveluja omana 

toimintanaan tai hankkivat palvelut erityishuoltopiiriltä sekä yksityisiltä palveluntuotta-

jilta. Kaikki kunnat kuuluvat erityishuoltopiireihin. (Nouko-Juvonen 2000, 16.) 

 

 
Kuvio 1. Lapin Erityishuoltopiiri (Nouko-Juvonen 2000, 16) 

 

Kukin erityishuoltopiiri vastaa kehitysvammaisten erityishuollon toteuttamisesta alueel-

laan. Erityishuoltopiireissä on edelleen erityishuollon johtoryhmät, jotka tekevät kehi-

tysvammaisten erityishuoltoa koskevat yksilölliset päätökset. Näitä päätöksiä sanotaan 

erityishuolto-ohjelmiksi. Erityishuolto-ohjelmia koskevat ratkaisut voidaan antaa myös 

kuntien sosiaalilautakuntien tai niiden määräämien virkamiesten ratkaistaviksi. (Kehi-

tysvammaisten uudenmaan tukipiiri ry. 2009)  

 

Kaarina Määttä (1992, 51) on todennut erityishuollosta, että kaiken kehitysvammahuol-

lon, niin laitos- kuin avohuollonkin, tavoitteena on kehitysvammaisen pelkän olemisen 

eliminoiminen. On tärkeää täyttää kehitysvammaisen arki virikkeellisellä toiminnalla ja 

merkityksellisillä hetkillä sekä antaa kehitysvammaiselle mahdollisuus pysyvien ja kiin-

teiden ihmissuhteiden solmimiseen. 

 

 

2.2 Kolpeneen palvelukeskuksen vaiheet 

 

Sosiaaliministeriön lausunnon pohjalta kuntainliitto valtuuston päätöksellä 28.7.1961 

päätti muuttaa huoltolaitoksen vajaamielisten keskuslaitokseksi ja siihen liitettiin osta-

malla Joutsijärven työkoti. Lapin läänien kuntien käytössä oli yhteensä 93 hoitopaikkaa 
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kehitysvammaisia varten. Kolpeneen huoltokodin kuntainliitto oli ensimmäinen suo-

menkielinen kuntainliitto, joka kunnallishallinnon kautta ryhtyi hoitamaan tehtävää. Va-

jaamielislain edellyttämää keskuslaitosta alettiin suunnitella ja vaiherikkaiden tapahtu-

mien jälkeen aloitettiin uuden laitoksen rakentaminen vuonna 1965 ja se valmistui vii-

den vuoden aikana. Näin valmistui 17 rakennuksen kokonaisuus Rovaniemen kaupun-

gin kupeeseen. Laitoksen viralliseksi paikkaluvuksi tuli 319 asiakaspaikkaa. Alusta asti 

pyrittiin nostamaan esiin toimintaperiaatteista fyysinen, psyykkinen, henkinen, hengel-

linen ja sosiaalinen puoli. Vuodesta 1962 lähtien käytössä on ollut ns. ”oma täti” - me-

nettely, joka tarkoittaa sitä, että lapset on jaettu kolmen lapsen pikkuryhmiin, ja kullekin 

ryhmälle on nimetty oma hoitaja, vastuuhenkilö. Vuodesta 1963 lähtien keskuslaitok-

sessa on järjestetty yhteistyöpäivä ns. omaisten päivä laitoksessa asuvien asiakkaiden 

omaisille. Ensimmäiset maininnat pienryhmätoiminnan pohjalle rakentuvasta hoidosta 

löytyvät jo vuodelta 1964.(Kaila & Kivistö 1987, 6-7.) 

 

 
Kuva 2 Kolpeneen Keskuslaitos Kolpeneentien puoli 1970 (Kolpeneen toimintakertomus 1970) 

 

 
Kuva 3. Kolpeneen Keskuslaitos Myllärintien puoli 1970 (Kolpeneen toimintakertomus 1970) 
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Kolpeneen Huoltokodin kuntainliitto nimi muutettiin Kolpeneen keskuslaitoksen kun-

tainliitoksi 1970. Rakentamisvuosien aikana ajan henki kuitenkin muuttui pois laitos-

keskeisyydestä kohti avohuollon palveluja. Merkittävän lisän erityishuollon kehittämi-

seen toi koko lääniä kattava kunnittain suoritettu perustutkimus kehitysvammaisten lu-

kumäärästä, ikäjakaumasta, tasotutkimuksesta, asumistavasta jne. Liittovaltuusto hy-

väksyi syyskokouksessa 1970 avohuoltosuunnitelman, jota esiteltiin laajasti kuntien 

päättäville henkilöille sekä muille asiasta kiinnostuneille. Laitoshoidon vähentäminen jo 

tuolloin oli keskeinen tavoite kehitysvammahuollossa 70-luvun lopulla. (Kaila & Kivis-

tö 1987, 8-10.) 

 

1970 – luvun loppupuoli oli jälleen voimakkaiden muutosten aikaa. Taustalla 1977 

voimaan tullut kehitysvammalaki (Laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/77), jo-

ka erityisesti korosti avohuoltotoiminnan edellytysten paranemista ja pyrkimystä kehi-

tysvammaisten tarvitsemien palvelujen järjestämisestä normaalipalvelujen puitteissa. 

Niinpä Kolpeneen keskuslaitoksen kuntainliitto lakkautettiin ja 1.4.1978 aloitti toimin-

tansa Lapin kehitysvammapiirin kuntainliitto. Kehitysvammalain mukaan maa jaettiin 

erityishuoltopiireihin, joiden tehtävänä oli järjestää kehitysvammaisille palveluja päivä-

palveluina, johon kuului suojatyö, asumishuolto, perhehuolto, muu avohuolto ja tarvit-

taessa laitoshuolto. Kuntainliitolla onkin merkittävä osuus Lapin työkeskusten ja toi-

mintakeskusten käynnistäjänä. (Kaila & Kivistö 1987, 13–14.) 

 

Laki kehitysvammaisten erityishuollosta siivitti nimenmuutosta Lapin erityishuoltopii-

rin kuntainliitoksi 1982. Erityishuollon toimenpiteillä tuettiin kehitysvammaisia käyt-

tämään mahdollisimman paljon normaalipalveluja. Tavoitteena oli lisäksi edistää huol-

lon tarvitsijoiden kasvua itsenäiseen elämään ja toimeentuloon sekä sopeutumiseen yh-

teiskuntaan. Avohuollossa painopiste siirtyi asuntoloiden ja ryhmäkotien perustamiseen. 

Tehtäväalue laajeni kattamaan myös invalidien suojatyön. (Kaila & Kivistö 1987, 14.) 
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Kuvio 2. Lapin erityishuoltopiiri ja alueen erityishuoltopalvelut (Lapin Erityishuoltopiirin kuntayhtymä 

1994, 19) 

 

80-luvulla käynnistynyt asumispalvelujen luominen perustuikin pienempien palveluyh-

teisöjen aikaansaamiseen, normaalin perheyhteisön koko ja kodinomainen ympäristö 

ihannemallina. Laitoksessa saatujen kokemusten ja avohuollon asumisyksiköiden luo-

misen yhteydessä havaittiin, että pienryhmätoiminta ei synny pelkästään pienen ryhmän 

avulla vaan tarvitaan oikea toiminta-ajatus. 1989 alkoi sitten Kolpeneen muutamalla 

osastolla, Pellon ryhmäkodissa ja Joutsijärven työkodissa pienryhmäprojekti, ”PYRY”, 

jonka tavoitteena oli tutkimuksen, koulutuksen ja kehittämistyöskentelyn avulla kokeilla 

ja kehittää pienyhteisötoiminnan malleja. Asukkaiden itsemääräämisoikeuden kunnioit-

taminen, ja omien voimavarojen hyödyntäminen sekä henkilökunnan ja työyhteisöjen 

itsenäisyyden lisääminen tukevat elämänlaadun paranemista niin laitos- kuin avoyksi-

köissä. (Kaila & Kivistö 1992, 23.) 

 

 
Kuvio 3. ”Lehti palvelukoti 3:n neliapilasta” (Lapin erityishuollon kuntayhtymä 1995, 5) 
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1990-luvun lama vauhditti avohuollon lisääntymistä kunnissa. Ryhmäkotien määrä 

kunnissa kasvoi nopeasti, mikä taas aiheutti laitospaikkojen vähenemistä Kolpeneella. 

Vuoden 1993 alusta voimaan tulleella lakimuutoksella kuntainliitot muuttuivat kuntayh-

tymiksi. Lapin erityishuollon kuntainliitosta tuli Lapin erityishuollon kuntayhtymä. Ta-

voitteena oli sekä toiminnan että hallinnon joustava, tulosten ja tavoitteiden tehokasta 

toteuttamista tukeva järjestäminen. Tehtäväala laajeni vammaispalveluiden järjestämi-

seen. (Kaila & Kivistö 1992, 24.)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 4. Kartta Kolpeneen Palvelukeskuksesta 2009 (Kolpeneen toimintakertomus 2007) 

 

Viimeisin nimenmuutos liittyy vuodelle 1997, jolloin mini muutetaan Kolpeneen palve-

lukeskuksen kuntayhtymäksi. Kuntayhtymän rooli painottuu entistä enemmän palvelu-

keskukseksi, jossa pienryhmätoiminta kehittyy edelleen. Tutkimus- ja kuntoutuspalvelu-

jen toimintamallia ja sisältöä kehitetään edelleen. Laitosasuminen vähenee Kolpeneen 

palvelukeskuksessa ja entistä enemmän resursseja keskitetään kriisipalvelujen ja kun-

toutustoiminnan tarjoamiseen kunnissa ja kotona asuville kehitysvammaisille henkilöil-

le. Kuntayhtymän tehtäviin kuuluu lisäksi tarjota peruskouluopetusta vuodesta 1998 

lähtien, Myllärin koulun tiloissa sekä palvelukeskuksemme tiloissa aloitti sosiaalialan 

osaamiskeskus vuonna 2001 toimintansa. (Kolpeneen toimintakertomukset 1997–2001.) 

 

 

2.3 Pitkäaikaisasuminen vähenee Kolpeneen palvelukeskuksessa 

 

Merkittävänä ajankohtana avohuollon kehityksen kannalta voidaan pitää vuotta 1970, 

jolloin liittovaltuustossa hyväksyttiin ensimmäinen avohuoltosuunnitelma. Avohuollon 
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palvelut annettiin keskuslaitoksesta käsin, mutta myös kuntakäynnit, kotikäynnit ja po-

liklinikkatoiminta sekä lyhytaikainen laitossijoitus käynnistyivät. Uusi kehitysvammais-

ten erityishuoltolaki 1978 merkitsi erityisesti avohuoltotoiminnan edellytysten parane-

mista ja pyrkimystä palvelujen järjestämisestä normaalipalvelujen puitteissa. Kuntayh-

tymän toimesta käynnistettiin työ- ja toimintakeskuksia kuntiin. Vuoden 1982 jälkeen 

avohuoltoon perustettiin kuntayhtymän toimesta asuntoloita ja pienryhmäkoteja. (Kaila 

& Kivistö 1992, 14.) Valtionuudistus 1993 joudutti avohuollon palvelujen siirtymistä 

kuntien omaksi toiminnaksi.  
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Kuvio 5. Pitkäaikaisasumisen asukasmäärät Kolpeneella 1994–2008 (Kolpeneen toimintakertomukset 

1994–2008) 

 

Olen keskittynyt vertailemaan pitkäaikaisen laitosasumisen määriä vuodesta 1994 lähti-

en aina vuoteen 2008 asti. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa asukkaita vuoden lopussa 1994 

oli 229 henkilöä. Kahden seuraavan vuoden aikana kotikuntiin muutti 19 asiakasta. Eri-

tyisen paljon muuttoja kotikuntiin tapahtui vuoden 1997 aikana, peräti 17 asiakasta lähti 

avohuollon eri palveluiden piiriin. Vuoden lopussa asukkaita laitoksessa oli 193. Muut-

taville asiakkaille tehtiin asiakaskohtaiset muuttovalmennusohjelmat, omaisten ja kunta-

tason työntekijöiden kanssa yhteistyössä sovittavat aikataulut ja käytännön muutot to-

teutettiin sovitusti. Myös seuraavien vuosien aikana tapahtui lukuisia muuttoja laitos-

hoidosta kotikuntiin. (Kolpeneen toimintakertomukset 1994–1997.) 

 

Vuonna 1998 muutti 21 asiakasta ja seuraavana vuonna 27 asiakasta lähti pois laitokses-

ta. 2000 luvun alussa muuttajien määrä väheni noin 5 – 10 lähtijään vuositasolla. Asu-

kasmäärä vuoden 2004 lopussa oli 104 ja seuraavina vuosina lähtijöiden lukumäärä on 

vähentynyt, mutta kuitenkin jatkunut. Vuonna 2006 kuntayhtymän aloitti asumispalve-
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luiden tarjonnan avohuollon yksikössä palvelukeskukselta vuokratuissa tiloissa. Palve-

lukeskuksen tarjoamat avohuollon asumispalvelut ovat myös laajentuneet seuraavina 

vuosina. Tämä näkyy myös poismuuttavien asukasmäärissä. Vuoden 2008 lopussa Kol-

peneen palvelukeskuksessa laitospaikkoja oli 105, joista lyhytaikaisen laitoshoidon sekä 

tutkimus- ja kuntoutushoidon paikkoja 19. Asumispalveluja tarjottiin 15 henkilölle. 

(Kolpeneen toimintakertomukset 1998–2008.) 

 

Kuten tilasto osoittaa, niin pitkäaikaisen asumispalvelun tarve Kolpeneen palvelukes-

kuksessa on vähentynyt viimeisten neljäntoista vuoden aikana ratkaisevasti. Kotikuntiin 

muutettiin perhehoitoon, erilaisiin ryhmäkoteihin, myös vanhainkoteihin ja terveyskes-

kuksiin. Lähes kaikki muutot ovat olleet onnistuneita, niin ettei asukkaan ole tarvinnut 

muuttaa takaisin palvelukeskukseen asumisen takia. Muutto – ohjelmia toteutettiin 3-6 

kuukauden aikana, joten sopeutumisaikaa oli molemmin puolin. Valitettavasti tänä päi-

vänä muuttoja on toteutettu nopeallakin aikataululla, jolloin asiakkaan sopeutuminen ja 

muuttovalmennus on jäänyt lähes olemattomaksi. Erityisesti asiakkaan entisen ja uuden 

asuinpaikan hoitohenkilökunnan välinen yhteistyö on lähes olematonta. Myös omaisille 

tapahtuvat ilmoitukset meneillään olevista muutoista ovat jääneet aivan liian myöhäi-

seen vaiheeseen. 
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Kuvio 6. Henkilöstön määrän kehitys Kolpeneella 1987–2008 (Kolpeneen toimintakertomukset 1987–

2008) 

 

Asukasmäärällä on selkeä yhteys henkilöstön lukumäärään. Kolpeneen henkilökunta-

määrä on suurimmillaan käsittänyt yli 500 palkansaajaa esimerkiksi vuonna 1987. 

Vuonna 1994 henkilöstön määrä oli laskenut Kolpeneella 236 työntekijään. Määrä vä-

heni niin, että vuonna 2000 oli 220 työntekijää ja määrään oli laskettu sekä vakinaiset 
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että sijaiset vuoden lopussa. Pohjois-Suomen osaamiskeskuksen tulo Kolpeneelle näkyy 

myös henkilöstömäärässä vuonna 2001, henkilöstömäärä oli silloin 181. Tämän jälkeen 

henkilöstömäärässä on lievää kasvua, mikä selittyy osaamiskeskuksen työntekijöiden 

sekä erilaisten projektihenkilöiden määrän kasvulla. Henkilöstömäärä vuoden 2007 kun-

tayhtymän varsinaisen toiminnan yhteydessä oli 187 henkilöä ja jos mukaan lasketaan 

kehittämishankkeissa sekä osaamiskeskuksessa työskentelevät henkilöt, määrä on yh-

teensä 199 henkilöä. Viime vuoden 31.12.2008 täytettynä olleet virat ja toimet oli yh-

teensä 210 henkilöä. (Kolpeneen toimintakertomukset 1987–2008.) 
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3. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

 

3.1 Opinnäytetyön tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia miten hoito- ja työkäytäntöjen muutos Kolpeneella 

näkyy hoitajan työssä. Toisena tavoitteenani on säilyttää ja tallentaa Kolpeneen hoitaji-

en työhistoriaa ja työkäytäntöjä tuleville sukupolville. Tutkimus perustuu hoitajien nar-

ratiivisiin kertomuksiin, joita analysoimalla pyrin yhdistämään ne voimassa oleviin ylei-

siin tunnettuihin paradigmoihin. Narratiivisessa tutkimuksessani pyrin kirjaamaan ja 

säilyttämään sekä tulkitsemaan hoitajien omakohtaisia kokemuksia hoitotyön muutok-

sesta Kolpeneen palvelukeskuksessa. Opinnäytetyöni kokonaisuudessa luo täydentävää 

historiaa jo olemassa olevan Kolpeneen kirjoitetun tiedon täydennykseksi. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on: 

1. Tutkia miten hoitajan työssä näkyvät Kolpeneen palvelukeskuksen muutosvaiheet ja 

yleiset kehitysvammahuollon muutostrendit 

2. Saada säilytettyä hoitotyön käytäntöjä tarinoina tuleville hoitajasukupolville 

3. Luoda täydentävää historiaa Kolpeneen palvelukeskuksesta hoitajan näkökulmasta 

 

 

3.2 Tutkimusmenetelmän valinta 

 

Aluksi suunnittelin haastatella hoitajia kyselylomakkeen avulla ja valmistelin aikaja-

naan perustuvaa haastattelumallia. Opiskelin kuitenkin tutkimustoiminnasta lisää teoria-

tietoa ja valitsin tutkimusmenetelmäksi narratiivisen haastattelun. Minulle syntyi näke-

mys, että tällä menetelmällä tulisivat esille parhaiten hoitajien itsensä kokemat tärkeät 

muistot, tapahtumat ja mielikuvat. Samalla sulkisin pois omat henkilökohtaiset vaikut-

tamismahdollisuudet: itselleni tärkeät asiat, minun mielestäni tärkeät tapahtumat ja oma 

henkilökohtainen asemani pääluottamusmiehenä. Tällä narratiivisella haastattelulla 

myös työnantajani tulisi näkemään ne asiat, jotka konkreettisesti ovat koskettaneet ja 

jääneet hoitajien mieleen. Historiallisessa mielessä monet varsin asiapitoiset tiedot saa-

vat hieman ”lihaa luiden päälle”. 
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Valitsin siis opinnäytetyöni tutkimusmenetelmäksi hoitajien omien vapaamuotoisten-

kertomusten kuulemisen, nauhoittamisen ja analysoinnin. Narratiivisuus tutkimuksessa 

viittaa lähestymistapaan, joka kohdistaa huomionsa kertomuksiin tiedon välittäjänä ja 

rakentajana. Narratiivisuuden käsite on peräisin latinan kielestä, jonka substantiivi nar-

ratio tarkoittaa kertomusta ja verbi narrare kertomista. Englannin kielessä kantasanat 

ovat muuntuneet substantiiviksi narrative ja verbiksi narrate. Käsitteelle ei ole vakiintu-

nut suomenkielistä nimitystä. Käsitteelle on kuitenkin olemassa synonyymi tarinalli-

suus, jota usein käytetään. Kirjallisuustieteessä tarinan ja kertomuksen käsitteille on 

kuitenkin vakiintunut erillinen merkitys. kertomusta pidetään yläkäsitteenä ja tarinaa 

sen alakäsitteenä. (Heikkinen 2007, 142.) 

 

 

3.3 Tutkimusjoukon valinta 

 

Tutkimusjoukon valinta narratiiviseen haastatteluun oli hieman hankalaa. Haastateltavia 

ehdokkaita ja siihen vapaaehtoisiksi haluavia oli melko kirjava joukko. Yhteisen nimit-

täjän löytäminen ja sitä kautta joukon rajaaminen yhdeksi heterogeeniseksi tutkimus-

kohteeksi osoittautui vaikeaksi. Lopulta asiaa useita kertoja pohtiessani ja työnantajani 

kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta rajasin joukon seuraavasti: kaikilla haastatelta-

villa tulisi olla vajaamielishoitajan koulutus ja heillä olisi työvuosia kehitysvammahuol-

lon parissa vähintään 40 vuotta ja ovat joko jäämässä eläkkeelle tai jääneet jo eläkkeelle 

Kolpeneen palvelukeskuksesta. Seuraavaksi pyysin palkanlaskijalta listan mahdolli-

simman monesta henkilöstä, jotka täyttäisivät nämä kriteerit tai olisivat lähellä niitä. 

Sain 13 nimeä sisältävän listan, josta poistin heti muutamia hoitajia, koska heidän kou-

lutuksensa ei vastannut hakukriteeriäni tai Kolpeneella työssäolovuodet jäivät alle nel-

jänkymmenen. Myös yhdelle vapaaehtoiselle haastateltavalle jouduin ilmoittamaan, että 

hän ei voinut olla mukana opinnäytetyössäni haastateltavana, koska hän ei täyttänyt va-

litsemiani kriteerejä. Tärkeää on kuitenkin, että hänenkin kertomuksensa tulisi kuulluk-

si, mutta eri yhteydessä. 

 

Näin sitten listan henkilömäärä oli enää 8 henkilöä. Jäljelle jääneistä henkilöistä kaksi 

oli mieshenkilöä ja kuusi naispuolista hoitajaa. Palkanlaskijalta tulleessa listassa henki-

löt eivät olleet aakkosjärjestyksessä, ei myöskään eläkkeelle jäänti vuosien mukaan 
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vaan mielestäni varsin epäloogisessa järjestyksessä. Siksi päätinkin vain aloittaa soitta-

misen ja tapaamisten sopimisen listan järjestyksen mukaan. Haastattelujen sopiminen ja 

niiden tekeminen ajoittuivat touko- ja kesäkuulle, joten aikataulu aiheutti valitettavasti 

myös joitakin poisjääntejä. Soitin siis järjestyksessä hoitajille niin kauan, että sain ko-

koon viisi haastateltavaa. Yksi haastateltava kieltäytyi kokonaan, toinen ilmoitti olevan-

sa poissa kesän paikkakunnalta eikä halunnut tavata minua kauempana. Yksi haastatel-

tava perui haastattelunsa päivää ennen toteutusta ja yhden haastattelun kävin suoritta-

massa Rovaniemen ulkopuolella. 

 

Kerroin tekeväni narratiivisen tutkimuksen eli pyysin haastateltavaa miettimään tarinoi-

ta ja asioita, joita hän haluaa minulle kertoa. Kerroin myös, että en tule esittämään ky-

symyksiä haastateltavalle, korkeintaan pyydän tarkennusta, jos en asian ymmärtämises-

tä ollut varma. Narratiiviseen haastatteluun tulevat hoitajat täyttivät siten seuraavat kri-

teerit: jäänyt eläkkeelle hoitajan työtehtävästä ja työhistoriaa vähintään 40 vuotta Kol-

peneen palvelukeskuksessa sekä kaikilla haastateltavilla vajaamielishoitajan koulutus. 

 

 

3.4 Tutkimusprosessin toteutus 

 

Haastattelun aluksi kerroin toteutettavasta tutkimuksesta ja sen tarkoituksesta. Sovimme 

aluksi haastateltavien anonymiteetin säilyttämisestä, luottamuksellisuudesta ja tulosten 

julkaisemisesta. Opinnäytetyön toteuttamisen kannalta oli tärkeää nauhoittaa haastatte-

lut jatkotyöstämisen helpottamiseksi. Ensimmäisen haastattelun tein toukokuun viimei-

senä päivänä ja viimeisen haastattelun tein kesäkuun lopussa. Tavoitteeni oli, että haas-

tattelut olisivat valmiina litteroitavaksi heinäkuun alussa ja onnistuin pitämään aikatau-

lusta kiinni hyvin. Haastattelujen kokonaistuntimääräksi tuli yhteensä yksitoista tuntia, 

joista pisin yksittäinen haastattelu kesti kolme tuntia ja lyhin noin tunnin. Yhden haasta-

teltavan tapasin Rovaniemen ulkopuolella, koska hänen asuinpaikkakuntansa oli muut-

tunut ja hän halusi tavata minut kotonaan. Haastattelujen jälkeen sain yhden täydentä-

vän puhelinsoiton, yhden kirjeen aiheesta (Liite 2) ja yhden uudelleen tapaamispyyn-

nön. Uudelleen tapaamisessa en enää haastatellut henkilöä, vaan hän antoi minulle luet-

tavaksi ensimmäisen Kolpeneen sisäisen tiedotuslehtisen (Liite 3) ja vajaamielishoitajan 

koulutukseen liittyviä tehtäviä. Tässä opinnäytetyössä en kuitenkaan käytä saamiani 

tehtäviä lähdemateriaalina. 
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Haastattelut nauhoitin ääninauhalle ja kirjoitin ne sitten tietokoneelle heinäkuussa. Tie-

tokoneelle kirjoittamiseen meni yhteensä kaksikymmentä tuntia ja pyrin kirjoittamaan 

lähes kaiken sanotun. En kuitenkaan kirjoittanut kaikkia täytesanoja ja jos haastateltava 

halusi poistaa joitakin kertomiaan asioita nauhalta, sen lupasin tehdä. Tulostin haastatte-

lut, jotta niiden lukeminen ja yhtäaikainen tarkastelu olisi helpompaa. Elokuussa en teh-

nyt opinnäytetyöni suhteen mitään ja jatkoin tutkimukseni tulosten tarkastelua sitten 

syyskuussa opintojen muutenkin alkaessa. Kokonaisuudessa tutkimuksen haastattelujen 

toteuttamisessa oli kulunut heinäkuun loppuun mennessä yhteensä kolmekymmentäkak-

si tuntia, hieman taloudellista uhrausta sekä kirjaamaton määrä suunnitteluun kulutettuja 

tunteja.  

 

Luin tekemäni haastattelut useaan kertaan läpi ja perehdyin aineiston sisältöön. Sen jäl-

keen hain mahdollisia yhteisiä yhtymäkohtia kaikista haastateltavien kertomuksista. Ke-

räsin haastatteluista saman teeman tai aihealueen sisältäviä tarinoita yhteen, joista muo-

dostin kokonaisuuksia ja etsin otsikoita, joiden alla ne voisivat esiintyä. Aiheita haastat-

teluista olisi noussut esiin paljon, mutta kokosin yhteen opinnäytetyöni tutkimusta tuke-

via aiheita. Pyrin löytämään tutkimusaineistosta teoreettisia kokonaisuuksia, jotta pys-

tyisin esittämään tutkimustulokset johdonmukaisesti ja selkeästi. Aineistolähtöisessä si-

sällönanalyysissä yhdistelin käsitteitä ja näin pyrin löytämään vastauksen tutkimusteh-

tävään. Sisällönanalyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä ai-

neistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 

2002, 97–115.) 
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4. OPINNÄYTETYÖNI METODOLOGISET RATKAISUT 

 

 

4.1 Metodologia ja taustafilosofia 

 

Opinnäytetyöni tutkimusaiheen lähestymistapa on metodologinen. Metodologia on 

käyttökelpoista, kun se on käytännön tutkimusta palvelevaa. Metodologisella kysymyk-

sellä tarkoitetaan tiedon saantia siitä, minkä uskotaan jo tiedettävän. (Metsämuuronen 

2008, 9-11.) Meillähän on jo tiedossa jonkin verran asiatietoa Kolpeneen historiasta, jo-

ten uskomme lisätiedolla täydennettävän olemassa olevaa historiaa. Opinnäytetyöni on 

laadullinen tutkimus. Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan koko-

naista joukkoa erilaisia tulkinnallisia, luonnollissa olosuhteissa toteutettavia tutkimus-

käytäntöjä. Kvalitatiiviseen tutkimukseen kuuluvat sellaiset tiedonkeruutavat, joissa py-

ritään ymmärtämään toimijoita heidän itsensä tuottamien tarinoiden ja kertomusten 

avulla. Tällöin puhutaan elämänkerrallisista lähestymistavoista ja persoonallisiin doku-

mentteihin perustuvasta tutkimuksesta ja ne kaikki kuuluvat narratiivisen tutkimuksen 

piiriin. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 212.) 

 

Tutkimukseni taustafilosofiaan vaikuttaa konstruktivismi, koska tunnen kaikki haasta-

teltavat hyvin ja he ovat olleet työkavereitani jossakin vaiheessa omaakin työhistoriaani. 

Konstruktivismi eroaa muista filosofioista siinä, että sen todellisuus on suhteellista, kun 

muissa filosofioissa ajatellaan todellisuuden olevan realistista. Konstruktivistille todelli-

suus on eri henkilöiden suhteellista todellisuutta, vaikkakin osa todellisuudesta saattaa 

olla yhteistä monien yksilöiden kanssa. Tietoa tästä todellisuudesta saadaan siten, että 

tutkija ja tutkittava ovat toisiinsa interaktiivisessa yhteydessä. Löydökset ovat se, mitä 

tutkija tulkitsee tutkittavasta. Metodologia perustuu tulkintaan eli hermeneutiikkaan – 

tarkoituksena on etsiä ja luoda tulkintoja todellisuudesta. (Metsämuuronen 2008, 12.) 

 

Tutkimukseni keskeinen sisältö ajoittuu menneille vuosille, mutta tuloksia tarkastellaan 

tämän päivän tiedon ja arviointien mukaan. Koska opinnäytetyöni kohteena ja tutkijana 

on ihminen, opinnäytetyöni ymmärtämisen ja suhtautumisen kannalta on tärkeää katsoa 

tutkimusta fenomologis-hermeneuttisen ajattelun valossa. Fenomologis-hermeneuttisen 

tutkimuksen tavoitteena on käsitteellistää tutkittava ilmiö eli kokemuksen merkitys, ta-

voitteena on toisin sanoen tehdä jo tunnettu tiedetyksi. Fenomologis-hermeneutisessa 
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tutkimuksessa yritetään nostaa tietoiseksi ja näkyväksi se, minkä tottumus on häivyttä-

nyt huomaamattomaksi ja itsestään selväksi tai se, mikä on koettu, mutta ei vielä tietoi-

sesti ajateltu. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 35.) 

 

Opinnäytetyöni tutkimusotteeksi olen valinnut kvalitatiivisen tutkimusotteen. Kvalita-

tiivinen tutkimusote soveltuu erityisen hyvin tutkimukseen silloin, kun 

1. ollaan kiinnostuneita tapahtumien yksityiskohdista rakenteista eikä niinkään niiden 

yleisluonteisesta jakautumisesta, 

2. ollaan kiinnostuneita tietyissä tapahtumissa mukana olleiden yksittäisten toimijoiden 

merkitysrakenteista, 

3. halutaan tutkia luonnollisia tilanteita, joita ei voida järjestää kokeeksi tai joissa ei 

voida kontrolloida läheskään kaikkia vaikuttavia tekijöitä. tai 

4. halutaan saada tietoa tiettyihin tapauksiin liittyvistä syyseuraussuhteista, joita ei voi-

da tutkia kokeen avulla. Haastattelu on kvalitatiivisessa tutkimuksessa enemmän tai vä-

hemmän avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille tai ryhmille. Kvalitatiivi-

sessa tutkimuksessa käytetään litterointia sen ymmärtämiseen, kuinka tutkimukseen 

osallistujat organisoivat puheensa tai kirjoituksensa.( Syrjälä 1994, 12–14.) 

 

Opinnäytetyöni kannalta on tärkeää muistaa, että tieteellinen tieto ei ole samanlaista 

kuin arkitieto. Tutkimustuloksia tarkasteltaessa korostetaan tavallisesti tieteellisen tie-

don tarkkuutta, selkeyttä, johdonmukaisuutta ja varmuutta. Tieteellinen tieto käsitetään 

monessa mielessä siis pätevämmäksi kuin arkitieto. Kuitenkin myös arkitieto voi olla 

selkeää ja vaikuttaa usein varmalta varsinkin, kun esitys on selkeä ja sen esittäjä asias-

taan varma. Tiedettä voidaan pitää yhtenä dialogin muotona ihmisen ja hänen elinympä-

ristönsä välisessä vuorovaikutuksessa. (Aaltola 2007, 16–24.) 

 

 

4.2 Narratiivinen tutkimus  

 

Suoritan tutkimukseni kuuntelemalla ja nauhoittamalla hoitajien narratiiviset kertomuk-

set, jotka sitten litteroin tietokoneelle. On tärkeää muistaa miten haastateltava lähestyy 

ja paneutuu haastateltavansa kuuntelemiseen. On huomattu, että tietämisen prosessi pe-

rustuu paljolti kertomusten kuulemiseen ja niiden tuottamiseen. Tulkitsemme maailmaa 

alati kehkeytyvänä kertomuksena, joka saa alkunsa ja liittyy aina uudelleen siihen kult-
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tuuriseen kertomusvarantoon, jota kutsutaan tiedoksi. Samoin me ihmiset ymmärrämme 

itsemme kertomusten kautta – toisin sanoen rakennamme identiteettimme tarinoiden vä-

lityksellä, narratiivisesti. Narratiivisuuden käsitteellä voidaan viitata tiedonprosessiin 

sinänsä, tietämisen tapaan ja tiedon luonteeseen, jolloin narratiivisuus on liittynyt usein 

konstruktiiviseen tiedonkäsitykseen. Toiseksi sitä voidaan käyttää kuvattaessa tutki-

musaineiston luonnetta. Kolmanneksi narratiivisuudella voidaan viitata aineiston ana-

lyysitapoihin, ja neljänneksi käsite on tutkimuskirjallisuudessa usein liitetty narratiivien 

käytännölliseen merkitykseen. (Heikkinen 2007, 144.) 

 

Narratiivisuutta on käytetty myös kuvailtaessa tutkimuksen materiaalia, kerrontaan pe-

rustuvaa narratiivista aineistoa ovat esimerkiksi haastattelut tai vapaat kirjalliset vasta-

ukset, joissa tutkittaville annetaan mahdollisuus kertoa käsityksensä asioista omin sa-

noin. Tällaista aineistoa ovat myös päiväkirjat, elämänkerrat tai muut dokumentit, joita 

ei välttämättä ole tuotettu alun perin tutkimustarkoituksiin. Tässä merkityksessä aineis-

ton narratiivisuus tarkoittaa proosamuotoista tekstiä ─ narratiivinen tutkimusaineisto on 

kerrontaa, joko suullisesti tai kirjallisesti esitettyä. Sanan vaativimmassa merkityksessä 

narratiiviselta aineistolta voitaisiin edellyttää enemmänkin kertomuksen tunnuspiirteitä, 

kuten esimerkiksi sitä, että tarinalla on alku, keskikohta ja loppu sekä ajassa etenevä 

juoni. Yksinkertaisemmillaan se on kuitenkin mitä tahansa kerrontaan perustuvaa ai-

neistoa, jossa ei aina välttämättä aseteta vaatimuksia eheiden, juonellisten kertomusten 

tuottamisesta. (Heikkinen 2007, 147.) 

 

 

4.3. Historiankirjoittamisesta 

 

Opinnäytetyöni tarkoitus on myös täydentää jo olemassa olevaa Kolpeneen historiaa 

hoitajien kertomusten kautta. On hyvä muistaa, että historia on itse asiassa jokapäiväi-

nen ja arkinen asia. Se on yksi niistä välineistä, joiden avulla me hallitsemme elinympä-

ristöämme. Ilman historiaa se näyttäisi muotoutuneen mielivaltaisesti. Ihmisen toimin-

nasta jää monenlaisia jälkiä, jotka herättävät uteliaisuuttamme. rakennukset, patsaat, ka-

dut, puistot jne. eivät kuitenkaan anna sellaisinaan tietoa historiasta. Tueksi tarvitaan se-

lostuksia ja kertomuksia. Asiakirjalähteetkin ovat mykkiä siihen saakka, kunnes niiden 

sijoittaminen asianmukaiseen yhteyteen antaa mahdollisuuden tulkita niiden välittämää 

informaatiota. (Kalela 2001, 11) 
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Kansanomainen historia, perinteen historiaulottuvuus on yhteisössä elävää historiaa. Se 

on kerrottua ja puhuttua, toisilta omaksuttuja näkemyksiä oli yhteisö sitten perhe, suku, 

työpaikka tms. Yhteisöä muistuttava funktio voi olla myös ammatilla tai sosiaalisella 

asemalla. (Kalela 2001, 18.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 7. Historiantutkimus, historian julkiset esitykset ja kansanomainen historia 

(Kalela 2001, 19) 

 

Kuvio 1 on tavallaan pysäytetty kuva historian yhteiskunnallisen määrittämisen proses-

sista. Se osoittaa historiantutkimuksen suhteen historiaksi muuttumisen kahteen väy-

lään. Tutkijan on otettava etäisyyttä näitä kahta väylää pitkin samanaikaisesti tapahtu-

vaan historian tulkitsemiseen. Se onnistuu vain, jos hän tunnustaa osallistuvansa tuohon 

samaan tulkitsemisen prosessiin. (Kalela 2001, 19.) 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena ei ole luoda historiikkia, mutta kylläkin täydentää jo ole-

massa olevaa tietoa. Virallisesti meille ei vielä ole kirjoitettu omaa historiikkia tai histo-

riallista yhteenvetoa, mutta tavoitteena on saada sellainen vuoteen 2012 mennessä. Sil-

loin Kolpeneen palvelukeskus on toiminut Lapin kehitysvammaisten palvelujen tarjo-

ajana viisikymmentä vuotta. Historiikki on lyhyt esitys jonkin alueen, kohteen tai yhtei-

sön historiasta. Siihen on yleensä saatu tietoa paikallisesta historiallisesta kirjallisuudes-

ta, asiakirjoista ja paikkakunnalla vaikuttaneita ihmisistä sekä heidän elämänvaiheis-

taan. Niin historiikissa kuin historiakirjassa voi olla asiakirjatietojen lisäksi muistelmia, 

tarinoita, tapahtumia, karttoja, piirroksia ja valokuvia. (Wahlroos 2000, 9.)  

 

 

 

 
   historian 
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4.4. Muistitiedon hyödyntäminen  

 

Koska kaikki haastateltavat hoitajat, ovat jo lähteneet pois Kolpeneen palvelukeskuksen 

palveluksesta, niin on erittäin tärkeää saada heidän kertomuksensa taltioitua työssä ole-

ville sekä tuleville hoitajille. Haastatteluja voidaan tehdä joko systemaattisesti katoa-

massa olevien tietojen ja tarinoiden taltioimiseksi tulevaa tutkimusta varten tai haastat-

telu voidaan kohdistaa palvelemaan juuri yhtä nimenomaista tutkimusta. Haastattelussa 

voidaan saada kerätyksi muistitietoa tapahtumista, jotka haastateltava on itse kokenut tai 

perinnettä, joka on sukupolvelta toiselle välittyvää ja saattaa kertoa kaukaisistakin men-

neisyyden tapahtumista. Muistitiedon ja perinteen tehtävä historiikissa on sellaisten alu-

eiden valottaminen, joista ei ole säilynyt tai syntynyt asiakirja-aineistoa tai muuta läh-

teistöä. Muistitiedon keruu lisää ja monipuolistaa käytettävissä olevaa lähdeaineistoa. 

Se saattaa myös valaista asiakirjalähteiden antamana tiedon taustoja. (Katajala 1990, 

41.)  

 

Muistitieto on aina tästä päivästä menneeseen suuntautuvaa. Se antaa tietoa siitä, miten 

menneisyyden tapahtumat nyt käsitetään. Muistitieto on helposti muuntuvaa ainesta. 

Kertomus alkuperäisestä tapauksesta alkaa muuttua muistitiedosta perinteeksi, tarinoi-

tua. Perinne on yhteisöllistä, kaikki ryhmään kuuluvat tuntevat ja hyväksyvät sen aina-

kin osittain. Tämän vuoksi juuri perinne voi kertoa sellaisia tärkeitä asioita tutkimus-

kohteesta, joihin historiantutkimuksen asiakirjalähteet eivät ylety. (Katajala 1990, 42.) 

Yksi muistitiedon ongelma on kerrottavien tapahtumien ajoitus. Jotkut haastateltavat 

muistavat vuosiluvut tarkasti, jopa päivämäärät tarkasti. Muun aineiston pohjalta voi 

kuitenkin osoittautua, että muisti on tehnyt tepposet. Useille vanhojen asioiden ajoitta-

minen on hankalaa. Haastateltava voi yhdessä haastateltavan kanssa ajoittaa tapahtumat 

jokseenkin oikeaan aikaan. (Katajala 1990, 43.)  

 

Myös asioiden keskinäinen järjestys menee usein sekaisin muistitiedossa. Tämä johtuu 

siitä, että ihmiset eivät yleensä muistele asioita aikajärjestyksessä vaan aihepiireittäin. 

Tämä tekee muistitiedosta luonteeltaan erilaista verrattuna historialliseen tietoon: se ei 

etene kronologian vaan aihepiirin mukaan. Olisikin tärkeää, että haastateltavia olisi 

mahdollisimman monta, jotta menneisyydestä saataisiin luotettava ja monipuolinen ku-

va. 
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Kuvio 8. Kronologinen historia (Katajala 1990,45) 

 

 

    

 

 

    

 

 

 

 
Kuvio 9. Muistitieto (Katajala 1990,45) 

 

Perinteinen käsitys historiasta kronologisena jatkumona tapahtumasta toiseen murtuu 

muistitietoa käsiteltäessä. Sen sijaan että muistitieto ja perinne kertoisivat historian ta-

pahtumien ketjusta, jota voidaan seurata kehityksen alusta loppuun saakka, ne keskitty-

vät usein jonkin aihepiirin ympärille. Tällöin ei käsitellä tapahtumien järjestystä, vaan 

valotetaan tutkittavaa aihepiiriä eri puolilta. Joskus muistitiedossa osoittautuu ongelmal-

liseksi tapa liittää jälkikäteen toisiinsa yhteen kuulumattomia tapahtumia. Kysymys ei 

ole historian tai menneisyyden vääristelystä, vaan ihmisen luontaisesta tarpeesta etsiä 

selityksiä tapahtumille. Kysymys on siis jonkinlaisesta jälkiviisaudesta, joka on omi-

naista meille jokaiselle. (Katajala 1990, 44 – 45.) 

 

Miksi muistitietoa sitten kannattaa kerätä historiikin aineistoksi, jos se kerran on niin 

epäluotettavaa? Kysymys onkin siitä, mitä tietoa muistitiedon avulla halutaan kerätä, 

tallentaa tai saada historiikin rakennusaineeksi. Vuosilukuja, numerotietoa ja nimiluette-

loita on melko turha tivata haastateltavilta. Sen sijaan kuvailevat kertomukset, sattu-

mukset, tarinat ja kaskut ovat muistitiedon parasta antia. Näistä voidaan myös hahmo-

tella yhteisön omaa käsitystä menneisyydestään. (Katajala 1990, 45.) 

 

 
tapahtuma 3   tapahtuma 5 
 
 
 
 
tapahtuma 6   tapahtuma 1 
 
 
 
tapahtuma 2   tapahtuma 4 

 

tapahtuma 1 →→→ tapahtuma 2→→→ tapahtuma 3 
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5. OPINNÄYTETYÖN EETTISYYTEEN JA LUOTETTAVUUTEEN LIITTY-

VIÄ ONGELMIA 

 

 

5.1 Historian kirjoittamiseen liittyviä ongelmia 

 

Vaikka historiasta kertovat hoitajien kertomukset eivät voi suoraan saavuttaa tai täydel-

lisesti kuvata mennyttä todellisuutta, uskon kuitenkin opinnäytetyön tekijänä, että tieto 

menneisyydestä on etsimisen arvoista. Historiankirjoituksen narratiivisen luonteen täh-

den jotkut ovat siis väittäneet, ettei menneisyydestä kerätyillä yksityiskohdilla ole mi-

tään tekemistä tutkijan luoman historiankuvan kanssa. Kokonaista menneisyyttä emme 

saavuta, mutta voimme lukea menneisyyden tekstejä ja ymmärtää niitä omalla taval-

lamme. Historiasta tehty kirjoitus ei ole objektiivista faktojen keräilyä menneisyydestä 

ja niiden sanatarkkaa toistamista nykyisyydessä. Menneisyyttä ei voi tekstissään kantaa 

nykyisyyden osaksi; menneisyys on jo menetetty ja kadonnut. Historiantutkimus on sen 

sijaan tutkijan aktiivista ja myös oman kollektiivisesti suuntautunutta tulkintaa siitä, mi-

ten hän menneisyyden näkee ja millaisiin lähteisiin hän näkemyksessään tukeutuu. Mei-

dän nykypäivämme kannalta menneisyyden merkit ovat itsessään hiljaisia ja suorastaan 

merkityksettömiä; niistä tulee merkityksellisiä tutkijan aktiviteetin tuloksena. (Kaarti-

nen & Korhonen 2005, 44.) 

 

Historiantutkijan työnä on tulkita menneisyyttä menneisyyden meille tarjoamien lähtei-

den avulla. Tuon tulkintatyön tuloksena on ymmärtäminen. Tutkimusprosessin yhtey-

dessä voimme ennen kaikkea puhua ymmärtämisestä, joka pitää sisällään koko historial-

lisen tutkimusprosessin luentoineen ja tulkintoineen. Tulkinnallisuus ja ymmärtäminen 

sallivat menneisyyden ristiriitaisuuden, useat vaihtoehdot, päällekkäisyydet, katkonai-

suudet, rikkoutumiset, joskin myös jatkuvuuden ja muutoksen. (Kaartinen & Korhonen 

2005, 167–168.) Muistitietoa voidaan kerätä ja keruuta voidaan kohdentaa eri tavoin. 

Henkilökohtainen haastattelu on pääasiallinen, paras ja luotettavin tapa hankkia muisti-

tietoa. Se on myös haastateltaville mukavin ja turvallisen tuntuinen. Haastatteluissa voi-

daan koota materiaalia joko kiinnittäen huomiota asiakokonaisuuksiin tai hahmottaen 

haastateltavan elämänvaiheet ja saada näin aineistoa yhteisön vaiheista. (Katajala 1990, 

46–48.) 
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5.2 Narratiivisen tutkimuksen luotettavuus 

 

Narratiivisten kertomusten luotettavuutta voidaan tarkastella miettimällä narratiivisen 

tutkimuksen tietämisen totuutta. Narratiivisen muodon tarkoitus on vakuutta todentun-

nusta. Kertomus antaa mahdollisuuden ymmärtää maailmaa eri tavoin kuin mihin para-

digmaattinen tietämisen muoto antaa mahdollisuuden: dialektisesti vähitellen kehkeyty-

vänä ja juonellisena tarinana, jossa on parhaimmillaan vahva todentuntu. Todentuntu ei 

perustu perusteluihin tai väitelauseisiin, vaan siihen, että lukija eläytyy tarinaan ja kokee 

sen ikään kuin todellisuuden simulaationa. Todentuntu on jotain sellaista, joka puhutte-

lee tarinan lukijaa tai kuulijaa sen kautta, mitä tämä on itse elämässään kokenut. Olen-

naista on, että tarinan maailma avautuu kuulijalle uskottavana siten, että kuulija alkaa 

eläytyä tarinan henkilöiden asemaan, ymmärtää heidän toimintansa vaikuttimia niissä 

olosuhteissa, joissa he elävät. Todentuntuinen simulaatio saattaa avata jotain siinä mää-

rin uutta, että kuulijalle avautuu parhaimmillaan kokonaan uusi ymmärrys maailmasta. 

(Heikkinen 2007, 152–154.) 

 

Narratiivisessa tutkimuksessa huomio kohdistuu siihen, millä tavalla yksilöt antavat 

merkityksiä asioille tarinoidensa kautta. Huomion kohdistuminen ihmisten autenttisiin 

kertomuksiin erottaa narratiivisen tutkimuksen esimerkiksi niistä perinteisistä laadulli-

sen tutkimuksen tavoista, joissa tietoa kerätään edeltä suunniteltujen ja jäsennettyjen 

haastattelulomakkeiden sekä osallistuvan tai suoran havainnoinnin avulla. Keskeisin ero 

laadullisen tutkimuksen ja narratiivisen tutkimuksen välillä on se, että siinä missä laa-

dullinen tutkimus on edelleen valtaosin tieteellistä sanan empiristisessä merkityksessä, 

narratiivinen tutkimus näkee saman asian vahvuutena. Yksilöiden elämänkertomuksiin 

perustuva merkityksenanto mahdollistaa sen, että ihmisten äänet pääsevät autenttisem-

malla tavalla kuuluviin. Tieto muodostuu näin moniäänisempänä ja kerronnallisempana 

entiteettinä, joukkona pieniä kertomuksia, eikä pelkisty yhteen, universaaliin ja mono-

loogiseen ”suureen kertomukseen”, joka toimii usein myös vallan ja manipuloinnin vä-

lineenä. (Heikkinen 2007, 155–156.) 

 

 

 

 



    

 

30

5.3 Menneisyyden kertomukset ja niiden kokoaminen 

 

Kulttuurissaan elävät haastateltavat ihmiset kertovat avainsanoja, kielikuvia, motiiveja 

ja tarinamuotoja yhdistelemällä tarinoita elämisestä ja tuntemisesta; ja nämä kertomuk-

set syntyvät kulttuurin tarjoamista aineksista Elämme tarinoissa ja tarinoista juuri siksi, 

että tarvitsemme tapahtumia koskevan ymmärryksemme pohjaksi jotakin sellaista, joka 

sitoo yhteen tapahtuman eri aspekteja ja asettaa ne toisille kerrottaessa jo valmiiksi tul-

kittuun suhteeseen keskenään. Usein menneisyyden tarinat ovat harmittavan katkelmal-

lisia: ne alkavat mistä sattuu ja päättyvät ennen kuin näkyvissä on minkälaista järkevää 

loppua. Menneisyyden samasta asiasta kertovat tarinat eivät aina ole koherentteja ja yh-

teensopivia.(Kaartinen & Korhonen 2005, 52–56) 

 

Suoran sitaatin tuoma tuntemus menneisyyden läheisyydestä tai autenttisuudesta on 

tienkin harha: menneisyys ei puhu meille itsenään, vaan tutkijan säätelemällä tavalla. 

Sitaattien käyttöön sisältyy kuitenkin muutakin kuin vain autenttisuuden hämärää utua; 

niillä voi myös kertoa, mihin kertomuksensa perustaa. Tutkija voi näin välittää sen, 

minkä pohjalta hän päättelee ja näyttää esimerkiksi tulkintapohjansa laajuuden. (Kaarti-

nen & Korhonen 2005, 67.) Ne teemat, joista tutkija kirjoittaa, syntyvät suhteessa tutki-

jan kysymyksiin ja menneisyyden vastauksiin ja ne muokkautuvat tutkimusongelmien 

muotoilun kautta. Ne ovat tutkijan tulkintoja menneisyyden hänelle antamista vastauk-

sista. Ne edustavat siis tutkijan ajatuskulkuja, vaikka lopullisessa historian esityksessä 

eivät enää olekaan läsnä kaikki tutkijan läpikäymät harhapolut, väärät kysymykset ja 

mahdolliset väärinymmärrykset. Tutkijan on sitä ennen valinnut, millä argumentoinnin 

tavalla hänen tulkintansa tulevat hänen mielestään parhaiten esitetyiksi – hän siis tulee 

rekonstruoineeksi oiotun version omasta tutkimusprosessistaan välittääkseen lukijalleen 

mahdollisuuden seurata tutkijan ajatusta. (Kaartinen & Korhonen 2005, 6.) 
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6. TUTKIMUSTULOKSET 

 

 

6.1 Töihin tulo ja harjoittelijan tehtävät Kolpeneella 

 

Kaikki haastattelemani hoitajat tulivat Kolpeneelle töihin ennen vuotta 1970. Henkilöil-

lä oli ehkä hieman eri syyt hakeutua töihin huoltokotiin: kenellä uteliaisuus paikkaa 

kohtaan, toisella mielenkiinto hoidettavia kohtaan ja jollakin tieto oli aluksi väärääkin 

(mielisairaala), mutta kaikilla oli vahva vapaaehtoinen kiinnostus paikkaan ja sen asuk-

kaisiin. Kolpeneesta ei tiedetty paljon ja silloin sijaintikin oli hieman syrjässä keskustas-

ta. Haastateltavat kertovat töihin tulosta seuraavaa(haastateltavien nimet muutettu haas-

tateltavien toivomuksesta): 

 

...ihailin aina sitä lasten leikkitätiä, penskasta asti haaveilin tulla lasten leikkitätik-

si… Kolpene oli kairassa, läpiteitä ei ollut edes mihinkään… kertoo Helena 

 

...ainut bussi, joka meni Ojanperälle ja minä olin outona tyttönä, tulin linja-

autoasemalla kotiperältä…ja minä nousen siihen bussiin kapsäkkeineni ja pyysin tä-

tä kuljettajaa, että olen menossa tällaiseen Kolpeneen Huoltokotiin ja jättäisi minut 

siihen kun en oikein osaa täällä… kuljettaja sitten pysäyttää siinä pysäkillä ja sanoo, 

että tässä ne ovat jääneet pois ja tuohon taloon ovat menneet…kertoo Aino 

 

...siinä baarissa ollessa huomasin, että Kolpeneelle otetaan harjoittelijoita…luulin, 

että se oli mielisairaala ja sitten kävin haastattelussa ylihoitajan luona ja hän antoi 

hakemuskaavakkeet ja täytin ne ja pääsin harjoittelijaksi…kertoo Maire 

 

...lehdessä oli ilmoitus, että otetaan harjoittelijoita. Minä olin kyllä aikaisemminkin 

hakenut sinne, vuotta aikaisemmin, mutta silloin en mennyt. Sitten minulla jäi joten-

kin mieltä askarruttamaan se, että olisi kätevä käydä siellä   No lehdessä oli se ilmoi-

tus ja niinhän ne hyväksyivät harjoittelijoiksi, ja meitä meni kolme silloin yhtä ai-

kaa…kertoo Saara 

 

Kaikki haastateltavat tulivat aluksi Kolpeneelle harjoittelijoiksi. Harjoitteluaika kesti 

puoli vuotta ja sen aikana vaihdettiin vähintään kerran osastoa. Eräs haastateltavista sa-
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noo harjoitteluajasta: ”Sehän oli vaatimus silloin harjoitteluajalta, että kuuden kuukau-

den aikana kohdata erilasia ihmisiä mahdollisimman paljon ja että miltä se tuntuu, on-

ko tämä minun ala, jäänkö minä ja jatkanko koulua”. Harjoittelun jälkeen tarjottiin 

mahdollisesti työtä hoitoapulaisena eli ura eteni harjoittelijasta hoitoapulaiseksi. Hoito-

apulaiseksi voi jäädä ”taloon” töihin ja virat vakinaistettiin, mutta kaikki haastattelema-

ni henkilöt hakeutuivat urallaan eteenpäin eli vajaamielishoitajakoulutukseen. Harjoitte-

lijan tehtävistä ja taloon tulemisesta oli useita hauskoja tapahtumia ja muistikuvia. 

 

 ...vanha ylihoitaja sanoi silloin, että täällä ei saa olla kiharaa tukkaa, tukan pitää 

olla nutturalla. Minä sanoin sille, että minulla on luonnostaan kihara tukka…niin se 

sano, että jaa anteeksi sitten se saa olla…kertoo Saara 

 

…sitten lähdettiin kiertämään osastoja. Niin se sanoi ensimmäisenä minulle, että älä 

astu kynnyksille, ja minun piti hypätä kynnyksen yli. Harjoittelijat siihen aikaan kiil-

lottivat kynnykset joka aamu, ne oli sellaiset messinkiset kynnykset, niihin ei saanut 

astua…kertoo Saara 

 

...harjoittelijana jouduimme pitämän viikoittaisia raportteja, joita luimme ylihoitajan 

kansliassa koko 6 kk ajan. Asukkaista raportti ylihoitajalle ja kaikki tuli osata ulkoa 

kun hän kyseli…siinä oli nimi, diagnoosi, lääkitys, potilaan päivätoiminta, päivän 

tapahtumat, joka päivälle siis omat merkinnät…ylihoitajalle kun mentiin, piti esiliina 

olla päällä, se oli tärkeää…kertoo Helena 

 

...harjoittelijoita varten oli nimetty kaksi hoitajaa ohjaajaksi, koko taloa varten vain 

kaksi…ohjaajalle pystyi soittamaan mikäli tuli ongelmia eikä osannut tehdä...kertoo 

Helena 

 

Vaikka harjoitteluaika oli rankkakokemus nuorille naisille, niin kaikki näkivät kuitenkin 

sen tarpeelliseksi hoitajan työhön jäädäkseen. Hoitajat pitivät harjoittelijoita tärkeinä 

apuvoimina ja myös uusien ajatuksien tuojina. Haastateltavat korostivat myös, että har-

joittelijat lisäsivät hoitajan oman työn arviointia ja työn laadun sekä tulosten tarkempaa 

tarkastelua. 
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6.2 Hoito Kolpeneen Huoltokodissa ja alkuvaiheessa keskuslaitoksessa 

 

Haastateltavat kertoivat esimerkkejä siitä miten hoitotyötä toteutettiin ensimmäisinä 

vuosina Kolpeneen osastoilla. Asukkaista käytettiin sanaa vajaamielinen tai hoidokki ja 

henkilökunnan arvojärjestys näkyi selkeästi tehtäväjaossa hoitotyön toteutuksessa. Hoi-

tajat kertovat, miten hoidossa korostui päivittäinen puhtauden ylläpito, vaatetuksen sa-

mankaltaisuus ja ulkoilun merkitys. 

 

...vajaamielisiähän ne siihen aikaan olivat, ei mitään kehitysvammai-

sia…vajaamielisiä joista ei puhuttu...korkeintaan siviilissähän minä olen niitä joutu-

nut puolustamaan…ympäristö oli kauheaa, ei hyväksynyt ollenkaan...tuntui silloin 

alkuaikoina ettei uskaltanut sanoa mitä työtä teki.. kertoo Saara 

 

..hoidokeista puhuttiin aivan alkuaikoina, jossain sanottiin esimerkiksi, että se on 

Kolpeneen hoidokki…kertoo Helena 

 

...kun oli sadepäivä niin vietiin silloin kellariin ”metelisaliin”. Metelisaliksi sitä sa-

nottiin kun se oli niin ääriään myöten täynnä meteliä...kertoo Saara 

 

..toiminta oli alkeellista, osastot toimiaika sisäisesti... 

ulkoilu oli tärkeää, musiikki melkeinpä ainoa viihdyke, paljon soiteltiin levyjä... ker-

too Helli 

 

...ulkoiluhan oli kaiken a ja o, pienimmät laitettiin parvekkeelle makuupusseihin ja 

toiset kannettiin ulos, siellä oli pukkisängyt, niitten päälle. kertoo Maire 

 

..kaikki puettiin samanlaisiin vaatteisiin ja kaikilta tukka pois, hampaat myös... 

...lassofarkut kaikilla jalassa ... kertoo Aino.. 
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Kuva 4 Vanhoja vaatteita ja hoitajan työpuku (Kolpeneen 45-vuotis juhlanäyttely) 

 

...kauhean jäykkää se ilmapiiri, se oli arvojärjestys osastonhoitaja, hoitajat, hoito-

apulaiset ja harjoittelijat... 

..hoitajilla oli valkoiset essut ja hilkat ja valkoiset puvut... harjoittelijoilla sinivalko-

ruutuiset mekot, valkoiset nauhakengät ja valkoinen päähine ja valkoinen es-

su…kertoo Maire 

 

  
Kuva 5. Työasu (Kolpeneen 45-vuotis juhlassa) ja työasu vuodelta 1965 (Kolpeneen toimintakerto-

mus 1965) 

 

...valkoinen essu kun ylihoitajalle mentiin, turkoosi puku, valkoiset sukkahousut ja 

nauhakengät...kertoo Helena 

 

Kolpeneen 45-vuotis juhlassa nähtiin muutamia hoitajien työvaatteita, jotka ovat säily-

neet vuosikymmenien saatossa. Hoitajien vaatetus on vuosien aikana vähitellen muuttu-

nut perinteisestä laitostyöpuvusta kohti vapaampaa työasua. Edelleenkin työnantaja tar-

joaa henkilökunnalle työvaatteet, mutta tänä päivänä henkilökunta voi valita materiaalit 
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ja mallit palvelukotikohtaisesti, esimerkiksi Marimekon T-paidat ovat olleet suosittuja. 

Osittain henkilökunta käyttää vapaaehtoisesti myös omia vaatteita työpaikallaan. Asuk-

kaiden eri aikakausien vaatteissa näkyy selkeästi eri vuosikymmenien mallien ja materi-

aalien kehitys.  

 

 

6.3 Henkilökunnan tehtäväjako  

 

Kolpeneen Huoltokodissa sekä hieman myöhemmin, nimen muututtua keskuslaitoksek-

si, voidaan haastateltavien kertomusten perusteella nimetä ainakin seuraavia tehtäväku-

vauksia: 

 

...osastonhoitaja oli tietysti se hallinnollinen, joka oli mukana siinä ensinnäkin tie-

tenkin raportin kanssa, ja siinä oikeastaan harjoittelijoilla ei ollut paljon asiaa.. ker-

too Aino 

 

...yökölle tuli kaveri töihin kello kuusi, lapset oli jo kaikki pukeissaan silloin kun yö-

kön piti aloittaa päivä jo heille.. kertoo Aino 

 

...ne istuivat siellä ne kengät, lenkkarin tyyppiset missä oli vähän vartta ja nauhat.. 

…rusetit piti olla tytöillä päässä, ne piti istua napottaa siellä kun aamulaiset tuli töi-

hin.. kertoo Maire 

 

...ne oli tosiaan jaettu ne tehtävät, määrätyt vuorolaiset kylvettivät, joku oli päi-

väsalivuorossa, joku vessavuorossa... kertoo Maire 

 

...se joka oli päiväsalivuorossa keksi aina päiväsalissa touhua, palloa pelattiin taikka 

heiteltiin ja oltiin, leikittiin ja laulettiin…kertoo Maire 

 

...harjoittelijahan oli se joka puki lapsia ohjeiden mukaan ja harjoittelijahan oli se 

ihminen joka oli siellä vessatuksessa... kertoo Aino 

 

… hoitoapulainen järjesti sitä liinavaatevarastoa, ne piti pinkat olla niin suorat kuin 

armeijassa..  
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…eikä siellä oppilas tai siis harjoittelija päässyt petaamaan sänkyjä ennen kuin oli 

opetettu...nuo kun hoitajat tekee petit niin ne ovat kuin tiiliskivet...kertoo Aino 

 

… oli hyvä, että oli osastonohjaaja, yks joka oli sitä varten ja järjesti toimintaa, just 

näitä retkiä ja kaikkia suunnittelua…kertoo Helena 

 

Hoitajien tehtävinä oli ohjata harjoittelijoita ja hoitoapulaisia sekä vastata koulutettuna 

henkilönä asukkaiden hyvinvoinnista. Mitä kauemmin harjoittelija ja hoitoapulainen 

olivat samalla osastolla, sitä enemmän vastuutta ja tehtäviä hänelle annettiin. Alkuai-

koinahan koulutettua henkilökuntaa ei ollut paljon ja sen takia Kolpene aloitti oman 

hoitajien koulutuksen keskuslaitoksessa vuonna 1968. Vuoden mittaiseen koulutukseen 

valittiin 120 hakijasta 25 oppilasta ja heistä 18 asui oppilaskodissa. Opetus sisälsi teo-

riatietoa ja käytännön harjoitusta kehitysvammaisten kuntouttamisen ja kasvattamisen 

sekä perushoidon toteuttamisesta. harjoituspaikkoina olivat keskuslaitoksen omat osas-

tot, Rovaharjun psykiatrinen sairaala, Lapin keskussairaalan sisätautien- ja lastenosasto, 

Lapin Ensi Koti ja lastenkodit. Opettajina toimivat ensisijaisesti laitoksen erityistyönte-

kijät. Kolpene järjesti viisi kurssia ennen kuin koulutus siirtyi Lapin Sairaanhoito-

oppilaitokselle. (Kolpeneen toimintakertomus 1968.) Haastateltavista neljä suoritti va-

jaamielishoitajan tutkinnon Kolpeneen omassa koulutuksessa ja yksi heti ensimmäisessä 

Sairaanhoito-oppilaitoksessa toteutetussa kurssissa. 

 

 

6.4 ”Talon” sisällä tapahtuva työnkierto ja esimiehen merkitys 

 

Hoitajat muistavat, että Kolpeneella on aina henkilökunta saanut omasta pyynnöstä 

vaihtaa halutessaan alkuvaiheessa osastoa ja myöhemmin palvelukotia. Moni katsoikin 

oman ammattitaidon säilymisen kannalta tärkeäksi vaihtaa sijoituspaikkaa, mutta myös 

omalla elämäntilanteella oli usein vaikutusta muutokseen. Uusi paikka koettiin haas-

teeksi sekä tehtävien että asukkaiden erilaisuuden takia. Hoitajat vaihtoivat hoitajan 

paikkaan toiselle osastolle / palvelukodille tai myös ohjaajan tehtäviin päivätyöhön ja 

jopa fysioterapian tehtävissäkin oli hoitajia. 
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..sai tahtoa joo.. melkeinpä silloin kun halusi ja kunnon mukaan paljon vaihtoivatkin. 

se oli kuitenkin aina niin erilaista ja kaikki hoidettavat olivat erilaisia …kertoo Saa-

ra 

 

...minuahan ei ole koskaan siirretty osastolta toiselle, minä olen aina halunnut siir-

tyä…mie haluan sen takia vaihtaa, että jos on jotain taitoja oppinut, niin nehän 

unohtaa jos niitä ei käytä…kertoo Helena 

 

…ohjaaja lähti pois talosta…minä halusin siinä vaiheessa päivätyöhön, lapset olivat 

pieniä ja asuttiin hieman kaukana…ohjaajia tuli, kun tämä Myllärintien puoli val-

mistui...kertoo Maire 

 

...osastonhoitaja soitti, että ei ole pakko eikä hänkään oikein haluaisi että lähdet, 

mutta ylihoitajan pyyntö, se sanoi että mieti rauhassa. Mie sanoin, että mie päätän 

sen nyt että mie lähen…kertoo Helli 

 

..olin kanssa fysioterapiassa. Silloin ei ollut jumpparia siinä välissä. Oltiin me var-

maan joku kaks kolme vuotta siinä. Annettiin ohjeiden mukaan jumppaa…kertoo 

Maire  

 

Kaikkien hoitajien kertomuksista nousee esiin esimiehen merkitys ja hänen vaikutuk-

sensa hoitajien työhön. Vaikka esimiestyöskentelyyn on aina kiinnitetty huomiota, niin 

sen merkitystä tuskin koskaan on osattu tarpeeksi tuoda esille ja arvostaa. Hoitajien yk-

silöllisten taitojen esiin tuleminen ja niiden käyttäminen asukkaiden hyväksi on yllättä-

vän paljon kiinni esimiehestä ja ympärillä olevasta työyhteisöstä. Välitön, kannustava ja 

luottamuksellinen työilmapiiri kannustaa työntekijöitä tekemään parhaansa. 

 

..osastonhoitaja vain sanoi, että hän on oottanu, että se tulee sulta itseltä, että haluat 

tulla pois sieltä, hän on oottanut koska sanot... 

..ei meillä ollut ketään pomoa, me oltiin opittu tekemään itsenäisesti kaikki, meillä 

pelasi kaikki...meillä ei ollut mitään hämminkiä siitä etteikö toimisi...kertoo Helli 

 

me kanssa leikittiin niiden pienten kanssa, saimme tehdä mitä itse haluttiin...meillä 

oli seitsemän vuotta sellainen hyvä aika, saatiin kauheasti leikkiä...että hyvä poruk-

ka, mutta sitten se vaihtui kun meillä vaihtui se osastonhoitaja...kertoo Saara 
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...jokainen ajattelee että tämä on se oikea ja tämä pitää tehdä näin...kertoo Helena 

 

Vaikka hoitajat saavatkin työskennellä varsin itsenäisesti ja hoitaa asukkaita yhdessä 

sovittujen arvojen ja sääntöjen mukaan, niin aina esimiehen ja johdon suhtautumisella 

on merkitystä työnilmapiiriin. Ylhäältä johdettu esimiehen ohjauksellinen hoitotyön uu-

distaminen ja muuttaminen onnistuu harvoin. Jos työntekijät itse haluavat muutosta ja 

saavat vaikuttaa oman työnsä suunnitteluun, niin motivaatio kasvaa suuresti. Tästä ker-

too myös PYRY – hankkeen leviäminen muille kuin koulutukseen osallistuneille palve-

lukodeille. 

 

 

6.5 Toiminta muuttuu ja kehittyy sekä suuntautuu ulospäin 

 

Nopeasti koko Myllärinpuoleisen osan valmistumisen jälkeen toiminta alkoi kehittyä 

enemmän toiminnalliseen suuntaan. Yhä enemmän kiinnitetään huomiota asukkaiden 

omien taitojen kehittämiseen ja näin parannetaan omatoimisuutta. Käyttöön otettu tera-

piarakennus mahdollisti mm. savitöiden, puutöiden, kutomon ja musiikkiterapian aloit-

tamisen. Nykyinen Myllärin Paja on alusta asti toiminut päivä- ja harrastustoiminnan 

keskuksena.  

 

...ja se hoitohan oli jo alkanut uudenlaiseksi, silloin kun oli neljä osastoa niin ne oli 

aika ahtaat ja vanhat…sitten alkoi kouluhomma pyörimään ja niitähän vietiin jo sin-

ne terapiatalolle…kuka oli niin kiltti, että voi lähteä koulunpenkille. Se oli vähän va-

paaehtoista vielä että ketä sieltä pääsi opintielle vähäksi aikaa... 

 

...ja sitten oli kuitenkin aina ohjaaja, joka kävi päivällä vuorottamaan niitä sinne 

leikkihuoneeseen… 

...alettiin täyttämään näitä kurvejakin ,,,sitten alettiin kiinnittämään huomiota siihen 

kehitykseen. ja kyllähän sitä tapahtui, huomasi kun täytti niitä kaavakkeita, että jän-

nästi joku alue kehittyi ja joku alue jäi aivan kehittymättä…kertoo Saara 
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...sitten tuli tämä ADL (Activities of Daily living eli päivittäiset toiminnot kuten syö-

minen, pukeutumien, peseytymien)-opetus, mitä minä aina nauroin kun nythän on 

kaikki nää opetukset, ne oli ihan samoja mutta eri nimillä… kertoo Helena 

 

Leiritoiminta vilkastuu ja retkiä toteutetaan yhä kauemmas Kolpeneesta. Tutuiksi tule-

vat niin Perunkajärvi, Silmäjärvi, Ritavalkea kuin myöhemmässä vaiheessa Petsukko-

kin. Leireille osallistuu niin laitoksen omaa väkeä kuin kunnista kesäsijoitukseen tulleita 

asukkaita. Retkiä toteutetaan pääsääntöisesti pitkäaikaisten asukkaiden kanssa, mutta 

myös lyhytaikaisessa hoidossa olevat pääsevät mukaan. 

 

 
Kuva 6. Perunkajärvellä leirillä 1971 (Kolpeneen toimintakertomus 1971) 

 

...sitten tuli leirit, ensin oli kesäisin Perunkajärven koulu vuokralla, sitten ostettiin ja 

rakennettiin Silmäjärvi. Silmäjärvelle valittiin koko kesäksi leirihenkilökunta, 

...jotkut saattoivat olla viikonkin leirillä…kertoo Helli 

 

..toisten kanssa lähdettiin Ritavalkeaan ja siellä oltiin sitten pari yötä ja tultiin pois, 

kaikki oli mukana ja ne oli oikein kivoja reissuja…kertoo Maire 

 

...se retkihommahan oikein kun saatiin se Petsukon mökki ja siitä oikeastaan lähti, 

käytiin siellä…kertoo Saara 

 

...mutta ne reissut oli mukavia, olen aina tykännyt käydä reissuilla.. kertoo Helena 

 

Silmäjärven käyttö leiritoimintapaikkana jää pois ja käyttö perustuu nykyään enemmän 

päiväretkeilyyn. Sinne rakennettiin myös ns. mutterikota makkaranpaistoa ja kahvittelua 

varten. Lähiympäristöön tehdään kahden oman auton voimin retkiä ympärivuoden ja 
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eteenkin Petsukko – maja Levillä on suosittu matkakohde. Siellä käyvät niin liikkuvat 

kuin vaikeavammaisetkin asukkaat. 

 

 

6.6 Projekteja, PYRYä ja muuttovalmennusta 

 

Kolpeneella on toiminut hammashoito lähes alusta alkaen (1964) ja myös talon sisällä 

toteutettiin esimerkiksi fluorihoidosta kokeilu ja siitä on hauska tarina yhdellä hoitajalla 

kerrottavana. Toiminnan muuttuessa ja kehittyessä mukaan tulevat vuonna 1989 alkava 

pienryhmätoiminta PYRYä Lapissa 1 ja jatkuu PYRYä Lapissa 2 vuoteen 1995 asti. 

Myöhemmin ”Saan itse sanoa”(PYRY 3) - täysivaltaisuus vaikeimmin kehitysvammais-

ten yhteisöissä 1998–2000 välisenä aikana, muuttovalmennus ja sitten alkoi toiminnan 

vähentymien, palveukotien lakkauttaminen. Pienryhmätoiminnassa oli mukana koulu-

tuksessa tietyt yksiköt, mutta hyväksi havaittuna se nopeasti laajeni myös koulutuksen 

ulkopuolisiin yksiköihin. 

 

...olihan niitä kaikenlaisia projekteja, sinistä punaista fluorihoitoa, hammashoi-

toa…sitähän vuosikausia kesti sitä että punainen jälkiruoka ja sininen jälkiruoka ja 

sitä ei tiedetty ollenkaan että kumpaan on lisätty fluoria ja mikä on tavallinen jälki-

ruoka. Ja sen näki aina lopussa että kuka oli saanut kumpaakin, että toisella voimis-

tui kauhean voimakkaat ja hyvät hampaat, ja toisella meni rikki...se oli sellainen pro-

jekti. Punaisia ja sinisiä oli, ja meni vahingossa väärälle…kertoo Saara 

 

...kun lähdettiin PYRYYN niin meillä oli tosi tiivis se kouluttautuminen, kokoontumi-

nen ja nämä palautteet, ja se ryhmäprojektin vetäjä kävi tämän tästä ja oli tavallaan 

sellaista työohjausta häneltä myös… ja tuli PYRY 2, ja käytiin läpi niitä asioita, jotka 

vastustivat tosi paljon sanoivat, etteivät ikinä menisi siihen entiseen takaisin… kertoo 

Aino 

 

...sehän uudistui koko ajan…Ja sitten PYRY oli siinä mukana, ja tämän PYRYN mu-

kana me varmaan saatiin oivallus siitä, että ensin siitä erkani pienempi ryhmä…ja 

sitten kun se alkoi menemään hyvin, niin eiköhän perusteta toinen samanlainen ryh-

mä …se oli ihana ja se oli työlästä, siellä siivottiin itse ja keitettiin toinen ruokakin 

itse…tai me haluttiin se niin, kodikkuutta …kertoo Helli 
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...me itsevaltaisesti oltiin siinä, otimme itse selvää ja kun me jotkut dokumentit lyötiin 

päättäjille eteen niin me sen PYRYN mukana saatiin kaikkea sitten...kertoo Helli 

 

Kun asukkaita alkoi muuttaa 1980-luvun lopussa yhä enemmän kotikuntiin, tarvittiin 

sopeutumista niin asukkaiden kuin henkilökunnankin taholta. Tähän muutospaineeseen 

vastattiin kehittämällä ns. muuttovalmennusta, jossa sekä asukkaille että henkilökunnal-

le annettiin sopeutumisaikaa muuton valmistelussa ja vahvistettiin asukkaiden valmiuk-

sia selvitä uudessa hoitoyksikössä. 

 

...niin sieltä päästä alettiin että ketkä on lähdössä omiin kuntiinsa…se oli sellainen 

ensimmäinen ryhmä, joka perustettiin sinne…niin se yksi viiden hengen ryhmä muutti 

sinne…. se oli pieni ryhmä, viisi asukasta ja tuli yksi ihminen töihin niin, että tämä 

on nyt sitten se koti… ja oli työtä kotikunnan kanssa kun joku oli koko ajan muutta-

massa omaan kotikuntaan…kertoo Aino 

 

...sinnehän meni yksi ja kaksi asukasta kerrallaan ja sittenhän me oltiin yötä siellä… 

ja meitä huvitti kun se yökkö koko yön kopsutti siellä, käveli kengillä ja muuta 

…kertoo Helli 

 

...sitten piti antaa vapauksia että ne saavat itse päättää asioista, saavat valita vaat-

teensa ja mitä kaikkea voi olla ihmisen elämässä, niitä vapauksia… kertoo Saara 

 

...siellä oli tämä siivus-menetelmä – et se on vähän niin kuin semmoista, että minä 

olen siinä sivussa...niin minä olen siinä sivus ja katon ku toinen tekee… kertoo  Aino 

 

...sitten alkoi se uusi buumi, että pitää alkaa sulkemaan osastoja…ja se oli 80-luvun 

alussa, en tarkkaan muista …kertoo Helli 

 

Kolpene vastasi kehitysvammahuollon muutospaineisiin kouluttamalla henkilökuntaa 

esimerkiksi Rovaniemen Ammattikorkeakoulun kanssa toteutettu ”Lehmusverkko – 

koulutus käynnistyi vuonna 2000 ja se kesti kolme vuotta (Kolpeneen toimintakertomus 

2003, 27). Lisäksi kehitettiin toimintaa sekä osallistuttiin erilaisiin projekteihin. Kolpe-

neella totuttiin muutoksiin ja seurattiin aktiivisesti, että mitä muilla palvelukodeilla ta-

pahtuu. Hyvät käytännöt levisivät siten nopeasti ympäri taloa. Kehitysvammaisille hen-
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kilöille itselleen annettiin enemmän päätösvaltaan oman elämänsä hallinnassa, valin-

nanvapautta, päätösvaltaa ja itsenäisyyttä. Palvelukeskuksen asiakkaiden elämän laadun 

lisäämiseksi toteutettiin ”Saa itse sanoa” – projekti ja siihen osallistuttiin lähes kaikilta 

palvelukodeilta (Heikkilä 2001, 11). Samansuuntainen oli tavoite AS-

KEL─Steget─kohti täysialtaista asiakasta ja avointa palveluverkkoa -hanke yhdessä 

Kolarin ja Pajalan kuntien kanssa. Asiakkaiden ymmärtämiseen, kuulemiseen ja vaikut-

tamismahdollisuuksiin kiinnitettiin huomiota ja siten virisi kiinnostus laajemmin kom-

munikaatioon ja sen kehittämiseen. Vuonna 2003 aloitti KOTA -hanke toimintansa ja 

sen myötä luotiin Kolpeneen palvelukeskuksen puitteisiin kokeiluluonteinen kommuni-

kaation resurssikeskus (Kolpeneen toimintakertomus 2005, 26). 

 

6.7. Hoitajilta vaaditaan kekseliäisyyttä 

 

Varsinkin alkuaikoina, lääkkeiden vähäisyyden ja isojen osastojen tuoman levottomuu-

den takia, vaadittiin melkoista kekseliäisyyttä hoitajilta arkipäivän toimintojen onnistu-

miseksi. Rangaistuksina käytettiin pakkopaitaa, vyöllä sitomista ja myöhemmin ”put-

kaa” eli erityshuonetta, kaikkia toimenpiteitä valvottiin kuitenkin tarkasti ja tarpeetonta 

estämistä ei pidetty sallittuna. Hoitopaidan käytöllä estettiin asukkaan itsensä vahingoit-

taminen sekä käsiksi käyminen muihin asukkaisiin. Pureminen, raapiminen ja ulosteella 

sotkeminen olivat asukkailla varsin jokapäiväisiä keinoja hakea huomiota tai purkaa 

omaa tuskaisuuttaan. Keinoja asioiden parantamiseksi ja hoitamiseksi keksittiin koko 

ajan ja mitä ihmeellisimpiä ratkaisuja löytyi. 

 

... ei saanut sulkea mihinkään omaan huoneeseen, silloin oli pakkopaita, Pakkopaita 

päälle vaan silloin kun alkoi liikaa kynsimään tai raapimaan… 

...sitten ole ne henkselit, jotka pantiin sänkyyn kiinni, sellaisia jotka olisivat pudon-

neet niin henkseleillä pantiin kiinni… 

...sitten sai vain omaan huoneeseen laittaa, niitä piti kuitenkin vahtia ettei saanut pi-

tää pitkän aikaa että piti katsoa… kertoo Saara 

 

...ongelmia on ratkottu siten, kun tiedetään millainen asukas on ja millä hänet saa 

höynättyä. Monesti oma käytös saa asukaan aggressiiviseksi...parhaiten tehoaa se, 

että osaa pyöräyttää asian siten ettei asukas edes ymmärrä mitä tapahtuu.. kertoo 

Helena 
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...pesulaput saattoi olla teipillä kiinni että jos oikein nenää kaivoi että verta tuli.. 

...huopatossuja pistettiin jalkaan kun se hakkasi kantapäät aina rikki pöydänjalkaan 

kun piti itse alkaa syömään…pantiin sille villasukkia ja oikein isot hupatossut jal-

kaan ja syömään niin ihan hyvin söi itse, ja sen jälkeen söi itse kun ei saanut kanta-

päitä rikki….kertoo Saara 

 

Hoitajat eivät halunneet käyttää pakkotoimia ja rangaistuksia mielellään, vaan pyrittiin 

kekseliäisyydellä ja oveluudella saamaan ei toivottu käyttäytyminen loppumaan tai ai-

nakin vähenemään. Katsottiin, että on pienempi paha olla esim. ”tumput” kädessä kuin 

koko ajan hoitopaita päällä. Toimettomuus ja passiivisuus lisäsivät levottomuutta jota 

ulkoilun, toimintaterapian ja ulkotöiden avulla pyrittiin vähentämään. HFR:n eli hallitun 

fyysisen rajoittamisen koulutukseen ovat osallistuneet tänä päivänä lähes kaikki Kolpe-

neen hoitajat ja taitoja ylläpidetään kertaamalla ja harjoittelemalla säännöllisesti. Psyko-

logi, psykoterapeutti Esa Chydeniuksen (2007, 151) mukaan vasta haastavasta käyttäy-

tymisestä puhuttaessa korostetaan henkilökunnan ja asiakkaan vuorovaikutuksellista 

suhdetta. On oivallettu, että kehitysvammaisen käyttäytyminen ei muutu ellei henkilö-

kunta kykene muuttamaan omaa käyttäytymistään. Henkilökunnan auktoritatiivisem-

man roolin sijaan on tullut neuvotteleva, motivoivampi lähestyminen eri haastaviin ti-

lanteisiin. 

 

 

6.8 ”Kolpeneen henki” 

 

Alkuaikoina henkilökuntaa oli paljon, mutta yhteisöllisyys ja samaan joukkoon kuulu-

minen oli tärkeää ja sitä myös osoitettiin osallistumalla. Henkisesti sekä ruumiillisesti 

raskaassa työssä jaksettiin paremmin hassuttelemalla ja tekemällä kepposia toisille työ-

kavereille. Kiusaa toisille hoitajille tehtiin leikillä ja aprillipilojakin uskallettiin tehdä 

toisille. Kolpeneella järjestettiin yhteisiä tapahtumia ja niihin myös osallistuttiin sankoin 

joukoin. 

 

…minusta oli mahtavaa, että henkilökunnalla oli omia juttuja.…esimerkiksi ne hiih-

tokilpailut, joihin pukeuduttiin vaikka millä lailla, oli yhteishenkeä ja erilaista.. ja 

pikkujoulukin oli terapiatalolla ei kapakassa…kertoo Helena 
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…oli sellaisia, jotka aina keksivät jotain sellaisia koiruuksia, sitten niitä porukalla 

naurettiin, milloin tekivät mitäkin…milloin joku lähti töistä hihat ommeltuna kiinni ja 

kauhea kiire oli autoon… kertoo Maire 

 

...ja siitähän yhteishenki tulee yhdessä tekemisen ja olemisen kautta, nythän ei tunne-

ta edes kaikkia omantalon väkeä… 

ja kerran oli mäenlaskua, pulkalla laskimme mäkeä…kertoo Helena 

 

...siitä ei ole kauaakaan kun oli lumiveistohomma...joo mehän teimme sen muu-

min...kertoo Saara 

 

...ja käytiin myymässä että saatiin verhoja...sekin oli kova homma että tienattiin itse 

se raha...kertoo Helena 

 

Hoitajat valmistivat talon joulumyyjäisiin myös osastoilta myytävää ja rahat käytettiin 

asukkaiden viihtyvyyteen tai hyvinvointiin. Tehtiinpä ulkomaanmatkojakin osittain 

maksamalla avustajien matkat arpa- ja muilla myyntituloilla. Yhdessä olo oli välitöntä 

ja varsin tiivistä alussa. Yhteisöllisyyden kehittymiseen vaikutti Kolpeneen erilaisuus 

työyhteisönä, erikoistuminen erityiseen hoitoon ja laitoksen sijainti hieman erillään 

muusta kaupungista. Henkilökunnan asunnot sijaitsivat samassa pihapiirissä laitosalu-

eella ja harjoittelijat asuivat aluksi asuntolanhoitajan valvonnassa. Näin hoitajat vapaa-

ajallakin olivat yhteydessä osastoihin ja asukkaisiin sekä työssä olevaan henkilökun-

taan. Laitoksen lääkäri hoiti sekä asukkaita että henkilökuntaa ja kun linja-autoyhteydet 

olivat aika vähäisiä, niin Kolpeneesta tuli oma ”maailmansa”. Pariskuntia Kolpeneen 

työntekijöistä on tullut useitakin, joku on laskenut, että ainakin viisitoista pariskuntaa on 

ollut töissä siellä. 
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7. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

 

Markku Niemelän (2007, 15) mukaan kehitysvamma-alaa ei ole aina ollut, vaan se luo-

tiin vähin erin 1900-luvun aikana. Kehitysvamma-ala on sekä kuvaileva että selittävä 

käsite. Se kuvailee kaikkia niitä yhteiskunnallisia toimintoja ja toimijoita, jotka keskit-

tyvät kehitysvammaisuuden kysymyksiin ja kehitysvammaisten ihmisten elämään liitty-

viin yhteisiin asioihin. Kehitysvamma-ala sisältää lailla säädetyn julkisen sektorin kehi-

tysvammahuollon ja muun yhteiskunnan kehitysvamma-alan toiminnot. Sen sisältö ja 

kattavuus muuttuu koko ajan ja samoin on toimijain laita. Tämän kehitysvammahuollon 

muutoksen keskellä kehitysvammaisten hoitajan rooli on muuttunut tehtäväkeskeisestä 

ajattelumallista nykypäivän yksilökeskeiseen hoitotyöhön. Hoitajan työnkuva edellyttää 

kykyä ja halua sopeutua nopeastikin muuttuviin tilanteisiin ja samalla työstä tulee entis-

tä haasteellisempaa, itsenäisempää ja vastuullisempaa. 

 

Tutkimuksen tuloksista on selkeästi havaittavissa yhteneväisyyttä valtakunnallisessa 

kehitysvammahuollossa tapahtuneisiin muutoksiin. Susanna Hintsalan (2009) esityksen 

mukaan voidaan löytää seuraavat paradigmojen muutokset 1960 – luvulta tähän päi-

vään: Aluksi voidaan nimetä sairaus – ja vammakeskeiselle ajattelutavalle perustuva, 

lääkärijohtoinen, sairaala- ja laitoskeskeinen hoitomalli, jossa yksilö on potilas, ns. ko-

konaishoidon kohde. Juuri näinhän hoitajatkin kertovat Kolpeneen alkuajan hoitotyöstä, 

joka perustui sairaalamaiseen hoitoon ja jopa armeijan malliseen järjestykseen. Hoidet-

tavat jaetaan sairauden, vian tai vamman luokittamiin kategorioihin ja sama hoitomalli 

sopi kaikille kehitysvammaisille. 

 

Hintsalan mukaan seuraavalla aikakaudella sijoittuu palveluiden hajauttamisen ja nor-

malisoinnin malli, jossa potilaasta tulee asiakas, institutionaalisesta hoidosta tulee elä-

mänhallintataitojen vahvistamista. Moniammatillinen asiantuntijatiimi johtaa ja koor-

dinoi hoitoa ja asiakkaan oma tahto pyritään ottamaan siinä huomioon. Kolpeneella 

kiinnitetään enemmän huomiota kuntoutukseen ja asiakkaiden yksilöllisten taitojen ke-

hittämiseen, pienryhmätyöskentely lisääntyy ja sen käytännön toteutus alkaa. Hoitajat 

keskittyvät ohjaamaan ja tukemaan kehitysvammaisten henkilökohtaisia päivittäisiä tai-

toja ja yksilöllistä arjessa selviytymistä.  
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Asukasmäärän vähentyminen näkyy Kolpeneella ja osastoja / palvelukoteja suljetaan 

vähentyvän asumistarpeen myötä. Muutokseen sopeudutaan panostamalla asukkaiden 

onnistuneeseen muuttovalmennukseen. Yhteistyö avohuollon kanssa on ollut hyvää ja 

tärkeää. Hoitajat kertovat loppuun asti viedystä muutosvalmennuksesta niin, että kuu-

kausia kestänyt valmennus päättyy hoitajan ja asukkaan yöpymiseen uudessa asumisyk-

sikössä. Pelto-Huikko, Kaakinen ja Ohtonen (2008, 4) ovat selvittäneet kehitysvam-

maisten ihmisten muutosprosessia siirryttäessä laitoshoidosta avohuollon palvelujen pii-

riin. Onnistunut muutosprosessi edellyttää heidän mukaansa suunnitelmallisuutta, jotta 

kehitysvammainen ihminen sopeutuu uuteen kotiin ja siellä toimivaan henkilökuntaan. 

Muutosprosessin onnistumista tukee useampi tutustumiskäynti uuteen asumiskohtee-

seen sekä henkilökunnan ja asukkaiden molemminpuolinen tutustuminen toisiinsa. Kol-

peneelta tapahtuvien asukkaiden muuttojen yhteydessä on pyritty huomiomaan samoja 

asioita. Onnistunut muuttovalmennus helpottaa kehitysvammaisen sopeutumista uuteen 

asumisyksikköönsä ja sillä annetaan aikaa myös henkilökunnalle sopeutua uuteen tilan-

teeseen.  

 

Hintsalan paradigmojen viimeisin muutosvaihe on yhteisön jäsenyyttä korostavien tuki-

palveluiden malli, jossa asiakkaiden rooli itsenäisinä, omasta elämästään päättävinä 

kansalaisina on vahva. Asiantuntijat omalta osaltaan auttavat yksilöä ja hänen luonnolli-

sia tukiverkkojaan suoriutumaan tehtävistään. Haastateltavat kertovat hieman vähem-

män tästä viimeisimmästä muutosvaiheesta, koska osa heistä jäi työelämästä pois 2000 

luvun alkupuolella. Esiin nousee kuitenkin selkeät yksilön omien voimavarojen huomi-

oon ottamiseen ja parantamiseen tähtäävät menetelmät, kuten itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen ja osallisuuden mahdollistaminen oman mielekkään arjen saavuttami-

seksi. Kehitysvammaisen valintamahdollisuuksia oman elämänsä hallintaan on tuettu 

parantamalla asukkaiden ja henkilökunnan kommunikaatiotaitoja, perustamalla esim. 

avohuollon asumisyksiköitä ns. ”väliinputoajilla” jne.  

 

Tämä 2000 luvulla kehittynyt muutosvaihe jatkuu ja muuttaa koko ajan muotoaan. 

Vammaispolitiikassa on tapahtumassa lukuisia muutoksia, joista Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriön Reijo Väärälä mainitsee (2009) vaikuttavuudeltaan tärkeimpänä kunta- ja pal-

velurakenteissa tapahtuvat muutokset, meneillään olevan lainsäädännön lakireformin, 

Euroopan Unionin direktiivien muutospaineet sekä YK-sopimusten kansallisen sovel-

tamisen. Kolpeneen on siis vastattava muutospaineisiin huomioiden kuntien taloudelli-

set tilanteet, entistä haasteellisemmat asiakkaat sekä yhteiskunnalliset ja lainsäädännöl-



    

 

47

liset muutospaineet. Toistaiseksi voimassa oleva Kehitysvammalaki edellyttää kuiten-

kin, että kuntayhtymän on vastattava alueen kehitysvammaisten ihmisten palveluista ja 

niihin liittyvästä pitkäjänteisestä erityisosaamisesta siltä osin kuin kunnat eivät niistä 

voi vastata (Kolpeneen toimintakertomus 2008, 14). 

 

Suorittamistani haastatteluista esille nousivat hoitajien tarinoiden kautta palvelukeskuk-

seen työhön tuleminen ja hyvät yhteisöllisyyden kokemukset. Kaikki haastateltavat ar-

vostivat sisäisen työkierron mahdollisuutta, jossa henkilökunta pystyy valitsemaan itsel-

leen sopivan ja mielenkiintoisen palvelukodin. Tämä oli yksi merkittävimmistä moti-

vaatioon vaikuttavista tekijöistä sekä vahvisti henkilökunnan muutosvalmiutta ja oppi-

mista muuttuviin tilanteisiin. Kun työ koetaan mielekkääksi ja hyödylliseksi itselle, sa-

malla työntekijä voi jakaa omaa osaamistaan asiakkaille ja työympäristölleen. Organi-

saatio muuttuu ihmisten tekemien valintojen, heidän ratkaisujensa ja tekemiensä päätös-

ten seurauksena. Henkilökunnan on kestettävä pelkoa ja ahdistusta, hämmennystä ja 

ajoittaista kaaostakin sekä kyettävä puolustamaan omia elämänarvojaan ja ammatilli-

suutta. (Setälä 1996, 11.) Esimiestyöskentelyllä on varsin suuri merkitys työssäjaksami-

sen, työyhteisötaitojen ja työilmapiirin kehittymisen kannalta. Efekon koulutuspäällikkö 

Päivi Perämäki (2007) kiteytti hyvän yhteistoiminnan kulmakiviksi avoimen vuorovai-

kutuksen, luottamuksen, yhteisen tavoitteen, arvostuksen ja kunnioituksen. Haastatelta-

vien hoitajien tarinoista löytyy samoja elementtejä. 

 

Hoitajien tarinoiden kautta voimme nyt hieman avata Kolpeneen historiaa myös hoito-

työn osalta. Historian täydentämisessä on muistettava, että tarinat kertovat menneestä 

ajasta ja kertomukset on sijoitettava oman aikakautensa tapahtumiin ja vallitseviin olo-

suhteisiin sekä yhteiskunnallisesti vallitseviin käytäntöihin. Yksikään historiantutkija ei 

pääse aloittamaan työtään ”tyhjältä pöydältä”. Mitä tahansa ilmiötä tai asiantilaa hän 

päättääkin tutkia, siitä on käytettävissä tietoa. Kohde on jo ajateltu historiaksi toisten 

toimesta. (Kalela 2001,15.) 

 

Tulevaisuuden kehitysvammahuoltoon kuuluu väistämättä laitoshoidon vähentyminen 

ja osittainen loppuminenkin Suomessa. Niemelän ja Brandtin (2008) raportin mukaan 

vammaisilla ihmisillä tulee olla yhtäläinen oikeus elää yhteisössä ja tehdä samanlaisia 

valintoja kuin muutkin ihmiset. Suomi on allekirjoittanut YK:n uuden vammaisten hen-

kilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen, joka velvoittaa valtioita varmistamaan, 

että vammaiset henkilöt voivat valita asuinpaikkansa, -muotonsa ja asuinkumppaninsa 



    

 

48

aivan kuten muutkin ihmiset. Mihin tässä järjestelmässä lopulta sijoittuu Kolpene, jää 

vain nähtäväksi? 

 

Opinnäytetyön tekeminen on ollut kokonaisuudessaan haasteellinen ja mielenkiintoinen 

tehtävä. Minulla oli odotuksia ja ennakkokäsityksiä niistä aiheista, jotka haastateltavat 

nostaisivat esille omasta työhistoriastaan puhuessaan. Odotin esimerkiksi omahoitaja-

mallin nousevan esiin, mutta vain yksi haastateltavista otti sen puheenaiheeksi. Hän oli 

kokenut sen sisäistämisen kuitenkin erittäin tärkeäksi omassa työssään. Omahoitajamalli 

on ollut osa Kolpeneen työkäytäntöjä jo vuodesta 1964 lähtien ja ehkä juuri siksi se ei 

noussut esiin haastateltavien tarinoissa. Toinen asia, jonka luulin kuulevani tarinoista, 

oli omaisten kohtaaminen tai konkreettisesti omaisten päivien esiin tuleminen. Tämäkin 

asia esiintyi vain yhden hoitajan tarinassa. Omaisten kohtaamisilla on merkitystä niin 

hoitajalle kuin asiakkaallekin ja siksi ihmettelin sen pois jääntiä. Jos olisin itse tehnyt 

kysymykset, niin ainakin nämä asiat olisin nostanut esiin. Nyt kuitenkin huomaa, että 

aivan eri asiat ovat nousseet hoitajien mieleen, kun he työtään muistelevat jo hieman sii-

tä erkaantuneena. 

 

Historiallisia muistelmia kehitysvammahuollosta on tehty, mutta hoitajien tarinoihin pe-

rustuvaa työnmuutoksen tarkastelua en ole löytänyt. Uskon konkreettisten työkäytäntö-

jen säilyttämisellä olevan merkitystä. Ne elävöittävät menneisyyden kertomuksia, autta-

vat meitä näkemään kehitysvammahuollossa toteutetun hoidon kehittymisen ja muuttu-

misen ajan saatossa. Tuleville ja ehkä jo työssä olevillekin hoitajille entisten työkäytän-

töjen tietämien auttaa ymmärtämään nykyistä tilannetta ja kannustaa kehittämään omaa 

ammattitaitoaan yhä haasteellisemmassa kehitysvammahuollossa. 

 

Jos nyt alkaisin tekemän opinnäytetyötäni, niin ehdottomasti tekisin sen parityöskente-

lynä. Keskustelukumppania ja ajatustenjakajaa olen todella kaivannut koko työni val-

mistelun ajan. Nyt olen ollut opettajieni sekä työelämänohjaajani luona kysymyksieni ja 

epäilyksieni kanssa. Toivon opinnäytetyöni antavan tietoa Kolpeneen hoitotyössä tapah-

tuneesta muutoksesta, hoitajan työhön suuntautumisesta ja työn sisällöstä siltä aikakau-

delta, johon tapahtumat kulloinkin sijoittuvat. Kolpeneella juhlitaan kohta 50-vuotista 

taivalta ja yhteisen historian kirjallista tekemistä on suunniteltu. Toivottavasti tämä an-

taa siihenkin teokseen oman ”suolansa 
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Paljon merkityksellisiä asioita jää hoitajien tarinoista vielä kirjoittamatta, mutta toivot-

tavasti minulla on mahdollisuus jatkaa aloittamani työtä eteenpäin. Haastateltavia olisi 

vielä paljon jäljellä ja vapaaehtoisiakin haastatteluun haluavia hoitajia jäi kuulematta. 

Entä mitä nousisi sairaanhoitajien, opettajien ja erityistyöntekijöiden tarinoista esille, 

jos heitäkin kuultaisiin? Toivon työlleni jatkoa ja kiitän kaikkia viittä haastattelemaani 

hoitajaa rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja yhteistyöstä! 
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SOPIMUS 
 
Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Sosiaalialan ja alla mainittu toimeksiantaja sopivat tällä sopi-
muksella opiskelijatyönä tehtävän opinnäytetyön tekemisestä alla mainituin ehdoin. 
 
 
Toimeksiantajatiedot 
Toimeksiantajan nimi ja osoite:  Kolpeneen Palvelukeskus 
   Myllärintie 35 96440 Rovaniemi 
Yhdyshenkilö/työelämäohjaaja: Mirja Laitinen 
Yhdyshenkilön/työelämäohjaajan yhteystiedot: mirja.laitinen@pp.inet.fi 
 
 
Oppilaitostiedot 
Oppilaitoksen nimi ja osoite: Kemi-Tornion Ammattikorkeakoulu  
   Valtakatu  
Opinnäytetyön tekijä(t) ja yhteystiedot: Merja Mustonen-Juopperi 
   merja.mustonen-juopperi@edu.tokem.fi 
 
Opinnäytetyön ohjaava(t) opettaja(t) ja yhteystiedot: Rauni Räty & Tuija Takkula 
    rauni.raty@tokem.fi, tuija.takkula@tokem.fi 
 
Opiskelijatyönä tehtävän opinnäytetyön tiedot: 
Opinnäytetyön nimi/aihe:   Muuttuva Kolpene hoitajan silmin 
Työn aikataulu:   Valmis syksy 2009 
Opinnäytetyöstä aiheutuvista kustannuksista vastaa: Opiskelija 
 
Työn tulosten tekijänoikeuksista ja hyödyntämisestä sovitaan seuraavaa: 
Tulosten salassapidosta sovitaan seuraavaa: Julkinen 
Työn ohjaajina toimivat:  Oppilaitoksen ohjaavat opettajat ja työelämän nimetty henkilö 
 
Jos tähän sopimukseen tulee muutoksia, on se jokaisen osapuolen uudelleen hyväksyttävä 
ja allekirjoitettava. 
 
Tämä sopimus on tehty _2_ kappaleena, yksi jokaiselle sopijaosapuolelle. 
  
Paikka: Kemi____________________  Aika: 12.8.2009_______________________________ 
Rauni  Räty   Mirja Laitinen 
_____________________________ ____________________________________ 
AMK:n edustaja   Toimeksiantajan edustaja 
Merja Mustonen-Juopperi 
_____________________________ _________________________________ 
Opiskelija    



 54 Liite 2 

 



  Liite 3  

 

55

Toimituskunta: 
Airi Miettinen Ossi Hiltunen 
Markku Haarahiltunen  Taisto Tapio 

 
 
 
On ollut mieluisaa todeta, että monivuotinen haaveemme omasta laitoksen keskeisestä lehdestä on 
nyt toteutumassa. Tätä kirjoittaessani on vielä monta mielenkiintoista lehteä koskevaa asiaa hämä-
rän peitossa ja on todella jännittävää odottaa ensimmäisen numeron syntymistä. 
 
Näin oman lehden välityksellä voi vaivattomasti tavoittaa koko henkilökunnan. Niinpä käytänkin 
tilaisuutta kirjoittaa eräästä meille kaikille tärkeästä asiasta. 
Tosiasia on, että Kolpene—nimeen liittyy ja liitetään usein ajattelemattomasti ja ymmärtämättö-
mässä puheessa määrätty kaiku, joka tarkoittaa vitsailua psykiatristen tai muuten poikkeavien sai-
raiden kustannuksella. 
 
Sana Kolpene tulee lapinkielestä ja kuuluu alkuperäisessä muodossaan k u o 1 p e n e, joka suo-
mennettuna merkitsee h a r j u. Ja Kolpeneen harju on todella Rovaniemen kaunein harju. Kolpe-
neella on historiallisessakin mielessä myös hyvin vahvat juuret. On todettu muinaistieteellisten kai-
vauksien ja tutkimusten avulla Kolpeneella olleen asutusta jo kivikaudella. Nykyisen henkilökun-
nan pistetalojen ja rivitalojen sijaintipaikoilla on professori Eräesko suorittanut kaivauksia ja juuri 
niiltä alueilta on löydetty harvinaisen rikkaan kivikautisen asumisyhteisön jäänteitä, joita on mm. 
Kansallismuseossa Helsingissä nähtävissä. Kolpeneella oli keskittynyt tuhansien vuosien takaisen 
elämän keskipiste, joka tarjosi suojaisen, turvallisen ja kauniin asumisalueen, rikkaat riistamaat lä-
heisyydessä, metsät ja kalavedet. Paitsi kalavesinä Kemi — ja Ounasjoki muodostivat arvokkaan 
pr—toiminnan mahdollisuudet kulkuväylinä muuhun maailmaan jo silloin. 
 
Laitoksen laajentuessa Ounasvaaran alarinteelle, henkilökunnan keskuudessa pidettiin eräänlainen 
uuden nimen ehdotus kilpailu. Tuloksista mainittakoon tässä yhteydessä, että mikään kilpailuun 
osaan ottaneista uusista nimiehdotuksista ei saanut hallitusportaassa kannatusta nimenomaan näistä 
historiallisista perinteistä johtuen. Hallitus piti kiinni Kolpene—sanasta nimen yhteydessä, sosiaa-
liministeriö taas puolestaan vaati nimen yhteydessä keskuslaitos—sanan, joten nimeksi tuli viralli-
sesti Kolpeneen keskuslaitos. Ja täytyy vain todeta, että harvalla laitoksella on niin vahvat juuret 
tuhatvuotiseen menneisyyteensä kuin Kolpeneella. 
 
Lopuksi tulee vielä mieleen vanha suomalainen sananlasku miehestä ja nimestä, joka sananlasku 
pätee vielä tänäkin päivänä. 
 
 
 

Helmi Kaila 


